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     1 Wa�ne

    Bezpiecze�stwo

    Bezpiecze�stwo i konserwacja
    Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie • 
uderzaj ekranu twardymi przedmiotami, 
poniewa� mo�e to spowodowa� trwa�e 
uszkodzenie jego powierzchni.
    Je�li urz�dzenie nie b�dzie u�ywane przez • 
d�u�szy czas, wyjmij jego wtyczk� z gniazdka 
elektrycznego.
    Przed przyst�pieniem do czyszczenia • 
ekranu od��cz wtyczk� urz�dzenia z 
gniazdka elektrycznego. Ekran czy�� 
tylko mi�kk� szmatk�, zwil�on� wod�. 
Do czyszczenia urz�dzenia nie u�ywaj 
substancji takich jak alkohol, �rodki 
chemiczne lub inne domowe �rodki 
czyszcz�ce.
    Nie stawiaj urz�dzenia w pobli�u • 
otwartego ognia lub innych 	róde� ciep�a. 
Nie wystawiaj urz�dzenia na bezpo�rednie 
dzia�anie promieni s�onecznych.
    Nie wystawiaj urz�dzenia na dzia�anie • 
deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów 
wype�nionych ciecz� (np. wazonów) w 
pobli�u urz�dzenia.
    Nie upuszczaj urz�dzenia. Je�li urz�dzenie • 
zostanie upuszczone, ulegnie uszkodzeniu.
    Instaluj i korzystaj wy��cznie z • 
oprogramowania i us�ug pochodz�cych 
z zaufanych 	róde� i niezawieraj�cych 
wirusów ani szkodliwego kodu.
    Urz�dzenie jest przeznaczone wy��cznie do • 
u�ytku w pomieszczeniach.
    Nale�y korzysta� jedynie z zasilacza • 
sieciowego dostarczonego razem z 
urz�dzeniem.

  Uwaga        
  Ten produkt spe�nia wszystkie niezb�dne 
wymagania zwi�zane z dyrektyw� 2006/95/
WE (dyrektywa niskonapi�ciowa) oraz 
2004/108/WE (dyrektywa zgodno�ci 
elektromagnetycznej).

    Szanuj prawa autorskie

    
 Wykonywanie nieautoryzowanych 
kopii materia�ów zabezpieczonych 
przed kopiowaniem, w tym programów 
komputerowych, plików, audycji i nagra� 
d	wi�kowych, mo�e stanowi� naruszenie praw 
autorskich b�d�ce przest�pstwem. Nie nale�y 
u�ywa� niniejszego urz�dzenia do takich celów.         

     Utylizacja zu�ytego urz�dzenia
    Produkt ten zawiera materia�y, które mog� • 
zosta� zutylizowane i ponownie wykorzystane. 
Wyspecjalizowane przedsi�biorstwa mog� 
podda� produkt recyklingowi, wykorzystuj�c 
jak najwi�ksz� ilo�� materia�u nadaj�cego si� 
do ponownego u�ytku.
    Prosimy zasi�gn�� informacji na temat • 
lokalnych przepisów dotycz�cych 
pozbywania si� starych monitorów u 
dystrybutora � rmy Philips.
    (Dla klientów zamieszka�ych w Kanadzie • 
i Stanach Zjednoczonych) Zu�ytych 
urz�dze� nale�y pozbywa� si� zgodnie z 
przepisami stanowymi i federalnymi.

    Wi�cej informacji udziela organizacja www.eia.
org (Consumer Education Initiative – Inicjatywa 
Edukacji Klientów).



PL 3

Po
ls

ki

     Informacje na temat recyklingu dla 
klientów
  Firma Philips wyznacza sobie techniczne i 
ekonomiczne cele, aby zoptymalizowa� swoje 
produkty, us�ugi i dzia�ania pod k�tem ochrony 
�rodowiska.
  Zaczynaj�c od etapu planowania, poprzez projekt 
i produkcj� � rma Philips skupia si� na tworzeniu 
produktów �atwych w utylizacji. G�ównym celem 
dzia�u zarz�dzania zu�ytymi urz�dzeniami � rmy 
Philips jest udzia� przy ka�dej okazji w pa�stwowych 
inicjatywach na rzecz utylizacji starych urz�dze�, 
najlepiej we wspó�pracy z � rmami konkurencyjnymi.
  Obecnie dzia�aj�ce systemy recyklingu 
wprowadzone zosta�y w takich krajach jak: Holandia, 
Belgia, Norwegia, Szwecja i Dania.
  W Stanach Zjednoczonych � rma Philips Consumer 
Lifestyle North America wspiera � nansowo projekt 
recyklingu urz�dze� elektronicznych zorganizowany 
przez stowarzyszenie Electronic Industries Alliance 
(EIA) oraz stanowe inicjatywy na rzecz utylizacji 
produktów elektronicznych domowego u�ytku. 
Ponadto wielostanowa organizacja non-pro� t 
Northeast Recycling Council (NERC), która 
skupia si� na promocji i rozwoju rynku wyrobów 
wtórnych, tak�e planuje wprowadzenie w�asnego 
programu recyklingu.
  W przypadku rejonu Azji, Pacy� ku i Tajwanu 
produkty mog� zosta� dostarczone do EPA 
(Environment Protection Administration), aby mog�y 
zosta� poddane procesowi recyklingu urz�dze� 
informatycznych. Wi�cej informacji mo�na znale	� 
na stronie www.epa.gov.tw.

