
KODAK DX3500 -digitaalikamera

Käyttöopas
Vieraile Kodakin Web-sivuilla osoitteessa www.kodak.com.



Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650, USA
© Eastman Kodak Company, 2001
Kodak on Eastman Kodak Companyn tavaramerkki.
Osanumero 6B5428_FI



Tuotteen yleiskatsaus
Nähtynä edestä

Nähtynä alta

1 Suljinpainike
2 Salamayksikkö
3 Itselaukaisimen valo
4 Valon määrän mittari lähikuvavalitsin

7 Käytössä/pois käytöstä/
6 Linssi ja sisäänrakennettu suojus
5 Etsimen linssi

1

2

3

4

5

6

7

8

8 Videon ulostulo/USB-liitin

1

2 3

5

4

1

2 Liitännän luukku (avoinna) 5 Paristoluukku

4 Poistopainike
(Picture Card)

3 Kolmijalan pidike

Kameran telakointiaseman
liitäntä
iii



Tuotteen yleiskatsaus
Nähtynä takaa
1

11

10

9

8

7 6

5

4

3
2

1 Etsin
2 Toimintatilan valitsin
3 Suljinpainike
4 Picture Card 10 Salamapainike

9 Menu (Valikko) -painike
8 4-suuntainen nuolipainike
7 Select (Valitse) -painike

-tallennuskortin luukku 11 Etsimen valo

5 Rannehihnan pidike
6 Nestekidenäyttö
iv



Sisällysluettelo

1 Alkuvalmistelut .....................................................................1

Mitä voin tehdä kamerallani? ..................................................1
Mitä voin tehdä digitaalikuvilla? .............................................1
Kamerapakkauksen sisältö .....................................................2
Paristojen asennus................................................................... 3
Picture Card -tallennuskortin asennus.............................. 4
Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä........................ 5
Automaattinen virrankatkaisu säästää
paristoja ......................................................................................6
Kellonajan asettaminen ...........................................................7
Pariston varaustason tarkistaminen................................. 8
Toimintatilan valitsin — asetukset ja valikot.................. 9
Valikoissa liikkuminen .............................................................. 12
Kameran tämänhetkisen tilan tarkistaminen................. 13
Sisäisen muistin tai Picture Cardin valinta..................... 14

2 Kuvien ottaminen .............................................................16
Kuvan ottaminen ......................................................................16
Kuvien esikatselu nestekidenäytöllä .................................. 17
Lähikuvien ottaminen .............................................................. 17
Digitaalisen zoomin käyttö ...................................................18
Salaman käyttö........................................................................19
Kuvaan mukaan pääseminen................................................20
Kuvan laadun määrittäminen ............................................... 21
v



Päivämäärän lisääminen kuviin ........................................... 22
Otetun kuvan katselu ............................................................23

3 Kuvien tarkastelu ........................................................... 24
Kuvien tarkastelu nestekidenäytöllä ................................ 24
Kuvien selaaminen................................................................... 25
Kuvien suurennus .................................................................... 25
Kuvien poistaminen.................................................................26
Kuvien valinta automaattista tulostusta varten ........26
Kuvien suojaaminen poistamiselta ....................................28
Diaesitys....................................................................................28
Kuvien kopiointi ........................................................................30
Kuvan tietojen tarkastelu ..................................................... 31

4 Kameran asetusten mukauttaminen ....................... 32
Nestekidenäytön kirkkauden säätö...................................32
Videon ulostulon määrittäminen ........................................33
Kielen valinta ............................................................................34
Kameran tietojen tarkastelu ..............................................34
Muistin tai Picture Cardin alustus ...................................35

5 Ohjelmiston asennus ......................................................37
Ohjelmiston asennus.............................................................. 37
Kameran mukana toimitettu ohjelmisto .........................38
Tietokoneen järjestelmävaatimukset................................39
vi



6 Kuvien käyttö tietokoneessa ......................................40
Ennen kuvien siirtämistä ......................................................40
Tietokoneeseen liittäminen ..................................................40
Kuvien siirtäminen ....................................................................41
Kuvien käsittely....................................................................... 42
Kuvien siirtäminen manuaalisesti...................................... 43
Kuvien tulostus ....................................................................... 45

