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Uygunluk Bilgisi
FCC Beyanı
Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu 
cihaz zararlı etkileşime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek 
etkileşim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir.
Bu ekipman FCC Yasalarının 15. kısmına uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz 
sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere 
karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, 
kullanır, bu enerjiyi saçabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, 
radyo iletişiminde zararlı parazitlenmelere sebep olabilir. Ancak özel bir kurulumda parazitlenme 
olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon 
alıcılarında zararlı parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz açıp kapatılarak saptanabilir, 
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını yapmak suretiyle parazitlenmeyi 
gidermeye çalışması tavsiye edilir:
  • Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
  • Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın.
  • Cihazı alıcının bağlandığı devreden farklı bir prize takın.
  • Yardım için yetkili satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Uyarı: Uyumdan sorumlu kişi tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar 
yetkilinin cihazı kullanma yetkisini boşa çıkarabilir.

Kanada için
  • B Sınıfı dijital alet Kanada ICES-003 kuralı ile uyumludur.
  • Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu
Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi 
ile uyumludur.

Aþaðýdaki bilgi sadece AB üyesi ülkeler içindir:
Sağda gösterilen işaret Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi 2002/96/EC 
(WEEE) ile uyumludur.
İşaret, cihazın belediye atıkları ile ATILMAMASI gerektiğini, bunun yerine yerel yasalara 
gore toplama sistemlerine bırakılması gerektiğini gösterir.
Bu cihazda bulunan pil, batarya ve saat pillerinde Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri 
bulunuyorsa, bu pilin %0.0005 Civa’dan daha fazla, %0.002 Kadmiyum’dan daha 
fazla ya da %0.004 Kurşun’dan daha fazla ağır metal içeriğine sahip olduğu anlamına 
gelmektedir.
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Önemli Güvenlik Talimatları
1. Cihazı kullanmadan önce bu talimatları tamamen okuyunuz.

2. Bu talimatları güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

3. Tüm uyarıları göz önünde bulundurunuz.

4. Tüm talimatları yerine getiriniz.

5. Bu cihazı su yakınında kullanmayınız. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması riskini düşürmek için, 
bu aleti yağmura veya neme maruz bırakmayın.

6. Yumuşak, kuru bir bez kullanarak temizleyiniz.

7. Havalandırma açıklıklarını kapatmayınız. Cihazı üretici firmanın talimatlarına uygun şekilde 
kurunuz.

8. Radyatör, ısı kaynakları, soba, fırın ve ısı çıkaran diğer cihazların yanına (amplifikatörler dahil) 
kurmayınız.

9. Polarize edilmiş ya da topraklanmış türde fişlerin güvenlik provizyonlarını tehlikeye atmayınız. 
Polarize fişde biri diğerinden daha geniş iki ağız bulunmaktadır. Topraklama türündeki fişte iki 
ağız ve ucuncu bir topraklama dişi bulunmaktadır. Geniş ağız ve üçüncü diş güvenliğiniz için 
bulunmaktadır. Eğer fiş prizinize uygun değilse, prizi değiştirmek için bir elektrik teknisyeni ile 
görüşünüz.

10. Güç kablosunu üzerine basılmasına ya da özellikle prizde bükülmesine karşı koruyunuz 
ve cizhazdan göründüğü yere yönlendirin. Elektrik prizinin ekipmana yakın bir yere 
yerleştirildiğinden emin olun, böylece prize kolayca erişebilesiniz.

11. Sadece üretici firma tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.

12. Sadece üretici firma tarafından belirlenen bir araba, sehpa, üç ayaklı sehpa, destek 
veya masa ile birlikte ya da cihaz ile birlikte verilenle kullanın. Araba kullanıldığında, 
arabayı/cihazı hareket ettirirken devrilerek yaralanmaya sebep olmaması için dikkat 
ibaresi kullanın.

13. Uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı prizden çekin.

14. Tüm servis işlerinin kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Ünite herhangi bir 
şekilde zarar görmüşse servis görmesi gerekmektedir, örneğin: Güç besleme kablosunun veya 
tapanın hasar görmesi, sıvı sıçraması veya ünitenin üzerine bir cisim düşmesi, ünitenin yağmura 
veya neme maruz kalması ya da ünitenin normal çalışmaması veya yere düşmesi.

15. Dikkat: yanlış pil tipi kullanılırsa, patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri yönergelere göre atın.

