4-295-326-11 (2)

Käytön aloittaminen

Verkkolaitteen kytkeminen

Osien sijainti
 MENU (valikko) -painike
 / (vasen/oikea) -painike
 ENTER (hyväksy) -painike
  -painike (virta/valmiustila)
 (USB A) -liitin (vain DPF-C1000/C800/C700)
 Muistikorttitila
 Reiät kuvakehyksen seinälle ripustamista varten
 Tuki
 DC IN -liitäntä

Digital Photo Frame
Käyttöohjeet

Sovittimen kiinnittäminen

Ei tarpeen

Kuvakehyksen kytkeminen päälle
Kuvakehyksen sammuttaminen
Pidä  (virta/valmiustila) -painike painettuna, kunnes virta sammuu.


"Memory Stick Micro" ("M2")






SD-muistikortti/SDHC-muistikortti

Ei tarpeen
mini-SD/mini-SDHC-korttisovitin

mini-SD/mini-SDHC-kortti
micro-SD/micro-SDHC-korttisovitin
micro-SD/micro-SDHC-kortti

USB-muisti (vain DPF-C1000/C800/C700)



Nauti kuvista digitaalisen kuvakehyksen avulla!
Sonyn digitaalinen kuvakehys mahdollistaa muilla laitteilla
(esimerkiksi digikameralla) otettujen kuvien katsomisen
nestekidenäytöllä helposti.
Käyttö on erittäin helppoa. Lataa muistikortti, jolle on
tallennettu kuvia. Kuviesi diaesitys alkaa.
Digitaalista kuvakehystä voidaan käyttää kellona, kun olet
ottanut muistikortin pois.




Valokuvakehyksen mukana ei toimiteta korttisovitinta.
"Memory Stick" (vakio) -muistikorttia ei voi käyttää.
Jos laitat muistikorttipaikkaan sovitinta tarvitsevan muistikortin ilman sovitinta, sitä ei välttämättä saa enää pois.
Älä käytä tässä kuvakehyksessä korttisovitinta toisen korttisovittimen kanssa, jossa on muistikortti.
Emme voi taata kaikenlaisten muistikorttien käyttämistä tai yhteyttä kaikenlaisten USB-muistilaitteiden kanssa.

 Jalustan kiinnittäminen
Kohdista jalustan liitäntä laitteen pohjan kohdalle ja paina sitä sen jälkeen kuvan mukaisesti tukevasti paikalleen,
kunnes se napsahtaa kiinni.

Digitaalinen kuvakehys (1)
Tuki (1)
 Verkkolaite (1)
 Vaihtopaneelit (2) (vain DPF-C70E)
 Käyttöohjeet (tämä asiakirja) (1)
 Takuu (1) (Takuuasiakirjaa ei ole joillakin alueilla pakattu samaan pakkaukseen tuotteen kanssa.)

 Kuvakehyksen käyttöönotto
Ennen kuin käytät kuvakehystä ensimmäistä kertaa, tee alkuasetukset näytölle tulevien ohjeiden mukaan. Asetuksia
voi muuttaa myöhemmin.

1 Paina [MENU]-painiketta.
Alkuasetusnäyttö tulee näkyviin.
Siirrä sinistä laatikkoa painamalla / valitaksesi kohdan ja aseta se painamalla [ENTER].
Nykyinen asetus on korostettu keltaisella.






Päivämäärän esitysmuoto on valittavissa.
DD-MM-YYYY: Päivä-kuukausi-vuosi
MM-DD-YYYY: Kuukausi-päivä-vuosi
YYYY-MM-DD: Vuosi-kuukausi-päivä




Älä aseta kuvakehystä epävakaalle tai kaltevalle alustalle.
Älä kanna kuvakehystä pelkästä jalustasta kiinni pitäen. Kuvakehys voi pudota.

Jos laitat muistikortin tai USB-muistin tyhjään paikkaan tai liittimeen, kun toinen muistikortti tai USB-muisti on jo laitettu
laitteeseen, näkyviin tulevat myöhemmin asetetun tallennusvälineen kuvat.