       Ochrona �rodowiska

   
  To urz�dzenie zosta�o zaprojektowane 
i wykonane z materia�ów oraz komponentów 
wysokiej jako�ci, które nadaj� si� do ponownego 
wykorzystania.
  Je�li produkt zosta� opatrzony symbolem 
przekre�lonego pojemnika na odpady, oznacza 
to, �e podlega on postanowieniom dyrektywy 
europejskiej 2002/96/WE.

    
 Nigdy nie nale�y wyrzuca� tego produktu 
wraz z innymi odpadami pochodz�cymi 
z gospodarstwa domowego. Nale�y zapozna� 
si� z lokalnymi przepisami dotycz�cymi utylizacji 
sprz�tu elektrycznego i elektronicznego. 
Prawid�owa utylizacja starych produktów 
pomaga zapobiega� zanieczyszczeniu 
�rodowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

North Europe Information 
(Nordic Countries)
   VARNING :
  FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU 
STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
  Placering/Ventilation
   ADVARSEL :
  SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
  Paikka/Ilmankierto
   VAROITUS :
  SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA.
  Plassering/Ventilasjon
   ADVARSEL :
  NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

      O�wiadczenie dotycz�ce 
zakazanych substancji
  Produkt jest zgodny z wymogami RoHS.
     Symbol urz�dzenia klasy II: 

    
  Symbol ten informuje, i� ten produkt posiada 
podwójn� izolacj�.
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      2 Ramka do zdj�� 
PhotoFrame

  Gratulujemy zakupu i witamy w�ród klientów 
� rmy Philips! Aby w pe�ni skorzysta� z obs�ugi 
�wiadczonej przez � rm� Philips, nale�y 
zarejestrowa� zakupiony produkt na stronie 
www.philips.com/welcome.

    Opis ramki do zdj�� 
PhotoFrame

   
    a   

    Naci�nij i przytrzymaj, aby w��czy� lub • 
wy��czy� ramk� PhotoFrame.
    Naci�nij, aby w��czy� tryb: pokaz • 
slajdów, zegar lub kalendarz.

      b   
    Naci�nij, aby powróci�.• 
    Naci�nij i przytrzymaj, aby przej�� do • 
ekranu g�ównego.

k

b

c

e

g

f

h i

d

j

a

      c    /   /  /  
    Naci�nij aby wybra� górny, dolny, • 
prawy lub lewy element.

      d   
    Naci�nij, aby odtworzy� lub wstrzyma� • 
pokaz slajdów.
    Naci�nij, aby potwierdzi� wybór.• 

      e   
    Naci�nij, aby otworzy� lub zamkn�� menu.• 
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      f Brz�czyk

    g    Blokada Kensington

    h   SD/MMC/MS/MS Pro
    Gniazdo na kart� SD/MMC/MS/MS • 
Pro

      i  DC 
    Gniazdo zasilacza sieciowego• 

      j Otwór na stojak

    k Otwór do powieszenia na �cianie

       Wst�p
  Dzi�ki cyfrowej ramce do zdj�� Philips Digital 
PhotoFrame mo�esz wy�wietla� zdj�cia JPEG w 
wysokiej jako�ci bezpo�rednio z kart pami�ci.

     Zawarto�� opakowania

   
    Cyfrowa ramka do zdj�� Philips Digital • 
PhotoFrame

    
    Podstawa• 

    
    Zasilacz sieciowy• 

   
    P�yta CD-ROM z elektroniczn� instrukcj� • 
obs�ugi

   
    Skrócona instrukcja obs�ugi• 

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome PhotoFrame

Quick Start Guide
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        3 Czynno�ci 
wst�pne

 Przestroga

 Z elementów steruj�cych nale�y korzysta� wy��cznie w  •
sposób wskazany w niniejszej instrukcji obs�ugi.

  Instrukcje z tego rozdzia�u zawsze wykonuj w 
podanej tu kolejno�ci.
  W przypadku kontaktu z � rm� Philips nale�y 
poda� numer modelu i numer seryjny 
urz�dzenia. Numer modelu i numer seryjny 
mo�na znale	� z ty�u urz�dzenia. Zapisz numery 
tutaj:
  Nr modelu __________________________
  Nr seryjny ___________________________

    Monta� stojaka
  Aby umie�ci� ramk� PhotoFrame na p�askiej 
powierzchni, przymocuj do��czony stojak z ty�u 
ramki.
    1 Umie�� stojak w otworze ramki 

PhotoFrame.

    

    2 Przykr�� odpowiednio stojak do otworu 
na stojak.

     
     Pod��czanie zasilania

 Uwaga

 Podczas ustawiania ramki PhotoFrame upewnij si�, �e  •
wtyczka zasilania oraz gniazdko s� �atwo dost�pne.

    1 Pod��cz przewód zasilaj�cy do gniazda  DC  
ramki PhotoFrame.

    
    2 Pod��cz przewód zasilaj�cy do gniazdka 

elektrycznego.
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     Po kilku sekundach ramka PhotoFrame  »
w��czy si� automatycznie.

         W��czanie ramki PhotoFrame

 Uwaga

 Po pod��czeniu ramki PhotoFrame do 	ród�a zasilania  •
ramka w��cza si� automatycznie. 

    1 Gdy ramka PhotoFrame jest wy��czona i 
pod��czona do 	ród�a zasilania, w celu jej 
w��czenia naci�nij i przytrzymaj przycisk   .

    Po kilku sekundach zostanie  »
wy�wietlony ekran g�ówny.

