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Onderdelen

(bedieningspaneel)
ACCESS lampje
Het ACCESS lampje licht rood op terwijl het toestel de Memory Stick
(geheugenstick) raadpleegt.

Oppervlak
STANDBY lampje
Het STANDBY lampje licht op wanneer het
toestel aanschakelt en het scherm af staat.

LCD scherm

POWER schakelaar/POWER lampje
Indrukken om het toestel aan/uit te
schakelen.

Memory Stick gleuf
Acrylpaneel

Gebruiksaanwijzing

toets
Toont het vorige beeld

BRIGHT +/– toets
Indrukken om de helderheid van het LCD scherm
te regelen.
Druk op + voor een helderder beeld.
Druk op – voor een donkerder beeld.

Nx toets
Start of onderbreekt de slide show tijdelijk.
toets
Toont het volgende beeld.

Luidspreker

Aanraakvrije sensor*
Wanneer het LCD scherm is uitgeschakeld en het STANDBY
lampje brandt, kunt u het LCD scherm aanschakelen door
uw handpalm op een afstand van ongeveer 7 cm voor de
aanraakvrije sensor te houden. Wanneer u uw hand
wegneemt, schakelt het LCD scherm aan.
* Als u uw hand langer dan 10 seconden voor de
aanraakvrije sensor houdt, werkt de sensor niet.

Functies van de toetsen
U kunt instellingen verrichten door op de
toetsen te drukken. Wanneer een item in een
menu is geselecteerd, verandert de kleur van
blauw in geel. Om uw selectie te bevestigen,
drukt u op de toets z.

Stuurknop
v (MENU)
(bovenste toets)

Schroef
SLEEP schakelaar

b (linkertoets)

Stand

1 Verwijder de 4 schroeven.
2 Verwijder het acrylpaneel.
3 Vervang het kleurframe door het andere meegeleverde kleurframe.

Wanneer een beeld langer dan 12 uur onafgebroken wordt weergegeven en u ondertussen geen
bijkomende handeling met het toestel verricht, schakelt het LCD scherm automatisch uit om te voorkomen
dat het beeld “inbrandt”.

Technische gegevens
C:32:ππ

Eerste drie cijfers

Oorzaak en/of oplossing

C:32:ss

• Probleem met de hardware.
t Zet het toestel af en weer aan.
• Er is een ongeformatteerde Memory Stick (geheugenstick)
ingebracht.
t Formatteer de Memory Stick.

Waarschuwingsberichten en andere indicaties
Er verschijnen diverse berichten op het LCD scherm. Controleer die aan de hand van de onderstaande lijst.
Bericht

Betekenis/oplossing

NO MEMORY STICK

•Geen Memory Stick (geheugenstick) ingebracht.
t Breng een Memory Stick in.
•Probleem met de hardware.
t Zet het toestel opnieuw aan.
•Probleem met de Memory Stick.
t Breng een andere Memory Stick in.
•De Memory Stick kon niet worden geformatteerd.
t Breng een geschikte Memory Stick in.
•Het nokje op de Memory Stick staat op LOCK.
t Zet het in de opnamestand.
•De Memory Stick is vol en er kunnen geen afdrukmarkeringen
worden aangebracht.
t Wis beelden die u niet wilt behouden.
•Beelden konden niet worden weergegeven.
t Wis het bestand.
•Het beeld is beveiligd.
t Annuleer de beveiliging.
•Er is geen beeld opgenomen op de Memory Stick.
t Breng een opgenomen Memory Stick in.
t Breng een geschikte Memory Stick in.

FILE ERROR
FILE PROTECT
NO FILE

Systeem
Geheugen

Memory Stick
(geheugenstick)

LCD scherm
Zelfdiagnosedisplay
• C: ss: ss
U kunt het probleem zelf oplossen.

MEMORY STICK
LOCKED
NO MEMORY SPACE

Opmerking over de functie van de aanraakvrije sensor

Automatische uitschakeling van het LCD scherm

Zelfdiagnosefunctie

FORMAT ERROR

z (indrukken ter
bevestiging.)

U kunt dit toestel zo inschakelen dat het LCD scherm kan worden uitgeschakeld met de aanraakvrije
sensor. Hou de Nx toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan/uit-schakelaar (POWER).
Wanneer u nu uw handpalm langer dan 3 seconden op een afstand van ongeveer 7 cm voor de sensor
houdt en uw hand wegneemt, schakelt het LCD scherm uit.