Diaesityksen tauko (yhden kuvan näkymä)
Paina [ENTER]. Edellinen tai seuraava kuva voidaa näyttää painamalla /.
Jatka diaesitystä painamalla [ENTER] uudelleen.

Muistikortin pois ottaminen
 Aktivoi valikkonäyttö painamalla [ENTER].
 Ota muistikortti pois korttitilastaan vetämällä sitä vastakkaiseen suuntaan sen korttitilaan asettamiseen verrattuna.
Kellonäyttö tulee näkyviin, jos esittelytilan asetuksena on [OFF].


Älä irrota muistikorttia diaesityksen aikana. Seurauksena voi olla muistikortille tallennettujen tietojen vahingoittuminen.

Näyttötilan vaihtaminen
Voit vaihtaa diaesityksen näyttötyyliä tai kellon tyyliä tai siirtyä indeksikuvan näyttöön.

Diaesityksen tyylien vaihtaminen

1 Paina [MENU]-painiketta.

2 Valitse / -painikkeilla

(Diaesitys) ja paina sitten [ENTER].

3 Määritä kellonaika samalla tavalla kuin päivämäärä kohdassa 2.
 Aseta tunti-, minuutti- ja sekuntilukema painikkeilla / ja [ENTER].
 Paina  valitaksesi
näytön oikeasta alareunasta ja paina sitten [ENTER].
Kellonajan esitysmuoto on valittavissa.
AM/PM 12H: 12 tunnin näyttö
24H: 24 tunnin näyttö

Paitsi Euroopan mallit:


Jos useita muistikortteja on asetettu  muistikorttipaikkoihin /, kuvakehys ei toimi oikein.

 Aseta vuosi, kuukausi ja painamalla / ja paina sitten [ENTER].
Paina  valitaksesi vuoden, kuukauden tai päivän ja paina sitten [ENTER].
Korjaa numero painamalla / ja paina sitten[ENTER].
 Paina  valitaksesi
näytön oikeasta alareunasta ja paina sitten [ENTER].

Voit määrittää kuvakehyksen kytkeytymään päälle/sammumaan tiettyyn aikaan.





2 Aseta päiväys.

4 Määritä ajastin halutessasi.



Muistikorttien
etiketti ulospäin







Toimituksen tarkistaminen



Kytke verkkolaite helposti käsiksi päästävään, lähellä olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee pieleen verkkolaitetta käytettäessä,
katkaise virta välittömästi irrottamalla verkkolaite pistorasiasta.
Jos et aio käyttää kuvakehystä pitkään aikaan, sammuta laite käytön jälkeen painamalla  (virta/valmiustila) -painiketta ja irrota
sitten verkkolaite laitteen DC IN -liitännästä ja irrota verkkolaite pistorasiasta.
Älä oikosulje verkkolaitteen pistoketta metallisella esineellä. Seurauksena voi olla toimintavika.
Älä sijoita verkko/latauslaitetta ahtaisiin tiloihin, kuten seinän ja jonkin huonekalun väliin.
Älä irrota verkkolaitetta kuvakehyksestä, kun virta on kytketty kuvakehykseen. Seurauksena voi olla kuvakehyksen
vahingoittuminen.
Kuvakehyksen mukana toimitettu verkkolaite on tarkoitettu vain sen kanssa käytettäväksi. Sitä ei voi käyttää muiden laitteiden
kanssa.



Tämän käsikirjan kuvauksia koskevia huomautuksia
Tämän käsikirjan kuvat ja näyttökuvat ovat mallista DPF-C1000, ellei muuta ole mainittu. Tässä
käsikirjassa käytetyt piirrokset ja näyttökuvat eivät välttämättä ole täysin samanlaisia kuin laitteessa
käytetyt tai näkyvät.
 Kaikki digitaalisen kuvakehyksen mallit eivät välttämättä ole saatavana kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.
 Päivämäärän tai kellonajan näyttötavan tehdasasetus vaihtelee maittain ja alueittain.
 "Muistikortilla" tarkoitetaan tässä käsikirjassa muistikorttia tai USB-muistia, ellei näitä kumpaakin ole
erikseen selitetty.