7 KODAK Camera Dock -telakointiaseman
käyttö .................................................................................46

Kameran telakointiaseman pakkauksen
sisältö ........................................................................................46
Telakointivälineen asennus....................................................47
Kameran telakointiaseman yhdistäminen .......................47
Power Pack -paristopakkauksen asennus
kameraan ..................................................................................48
Kameran telakoiminen...........................................................48
Power Pack -paristopakkauksen lataaminen ................. 49
Kuvien siirtäminen ..................................................................50
Kolmijalan käyttö....................................................................50

8 Vianmääritys .................................................................... 51
Vianmääritys— Kamera.........................................................51
Vianmääritys—Kameran telakointiasema ...................... 61
vii



9 Avun saanti ......................................................................63
Ohjelmiston ohje ..................................................................... 63
Kodakin online-palvelut......................................................... 63
Kodakin faksituki .................................................................... 63
Puhelintuki .................................................................................64

10 Liite .................................................................................. 66
DX3500-kameran tekniset tiedot ................................... 66
Kameran telakointiaseman tekniset tiedot .................. 69
Kameran alkuperäiset oletusasetukset .......................... 70
Paristojen käyttö.................................................................... 70
Vinkkejä, turvallisuus ja huolto..............................................71
Kameran lisävarusteet ......................................................... 72
Kuvien tallennuskapasiteetit .............................................. 73
Kuvien etsiminen Picture Card -
tallennuskortista .................................................................... 74
Kuvatiedostojen nimeämistavat........................................ 74
Tietoja säännöksistä ............................................................. 76
viii



1 Alkuvalmistelut

Onnittelut uuden KODAK DX3500 -digitaalikameran hankkimisesta. Tämä
kamera ottaa kuvat ilman filmiä 2,2 megapikselin tarkkuudella.

Mitä voin tehdä kamerallani?
KuvausKuvausKuvausKuvaus — kuvaustilassa voit nauttia helposta "osoita ja kuvaa" -
toiminnosta käyttäen kameran sisäistä 8 Mt:n muistia tai valinnaista siirrettävää
Picture Card -tallennuskorttia. Sisäinen muisti on erinomainen tapa tallentaa
erityisen tärkeitä kuvia.
TarkasteluTarkasteluTarkasteluTarkastelu — tarkastelutilassa voit katsella kuvia nestekidenäytöllä,
säilyttää haluamasi kuvat, suurentaa tai suojata kuvia tai katsella kaikkia kuvia
diaesityksessä.
AsetuksetAsetuksetAsetuksetAsetukset — asetukset-tilassa voit mukauttaa kamerasi toimintoja.

Mitä voin tehdä digitaalikuvilla?
Asenna KODAK-digitaalikameraohjelmisto-CD:llä oleva ohjelmisto ja sen
jälkeen:
SiirräSiirräSiirräSiirrä— kuvat automaattisesti tietokoneeseen.
LähetäLähetäLähetäLähetä— kuvia ystäville ja perheenjäsenille sähköpostilla.
TulostaTulostaTulostaTulosta— tulosta kuvat omalla kirjoittimellasi, tuota paperikuvia KODAK
Picture Maker -kioskissa tai vie Picture Card valokuvaliikkeeseen, jossa siitä
voidaan kehittää ammattimaisia kuvia.
Pidä hauskaa!Pidä hauskaa!Pidä hauskaa!Pidä hauskaa!— Lisää kuviin erikoistehosteita, laadi kuvista diaesitys, korjaa
punasilmäisyys, leikkaa ja käännä kuvia tai tee muuta hauskaa.
1



Luku 1
Kamerapakkauksen sisältö
KODAK DX3500 -digitaalikameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet.

1 Kamera ja rannehihna
2 AA-litiumparistot *
3 USB-kaapeli
4 Videokaapeli

(kuvien näyttöön televisiossa)
5 Telakointiväline**
6 Käyttöopas***, Pika-asennusopas ja

ohjelmisto-CD (ei kuvassa)
HUOMAA: * Kameran mukana voi olla KODAK Camera Dock -telakointiasema.