Het kleurframe verwisselen

Open om dezelfde reden ook niet de behuizing.
Laat reparaties aan de erkende vakhandel over.

Elektromagnetische velden van bepaalde frequenties kunnen het beeld en geluid van dit digital photo
frame beïnvloeden.
V (onderste toets)

Om het digital photo frame horizontaal te gebruiken, draait u de
bevestigingsschroef los en roteert u de stand 90° rechtsom.
Verander de hoek van het digital photo frame met behulp van de twee
schroeven.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te
voorkomen.

ATTENTIE

B (rechtertoets)

De sluimerfunctie is geactiveerd en het LCD scherm schakelt
automatisch uit op het ingestelde tijdstip indien geen bijkomende
handeling wordt verricht.
Stel de weergavetijd in (OFF, 30 MIN. of 60 MIN.).

MEMORY STICK ERROR

WAARSCHUWING

Uit t Huidige datum en tijd t Informatie over het weergavebeeld t Uit

Achterkant

SYSTEM ERROR

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

DISPLAY toets
Indrukken om de indicatoren op het LCD scherm uit te schakelen. Bij elke druk op deze
toets veranderen de indicatoren op het LCD scherm als volgt:

Kleurframe
Het kleurframe kunt worden vervangen door het meegeleverde
kleurframe.

Het digital photo frame heeft een zelfdiagnosefunctie. Als
er iets mis is met het digital photo frame, verschijnt een
vijfcijferige waarschuwingscode (combinatie van letters en
cijfers) op het LCD scherm. Als de waarschuwingscode
verschijnt, moet u de volgende tabel controleren. De
vijfcijferige code geeft een indicatie van de huidige staat
van het digital photo frame. De laatste twee cijfers (ss)
verschillen volgens de staat van het digital photo frame.

PHD-A55

ROTATE toets
Voor verticale of horizontale weergave roteert u het beeld 90° rechtsom zodat het op het
LCD scherm past.
Opmerking
Bij weergave van de slide show of het INDEX scherm kunt u geen beelden roteren.

Schroef

C:13:ss

Digital Photo Frame

Opgelet
Verwijder nooit de Memory Stick terwijl het ACCESS lampje knippert.

Schermformaat
LCD paneel
Totaal aantal punten

5,5 inch
TFT
224640

Algemeen
Voeding
Stroomverbruik

8,4 V
Tijdens weergave:
8,6 W
In wachtstand: 1,7 W

Werkingstemperatuur
Opslagtemperatuur
Afmetingen

0°C tot +40°C
–20°C tot +60°C
Ong. 215 × 162 × 40
mm (b/h/d)
Gewicht
Ong. 900 g
Luidspreker
Dynamische
luidspreker
Meegeleverde toebehoren Netspanningsadapter,
AC-PLM3 (1)
Kleurframe (1)
Gebruiksaanwijzing
(1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Voorzorgsmaatregelen
Wanneer de Memory Stick (geheugenstick) beelden bevat die zijn opgenomen met een
DCR-TRV900/TRV900E of DSC-D700 en met andere apparatuur, worden de beelden opgenomen met
een DCR-TRV900/TRV900E of DSC-D700 niet afgespeeld.
Beelden die zijn verwerkt met een computer kunnen eventueel niet worden afgespeeld.
Bij Memory Sticks die zijn opgenomen met de DSC-700 kunt u geen INDEX scherm laten verschijnen,
beelden roteren noch afdrukmarkeringen aanbrengen.
Om verbuiging of andere beschadiging van het digital photo frame te voorkomen, mag u het toestel niet
gebruiken noch bewaren op de volgende plaatsen:
• Zeer warme plaatsen.
Laat het toestel niet achter in een auto die in volle zon geparkeerd staat en waarin de temperatuur
zeer hoog kan oplopen.
Laat het toestel niet achter op een plaats waar het is blootgesteld aan directe zonnestraling of hoge
temperaturen, zoals bijvoorbeeld in de buurt van verwarmingstoestellen.
• Plaatsen waar het is blootgesteld aan sterke trillingen.
• Plaatsen waar het is blootgesteld aan sterke magnetische of in de buurt van magneten.
Hou het toestel uit de buurt van luidsprekers, televisietoestellen, enz. omdat de gegevens op de
Memory Stick hierdoor kunnen worden gewist.
Opmerkingen betreffende het gebruik
• Gebruik het toestel niet op plaatsen waar krachtige radiosignalen of andere straling wordt
geproduceerd om te voorkomen dat de beelden worden gestoord.
• Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan mechanische schokken.
• Gebruik het toestel niet in de buurt van televisietoestellen of AM radio-ontvangers omdat hierdoor
storingen kunnen optreden.
• Breng geen metalen voorwerpen in contact met de metalen onderdelen of de verbindingsplaat van
het toestel omdat dit kortsluiting kan veroorzaken waardoor het toestel beschadigd kan worden.
• Gebruik het toestel niet in de volle zon omdat de werking van de aanraakvrije sensor hierdoor kan
worden verstoord.
Reiniging
• Reinig het toestel met een zachte doek.
• Wrijf het schermoppervlak schoon met een LCD reinigingsset (niet meegeleverd) om
vingerafdrukken, stof, enz. te verwijderen.
• Reinig het toestel met een zachte doek die licht bevochtigd is met een mild, verdund
schoonmaakmiddel.
• Gebruik geen solventen zoals alcohol, benzine of thinner omdat de behuizing hierdoor kan worden
beschadigd.