"Memory Stick Duo"
( -paikka)


"M2"-sovitin (Duo-koko)



SD-muistikortti
( -paikka)

Kuvakehyksen kytkeminen päälle/sammuttaminen
Paina  (virta/valmiustila) -painiketta.

"Memory Stick Duo" (EI yhteensopiva
"MagicGate"-tekniikan kanssa/yhteensopiva
"MagicGate"-tekniikan kanssa)
"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PROHG Duo"



Pistorasiaan

Kun käytät kuvakehystä ensimmäisen kerran  Jatka kohtaan " Kuvakehyksen käyttöönotto". Jos et ole
käyttänyt kuvakehystä pitkään aikaan, esittelynäyttö alkaa.
Jos alkuasetukset on jo tehty  Jatka kohtaan "Kuvakehyksen käyttö".

Voiit tarkastella kuvia vain laittamalla digikamerasta tai vastaavasta otetun muistikortin ("Memory Stick Duo" tai
SD-muistikortti) tai USB-muistin valokuvakehykseen.

Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä sitä varmassa tallessa mahdollista
tulevaa käyttöä varten.

Laita muistikortti tai USB-muisti kunnolla vastaavaan paikkaan siten, että sen etikettipuoli osoittaa pois näytöstä.
Toisto käynnistyy automaattisesti, ja muistikortin kuvat näytetään peräkkäin diaesityksenä.

USB-muisti
(vain DPF-C1000/C800/C700)

Yhteensopiva muistikortti/USB-muisti
Käyttökelpoinen muistikortti

Aseta laitteeseen muistikortti tai USB-muisti.

Kuvakehys kytkeytyy automaattisesti päälle.

DC IN -liitäntään



Diaesityksen käyttäminen

Kytke verkkolaite alla olevan kuvan mukaisesti.

Takaosa

DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E

Kuvakehyksen käyttö

 Kuvakehyksen kytkeminen päälle

Määrittääksei  Katso kohdat 3 ja 4 kääntöpuolen kohdasta "Ajastimen
asetus".
Ei määritetä  Paina  valitaksesi
näytön oikeasta alareunasta ja
paina sitten [ENTER].

3 Paina / valitaksesi halutun diaesityksen näyttötyylin ja paina sitten [ENTER].
Yhden kuvan näkymä
Näyttää ruudussa yhden kuvan kerrallaan useita kuvia peräkkäin.

Usean kuvan näkymä
Näyttää ruudussa yhtä aikaa useita kuvia.

Kellonäkymä
Näyttää kellon, jossa näkyy päivämäärä ja kellonaika samalla, kun kuvia näytetään peräkkäin.

Kuvakehyksen ripustaminen seinälle

1 Valmistele kuluttajakäyttöön myytävät ruuvit, jotka sopivat laitteen takana oleviin reikiin.




4 mm
(3/16 tuumaa)
Suurempi kuin 25 mm

Reikä takapaneelissa
ф5 mm
(7/32 tuumaa)
10 mm
(13/32 tuumaa)

2 Kiinnitä ruuvit (myydään erikseen) seinään.
Tarkista, että ruuvit työntyvät seinän pinnasta 2,5 - 3 mm (n. 1/8 tuumaa) ulos.
Noin
2,5 mm – 3 mm
(1/8 tuumaa)