Siinä tapauksessa AA-paristojen tilalla toimitetaan ladattava
paristopakkaus, KODAK Ni-MH Power Pack -paristopakkaus.
Jos haluat lisätietoja KODAK Camera Dock -telakointiaseman
käytöstä, katso sivua 46.

** Telakointivälineen avulla kamera voidaan asettaa lisävarusteena
saatavaan KODAK Camera Dock -telakointiasemaan.

*** Joissakin maissa Käyttöopas toimitetaan ainoastaan CD-levyllä
painetun version sijasta.

KODAK Camera Dock -telakointiasema on saatavana KODAK-tuotteiden
jälleenmyyjältä tai Web-sivustolta http://www.kodak.com/go/accessories.

3
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Luku 1
Paristojen asennus
Kameran mukana toimitetaan kaksi AA-litiumparistoa.*

Paristojen asennus:
1 Kytke kamera pois päältäpois päältäpois päältäpois päältä.
2 Avaa kameran pohjassa oleva

paristokotelon luukku siirtämällä sitä
nuolen suuntaisesti.

3 Asenna paristot kuvan osoittamalla tavalla.
4 Sulje paristokotelon luukku.

TÄRKEITÄ PARISTOTIETOJATÄRKEITÄ PARISTOTIETOJATÄRKEITÄ PARISTOTIETOJATÄRKEITÄ PARISTOTIETOJA
Katso sivulta 70, minkä tyyppisiä paristoja voit käyttää kamerassasi.
Varmista paristojen tyydyttävä käyttöikä ja kameran luotettava toimintaVarmista paristojen tyydyttävä käyttöikä ja kameran luotettava toimintaVarmista paristojen tyydyttävä käyttöikä ja kameran luotettava toimintaVarmista paristojen tyydyttävä käyttöikä ja kameran luotettava toiminta
välttämällä alkaliparistojen käyttämistä.välttämällä alkaliparistojen käyttämistä.välttämällä alkaliparistojen käyttämistä.välttämällä alkaliparistojen käyttämistä.

HUOMAA: * Kameran mukana voi olla KODAK Camera Dock -telakointiasema.
Siinä tapauksessa AA-paristojen tilalla toimitetaan ladattava
paristopakkaus, KODAK Ni-MH Power Pack. Katso tietoja Power
Pack -paristopakkauksen lataamisesta ja asennuksesta sivulta 48.

+-
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Luku 1
Picture Card -tallennuskortin asennus
Picture Card on kuin vaihdettava, uudelleenkäytettävä filmi tai vaihdettava
tietokonemuisti. Picture Card -tallennuskortin avulla kuvat voidaan tallentaa ja
siirtää helposti. Katso tietoja Picture Cardin tallennuskapasiteetista sivulta 73.

Picture Card -tallennuskortin asennus:
1 Kytke kamera pois päältä.
2 Siirrä luukkua nuolen suuntaan ja avaa

luukku.
3 Pidä Picture Card -tallennuskorttia niin, että

yhteyspää on kameraa kohti ja uloke
kameran takaosaa kohti.

4 Aseta Picture Card korttipaikkaan ja työnnä
liitäntä paikalleen. Sulje luukku.

VARO:
Picture Card voidaan asentaa kameraan vain yhdellä tavalla.Picture Card voidaan asentaa kameraan vain yhdellä tavalla.Picture Card voidaan asentaa kameraan vain yhdellä tavalla.Picture Card voidaan asentaa kameraan vain yhdellä tavalla.
Kortin pakottaminen voi vahingoittaa kameraa.Kortin pakottaminen voi vahingoittaa kameraa.Kortin pakottaminen voi vahingoittaa kameraa.Kortin pakottaminen voi vahingoittaa kameraa.

Picture Card -tallennuskortin poistaminen:
1 Kytke kamera pois päältä.
2 Avaa kameran Picture Card -tallennuskortin

luukku.
3 Siirrä kameran pohjassa olevaa

poistopainiketta kuvan osoittamalla tavalla
ja poista Picture Card.