LCD scherm
Het LCD scherm is vervaardigd met behulp van precisietechnologie. Soms kunnen er kleine zwarte en/of
heldere puntjes (rood, blauw of groen) permanent zichtbaar zijn op het LCD scherm. Dit is normaal en
heeft geen enkele invloed op het opgenomen beeld. Meer dan 99,99% is operationeel.

Een spanningsbron klaarmaken
Naar een stopcontact

Beelden weergeven

De menu-instelling wijzigen

Plaats een Memory Stick (geheugenstick) met opgenomen beelden.

1 Druk op v van de stuurknop.
De menubalk verschijnt op het LCD scherm.

Stilstaande beelden weergeven

SINGLE mode

INDEX mode

1 Druk op de POWER schakelaar om het toestel aan te
schakelen.
Het werkingscontrolelampje licht op en het laatst
opgenomen beeld wordt weergegeven.
INDEX

2 Kies het gewenste beeld met de stuurknop.
: het vorige beeld weergeven.
Nx : slide show tonen.
: het volgende beeld weergeven.

Opmerking betreffende de netspanningsadapter
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter. Gebruik geen andere netspanningsadapter.

DELETE

SELECT

OK

FILE

DSC00100

SETUP

1999 12 12

RETURN DELETE
FILE
SETUP
S E L E C T S I N G L E D I S P L AY

MENU BAR OFF

2 Kies het gewenste item met de stuurknop en
druk vervolgens op z.
De kleur van het item verandert van blauw in
geel.

FORMAT
ROTATE(90˚)
SLIDE SHOW
PRINT MARK
PROTECT

Bewegende beelden weergeven

INDEX

DELETE

SELECT

FILE

ALL
SELECT
CANCEL
SETUP

OK

Polariteit van de stekker

1 Kies het gewenste bewegende beeld met de stuurknop.
2 Kies N op het LCD scherm met de stuurknop en druk vervolgens op z.
Beeld en geluid starten.
X : om te pauzeren.
VOL. +: volume hoger.
VOL. –: volume lager.

3 Kies het gewenste item met de stuurknop en druk vervolgens op z.
Kies na de instelling terug naar de menubalk in stap 1.

De menu-instelling annuleren
Druk herhaaldelijk op V van de stuurknop tot de menubalk verdwijnt.

Indicatoren tijdens de weergave

De mode van elk item instellen

Bij weergave stilstaande beelden (STILL)

De Memory Stick (geheugenstick)
klaarmaken

Resterende Memory Stick-capaciteit indicator
1600

Opnamestand indicator

Open het bedieningspaneel en breng een Memory Stick met opgenomen beelden en het merkteken V naar
voren gericht in.