3 Ripusta kuvakehys seinällä kiinnittämällä ruuvin kanta laitteen takana olevan reiän läpi.









Käytä seinämateriaalille sopivia ruuveja. Ruuvit saattavat vahingoittua seinämateriaalin tyypistä riippuen. Kiinnitä ruuvit seinän
pystypuuhun tai pylvääseen.
Kiristä ruuvit tiukasti, ettei kuvakehys putoa.
Jos haluat asettaa muistikortin uudelleen paikalleen, ota kuvakehys pois seinältä ja ota muistikortti pois korttitilasta sekä aseta se
uudelleen sinne kuvakehyksen ollessa tukevalla alustalla.
Irrota jalusta ennen kuin ripustat kuvakehyksen seinälle.
Kytke verkkolaitteen tasavirtakaapeli kuvakehykseen ja ripusta kuvakehys seinälle. Kytke sitten verkkolaite pistorasiaan.
Sony ei ota vastuuta mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä kiinnityksestä, väärinkäytöstä tai
luonnonmullistuksista yms.
Kun kuvakehys on kiinnitettynä seinälle, se voi pudota, jos käytät sen painikkeita. Tue sitä huolellisesi, ettei se putoa.

Satunnaisnäkymä
Näyttää kuvat vaihtaen erilaisia diaesitystyylejä ja tehosteita.

Euroopan mallit:
Voit määrittää kuvakehyksen kytkeytymään päälle/sammumaan tiettyyn
aikaan. (Automaattisen virrankatkaisun asetus)
: Virta sammutetaan 4 tunnin jälkeen.
: Virta sammutetaan 2 tunnin jälkeen.

Kellon tyylin vaihtaminen

1 Paina [MENU]-painiketta.

: Automaattisen virrankatkaisun asetus ei ole toiminnassa.
Paina  valitaksesi
näytön oikeasta alareunasta ja vahvista sitten
painamalla [ENTER].

5 Valitse esittelytilan asetus painamalla / ja paina sitten
[ENTER].

ON: Esittelynäyttö tulee näkyviin.
OFF: Kellonäyttö tulee näkyviin.

6 Paina  valitaksesi
sitten [ENTER].

2 Valitse / -painikkeilla

(Kello) ja paina sitten [ENTER].

näytön oikeasta alareunasta ja paina

Tämän jälkeen alkuasetukset ovat valmiit.
Kun Demonstration mode -asetuksena on [OFF], kellonäyttö tulee automaattisesti näkyviin hetken kuluttua.

3 Paina / valitaksesi halutun kellon tai kalenterin tyylin ja
paina sitten [ENTER].

 Jatkuu

DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E
GB 4-295-326-11 (2)

Lisätietoja

Indeksinäytön katsominen
Näkyviin tulee luettelo muistikortille tallennetuista kuvista pienoiskuvina.

Alustusasetus




Poistaa kaikki asetukset ja palauttaa tehdasasetukset.

Ajastimen asetus



(Asetukset) painamalla / ja paina
sen jälkeen [ENTER]-painiketta.

Valikon asetusten muuttaminen

3 Valitse asetettava ajastin painamalla / ja paina sen jälkeen [ENTER].

1 Paina [MENU]-painiketta.

: Virta sammuu automaattisesti, kun tässä valitsemasi aika on kulunut ilman toimintoja
(Automaattisen sammutuksen asetus).
: Virran kytkeminen tai sammuttaminen määritettyyn aikaan (Automaattisen virrankytkennän/
katkaisun asetus)

4 Määritä ajastimen aktivointiaika.

Automaattisen virrankatkaisun asetus
 Paina / valitaksesi kellonajan ja paina sitten [ENTER].

(Asetukset) ja paina sitten

: Virta sammutetaan 4 tunnin jälkeen.
: Virta sammutetaan 2 tunnin jälkeen.

3 Vaihda asetuksia painamalla / ja [ENTER] kuten kohdassa



Joitakin kuvia ei voi näyttää.
Näkyvätkö kuvat indeksinäytössä?
 Jos kuva näkyy indeksinäytössä, mutta ei yhden kuvan näytössä, kuvatiedosto saattaa olla vioittunut, vaikka sen
pienoiskuvatiedot olisivatkin kunnossa.
 DCF:n kanssa yhteensopimatonta tiedostoa ei voida välttämättä näyttää kuvakehyksellä, vaikka sen voisikin näyttää
tietokoneen näytöllä.
 Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen tietokoneessasi olevan tiedoston, ja tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuvaa ei voi välttämättä näyttää kuvakehyksellä.
 Onko muistikortilla käytössä kansio, jossa on enemmän kuin 8 hierarkista kansiotasoa?
 Kuvakehys ei pysty näyttämään kuvia, jotka on tallennettu kansioon, joka on suuremmalla kansiotasolla kuin 8.