16. Yalnızca ViewSonic tarafından onaylanmış Pil Paketlerini kullanın.
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RoHS Uyum Beyanı
Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS 
Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC numaralı direktifine uygun olarak 
tasarlanmıº ve üretilmiºtir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve 
aºağıda gösterilen azami yoğunlaºma değerlerine uyacağı beklenmektedir:

Madde Önerilen Maksimum 
Yoğunluk Gerçek Yoğunluk

Kurºun (Pb) 0.1% < 0.1%

Civa (Hg) 0.1% < 0.1%

Kadmiyum (Cd) 0.01% < 0.01%

Heksavalent Krom (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Polibrominat bifeniller (PBB) 0.1% < 0.1%

Polibrominat difenil eterler 
(PBDE) 0.1% < 0.1%

Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileºenler aºağıda belirtildiği üzere RoHS Yönergelerinin Eki 
doğrultusunda çıkarılmıºtır:

Çıkarılan bileºenlerin örnekleri:

1.  Lamba baºına 5 mg’ı geçmeyen kopmak flörosan lambalardaki ve RoHS Direktifinin Ekinde 
özellikle belirtilmeyen diğer lambalardaki cıva.

2. Katot ıºın tüplerinin, elektronik bileºenlerin, flörosan tüplerinin ve elektronik seramik parçalarının 
(örn. Piezoelektronik cihazlar) camındaki kurºun.

3. Yüksek sıcaklık türündeki lehimlerde bulunan kurºun (örn. Ağırlığının %85’i veya daha fazlası 
kurºuna dayalı olan alaºımlar).

4. Ağırlığının %0.35’ine kadar çelik, ağırlığının %0.4’ü kadar alüminyum ve ağırlığının %4’ü kadar 
bakır bulunan alaºımdaki kurºun.
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Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı © ViewSonic® Corporation, 2011. Tüm Hakları saklıdır.
ViewSonic’in üç kuşlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation şirketinin 
tescilli ticari markalarıdır.
Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayınsal hatalardan sorumlu 
olmayacaktır; ve bu malzemenin ifşa edilmesi veya bu ürünün kullanılması ve uygulanması sonucu 
oluşan rastlantısal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktır.
Ürünün sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir bildiride 
bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgede belirtilen 
bilgilerde bildiride bulunmadan değişiklik yapılabilir.
Bu belgenin hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation’dan önceden alınan yazılı izin olmaksızın 
kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir şekilde iletilemez.

Ürün Kaydı
Gelecekteki gereksinimlerinizi karşılaması ve hazır olduğunda ek ürün bilgilerini alabilmeniz için 
lütfen ürününüzü aşağıdaki web adresinde kaydediniz: www.viewsonic.com. ViewSonic Sihirbazı 
CD-ROM’u kayıt formunu ViewSonic’e posta ile gönderebilmeniz ya da faks çekebilmeniz için 
formu yazdırabilmenize olanak sağlamaktadır.

Kayıtlarınız için

Ürün Adı:

Model Numarası:
Belge Numarası:
Seri Numarası:
Satın Alınma Tarihi:

DPF8-CAM
ViewSonic Digital Photo Frame
VS13784
DPF8-CAM_UG_TRK Rev. 1B 02-18-11
_______________________________
_______________________________

Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi
ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha 
Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak 
için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.
ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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PAKET İÇERIĞI

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Fotoğraf çerçevesi Çerçeve Ayağı AC adaptörü USB kablosu

Uzaktan Kumanda CD Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu

- 20,32 cm (8’’) 5 Mega-piksel kameralı dijital fotoğraf çerçevesi
- 8’’ TFT LCD ekran (800x600 piksel)
- Sabit odaklı
- Eski resimlerin dijitalleştirilmesi için çıkarılabilir ve uzatılabilir ayak
- Çoklu geçiş efektli otomatik slayt gösterisi
- 16 Mega-piksele kadar yüksek çözünürlüklü resimleri (JPEG) destekler
- SD, SDHC, MMC, MS Pro kartını (32GB 'a kadar) ve USB flaş belleği destekler
- Güç tasarrufu için otomatik kapatma fonksiyonu olarak uyku modu
- Yüksek hızlı USB 2.0
- Takvim, saat ve alarm

Ambalaj aşağıdaki öğeleri içerir: 

Başlarken
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Fotoğraf çerçevesinin Genel Açıklaması

Menü 
Navigasyon 
Düğmesini

Dayanak *

USB sürücü 
konektörü

SD/SDHC/MMC/ 
MS Pro kart yuvası 

ÇIKIŞ düğmesi

(Yukarı düğmesi
Aşağı düğmesi
Sola düğme
Sağa düğmesi)