    
  

       Je�li ramka PhotoFrame jest w��czana po raz 
pierwszy : 

    Na ekranie zostanie wy�wietlone • 
menu wyboru j�zyka.

   

    Wybierz j�zyk i naci�nij przycisk  •  , 
aby potwierdzi�.

    
    Na ekranie zostanie wy�wietlone • 
menu ustawie� czasu i daty.

   
    Za pomoc� przycisków  •   /   /  /   
ustaw czas i dat�, a nast�pnie naci�nij 
przycisk   , aby potwierdzi�.

     
 Wskazówka

 Je�li ramka PhotoFrame pozostaje przez d�u�szy czas  •
od��czona od 	ród�a zasilania, po jej w��czeniu konieczne 
jest ponowne ustawienie czasu i daty.
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Wy��czanie ramki PhotoFrame

 Uwaga

 Ramk� PhotoFrame mo�na wy��czy� dopiero po  •
zako�czeniu wszystkich operacji kopiowania i zapisywania.

    Aby wy��czy� ramk� PhotoFrame, naci�nij • 
i przytrzymaj przycisk    przez oko�o 
2 sekundy.

        Przenoszenie zdj��

 Przestroga

 Podczas przenoszenia zdj�� do lub z urz�dzenia pami�ci  •
nie wyjmuj go z ramki PhotoFrame.

  Ramka PhotoFrame umo�liwia wy�wietlanie 
zdj�� w formacie JPEG z nast�puj�cych 
urz�dze� pami�ci:

    Secure Digital (SD)• 
    Secure Digital High Capacity (SDHC)• 
    Multimedia Card (MMC)• 
    Multimedia Card Plus (MMC+)• 
    Memory Stick (MS)• 
    Memory Stick Pro (MS Pro, z adapterem)• 
  

    Nie gwarantujemy jednak dzia�ania wszystkich 
typów urz�dze� pami�ci.
    1 Wsu� urz�dzenie pami�ci do gniazda.

   
    Zostanie wy�wietlone menu opcji. »

    
   [Play Inserted Content] : wy�wietlanie 
zdj�� z urz�dzenia pami�ci
   [Browse] : przegl�danie zdj�� w urz�dzeniu 
pami�ci
   [Transfer] : przenoszenie zdj�� z 
urz�dzenia pami�ci do ramki PhotoFrame

      2 Wybierz pozycj�  [Transfer] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   , aby potwierdzi�.

    Zostanie wy�wietlony komunikat  »
potwierdzenia.

   
  

       Aby wybra� wszystkie zdj�cia : 
    1 Wybierz pozycj�  [Yes] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   , aby potwierdzi�.
    2 Wybierz album, w którym maj� zosta� 

zapisane zdj�cia, a nast�pnie naci�nij 
przycisk   , aby potwierdzi�.
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     Aby wybra� okre�lone zdj�cia :
    1 Wybierz pozycj�  [No] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   , aby potwierdzi�. 
    2 Wybierz album i naci�nij przycisk   .
    3 Naciskaj przyciski    /    /    /   , a nast�pnie 

przycisk   , aby zaznaczy� lub usun�� 
zaznaczenie zdj�cia.

   
    4 Naci�nij przycisk   , aby kontynuowa� 

przenoszenie. 
    5 Wybierz album, w którym maj� zosta� 

zapisane zdj�cia, a nast�pnie naci�nij 
przycisk   , aby potwierdzi�.
  
       • Aby wyj�� urz�dzenie pami�ci , wyci�gnij je 
z gniazda.
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        4 Wy�wietlanie 
zdj��

    1 Na ekranie g�ównym wybierz pozycj� 
 [Play] , a nast�pnie naci�nij przycisk   , aby 
potwierdzi�.

   
    Zdj�cia zostan� wy�wietlone w trybie  »
pokazu slajdów.

   
        Podczas pokazu slajdów naci�nij przycisk  • 
 /  , aby wy�wietli� nast�pne lub poprzednie 
zdj�cie.
    Naciskaj przycisk  •  , aby prze��cza� mi�dzy 
trybami pokazu slajdów, zegara oraz 
kalendarza.

      Zarz�dzanie pokazami 
slajdów i zdj�ciami
   Aby zarz�dza� zdj�ciami w ramach pokazu 
slajdów lub ustawieniami pokazu slajdów, 
mo�esz wykona� nast�puj�ce czynno�ci :
    1 Podczas pokazu slajdów naci�nij przycisk   .

    Zostanie wy�wietlone menu opcji. »

   
      2 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   , aby 

potwierdzi�.
     • [Interval] : wybór cz�stotliwo�ci 
pokazu slajdów
     • [Shuf� e] : wy�wietlanie zdj�� losowo 
lub w normalnej kolejno�ci
     • [Rotate] : wybór k�ta obrotu zdj�cia
     • [Copy] : kopiowanie zdj�cia do innego 
albumu
     • [Delete] : usuwanie zdj�cia
     • [Color Tone] : wybór koloru zdj�cia
     • [Clock and Calendar] : wybór 
szablonu zegara lub kalendarza b�d	 
wy��czenie go 
     • [Zoom and Pan] : naci�nij przycisk  
  /   , aby powi�kszy� lub pomniejszy� 
zdj�cie

        Aby zamkn�� menu, naci�nij ponownie • 
przycisk   .