Kuvake

Valikon kohteiden esittely

16:10

Todellinen
katsottava alue

23,4 cm/
9,2 tuumaa

20,1 cm/
7,9 tuumaa

16,2 cm/
6,4 tuumaa

16,1 cm/6,4 tuumaa

Kuvapisteiden
kokonaismäärä

1 628 748
kuvapistettä
(914 × 3 (RGB) ×
594 kuvapistettä)

1 411 344
kuvapistettä
(792 × 3 (RGB) ×
594 kuvapistettä)

1 012 464
kuvapistettä
(712 × 3
(RGB) × 474
kuvapistettä)

293 940 kuvapistettä
(426 × 3 (RGB) ×
230 kuvapistettä)

USB-liitäntä (A-tyyppinen, Hi-Speed USB)
JPEG

DCF 2.0 -yhteensopiva, Exif 2.3 -yhteensopiva, JFIF (Baseline JPEG formaateilla
4:4:4, 4:2:2, tai 4:2:0)

TIFF

Exif 2.3 -yhteensopiva

BMP

1-, 4-, 8-, 16-, 24- ja 32-bittinen Windows-formaatti

RAW*2

SRF, SR2, ARW 2.2 (vain esikatselu)

Kuvan elementtien enimmäismäärä*3

8 000 × 6 000

Tiedostojärjestelmä

FAT12/16/32

Kuvatiedoston nimi

DCF-formaatti, 256 kirjainmerkkiä, korkeintaan 8 kansiotasoa

Käsiteltävien tiedostojen enimmäismäärä

4 999 tiedostoa
DC IN -liitäntä, 5 V:n tasavirta

Virrankulutus Verkkolaitteella

Ilman
verkkolaitetta

Maksimikuormituksella

9,5 W

9,0 W

8,5 W

3,6 W

Normaali tila

6,2 W

5,8 W

5,4 W

3,6 W

Maksimikuormituksella

7,5 W

7,0 W

6,5 W

3,0 W

Käyttölämpötila

5-35 °C

Mitat
(leveys/korkeus/syvyys)

Merkitys/ratkaisu

Avaamattomalla N. 262,1 mm ×
N. 218,4 mm ×
N. 188,8 mm ×
tuella
180,6 mm ×
172,4 mm ×
132,4 mm ×
61,6 mm
61,6 mm
61,6 mm
(10 3/8 tuumaa × (8 5/8 tuumaa ×
(7 1/2 tuumaa ×
7 1/8 tuumaa × 2 1/2 6 7/8 tuumaa × 2 1/2 5 1/4 tuumaa ×
tuumaa)
tuumaa)
2 1/2 tuumaa)

Tämä on tiedosto, jonka muotoa kuvakehys tukee. Sen pienoiskuvatietoja tai itse kuvaa ei voida
kuitenkaan käyttää.

Kuvien väli

 Virran sammuttamiseksi automaattisesti tiettyyn kellonaikaan paina  valitaksesi
Jos et halua asettaa sitä, siirry vaiheeseen .

Vaihtaa kuvat pitkin väliajoin (noin 60 sekuntia).

ja paina sitten [ENTER].

 Aseta kellonaika, jolloin virta sammutetaan.
Valitse tunti ja minuutti painamalla  ja paina sen jälkeen [ENTER]. Paina
/ muuttaaksesi numeroa ja tallenna se sitten painamalla [ENTER].

Näyttää koko kuvan näytöllä. (Joissakin kuvissa saattaa näkyä musta reunus ylhäällä,
alhaalla, vasemmalla ja oikealla.)
Näyttötila

   

   
Näyttää kuvan koko ruudulla leikkaamalla reunoja osittain kuvasuhdetta muuttamatta.