MENÜ düğmesi

Güç göstergesi
Kırpma kumandasıGüç düğmesi

KOPYALA 
düğmesi
SİL düğmesi

PC için DC elektrik 
jakı/USB konektörü

Mercek

LCD Paneli

Kamera 
düğmesi
(fotoğraf çekmek 
için bu düğmeyi 
kullanın)

Slayt gösterisi/ 
TAMAM düğmesi
(slayt gösterisini 
oynatmak/duraklatmak 
için bu düğmeyi kullanın)

Hoparlör ve 
Havalandırma 
delikleri

* Fotoğraf çerçevesini 
desteklemek amacıyla 
dayanağı çıkarmak için 
soldaki şemayı izleyin.

Uzaktan 
kumanda için 
kızılötesi alıcı
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AyakPhoto-erçeve

1 2

AYAĞIN KURULMASI

1) Ayaktaki  işaretini fotoğraf çerçevesinin üzerindeki  işaretiyle hizalayın. 
Ardından ayağı takmak için stanttaki halkayı hafifçe merceğin üzerine yerleştirin.

2)  işareti  işaretiyle hizalanana kadar ayağı gösterildiği gibi saat yönünde hafifçe 
döndürün.

3) Ayağı masa üzerinde resimlerdeki adımları izleyerek açın:

4) Fotoğraf çerçevenizi masa gibi düz bir yüzeye yerleştirin.
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Fotoğraf çerçevesini açmak için, güç düğmesini ON (AÇIK) konuma getirin. Güç 
kapatıldığında, güç göstergesi yanar. Fotoğraf çerçevesini kapatmak için, güç 
düğmesini OFF (KAPALI) konuma getirin.

Aksesuar güç kablosunun bir ucunu 
fotoğraf çerçevesine, sonra güç 
adaptörünü güç yuvasına bağlayın.

Not: Her zaman aksesuar güç kablosunu 
kullanın.

Çektiğinizi fotoğrafları saklamak için dahili bellek veya uyumlu harici bellek cihazları 
kullanabilirsiniz ( SD/SDHC/MMC/MS Pro/USB sürücüsü).

Not: Fotoğraf çerçevesine ilk olarak harici bellek cihazını bağlar ve ardından açarsanız, ilk 
olarak USB sürücüsündeki veriler okunacaktır. Ancak fotoğraf çerçevesi zaten açıksa, ilk 
önce en son takılan bellek cihazı okunacaktır.

AC GÜCÜNE BAĞLANMA

FOTOĞRAF ÇERÇEVENIZI AÇMA/ KAPAMA

DAHILI/ HARICI BELLEK CIHAZLARININ KULLANIMI

Güç göstergesi

Güç düğmesi

SD/SDHC/MMC/ 
MS Pro kart yuvası

USB sürücü konektörü



ViewSonic 6 DPF8-CAM

İşlemler ve Fonksiyonlar
EN İYI YAKALAMA ORTAMI

Fotoğraf çerçevesi ile eski bir 
fotoğraf çekerken, fotoğraf belirtilen 
şekilde iyi aydınlatılmalıdır.

En iyi sonucu elde etmek için ışık 
kaynağı işleyicinin yukarısından ve 
gerisinden gelmelidir.

Fotoğraf

Işık kaynağı

1)  Ana menüye gitmek için MENÜ düğmesine (  ) basın.
2)   Setting (Ayar) seçeneğine gelmek için Menu Navigation (Menü Navigasyon 

Düğmesini) (  ) düğmesini yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin ve 
onaylamak için  tuşuna basın. Language (Dil) seçeneğine gelmek için Menü 
Navigasyon Düğmesini (  ) yukarı veya aşağı hareket ettirin ve dil alt 
menüsüne girmek için Menü Navigasyon Düğmesini (  ) sağa hareket 
ettirmeye devam edin.

3)   Seçmek için Menü Navigasyon Düğmesini (  ) yukarı ya da aşağı hareket 
ettirin ve onaylamak için  'e basın.

DIL AYARI
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●  Eskitilmiş fotoğrafların yeniden yakalanması? 
1)  Fotoğrafınızı stant ayağındaki kenar çizgisi ile 

aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.

2)   Önizleme moduna girmek için  tuşuna basın.
3)  Fotoğraf çekmek için tekrar  tuşuna basın.