      Wybór cz�stotliwo�ci wy�wietlania 
zdj��
    1 Wybierz opcj�  [Interval] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
    2 Wybierz czas odst�pu i naci�nij przycisk   , 

aby potwierdzi�.
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     Wybór sekwencji pokazu slajdów
  Mo�esz wy�wietla� zdj�cia kolejno lub losowo.
    1 Wybierz opcj�  [Shuf� e] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
    2 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   , aby 

potwierdzi�.

    
     • [On] : wy�wietlanie losowe
     • [Off] : wy�wietlanie w kolejno�ci

         Obrót zdj�cia
    1 Wybierz opcj�  [Rotate] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
    2 Za pomoc� przycisków   /   wybierz 

orientacj� zdj�cia, a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

      

     Kopiowanie zdj��

 Przestroga

 Nigdy nie wyjmuj urz�dzenia pami�ci przed zako�czeniem  •
operacji kopiowania lub usuwania.

    1 Wybierz opcj�  [Copy] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

    2 Wybierz urz�dzenie, w którym ma zosta� 
zapisane zdj�cie, a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

    
    3 Wybierz album, w którym ma zosta� 

zapisane zdj�cie, a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

      
 Wskazówka

 Je�li zabraknie pami�ci dla nowych zdj��, pojawi si�  •
komunikat o b��dzie.
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Usuwanie zdj�cia

 Przestroga

 Nigdy nie wyjmuj urz�dzenia pami�ci przed zako�czeniem  •
operacji kopiowania lub usuwania.

    1 Wybierz opcj�  [Delete] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz pozycj�  [Yes] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   , aby potwierdzi�.

      
     Wybór efektu fotogra	 cznego
    1 Wybierz opcj�  [Color Tone] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
    2 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   .

      

     Wybór zegara lub kalendarza
  Podczas pokazu slajdów mo�e by� wy�wietlany 
zegar lub kalendarz.
    1 Wybierz opcj�  [Clock and Calendar] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .
    2 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   .

    
    Aby ukry� zegar lub kalendarz, • 
wybierz opcj�  [Off] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

         Powi�kszanie i przesuwanie zdj�cia
    1 Wybierz opcj�  [Zoom and Pan] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    2 Naci�nij przycisk    w celu powi�kszenia 

zdj�cia, a nast�pnie naci�nij przycisk   .
    Naci�nij przycisk  •   w celu 
pomniejszenia zdj�cia, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

      3 Aby przesun�� zdj�cie, naciskaj przyciski    /   /  /  .
      Aby wznowi� pokaz slajdów, naci�nij • 
kilkakrotnie przycisk   .

 Wskazówka

 Powi�kszanie i przesuwanie jest mo�liwe tylko  •
w przypadku zdj�� o rozdzielczo�ci powy�ej 
432 x 234 pikseli.
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       5 Przegl�danie
  Mo�liwe jest przegl�danie albumów i zdj�� oraz 
zarz�dzanie nimi.
    1 Wybierz opcj�  [Browse] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    Zostanie w��czony tryb albumu. »

    
       Menu albumu :
    1 Wybierz album i naci�nij przycisk   .

    Zostanie wy�wietlone menu albumu. »

    
         • [Create New Album] : w przypadku 
wybrania folderu na karcie pami�ci 
zamiast tej opcji wy�wietlana jest 
opcja  [Create New Folder] .

     • [Copy] 
     • [Move] 
     • [Delete] 
     • [Rename] 
     • [Group By] 
     • [Multiple-Select] 
  

     Menu zdj�� :
    1 Wybierz album i naci�nij przycisk   .
    2 Wybierz zdj�cie, a nast�pnie naci�nij przycisk   .

    Zostanie wy�wietlone menu zdj��. »

    
         • [Copy] 
     • [Move] 
     • [Delete] 
     • [Rotate] 
     • [Color Tone] 
     • [Group By] 
     • [Multiple-Select] 

      Tworzenie albumu lub folderu
    1 Wybierz opcj�  [Create New Album]  / 

 [Create New Folder] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

    
    Zostanie wy�wietlona klawiatura. »
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      2 Aby wprowadzi� nazw� (maksymalnie 31 

znaki), wybierz litery i cyfry, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    Aby prze��cza� mi�dzy wielkimi i • 
ma�ymi literami, wybierz klawisz 
 [a/A]  na wy�wietlonej klawiaturze, a 
nast�pnie naci�nij przycisk   .

      3 Po wpisaniu nazwy naci�nij klawisz  [Enter] , 
a nast�pnie przycisk   , aby potwierdzi�.

       Zmiana nazwy albumu
    1 Wybierz opcj�  [Rename] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    Zostanie wy�wietlona klawiatura. »

    

      2 Aby wprowadzi� nazw� (maksymalnie 31 
znaki), wybierz litery i cyfry, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    Aby prze��cza� mi�dzy wielkimi i • 
ma�ymi literami, wybierz klawisz 
 [a/A]  na wy�wietlonej klawiaturze, a 
nast�pnie naci�nij przycisk   .

      3 Po wpisaniu nazwy naci�nij klawisz  [Enter] , 
a nast�pnie przycisk   , aby potwierdzi�.

       Wybór wielu zdj��
  Mo�liwe jest dokonanie wyboru wielu zdj�� w 
celu poddania ich jednoczesnej edycji.
    1 Wybierz opcj�  [Multiple-Select] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    2 Naciskaj przyciski    /   /  /  , a nast�pnie przycisk 

  , aby zaznaczy� lub usun�� zaznaczenie zdj��.
    3 Naci�nij przycisk   .