Keskiristi: Siirtyy seuraavaan kuvaan edellisen kuvan häipyessä keskustasta kulmiin.
Verhot (pysty): Siirtyy seuraavaan kuvaan verhojen laskeutuessa pystysuorassa
edellisen kuvan eteen.
Verhot (vaaka): Siirtyy seuraavaan kuvaan verhojen siirtyessä vaakasuorassa edellisen
kuvan eteen.
Häivytys: Siirtyminen seuraavaan kuvaan häivyttämällä nykyinen kuva ja tuomalla
seuraava kuva vähitellen sisään.
Pyyhintä: Siirtyy seuraavaan pyyhkimällä pois näytöltä edellinen kuvan uuden kuvan
tullessa esiin samanaikaisesti.

 Paina  valitaksesi

alhaalta ja paina sitten [ENTER].

näytön alaosasta ja paina sitten [ENTER].

Asettaa kellonajan. Valitse

näytön alaosasta ja paina sitten [ENTER].

"Memory Stick Duo"- tai SD-muistikortti tai USB-muisti on vaurioitunut eikä sitä voi käyttää.
 Käytä tavallista "Memory Stick Duo"- tai SD-muistikorttia tai USB-muistia.

N. 188,8 mm × N. 188,8 mm
132,4 mm × × 132,4 mm
61,6 mm
× 62,4 mm
(7 1/2 tuumaa × (7 1/2 tuumaa
5 1/4 tuumaa × × 5 1/4
2 1/2 tuumaa) tuumaa
× 2 1/2
tuumaa)

N. 188,8 mm
× 132,4 mm ×
27,3 mm (7 1/2
tuumaa × 5 1/4
tuumaa × 1 1/8
tuumaa)

N. 188,8 mm
× 132,4 mm ×
27,3 mm (7 1/2
tuumaa × 5 1/4
tuumaa × 1 1/8
tuumaa)

N. 188,8 mm
× 132,4 mm
× 28,5 mm
(7 1/2 tuumaa
× 5 1/4
tuumaa ×
1 1/8 tuumaa)

Noin 283 g
(10 oz)

Noin 304 g
(10 3/4 oz)

Noin 317 g
(11 1/8 oz)

Noin 449 g
(15 7/8 oz)

Paino

Noin 515 g
(1 lb 2 1/8 oz)

Mukaan lukien tarvikkeet

Katso "Toimituksen tarkistaminen" etupuolelta.

Verkkolaite
Mallin nimi

Käytössä on "Memory Stick Duo"- tai SD-muistikortti tai USB-muisti, jota kuvakehys ei tue.
 Käytä "Memory Stick Duo"- tai SD-muistikorttia tai USB-muistia, jota kuvakehys tukee.

AC-P5022

Käyttöjännite

AC100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A

Nimellinen antojännite

5 V:n tasavirta, 2,2 A

Mitat (leveys/korkeus/syvyys)

N. 79 mm × 34 mm × 65 mm
(3 1/8 tuumaa × 1 3/8 tuumaa × 2 5/8 tuumaa)
(ilmainen ulkonevia osia)

Paino

Noin 105 g (3 3/4 oz)

Lue lisätietoja verkkolaitteen nimitarrasta.

5 Lopeta painamalla [MENU].

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



*1 Jotkin tiedostoista eivät välttämättä ole yhteensopivia datan tyypistä riippuen.
*2 Sony α -kameran RAW-tiedostot näytetään pienoiskuvakkeina.
*3 17 × 17 tai enemmän vaaditaan. Kuva, jonka kuvasuhde on 20:1 tai enemmän, ei välttämättä näy oikein. Vaikka kuvasuhde olisi pienempi kuin 20:1,
näyttöongelma saattaa ilmetä pienoiskuvissa, diaesityksessä tai muissa tilanteissa.