VARO:
Älä asenna tai poista Picture Cardia, kun etsimen vihreä valoÄlä asenna tai poista Picture Cardia, kun etsimen vihreä valoÄlä asenna tai poista Picture Cardia, kun etsimen vihreä valoÄlä asenna tai poista Picture Cardia, kun etsimen vihreä valo
vilkkuu. Tämä voi vahingoittaa kuvia, Picture Cardia taivilkkuu. Tämä voi vahingoittaa kuvia, Picture Cardia taivilkkuu. Tämä voi vahingoittaa kuvia, Picture Cardia taivilkkuu. Tämä voi vahingoittaa kuvia, Picture Cardia tai
kameraa.kameraa.kameraa.kameraa.

Käytä vain hyväksyttyjä kortteja, joissa on COMPACTFLASH-logo .
KODAK Picture Card -tallennuskortteja voi ostaa erikseen Web-sivustolta
http://www.kodak.com/go/accessories.

Uloke

Kortin luukku

Poisto-
painike
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Luku 1
Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä
1 Kytke kamera päälle siirtämällä virtakytkin |

- (päällä) tai -asentoon (lähikuva).
Etsimen valo vilkkuu vihreänä, kun kamera
tekee automaattitarkistuksen. Kun etsimen
valo palaa vihreänä (ja toimintatilan
valitsimen asetus on Still, kuva ),
kamera on valmis ottamaan kuvia.

Näyttöön tuleva viesti ilmoittaa, mitä
tallennuspaikkaa käytetään: kameran
sisäistä muistia tai Picture Cardia. Katso
tietoja tallennuspaikasta sivulta 14.

Still (kuva) -tilassa tilarivi näkyy hetken
nestekidenäytössä.

2 Tuo tilarivi esiin uudelleen painamalla
oikeaa nuolinäppäintä . Poista tilarivi
painamalla nuolta uudelleen.
Katso selityksiä tilarivin kuvakkeista
sivulta 13.

3 Kytke kamera pois päältä siirtämällä
virtakytkin -asentoon (pois päältä).

HUOMAA: Kamera suorittaa meneillään olevat tallennus-, poisto- tai
kopiointitoiminnot loppuun, kun virta katkaistaan.

Sisäänrakennettu linssinsuojus
Kamerassa on sisäänrakennettu linssinsuojus, joka suojaa linssiä pölyltä ja
naarmuuntumiselta. Linssinsuojus avautuu automaattisesti, kun kytket
kameran päälle, ja sulkeutuu, kun kytket kameran pois päältä.

Etsin-
valo Tilarivi
5



Luku 1
Automaattinen virrankatkaisu säästää
paristoja
Automaattinen virrankatkaisu pidentää paristojen käyttöikää, koska
nestekidenäyttö ja kameran virta katkaistaan, kun kameraa ei käytetä
(painikkeita ei paineta eikä kuvia oteta) tietyn ajan sisällä.

VirrankatkaisuVirrankatkaisuVirrankatkaisuVirrankatkaisu AktivoidaanAktivoidaanAktivoidaanAktivoidaan Kameran toimintoKameran toimintoKameran toimintoKameran toiminto KameranKameranKameranKameran
uudelleenaktivointiuudelleenaktivointiuudelleenaktivointiuudelleenaktivointi

Odotus 1 minuutti Nestekidenäyttö pois
päältä

Paina mitä tahansa
painiketta.Odotustila

pikanäyttö
käytössä

5 sekuntia

Syvä odotustila 8 minuuttia Suurin osa kameran
piireistä kytketty pois
päältä

Automaattinen
virrankatkaisu

3 tuntia Kaikki kameran piirit
kytketty pois päältä

Katkaise virta
kytkimestä ja kytke se
uudelleen päälle.
6



Luku 1
Kellonajan asettaminen
On tärkeää asettaa päivämäärä ja kellonaika oikein, jos haluat merkitä
päiväyksen kuviin (sivu 22).
1 Kameran ollessa päällä käännä toimintatilan valitsin asetukset-kohtaan

.

2 Korosta Date/Time Set (Päivämäärän/
kellonajan asetus) -valikko ja paina
sitten Select (Valitse) -painiketta.

Päiväyksen muoto on VVVV/KK/PP.
Kellonaika ilmaistaan 24 tunnin
muodossa.