    Zostanie wy�wietlone menu opcji. »

    
         • [Copy] 
     • [Move] 
     • [Delete] 
     • [Rotate] 
     • [Play Slideshow] 
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        6 Zegar i 
kalendarz

  Podczas pokazu slajdów mo�e by� wy�wietlany 
zegar lub kalendarz.
    1 Wybierz opcj�  [Clock] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Clock]  /  [Calendar] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    Aby ukry� zegar lub kalendarz, • 
wybierz opcj�  [Off] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   , aby potwierdzi�.

      3 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   , aby 
potwierdzi�.
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       7 Budzik
    1 Wybierz opcj�  [Alarm] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .

    
    2 Wybierz budzik i naci�nij przycisk   .

    
    3 Wybierz opcj�  [Time] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .
    Aby anulowa� budzik, wybierz opcj� • 
 [Off] , a nast�pnie naci�nij przycisk   .

      4 Za pomoc� przycisków    /   /  /   ustaw 
czas, a nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
      Gdy w��czy si� d	wi�k budzika, naci�nij • 
dowolny przycisk, aby go wy��czy�.
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       8 Skrócone menu
  Skrócone menu umo�liwia regulacj� jasno�ci 
wy�wietlacza oraz wy�wietlanie informacji o 
stanie ramki PhotoFrame.
    1 Na ekranie g�ównym naci�nij przycisk   .

    Zostanie wy�wietlone skrócone menu. »

    
      2 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   , aby 

potwierdzi�.
     • [Status] : wy�wietlanie informacji o 
ramce PhotoFrame
     • [Brightness] : za pomoc� przycisków 
   /    wyreguluj jasno��, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    
        Aby zamkn�� skrócone menu, naci�nij • 
ponownie przycisk   .
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       9 Ustawienia

    Wybór j�zyka menu 
ekranowego
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Languages] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    3 Wybierz j�zyk, a nast�pnie naci�nij przycisk   .

       Regulacja jasno�ci 
wy�wietlacza
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Brightness] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    3 Za pomoc� przycisków   /   wyreguluj 

jasno��, a nast�pnie naci�nij przycisk   .
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Ustawianie godziny i daty
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Time and Date] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .
    3 Wybierz opcj�  [Set Time]  /  [Set Date]  / 

 [Set Time Format]  /  [Set Date Format] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk    .

    
    4 Za pomoc� przycisków    /   /  /   ustaw 

czas i dat� lub wybierz format, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

      

     Automatyczne w��czanie i 
wy��czanie wy�wietlacza
  Funkcja SmartPower umo�liwia ustawienie 
godziny, o której nast�pi automatyczne 
w��czenie lub wy��czenie wy�wietlacza ramki 
PhotoFrame.

 Uwaga

 Przed ustawieniem funkcji automatycznego w��czania lub  •
wy��czania ustaw w ramce PhotoFrame aktualn� godzin� 
i dat�.

    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [SmartPower] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
    3 Wybierz opcj�  [Timer] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .
     • Aby wy��czy� funkcj� 
automatycznego w��czania lub 
wy��czania , wybierz opcj�  [Off] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk   .
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      4 Wybierz opcj�  [Set on Timer]  /  [Set off 
Timer] , a nast�pnie naci�nij przycisk   .

   
    5 Za pomoc� przycisków   /  /  /   ustaw 

czas, a nast�pnie naci�nij przycisk   .

       Hibernacja ramki PhotoFrame
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Hibernate] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
    

3 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   .
    Po okre�lonym czasie ramka  »
PhotoFrame przejdzie w tryb 
hibernacji.
         • Aby wy��czy� funkcj� hibernacji , 
wybierz opcj�  [Never] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    
       • Aby wyj�� z trybu hibernacji ramki 
PhotoFrame , naci�nij i przytrzymaj przycisk 
  .

       Ustawianie automatycznej 
orientacji ekranu
  Mo�esz wy�wietla� zdj�cia w prawid�owej 
orientacji w zale�no�ci od poziomego/
pionowego po�o�enia ramki PhotoFrame.
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
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2 Wybierz opcj�  [Auto Orientate (Portrait/
Landscape)] , a nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    3 Wybierz opcj�  [On] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .
     • Aby wy��czy� funkcj� automatycznej 
orientacji ekranu , wybierz opcj�  [Off] , 
a nast�pnie naci�nij przycisk   .

         Ustawianie d
wi�ku 
przycisków
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Set Beep] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    

    3 Aby w��czy� d	wi�k przycisków, wybierz 
opcj�  [On] , a nast�pnie naci�nij przycisk   .

     • Aby wy��czy� d
wi�k przycisków , 
wybierz opcj�  [Off] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

         W��czanie i wy��czanie 
ochrony zawarto�ci karty 
pami�ci
  Istnieje mo�liwo�� w��czenia funkcji usuwania 
w urz�dzeniu pami�ci umieszczonym w ramce 
PhotoFrame. Aby zapobiec usuni�ciu zdj�� 
z urz�dzenia pami�ci, wy��cz w nim funkcj� 
usuwania.
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Memory Card] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    3 Wybierz opcj�  [Disable Deleting] , aby 

wy��czy� funkcj� usuwania, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .
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    Wybierz opcj�  • [Enable Deleting] , aby 
w��czy� funkcj� usuwania, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

         W��czanie i wy��czanie trybu 
demonstracyjnego
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Demo] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    3 Aby w��czy� pokaz demonstracyjny, 

wybierz opcj�  [On] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

    Gdy W
�CZONY jest tryb  »
demonstracyjny, po pod��czeniu 
przewodu zasilaj�cego do 	ród�a 
zasilania ramka PhotoFrame 
automatycznie wy�wietla 
demonstracyjny pokaz slajdów.