  Uyarı: Kameranın odak uzaklığı 19 ila 23 
cm'dir; bu uzaklık ayağa yerleştirilen eski 
fotoğrafların yeniden yakalanması için 
idealdir. Fotoğraf çerçevesi yeni resimler çekmek için normal bir kamera olarak 
kullanılmaya uygun değildir.

4)   Fotoğraf çerçevesi henüz çektiğiniz fotoğrafı otomatik olarak oynatacaktır ve (Save 
(Kaydet)/Cancel (İptal)/Adjust (Ayar)) menüsü görüntülenecektir.

5)   Menü Navigasyon (  ) yukarı ya da aşağı hareket ettirerek [Save] (Kaydet) veya 
[Cancel] (İptal) veya [Adjust] (Ayar) seçeneklerinden istediğinizi seçin ve ardından 
onaylamak için  tuşuna basın.

● Önizleme modunda LCD göstergeleri

● Kamera çözünürlüğü seçimi:
Fotoğraflarınızı iki farklı çözünürlükte çekebilirsiniz: 3 ya da 5 Mega-piksel. Varsayılan 
çözünürlük 5 Mega-pikseldir. Resim boyutunu küçük tutmak amacıyla çözünürlüğü 
düşürmek için, arka taraftaki MENÜ düğmesi (  ) 'ne basın ve Setting (Ayar'ı) 
seçmek için Menü Navigasyon Düğmesini (  ) kullanın. Camera Resolution 
(Kamera Çözünürlüğü'ne) gidin ve 3M'yi seçin. Onaylamak için (  ) 'ne basın. 
Önizlemeye geri dönmek için, arkadaki EXIT button (ÇIKIŞ düğmesine) (  ) basın.

ESKI RESIMLERI ÇEKIYOR

Kalan çekim

Bellek cihazı
(  : SD/SDHC/MMC/MS Pro,
   : USB cihazı,
gösterge yok : dahili bellek)

Fotoğraf çözünürlüğü

Güç göstergesi
(  : AC gücü)
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● Resimlerin Kaydedilmesi veya İptal Edilmesi?  

Fotoğraf çekildikten sonra, fotoğraf çerçevesi otomatik olarak Oynatma moduna girer. Sarı 
çerçeve ( ) fotoğraf çerçevesine kaydedilmek için hazır olan resim boyutunu gösterir.

Kamera sarı çerçevede gösterilen resim boyutunu otomatik olarak algılamak için 
programlanmıştır. Ancak bazen ayar yapılması gerekir.

Save (Kaydet), Cancel (İptal) veya Adjust (Ayar) fonksiyonunu seçmek üzere yukarı ya 
da aşağı hareket etmek için arka taraftaki Menü Navigasyon Düğmesini (  ) kullanın.

A. Resim boyutu doğruysa, Save (Kaydet) seçeneğini seçin ve resmi kaydetmek için 
Kamera düğmesine (  ) basın.

B. Resmi beğenmediyseniz, Cancel (İptal) seçeneğini seçin ve resmi kaydetmeden iptal 
etmek için Kamera düğmesine ( ) basın.

● Resim ayarlarının yapılması?
Sarı çerçevedeki resim boyutu eskitilmiş fotoğraflarla %100 uyumlu değilse, Photo 
Adjust (Fotoğraf Ayarı) moduna girmek için Adjust (Ayar) seçeneğini seçin ve Kamera 
düğmesine (  ) basın.

Fotoğrafın ayarlanacak tarafını seçmek için Menü Navigasyon 
Düğmesini yukarı/aşağı/sola/sağa doğru kullanın.
Fotoğraf sınırlarını ayarlamak amacıyla kırmızı çizgiyi taşımak için 
kırpma kumandasını döndürün.

Fotoğrafı döndürmek için  (Slayt Gösterisi/OK (TAMAM) 
düğmesine) basın.

Çıkmak ve önizleme moduna dönmek için,  (EXIT (ÇIKIŞ) 
düğmesine) basın.

Onaylamak için  (Kamera düğmesine) basın.

Not: Lütfen gerekiyorsa ilk önce fotoğrafı yeniden düzenleyin ve ardından fotoğrafı 
döndürün. Döndürme fonksiyonu sadece çizgilerin iç kısmındaki görüntü için etkili 
olacaktır.