Aantal beelden opgeslagen in de Memory Stick

Beeldformaat indicator
Bestandsnaam

Beeldnummer
DSC0XXXX 1999

7

• is af fabriek ingesteld

10/15

SINGLE mode
Menu

Item

INDEX

——

DELETE

Bij weergave bewegende beelden (MOVIE)

FILE

Volume indicator

FORMAT
ROTATE (90°)
SLIDE SHOW

11/15

VOL

Volumetoets

Weergavebeeld
“N/X” schakelaar
Weergave bewegende
beelden starten of
tijdelijk onderbreken.
N of X verschijnt op
het LCD scherm.

U kunt de toetsen op de rand van het bedieningspaneel gebruiken wanneer dit is gesloten.

DSC0XXXX 1999

7

Weergavebalk

4 11:25AM

PRINT MARK
“ / ” toets
Toont een vorig of volgend beeld.

PROTECT
SET UP

In INDEX scherm
1 Druk op v van de stuurknop.
De menubalk verschijnt op het LCD scherm.
2 Kies “INDEX” met de stuurknop en druk vervolgens op z.
Er verschijnen zes beelden tegelijk.

Wanneer het digital photo frame voor het eerst wordt gebruikt, moeten datum en tijd worden ingesteld.
Als dat niet is gebeurd, verschijnt het CLOCK SET scherm in stap 4 telkens wanneer u het toestel
aanschakelt.
1 Druk op de POWER schakelaar om het toestel aan
te schakelen.
2 Druk op v van de stuurknop.
De menubalk verschijnt op het LCD scherm.
3 Kies “SETUP” met de stuurknop en druk
vervolgens op z.

INDEX

/LANGUAGE*
CLOCK SET*
BEEP*

: E-mail mode bestand
: beveiligd beeldbestand
: beeld met geluidsbestand
: beeld met afdrukmarkering
: bewegend beeldbestand
DSC00100

Menu

Item

RETURN
DELETE

——

DELETE

SELECT

OK

FILE

SETUP

MENU BAR OFF

INDEX

DELETE

SELECT

FILE

FORMAT
PRINT MARK

FILE

SETUP

CLOCK SET

1/ 1/1999

Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y

23:59

ENTER
CANCEL

SELECT/ADJUST

INDEX

DELETE

SELECT

CLOCK SET

Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y

1999/ 1/ 1 11:59PM

7 Kies “ENTER” met de stuurknop en druk vervolgens op z om de klok te laten lopen.

Instellen van de slide show annuleren.
Een afdrukmarkering aanbrengen op het beeld.
Een afdrukmarkering verwijderen.
Een weergavebeeld beveiligen.
De beeldbeveiliging afzetten.
De taal van LCD schermweergave kiezen.
Datum en tijd instellen.
Normaal op ON zetten.
De pieptoon afzetten.

Betekenis
Terugkeren naar het SINGLE scherm.
Alle beelden wissen.
Geselecteerde beelden wissen.
Een Memory Stick formatteren.
Formatteren van een Memory Stick annuleren.
Kies OFF om alle afdrukmarkeringen te verwijderen.
Kies ON/OFF om de afdrukmarkering van een
geselecteerd beeld aan te brengen/te verwijderen.
Het aanbrengen van een afdrukmarkering annuleren.
Kies ON/OFF om alle beelden te beveiligen/vrij te
geven.
Kies ON/OFF om geselecteerde beelden te
beveiligen/vrij te geven.
Het beveiligen van beelden annuleren.

OK

ENTER
CANCEL

De instelling van datum en tijd annuleren
Kies “CANCEL” met de stuurknop en druk vervolgens op z.

• CANCEL
”SET UP” menu komt overeen met SINGLE mode.

1 Druk op v van de stuurknop.
De menubalk verschijnt op het LCD scherm.
2 Kies “FILE” met de stuurknop en druk vervolgens op z.
3 Kies “SLIDE SHOW” met de stuurknop en druk vervolgens op z.

FORMAT
ROTATE(90˚)
SLIDE SHOW
PRINT MARK
PROTECT

SELECT/ADJUST

ALL
SELECT

Slide show instellen

5 Kies de gewenste datumweergave met de stuurknop en druk
vervolgens op z.
Y/M/D (jaar/maand/dag)
M/D/Y (maand/dag/jaar)
D/M/Y (dag/maand/jaar)
6 Kies datum en tijd met de stuurknop en druk vervolgens op z.
Het te wijzigen item wordt aangeduid met v/V. Kies het cijfer met de
stuurknop en druk vervolgens op z ter bevestiging.
Wanneer “D/M/Y” wordt gekozen, wordt de tijd aangegeven volgens het
24-urensysteem.