             • Aby wy��czy� wy�wietlanie pokazu 
demonstracyjnego w chwili w��czenia 
urz�dzenia , wybierz opcj�  [Off] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk   .

       Ustawianie pokazu slajdów

    Wybór efektu przej�cia dla pokazu 
slajdów
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Slideshow] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
    3 Wybierz opcj�  [Transition Effect] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    4 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   .
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       Wybór t�a do wy�wietlania zdj��
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Slideshow] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
    3 Wybierz opcj�  [Background Color] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    4 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk   .

    Po wybraniu koloru t�a ramka  »
PhotoFrame wy�wietli zdj�cie z 
wybranym kolorem t�a.

    

    Po wybraniu pozycji   » [Auto Fit]  
ramka PhotoFrame rozci�gnie 
zdj�cie do ca�ego ekranu z mo�liwym 
zniekszta�ceniem obrazu.

    
    Po wybraniu pozycji   » [RadiantColor]  
ramka PhotoFrame rozci�gnie kolory 
na kraw�dziach zdj�cia niezajmuj�cego 
ca�ego wy�wietlacza tak, aby wype�ni� 
nimi pozosta�� cz��� ekranu bez 
wy�wietlania czarnego paska czy 
zniekszta�cania proporcji.

        
     Wy�wietlanie kola�y zdj��
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .
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    2 Wybierz opcj�  [Slideshow] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    3 Wybierz opcj�  [Collage] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    
    4 Wybierz opcj� kola�u, a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .
     • Aby wy��czy� funkcj� kola�u , wybierz 
opcj�  [Single] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

          Wy�wietlanie stanu ramki 
PhotoFrame
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Info] .

    

    Po prawej stronie ekranu zostan�  »
wy�wietlone nast�puj�ce informacje 
o ramce PhotoFrame: pami�� 
wewn�trzna, ilo�� zaj�tej pami�ci, 
ilo�� wolnej pami�ci oraz wersja 
oprogramowania.

         Przywracanie domy�lnych 
ustawie� fabrycznych
    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Reset] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .
    3 Wybierz opcj�  [Yes] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .
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    Zostanie wy�wietlony komunikat  »
potwierdzenia.

    
      4 Wybierz opcj�  [Yes] , a nast�pnie naci�nij 

przycisk   .

       Formatowanie pami�ci ramki 
PhotoFrame

 Przestroga

 Sformatowanie pami�ci ramki PhotoFrame powoduje  •
utrat� wszystkich zdj�� zapisanych w ramce.

    1 Wybierz opcj�  [Settings] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    
    2 Wybierz opcj�  [Format] , a nast�pnie 

naci�nij przycisk   .

    

    3 Wybierz opcj�  [Yes] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .
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      10 Aktualizacja 
oprogramowa-
nia ramki Pho-
toFrame

 Przestroga

 Podczas aktualizacji oprogramowania nie wy��czaj zasilania  •
ramki PhotoFrame.

  Pobierz najnowsz� wersj� oprogramowania 
ze strony www.philips.com/support, aby 
zaktualizowa� oprogramowanie ramki 
PhotoFrame. Na stronie nie s� dost�pne 
wcze�niejsze wersje oprogramowania.
    1 Odwied	 stron� internetow� www.philips.

com/support.
    2 Wyszukaj swoj� ramk� PhotoFrame i 

przejd	 do sekcji z oprogramowaniem.
    3 Pobierz najnowsz� wersj� oprogramowania 

i zapisz j� w katalogu g�ównym karty SD.
    4 W�ó� kart� SD do gniazda ramki 

PhotoFrame.
    5 W��czanie ramki PhotoFrame

    Zostanie wy�wietlony komunikat  »
potwierdzenia.

      6 Wybierz pozycj�  [Yes] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   , aby potwierdzi�.

    Po zako�czeniu aktualizacji  »
oprogramowania ramka PhotoFrame 
uruchomi si� ponownie.
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    Numer modelu: SSW-1918xx-y • 
(xx = EU, UK, AU, BR; y = 1, 3)
    Wej�cie: pr�d zmienny 100–• 
240 V~50–60 Hz 0,3 A
    Wyj�cie: pr�d sta�y 9 V  •   1,1 A

  Zasilacz   Region
 SSW-1918EU  Europa, Rosja i Singapur
 SSW-1918UK  Wielka Brytania i Hongkong
 SSW-1918AU  Australia i Nowa Zelandia
 SSW-1918CN  Chiny

     
     Temperatura 

    Podczas pracy: 0–40°C (32–104°F) • 
    Podczas sk�adowania: 10–60°C (14–140°F)• 

       
     Akcesoria 

    Zasilacz sieciowy• 
    Podstawa• 
    P�yta CD-ROM z elektroniczn� instrukcj� • 
obs�ugi
    Skrócona instrukcja obs�ugi• 

       
     Udogodnienia 

    Czytnik kart: wbudowany• 
    Obs�ugiwane formaty zdj��:• 

    Zdj�cia w formacie JPEG (pliki JPEG • 
do 10 MB, do 64 megapikseli)
    Zdj�cia w progresywnym formacie • 
JPEG (do 1024 x 768 pikseli)

      Mo�liwo�� zmiany orientacji ekranu: • 
automatyczna orientacja zdj�cia, poziom, 
pion
    Przyciski i elementy steruj�ce: 3 przyciski, • 
4-kierunkowy przycisk nawigacyjny i klawisz 
Enter
    Tryb wy�wietlania: pokaz slajdów, zegar, • 
kalendarz
    Edycja zdj��: kopiowanie, usuwanie, • 
obracanie, efekt fotogra� czny, powi�kszanie 
i przesuwanie
    Ustawienia pokazu slajdów: sekwencja • 
pokazu slajdów, efekt przej�cia, 
cz�stotliwo��, kola�, kolor t�a

         11 Informacje o 
produkcie

 Uwaga

 Informacje o produkcie mog� ulec zmianie bez  •
powiadomienia.