Kırpma kumandası
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Bu ürün dijital kameranız tarafından çekilmiş (JPEG) fotoğrafları oynatmak için 
tasarlanmış bir fotoğraf çerçevesidir. Fotoğraflarınızı görmek için yalnızca birkaç 
basit adım gereklidir:
1) En sevdiğiniz fotoğrafları bir bellek kartına veya USB sürücüsüne kaydedin. (Bu 

işlem için bilgisayarınızı veya kart okuyucunuzu kullanmanız gerekebilir.)
2) Kartı fotoğraf çerçevesine yerleştirin veya USB sürücüsünü fotoğraf çerçevesine 

takın.
3) Fotoğraf çerçevesini açın.
4) Slayt gösterisinin otomatik olarak başlamasını bekleyin.

● Slayt gösterisi oynatma
Varsayılan olarak, fotoğraf çerçevesi açıldıktan kısa bir süre sonra fotoğraf slayt 
gösterilerini otomatik görüntüler. Fotoğraf çerçevesi başka bir modda ise, slayt 
gösterisi moduna geçmek için  düğmesine bir kez basabilirsiniz.

● Fonksiyon çubuğunu kullanma
Slayt gösterisi modundayken, fonksiyon 
çubuğunu getirmek için yaklaşık 2 saniye 
MENÜ düğmesine (  ) basın. Bir 
fonksiyonu gerçekleştirmek için, öğeler 
arasında geçiş yapmak üzere Menü 
Navigasyon Düğmesi (  ) (yukarı/aşağı/
sola/sağa) kullanın ve onaylamak için  
düğmesine basın. 

DOSYALARINIZI OYNATMA

Fotoğraf fonksiyon çubuğu

Fotoğraf fonksiyon çubuğu aşağıdaki öğeleri sağlar:

1) Rotate photo (Fotoğrafı döndür): geçerli fotoğrafı 90º saat yönünde döndürür.
2) Fotoğrafı Yakınlaştırın/Uzaklaştırın. (veya fotoğrafı yakınlaştırmak/
    uzaklaştırmak için Menü Gezinti (  ) düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirin.)
3) Show previous photo (Önceki fotoğrafı göster).
4) Pause/Resume slideshow (Slayt gösterisini Duraklat/Sürdür).
5) Show next photo (Sonraki fotoğrafı göster).
6) Index playback (Dizini oynat):

Görüntü dizin modu, aynı sayfada 12 küçük resmi görüntülemenizi sağlar. 
Bu fonksiyon, tüm fotoğraflara hızlı bir şekilde göz atmak istediğinizde veya 
çok sayıda resim dosyası arasından belirli bir fotoğrafı seçmek istediğinizde 
faydalıdır. 

1 2 3 4 5 6 7
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Index (Dizin) modunda:
● Fotoğrafı tam ekran modunda görüntüleyebilirsiniz.

Vurgulu kutuyu hareket ettirmek için Menü Navigasyon Düğmesini (  ) 
(yukarı/aşağı/sola/sağa) kullanma. Sayfalar da yukarı veya aşağı kaydırılabilir. 
İstenen fotoğraf seçildiğinde, onaylamak için  'e basın. Bu işlemin modu 
slayt gösterisi olarak değiştireceğini unutmayın.

● Bellek kartınızdan dahili belleğe veya dahili bellekten 
bellek kartınıza fotoğraf kopyalayabilirsiniz. İstenen dosyayı 
seçmek için Menü Navigasyon Düğmesi (  ) 
(yukarı/aşağı/sola/sağa) kullanın ve COPY button 
(KOPYALA düğmesine) basın (  ). YES/NO (EVET/
HAYIR) penceresi görüntülenecektir. Seçmek için Menü 
Navigasyon Düğmesini (  ) yukarı ya da aşağı hareket 
ettirin ve onaylamak için 'e basın.

● Dahili/harici bellek cihazında bulunan dosyayı silebilirsiniz. 
İstenen dosyayı seçmek için Menu Navigation (Menü 
Navigasyon Düğmesi) (  ) (yukarı/aşağı/sola/sağa) 
kullanın ve Delete button (Sil düğmesine) basın 
(  ). YES/NO (EVET/HAYIR) penceresi görüntülenecektir. Seçmek için 
Menü Navigasyon Düğmesini (  ) yukarı ya da aşağı hareket ettirin ve 
onaylamak için 'e basın.

7) Geçerli fotoğrafın dosya adı.