Automaattisen virrankatkaisun asetusta ja automaattisen virrankytkennän/katkaisun asetusta ei voi määrittää yhtä aikaa.
Myöhemmin tehty asetus on etusijalla.

Tavaramerkeistä ja lisenssistä

Paneelin vaihtaminen (vain DPF-C70E)
Voit vaihtaa alkuperäisen paneelin laitteen mukana toimitettuun vaihtopaneeliin.

1 Aseta pitkä ohut esine, kuten puikko, tuen takana alaoikealla olevaan reikään ja nosta etupaneeli
ylös.

Satunnainen: Kuvien vaihtaminen käyttämällä edellä mainittuja viittä tehostetta
satunnaisesti.

Asettaa päiväyksen. Valitse

N. 262,1 mm ×
N. 218,4 mm ×
180,6 mm × 27,3 172,4 mm × 27,3
mm
mm (8 5/8 tuumaa
(10 3/8 tuumaa × × 6 7/8 tuumaa ×
7 1/8 tuumaa × 1 1/8 1 1/8 tuumaa)
tuumaa)

Seinälle
ripustettaessa

"Memory Stick Duo"- tai SD-muistikortille tai USB-muistiin ei ole tallennettu tietoa.

Nestekidenäytön
kirkkauden
asetukset

16:10

Käyttöjännite

Vaihtaa kuvat keskipitkin väliajoin (noin 30 sekuntia).

Päiväys- ja
kellonaikaasetukset

4:3

Tämä on tietokoneella luotu JPEG-tiedosto tai tiedosto, jonka muotoa kuvakehys ei tue.
 Aseta kellonaika, jolloin virta kytketään.
Valitse tunti ja minuutti painamalla  ja paina sen jälkeen [ENTER]. Paina
/ muuttaaksesi numeroa ja tallenna se sitten painamalla [ENTER].

Vaihtaa kuvat lyhyin väliajoin (noin 10 sekuntia).

Tehoste

16:10

Tulo/lähtöliitännät



Jos virhe ilmenee, jokin seuraavista kuvakkeista voi näkyä kuvakehyksen nestekidenäytöllä. Ratkaise ongelma alla
olevan vastaavan ratkaisun avulla.

ja painamalla sitten [ENTER].

Näytön
kuvasuhde

"Memory stick PRO" (Duo)/SD-muistikorttipaikat

Jos kuvake tulee esiin

 Virran kytkemiseksi automaattisesti tiettyyn kellonaikaan paina  valitaksesi
ja paina sitten [ENTER].
Jos et halua asettaa sitä, siirry vaiheeseen .

4 Paina [MENU]-painiketta valikon sulkemiseksi.

Diaesityksen
asetukset

336 960 kuvapistettä
(480 × 3 (RGB) ×
234 kuvapistettä)

20 000 tuntia (ennen kuin taustavalon kirkkaus on vähentynyt puoleen
alkuperäisestä)

 Kuva, joka on otettu pystysuunnassa digikameralla, joka ei tue Exif-kiertotunnistetta, näkyy vaakasuuntaisena.

Automaattisen virrankytkennän/katkaisun asetus

Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla oikeasta alakulmasta

1 152 000
kuvapistettä
(800 × 3
(RGB) × 480
kuvapistettä)

Nestekidenäytön taustavalon kesto

Yhteensopivat tiedostomuodot*1

Pystysuuntainen kuva näkyy vaakasuuntaisena.

: Automaattisen virrankatkaisun asetus ei ole toiminnassa.
 Paina  valitaksesi
alhaalta ja paina sitten [ENTER].

"Valikon kohteiden esittely" on kuvattu.



1 440 000
kuvapistettä
(800 × 3 (RGB) ×
600 kuvapistettä)



(ajastimen asetukset) painamalla / ja paina sen jälkeen [ENTER].

DPF-C70E

Kuvapisteiden 1 843 200
kokonaismäärä kuvapistettä
(1 024 × 3 (RGB) ×
600 kuvapistettä)

Kuvia ei näy näytöllä.