    Obraz i wy�wietlacz 
    K�t widzenia: przy C/R > 10, 120° (w • 
poziomie)/100° (w pionie)
    Czas dzia�ania przy ustawieniu jasno�ci do • 
50%: 20000godz.
    Proporcje obrazu: 16:10• 
    Efektywna rozdzielczo�� panelu: 432 x 234• 
    Optymalna rozdzielczo�� zdj��: 440 x 270• 
    Jasno�� (minimalna): 160 cd/m²• 
    Kontrast (typowy): 300:1• 

       
     No�nik pami�ci 

    Typy kart pami�ci: • 
    Secure Digital (SD)• 
    Secure Digital (SDHC)• 
    Multimedia Card (MMC)• 
    MMC plus (MMC+)• 
    Memory Stick (MS)• 
    Memory Stick Pro (MS Pro)• 

      Pojemno�� wbudowanej pami�ci: 128 MB• 
       
     Wymiary i waga 

    Wymiary zestawu bez podstawki (szer. x • 
wys. x g�.): 206 x 139 x 25 mm
    Wymiary zestawu z podstawk� (szer. x wys. • 
x g�.): 206 x 139 x 104 mm
    Waga bez podstawki: 0,334 kg• 

       
     Zasilanie 

    Obs�ugiwane typy zasilania: sieciowe• 
    Poziom efektywno�ci: V• 
    �redni pobór mocy (urz�dzenie w��czone): • 
3,65 W
    Zasilacz sieciowy:• 

    Producent: Philips Consumer Lifestyle • 
International B.V.
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    Kolor t�a ekranowego: czarny, bia�y, • 
szary, automatycznie dopasowany, kolor 
promienny
    Mo�liwo�� kon� guracji: regulacja jasno�ci, • 
j�zyk, informacje, w��czanie i wy��czanie 
d	wi�ku, ustawianie czasu i daty, funkcja 
SmartPower
    Stan systemu: pami�� wewn�trzna, ilo�� • 
zaj�tej pami�ci, ilo�� wolnej pami�ci, wersja 
oprogramowania sprz�towego
    Zgodno�� z przepisami: BSMI, C-Tick, CCC, • 
CE, GOST, PSB
    Pozosta�e udogodnienia: zgodno�� z • 
blokad� Kensington
    J�zyki menu ekranowego: angielski, du�ski, • 
holenderski, francuski, niemiecki, w�oski, 
portugalski, rosyjski, chi�ski uproszczony, 
hiszpa�ski, chi�ski tradycyjny
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    Czy mog� zwi�kszy� rozmiar pami�ci, 
aby przechowywa� wi�cej zdj�� w ramce 
PhotoFrame?
  Nie. Wewn�trzna pami�� ramki PhotoFrame 
jest sta�a i nie mo�e by� rozszerzana. Mo�na 
jednak przegl�da� ró�ne zestawy zdj��, 
korzystaj�c z ró�nych urz�dze� pami�ci 
pod��czonych do ramki PhotoFrame.
     
    Po w�o�eniu karty pami�ci i przeniesieniu ca�ej 
zawarto�ci do ramki PhotoFrame struktura 
folderów zapisana w pami�ci ramki jest inna 
ni� ta zapisana na karcie pami�ci. Dlaczego?
  Ramka PhotoFrame umo�liwia odczyt 
maksymalnie do 3 poziomów struktury 
folderów oraz zapis wy��cznie w ramach 
struktury jednopoziomowej. Oznacza to, �e 
zdj�cia zapisane na karcie pami�ci w folderach 
o tej samej nazwie, ale na ró�nych poziomach, 
zostan� zapisane w ramce PhotoFrame w tym 
samym folderze. Na przyk�ad zdj�cia zapisane 
na karcie pami�ci w folderach „ \AA” , „ \01\AA”  
i „ \02\AA”  zostan� skopiowane do folderu „ \
AA”  w ramce PhotoFrame.
     
    Jak� rozdzielczo�� powinny mie� zdj�cia, które 
maj� by� wy�wietlane w ramce PhotoFrame?
  Optymalna rozdzielczo�� to 440 x 270, 880 x 
540 lub zbli�one proporcje obrazu.
     
    Dlaczego ramka PhotoFrame automatycznie 
si� wy��cza?
  Ramka wy��cza si� automatycznie o okre�lonej 
godzinie, je�li zosta�a w niej w��czona 
funkcja hibernacji lub funkcja SmartPower. 
Szczegó�owe informacje na ten temat zawarto 
w punktach „Hibernacja ramki PhotoFrame” 
oraz „Automatyczne w��czanie i wy��czanie 
wy�wietlacza”.

        12 Cz�sto 
zadawane 
pytania

   Czy ekran LCD jest ekranem dotykowym?
  Ekran LCD nie jest ekranem dotykowym. 
Skorzystaj z przycisków do obs�ugi z ty�u ramki 
PhotoFrame.
     