Slayt gösterisi modunda fotoğraf fonksiyon çubuğu etkin değilken:
● Slayt gösterisini oynatmak/duraklatmak/yeniden başlatmak için  tuşuna 

basabilirsiniz. 
● Önceki ya da sonraki fotoğrafı görüntülemek için Menü Navigasyon Düğmesi  

(  ) sola veya sağa hareket ettirebilirsiniz.
Gerektiğinde fotoğrafı yaklaştırmak/uzaklaştırmak için Menü Navigasyon 
Düğmesi (  ) 'ni yukarı ya da aşağı hareket ettirebilirsiniz.

● Fotoğraf çekmek üzere önizleme moduna gitmek için  tuşuna basabilirsiniz.
● Ana menüye geri dönmek için EXIT button (ÇIKIŞ düğmesine) (  ) 

basabilirsiniz.
● Bellek kartınızdan dahili belleğe ve tersine fotoğraf kopyalamak için COPY 

button (KOPYALA düğmesine) (  ) basabilirsiniz.
● Geçerli bellek cihazından fotoğraf silmek için DELETE button (SİL düğmesine) 

(  ) basabilirsiniz.



ViewSonic 11 DPF8-CAM

Fotoğraf çerçevenizi ilk kez açtığınızda, saat ve dil ayarlarını yapmanız tavsiye edilir. 
Tarih/saat ayarı yapmak üzere ana menüye gitmek için MENÜ düğmesine (  ) 
basabilirsiniz. Date/Time (Tarih/Saat)  seçeneğine gelmek için Menü Navigasyon ( 

 ) düğmesini yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Gerektiğinde:
● analog/dijital saat arasında geçiş 
yapmak için Menü Navigasyon 
Düğmesi (  ) sola/sağa hareket 
ettirebilirsiniz
● takvim açma/kapama arasında 
geçiş yapmak için Menü Navigasyon 
Düğmesi  
(  )'ni yukarı/aşağı hareket 
ettirebilirsiniz

● Tarih, saat ve alarm ayarı yapmak için:
1) MENÜ düğmesine (  ) yaklaşık 2 saniye basın. Saat dijital biçime dönüşecek ve bir 

vurgulu kutu görüntülenecek.
2) Değeri ayarlamak için Menü Navigasyon Düğmesini (  ) yukarı ya da aşağı hareket 

ettirin. Öğeler arasında geçiş yapmak için Menü Navigasyon Düğmesini (  ) sola ya 
da sağa hareket ettirin.

3) Alarm simgesi seçilene kadar Menü Navigasyon Düğmesini (  ) sola ya da sağa 
hareket ettirmeye devam edin. Açık (vurgulanır) veya kapalı (silikleşir) arasında geçiş 
yapmak için Menü Navigasyon Düğmesini (  ) yukarı ya da aşağı hareket ettirin. 
Not: Fotoğraf çerçevesi her açıldığında, alarm fonksiyonu off (kapalı) olarak 
ayarlanır. Bununla birlikte alarm yapılandırması kaydedilecektir.

4) Tüm ayarlar tamamlandığında, çıkmak için MENÜ düğmesine (  ) yaklaşık iki saniye 
basın. (Veya fotoğraf çerçevesini birkaç saniye boşta bırakın, vurgulu kutu kaybolur.)

● Uyandırma alarmı hakkında
Saat ayarlanan zamana ulaştığında ve alarm bip sesi çıkarmaya başladığında:

1) Alarmı kapatmak için  'a basabilirsiniz.
2) Herhangi bir diğer düğmeye basmanız halinde, alarm 5 dakika için duracaktır. 5 dakika 

sonra alarm tekrar bip sesi çıkarmaya başlayacaktır. Bu erteleme fonksiyonu alarmı 
ertelemenize imkan tanır ve iki defa kullanılabilir (toplam 10 dakika).

3) Alarm 1 dakika çalar ve hiçbir düğmeye basılmazsa, alarm erteleme fonksiyonu moduna 
girecektir.

Not: Alarmın ses seviyesi ayarlanamaz.

TARIH/ SAAT/ ALARM AYARI

Analog saatli takvim Dijital saatli takvim
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Ana menü bu ürün fonksiyonlarının ince ayarlarını yapmanız için birçok seçenek 
sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda ana menü ile ilgili ayrıntılar verilmiştir.

Nasıl yapılır… Eylem

Ana menüyü açma MENÜ düğmesine (  ) basın.

Vurgulu çubuğu hareket ettirme Menü Navigasyon Düğmesini (  ) (yukarı/aşağı/
sola/sağa) kullanın.

Alt menüye girme/Bir öğeyi onaylama  (Slayt gösterisi/OK (TAMAM) düğmesi) 
düğmesine basın.

Menüden çıkma / Slayt gösterisi ekranına 
dönme EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine (  ) basın.