2 Valitse

DPF-C70A

18 cm/7 tuumaa,
TFT-aktiivimatriisi

Tehollinen näyttöalue

Onko muistikortti asetettu kunnolla paikalleen?
 Aseta muistikortti kunnolla paikalleen.
 Onko muistikortilla kuvia, jotka on tallennettu digikameralla tai jollakin muulla laitteella?
 Aseta paikalleen kuvia sisältävä muistikortti.
 Tarkista, mitä tiedostoformaatteja voidaan näyttää. (Katso "Tekniset tiedot".)
 Onko tiedostoformaatti yhteensopiva DCF:n kanssa?
 DCF:n kanssa yhteensopimatonta tiedostoa ei voida välttämättä näyttää kuvakehyksellä, vaikka sen voisikin näyttää
tietokoneen näytöllä.

DPF-C700
18 cm/7
tuumaa, TFTaktiivimatriisi

 Kytke virta päältä ja uudelleen päälle.

Paina / valitaksesi haluamasi kuvan indeksinäytöltä ja paina sitten [ENTER]. Valittu kuva tulee yksin
näkyviin.
Diaesitys alkaa, kun painat [ENTER] yhden kuvan näytön aikana.

DPF-C800
20,3 cm/8
tuumaa, TFTaktiivimatriisi

Onko virtajohto asetettu kunnolla paikalleen?
 Aseta virtapistoke kunnolla paikalleen.

Mitään ei tapahdu, vaikka käyttäisitkin kuvakehystä.

Yhden kuvan näyttäminen (yhden kuvan näyttö)

[ENTER].

DPF-C1000
Nestekidenäytön 26 cm/10,1
paneeli
tuumaa, TFTaktiivimatriisi

Virta ei kytkeydy päälle.

1 Paina [MENU], valitse

2 Valitse / -painikkeilla

Mallin nimi
Nestekidenäyttö

Ennen kuin toimitat kuvakehyksen korjattavaksi, yritä ratkaista ongelma seuraavien ohjeiden avulla.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai Sony-huoltoon.

Palaa valikkonäyttöön alustamatta.

1 Paina [MENU]-painiketta.
(Index) ja paina sitten [ENTER].

Kuvakehys

Vianetsintä

Miniatyyrikuva tarkoittaa digikameralla otetulle kuvalle annettua pientä tarkasteltavaa kuvaa.

2 Paina / valitaksesi

Tekniset tiedot

, Cyber-shot,
, "Memory Stick" ja
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 SD- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
 Kaikki muut tässä mainitut yritykset ja tuotenimet saattavat olla niitä käyttävien yritysten tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sen lisäksi ™- ja ®-symboleja ei toisteta joka kerta erikseen tässä käsikirjassa.
 Libtiff
Copyright © 1988–1997 Sam Leffler
Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.


2 Irrota paneeli.

Säätää kirkkautta himmeämmäksi.

Säätää kirkkauden keskitasolle.

Säätää kirkkautta kirkkaammaksi. Näyttö muuttuu kirkkaimmaksi mahdolliseksi.

Ajastimen
asetukset

3 Kohdista vaihtopaneelin pidin kuvakehyksen reikään ja paina sitten vaihtopaneeli paikalleen.

Voit valita jommankumman ajastintyypin.
Katso lisätietoja kohdasta "Ajastimen asetus".

Asiakastuen kotisivu
Esittelytilan
asetus

Aktivoi esittelynäytön, kun muistikorttia ei ole paikallaan.

Aktivoi kellonäytön, kun muistikorttia ei ole paikallaan.

Viimeisimmät tukitiedot ovat saatavilla seuraavista verkkosivuosoitteista:
http://www.sony.net/

4 Paina varapaneelin neljä kulmaa kiinni kehykseen, jolloin paneeli napsahtaa kiinni.

Painettu VOC-vapaata (Volatile Organic Compound, haihtuva orgaaninen yhdiste) kasvisöljypohjaista
mustetta käyttämällä.
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