    Czy mo�na zmienia� zdj�cia w pokazie slajdów 
u�ywaj�c ró�nych kart pami�ci?
  Tak. Po pod��czeniu karty pami�ci do ramki 
PhotoFrame zdj�cia zapisane na karcie mo�na 
wy�wietli� w trybie pokazu slajdów.
     
    Czy ekran LCD ulegnie uszkodzeniu, je�li 
przez d�u�szy czas b�dzie wy�wietlane to 
samo zdj�cie?
  Nie. Ramka PhotoFrame mo�e wy�wietla� to 
samo zdj�cie bez przerwy przez 72 godziny bez 
negatywnego wp�ywu na ekran LCD.
     
    Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie 
wy�wietla niektórych zdj��?
  Ramka PhotoFrame obs�uguje wy��cznie zdj�cia 
w formacie JPEG. Upewnij si�, �e zdj�cia w 
formacie JPEG nie s� uszkodzone.
     
    Czy mo�na korzysta� z ramki PhotoFrame w 
trakcie cyklów automatycznego wy��czenia?
  Tak. Naci�nij przycisk   , aby w��czy� ramk� 
PhotoFrame.
     
    Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie 
prze��cza si� w tryb automatycznego 
wy��czenia po jego ustawieniu?
  Sprawd	, czy ustawiono prawid�owo aktualn� 
godzin�, godzin� automatycznego wy��czenia 
i godzin� automatycznego w��czenia. Ramka 
PhotoFrame automatycznie wy��czy wy�wietlacz 
dok�adnie o godzinie automatycznego 
wy��czenia. Je�li w danym dniu ustawiona 
godzina ju� min��a, urz�dzenie wy��czy si� 
samoczynnie o tej godzinie w dniu nast�pnym.
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Karta SD
  Karta pami�ci Secure Digital. Karta pami�ci 
 ash s�u��ca do przechowywania plików 
cyfrowych dla aparatów cyfrowych, telefonów 
komórkowych i palmtopów. Karty SD maj� 
identyczne wymiary jak karty MultiMediaCard 
(MMC), czyli 32 x 24 mm, ale s� nieznacznie 
grubsze (2,1 mm w por. z 1,4 mm). Czytniki kart 
SD obs�uguj� oba formaty. Dost�pne s� karty o 
pojemno�ci do 4 GB.

   kb/s
  Kilobity na sekund�. System mierzenia 
przep�ywno�ci cyfrowej, który jest 
cz�sto stosowany w przypadku wysoce 
skompresowanych formatów, takich jak AAC, 
DAB, MP3 itp. Ogólnie oznacza to, �e im 
wi�ksza ilo��, tym lepsza jako��.

  M
   Memory Stick
  Memory Stick. Karta pami�ci  ash s�u��ca do 
przechowywania plików cyfrowych w aparatach, 
kamerach wideo i innych urz�dzeniach 
przeno�nych.

   Miniatura
  Miniatura to pomniejszona wersja obrazu 
stosowana w celu u�atwienia jego rozpoznania. 
Miniatury pe�ni� t� sam� rol� dla obrazów, co 
indeks normalnego tekstu dla s�ów.

  W
   Wspó�czynnik kszta�tu
  Wspó�czynnik kszta�tu odnosi si� do stosunku 
d�ugo�ci do wysoko�ci ekranów telewizyjnych. 
Wspó�czynnik dla standardowego telewizora 
wynosi 4:3, za� dla telewizora o wysokiej 
rozdzielczo�ci lub szerokoekranowego — 16:9. 
Pole z liter� pozwala na ogl�danie obrazu z 
szerszej perspektywy na standardowym ekranie 
o wspó�czynniku 4:3. 
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  B
   Blokada Kensington
  Kensington Security Slot (równie� K-Slot lub 
blokada Kensington). Rodzaj zabezpieczenia 
przed kradzie��. Sk�ada si� z niewielkiego, 
wzmocnionego otworu w obudowie 
wi�kszo�ci niewielkich lub przeno�nych 
urz�dze� komputerowych lub elektronicznych, 
szczególnie kosztownych i lekkich, takich jak 
laptopy, monitory komputerowe, komputery 
stacjonarne, konsole do gier lub projektory 
wideo. Dzi�ki niemu mo�na przypina� te 
urz�dzenia do innych ci��szych przedmiotów 
za pomoc� specjalnej linki stalowej, najcz��ciej 
� rmy Kensington.

  J
   JPEG
  Bardzo powszechny format cyfrowych obrazów 
nieruchomych. System kompresji danych 
obrazów nieruchomych, zaproponowany przez 
grup� Joint Photographic Expert Group, który 
charakteryzuje si� ma�ym spadkiem jako�ci 
obrazu pomimo jego wysokiego wspó�czynnika 
kompresji. Pliki rozpoznawane s� na podstawie 
ich rozszerzenia: „jpg” lub „jpeg”.

  K
   Karta MMC
  MultiMedia Card. Karta pami�ci  ash 
umo�liwiaj�ca przechowywanie danych 
cyfrowych do telefonów komórkowych, 
palmtopów i innych urz�dze� przeno�nych. 
Karta wykorzystuje pami��  ash przy 
odczytywaniu/zapisywaniu z i do aplikacji 
lub modu�ów pami�ci ROM (ROM-MMC) 
(to ostatnie zastosowanie jest szczególnie 
popularne w przypadku palmtopów).
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