 

● Camera (Kamera): kamera önizleme moduna gider.
●  Photo (Fotoğraf): dahili/harici bellekte saklanan tüm fotoğrafları görüntüler.

Ayrıca bu seçenekteyken bir fotoğrafı Kopyala (  ) ya da Sil (  ) tuşları ile 
kopyalayabilir ya da silebilirsiniz.

● Date/Time (Tarih/Saat): tarih, saat ve alarm saati ayarı yapar.
(bkz. “TARİH/SAAT/ALARM” bölümü)

● Card Select (Kart Seç): depolama cihazını değiştirir.

ANA MENÜ

Exit

dahili bellek

SD/SDHC/MMC/MS Pro

USB sürücü

çıkın ve ana menüye 
geri dönün 

Kart Seç
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Öğeyi seçmek üzere Yukarı/Aşağı/Sola/Sağa hareket ettirmek 
için arka taraftaki Menü Navigasyon Düğmesi (  )'ni 
kullanın ve ayarı onaylamak için Slayt gösterisi düğmesine 
(  ) basın.

Language (Dil): 
“Ekran Görüntüsü” için kullanılan dili ayarlar.
Camera resolution (Kamera çözünürlüğü): 
Fotoğraf çözünürlüğünü 3 Mega-piksel ya da 5 Mega-piksel 
olarak ayarlar.
Sleep mode (Uyku modu): 
Otomatik güç kapatma fonksiyonunu ayarlar.
Off (Kapalı)/30dakika/1sa/2sa/4sa/8sa
Screen setting (Ekran ayarı):
Ekranın Parlaklık/Kontrast (-4 ila +4) değerini ayarlar.
Slideshow speed (Slayt gösterisi hızı): 
Slayt gösterisi oynatma hızını ayarlar.
5 sn./10 sn./15 sn./30 sn./1 dak./3 dak./5 sa/10 sa/24 sa
Memory size (Bellek boyutu): 
Bu seçenek geçerli cihazın kalan boyutunu gösterir.
Display mode (Görüntü modu):
[Smart ratio] (Akıllı görüntü oranı]): fotoğraf çerçevesi smart programına bağlı olarak bir 
fotoğrafı otomatik olarak en iyi oranda görüntüleyecektir.
[Original] (Orijinal): fotoğrafı orijinal modda görüntüler.
[Fit to screen] (Ekrana sığdır): fotoğrafı ekrana sığdır modunda görüntüler.
Slideshow effect (Slayt gösterisi efekti):
Slayt gösterisi oynatma şablonunu ayarlar.
Date stamp (Tarih damgası):
Tarih damgası fonksiyonu etkinleştirilmiş ise, çektiğiniz fotoğraflara görünür şekilde tarih 
basılacaktır.
Date/time (Tarih/saat):
Tarih, saat ve alarm saatinin durumunu kontrol eder.
Default (Varsayılan):
Fabrika değerlerini geri yükler. Varsayılan değerlere sıfırlama fonksiyonu etkinleştirildiğinde, 
geçerli ayarların üzerine yazılır.

GELIŞMIŞ AYARLAR
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Sorun Neden Çözüm

Güç göstergesi 
yanmıyor.

Güç kapalı veya güç 
göstergesi bozuk.

Güç kaynağının (AC adaptörü) 
düzgün biçimde bağlı olup 
olmadığını ve prizin normal şekilde 
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Resim dosyalarının 
sırası istediğim gibi 
değil.

Dosyaların sırası dosya 
adına göre sıralanır. Sayılar, 
alfabelerden daha yüksek bir 
önceliğe sahiptir.

Dosyaları yeniden adlandırın.

Not: Çok çeşitli markaların bellek kartları bulunduğundan, bellek kartını satın alırken lütfen 
uyumluluğunu test edin. Bu dijital fotoğraf çerçevesi korsan kartları desteklemez. Bellek 
kartı düzgün takıldıysa ve başlangıç arabirimi görüntülendiyse ancak fotoğraf çerçevesi kartı 
okuyamıyorsa, lütfen fotoğraf çerçevesini kapatıp yeniden başlayın veya kartı biçimlendirin ve 
dosyaları yeniden kopyalayın.