3 Siirry kentästä toiseen painamalla -
nuolinäppäimiä. Säädä päivämäärä ja
kellonaika painamalla -
nuolinäppäimiä.

4 Hyväksy muutokset painamalla Select
(Valitse).

Asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.
HUOMAA: Jotta muistaisit määrittää päivämäärän ja kellonajan, päivämäärän ja

kellonajan asetusnäyttö tulee automaattisesti esiin, kun otat kameran
käyttöön.
7



Luku 1
Pariston varaustason tarkistaminen
Tarkista pariston varaustaso, ennen kuin otat kuvia. Älä menetä tärkeän kuvan
ottamismahdollisuutta, koska kameran paristojen varaus on vähissä tai paristot
ovat tyhjiä.
Katso pariston käyttöohjeita sivulta 70.
1 Kytke virta kameraan.
2 Jos pariston symboli tulee esiin nestekidenäyttöön, paristojen varaus on

vähissä tai paristot ovat tyhjiä. Jos symbolia ei näy, paristoissa on virtaa.
VähissäVähissäVähissäVähissä — paristot on vaihdettava tai ladattava uudelleen pian.
Tyhjä (vilkkuva)Tyhjä (vilkkuva)Tyhjä (vilkkuva)Tyhjä (vilkkuva) — paristoissa ei ole tarpeeksi virtaa kameran
käyttöä varten. Vaihda tai lataa paristot uudelleen.
Kun paristot ovat tyhjiä, etsimen valo vilkkuu punaisena viiden sekunnin
ajan, minkä jälkeen kamera siirtyy pois päältä.

TÄRKEITÄ PARISTOTIETOJATÄRKEITÄ PARISTOTIETOJATÄRKEITÄ PARISTOTIETOJATÄRKEITÄ PARISTOTIETOJA
Varmista paristojen tyydyttävä käyttöikä ja kameran luotettava toimintaVarmista paristojen tyydyttävä käyttöikä ja kameran luotettava toimintaVarmista paristojen tyydyttävä käyttöikä ja kameran luotettava toimintaVarmista paristojen tyydyttävä käyttöikä ja kameran luotettava toiminta
välttämällä alkaliparistojen käyttämistä.välttämällä alkaliparistojen käyttämistä.välttämällä alkaliparistojen käyttämistä.välttämällä alkaliparistojen käyttämistä.

Rajoita seuraavia toimintoja, jotka voivat lyhentää paristojen käyttöikää:
! nestekidenäytön käyttö etsimenä (sivu 17)
! kuvien tarkastelu nestekidenäytöllä (sivu 24)
! salaman liiallinen käyttö
HUOMAA: Jos käytät KODAK Camera Dock -telakointiasemaa, pidä kamera

telakoituna, jotta Power Pack pysyy jatkuvassa lataustilassa. Jos
haluat lisätietoja kameran telakointiaseman käytöstä, katso sivua 46.
8



Luku 1
Toimintatilan valitsin — asetukset ja
valikot
Toimintatilan valitsimella voidaan valita jokin kameran kolmesta käyttötavasta:

ValokuvausValokuvausValokuvausValokuvaus — ota kuvia ja muuta
valokuvausasetuksia.
TarkasteluTarkasteluTarkasteluTarkastelu — katsele ja käsittele kuvia
nestekidenäytössä.
AsetuksetAsetuksetAsetuksetAsetukset — mukauta kameran
toimintoja.

Valokuvausvalikot
Käytä valokuvaustilaa aina, kun otat valokuvia ja mukautat kuvausasetuksia.
Valikon asetusten käytöstä on yksityiskohtaisia tietoja alla mainitulla sivulla.

Kuvausvalikon avaaminen:
1 Siirrä toimintatilan valitsin kuvauskohtaan

.
2 Paina valikkopainiketta.
3 Selaa valikoita ja alivalikoita -

nuolinäppäimillä.
4 Paina Select (Valitse) -painiketta.