PROTECT

Alle stilstaande beelden automatisch achtereenvolgens weergeven.

4 Kies “CLOCK SET” met de stuurknop en druk vervolgens op z.

ALL
SELECT
OK
• CANCEL
ALL
SELECT

• CANCEL

Terugkeren naar normale beeldweergave (Single scherm)
Kies het gewenste beeld of kies “RETURN” met de stuurknop en druk vervolgens op z.

OK

ON
OFF

Mode instelling

1999 12 12

RETURN DELETE
FILE
SETUP
S E L E C T S I N G L E D I S P L AY

Kies “v/V” links onderaan het LCD scherm met de stuurknop en druk vervolgens op v of V van de stuurknop.

/LANGUAGE
CLOCK SET
BEEP

INTERVAL
REPEAT
START
• CANCEL
ON
OFF
ON
OFF

* Deze instellingen blijven in het geheugen, zelfs wanneer de netspanningsadapter wordt losgekoppeld.

Andere zes beelden tonen

,

OK
• CANCEL
OK
• CANCEL

INDEX mode

Toont de positie van het
weergavebeeld in de
Memory Stick.

Datum en tijd instellen

Betekenis
Kies dit item om zes opgenomen beelden tegelijk te
tonen.
Getoond beeld wissen.
Beeld wissen annuleren.
Een Memory Stick (geheugenstick) formatteren.
Formatteren van een Memory Stick annuleren.
Kies dit item om beelden te roteren.
Kies dit item om beelden continu af te spelen.

Opnamedatum weergavebeeld

4 11:25AM

1600

Mode instelling

OK

FILE

,

SLIDE SHOW
INTERVAL
REPEAT
START

SETUP

OK

SELECT

Werken met slide show
Pauzeren: Kies “X” met de stuurknop en druk vervolgens op z.
Starten: Kies “N” met de stuurknop en druk vervolgens op z.
Zoeken: Kies “ / ” op het LCD scherm met de stuurknop en druk vervolgens op b of B.
Betreffende INTERVAL
De intervaltijd wordt bij benadering bepaald.

OFF

CANCEL

OK

4 Voer elk item in met de stuurknop en druk vervolgens op z.
INTERVAL: 3 seconden, 10 seconden, een minuut, 15 minuten van een dag.
REPEAT ON: Beelden worden continu getoond tot “CANCEL” wordt geselecteerd.
OFF: Slide show stopt wanneer alle beelden zijn getoond.
5 Kies “START” met de stuurknop en druk vervolgens op z.
Slide show start.
Druk op V van de stuurknop of DISPLAY om de indicatoren op het LCD scherm af te zetten.
De instelling annuleren
Kies “CANCEL” met de stuurknop in stap 5 en druk vervolgens op z.

3sec
ON

Verhelpen van storingen
Mocht het probleem hiermee nog niet zijn opgelost, schakel dan de stroom uit een raadpleeg
de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Symptoom

Oorzaak en/of oplossing

•Er is geen Memory Stick (geheugenstick) ingebracht.
Er kunnen geen
•Er is geen beeld opgenomen op de Memory Stick.
beelden worden
t Plaats een Memory Stick met opgenomen beelden.
weergegeven.
Het beeld is gestoord. •Het digital photo frame bevindt zich in de buurt van een TV of andere
apparatuur met krachtige magneten.
t Plaats het digital photo frame verder af van de TV, enz.
Het beeld is te donker. •U filmt een onderwerp voor een lichtbron.
t Regel de helderheid van het LCD scherm.
U kunt een beeld niet •Het schrijfbeveiligingsnokje op de Memory Stick staat op LOCK.
roteren of wissen.
t Breng het in de opnamestand.
•Het beeld is beveiligd.
t Annuleer de beeldbeveiliging.
•De sleep-schakelaar staat op 30 MIN. of 60 MIN..
Het LCD scherm
t Zet de sleep-schakelaar af.
schakelt automatisch
•Een enkel beeld heeft langer dan 12 uur onafgebroken gespeeld.
uit.
t Verricht een handeling om het scherm weer automatisch aan te schakelen.