Ek
SORUN GIDERME

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANILMASI
Düğme Tanım

1
Bekleme moduna girmek için 
basın. Gücü açmak için 2 
saniye süreyle basın.

2 Yön düğmesi

3 Deklanşör düğmesi

4 Gir/Oynat/Duraklat

5 Çıkış düğmesi

6 Menü düğmesi

7 Yukarı/Sağa

8 Aşağı/Sola

9 Sil düğmesi

10 Kopyala düğmesi

11 Gir/Onayla/Slayt Gösterisi

1

3

2

7

6

510

9

8

11

4

 Uzaktan kumandayı 
kullanmadan 
önce, izolatörü 
çıkardığınızdan 
emin olun.
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Öğe Özellik

Panel
Panel Boyutu 20,32 cm (8’’) TFT LCD

Panel Çözünürlüğü 800x600 RGB

Fotoğraf 
Yakalama

Görüntü Sensörü 5 mega-piksel CMOS (2592x1944)

Çözünürlük En iyi mod (5 Megapiksel) / 
İyi mod (3 Megapiksel)

Mercek Sabit mercek (Odak uzaklığı: 19 ila 23 cm)

Eski fotoğrafları dijitalleştirme 9x13cm (3,5’’ x 5’’) ve 10x15cm (4’’ x 6’’) 
ebadındaki fotoğrafları destekler

Fotoğraf

Fotoğraf Biçimi JPEG

Maks. Çözünürlük 16 mega-piksel

Otomatik Slayt Gösterisi Evet

Fotoğraf Efekti 14 seçenek

Fonksiyon Düzenle Kopyala / Sil

Bellek

Dahili Bellek 128MB (Depolama için 100MB)

Harici Bellek SD/SDHC/MMC/MS Pro, 32GB'a kadar

USB Flaş Bellek Evet

Ara yüz USB Portu PC için USB 2.0 yüksek hızlı bağlantı ve USB 
flaş bellek

Tarih / Saat
Saat / Takvim Evet

Alarm modu / Uyku modu Evet

Güç Harici Güç Kaynağı AC girişi: 100~240V, 50~60Hz;
DC-çıkışı: 5V, 1A

Çalışma Koşulları
Sıcaklık 0 ila 40°C

Nem %80 RH (yoğuşmasız olarak)

Depolama 
Şartları

Sıcaklık -10 ila 50°C

Nem %80 RH (yoğuşmasız olarak)

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa 
geçiniz.
NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.

Ülke Web sitesi Telefon E-posta

Türkiye www.viewsoniceurope.
com/tr/

www.viewsoniceurope.com/tr/
support/call-desk/

service_tr@
viewsoniceurope.com
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Sınırlı Garanti
ViewSonic® Fotoğraf Çerçevesi

Garanti kapsamı:
ViewSonic, garanti süresince malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti etmektedir. 
Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu kanıtlanırsa, 
ViewSonic kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir. 
Değiştirme ürünü veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri 
içerebilir.

Garanti ne kadar etkili kalır:
ViewSonic Fotoğraf Çerçevesi duruşmalarını ise 1 yıl emek tarihinden itibaren ilk müşteri satın 
almak.

Garanti neyi kapsamamaktadır:
Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir.

Garanti neyi kapsamamaktadýr:
1.   Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün.
2.   Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma:

a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz 
değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi.

b. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar.
c. Ürünün sökülmesi veya kurulumu.
d. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan 

sebepler.
e. ViewSonic'in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar.
f. Normal yıpranma ve yırtılma.
g. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep.

3.   Üründe uzun süreli olarak statik görüntü oluþtuðunda meydana gelen ve genel olarak 
"görüntü yanmasý" olarak bilinen bir durumdaki herhangi bir ürün.

4. Sökme, kurma, tek yönlü taşıma, sigorta ve ayar hizmeti için olan masraflar.

Nasıl hizmet alırım:
1.   Garanti altında hizmet almak ile ilgili bilgi için ViewSonic Müşteri Desteği ile temasa geçiniz 

(lütfen Müşteri Desteği sayfasına bakınız).Ürünün seri numarasını vermeniz gerekecektir.
2.   Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi 

bulunan satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri 
numarası.

3.   Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic’e orijinal 
kutusunda gönderin.

4.   Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic® 
ile temas kurunuz.
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Zımni garanti sınırlaması
Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere 
zımni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır.
Hasarların hariç bırakılması
ViewSonic’in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic 
aşağıdakiler için sorumlu değildir: 
1.  Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün 

kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi 
veya bu tür kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar.

2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar.
3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar.
4. ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya 

çalışılması.

4.3: ViewSonic DPF Warranty DPF_LW01 Rev. 1A 06-20-08