Toimintatilan
valitsin

ValikkoValikkoValikkoValikko ValikkoValikkoValikkoValikko

ItselaukaisinItselaukaisinItselaukaisinItselaukaisin
(sivua 20)

PäivämääräPäivämääräPäivämääräPäivämäärä
(sivua 22)

LaatuLaatuLaatuLaatu
(sivua 21)

QuickViewQuickViewQuickViewQuickView
(Pikanäyttö)(Pikanäyttö)(Pikanäyttö)(Pikanäyttö)
(sivua 23)

Kuvien tallennusKuvien tallennusKuvien tallennusKuvien tallennus
(sivua 14)
9



Luku 1
Tarkasteluvalikot
Katsele kamerassa olevia kuvia ja käsittele niitä tarkastelutilan valikkoja
käyttäen. Valikon asetusten käytöstä on yksityiskohtaisia tietoja alla mainitulla
sivulla.

Tarkastelutilan valikoiden avaaminen:
1 Käännä toimintatilan valitsin

tarkastelukohtaan .
2 Paina valikkopainiketta.
3 Selaa valikoiden ja alivalikoiden

vaihtoehtoja -nuolinäppäimillä.
4 Paina Select (Valitse) -painiketta.

ValikkoValikkoValikkoValikko ValikkoValikkoValikkoValikko

SuurennaSuurennaSuurennaSuurenna
(sivua 25)

SuojaaSuojaaSuojaaSuojaa
(sivua 28)

PoistaPoistaPoistaPoista
(sivua 26)

DiaesitysDiaesitysDiaesitysDiaesitys
(sivua 28)

Kuvien tallennusKuvien tallennusKuvien tallennusKuvien tallennus
(sivua 14)

KopioiKopioiKopioiKopioi
(sivua 30)

TulostuspyyntöTulostuspyyntöTulostuspyyntöTulostuspyyntö
vain Picture Cardistavain Picture Cardistavain Picture Cardistavain Picture Cardista
(sivua 26)

Kuvan tiedotKuvan tiedotKuvan tiedotKuvan tiedot
(sivua 31)
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Luku 1
Asetusvalikot
Mukauta kameran asetuksia asetukset-tilan valikoiden vaihtoehdoilla. Valikon
asetusten käytöstä on yksityiskohtaisia tietoja alla mainitulla sivulla.

Asetukset-tilan valikoiden avaaminen:
1 Käännä toimintatilan valitsin Asetukset-

kohtaan .

Nestekidenäyttöön tulee asetusvalikko.
2 Vieritä esiin valikoiden ja alivalikoiden

vaihtoehtoja -nuolinäppäimillä.
3 Paina Select (Valitse) -painiketta.

ValikkoValikkoValikkoValikko ValikkoValikkoValikkoValikko

Näytön kirkkausNäytön kirkkausNäytön kirkkausNäytön kirkkaus
(sivua 32)

Kuvan tallennusKuvan tallennusKuvan tallennusKuvan tallennus
(sivua 14)

Päivämäärän jaPäivämäärän jaPäivämäärän jaPäivämäärän ja
kellonajan asetuskellonajan asetuskellonajan asetuskellonajan asetus
(sivua 7)

TietojaTietojaTietojaTietoja
(sivua 34)

Videon ulostuloVideon ulostuloVideon ulostuloVideon ulostulo
(sivua 33)

AlustusAlustusAlustusAlustus
(sivua 35)

KieliKieliKieliKieli
(sivua 34)
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Luku 1
Valikoissa liikkuminen
Valikoissa voi liikkua ja asetuksia voi valita samalla tavalla kaikissa kameran
toimintatiloissa.

Valikoiden tuominen nestekidenäyttöön:
! Tuo valikot esiin valokuvaus- ja

tarkastelutilassa painamalla
valikkopainiketta.

Tarkastelutilassa valikot näkyvät
näytössä kuvan kanssa.

! Asetukset-tilassa valikot tulevat esiin
automaattisesti, kun siirrät toimintatilan
valitsimen asetukset-kohtaan.

Valitun valikon nimi näkyy hetken ajan
näytön oikeassa yläkulmassa.

Valikoissa liikkuminen ja asetusten valinta:
1 Selaa valikoiden ja alivalikoiden

vaihtoehtoja -nuolinäppäimillä.
Näytössä näkyvä nuoli tarkoittaa
lisävaihtoehtoja.

2 Tuo korostetun valikon alivalikot esiin tai
käytä korostettua alivalikon vaihtoehtoa
painamalla Select (Valitse) -painiketta.

3 Piilota valikot valokuvaus- ja
tarkastelutilassa painamalla
valikkopainiketta.

Valikkopainike
Valikon nimi

Lisävaihtoehdot

Alivalikon

Select (Valitse)

näyttö
12



Luku 1
Kameran tämänhetkisen tilan
tarkistaminen
Valokuvaustilassa voit tarkistaa aktiiviset kameran asetukset painamalla -
painiketta.

1 Siirrä toimintatilan valitsin valokuvaustilaan
ja kytke virta kameraan.

Kameran tämänhetkisen tilan kuvakkeet
tulevat nestekidenäyttöön hetken ajaksi.
Jos kuvaketta ei näy, kameran kyseinen
toiminto ei ole sillä hetkellä aktivoitu.

2 Tuo tilakuvakkeet esiin koska tahansa
valokuvaustilassa painamalla -painiketta.

3 Poista kuvakkeet käytöstä painamalla
uudelleen.

Tilarivin kuvakkeet

Näytön kuvakkeet

Tilarivi

Näytön kuvakkeet

Lähikuvaus Itselaukaisin Salama Laatu Kuvia
jäljellä

Tallennuspaikan
asetus

Suurennus Päiväysleima Paristot vähissä Paristo tyhjä
(vilkkuva)

Hyvä

Paras Sisäinen muisti

Automaattinen
13



Luku 1
Sisäisen muistin tai Picture Cardin
valinta
KODAK DX3500 -Digitaalikamerassa on kaksi tallennusvaihtoehtoa kuville:
Sisäinen muistiSisäinen muistiSisäinen muistiSisäinen muisti Kameran 8 Mt:n sisäiseen muistiin voi tallentaa kaikkiaan 50
kuvaa hyvä-laatua käyttäen (16 kuvaa paras-laadulla). Kamerassa on aina
muistia, vaikka mukanasi ei olisikaan Picture Cardia.
Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card Ota ja tallenna niin monta kuvaa kuin haluat kortin koosta ja korttien
lukumäärästä riippuen. Valinnaisia KODAK Picture Card -tallennuskortteja voi
ostaa erikseen Web-osoitteesta
http://www.kodak.com/go/accessories. Katso tietoja Picture Cardin
tallennuskapasiteetista sivulta 73.
Voit ottaa kuvia Picture Cardille ja sen jälkeen kopioida ja tallentaa
suosikkikuvasi sisäiseen muistiin (sivu 30).

Tallennuspaikan vaihtaminen
Kuvan tallennuspaikka määrittää, minne kuvat tallennetaan ja mistä kamera etsii
kuvia tarkastelutilassa.
Muuta asetusta kuvan tallennusvalikon avulla, joka on käytettävissä toimintatilan
valitsimen kaikissa kolmessa asennossa. Katso sivulta 9, kuinka pääset
toimintatilan valitsimen valikkoihin.
1 Korosta missä tahansa valikkonäytössä kuvan tallennusvalikko .
2 Paina Select (Valitse) -painiketta.

3 Korosta haluamasi tallennuspaikka ja paina
Select (Valitse).
AUTOMAATTINEN (oletus)AUTOMAATTINEN (oletus)AUTOMAATTINEN (oletus)AUTOMAATTINEN (oletus)— Kun asetuksena
on Auto (automaattinen), kamera tallentaa
kuvat Picture Cardille, jos sellainen on
asennettu kameraan. Jos kamerassa ei ole
Picture Cardia, kamera käyttää sisäistä
muistia.
SISÄINEN MUISTISISÄINEN MUISTISISÄINEN MUISTISISÄINEN MUISTI— Kun asetuksena on
Internal Memory (sisäinen muisti), kamera
käyttää aina sisäistä muistia, vaikka Picture
Card olisikin asennettuna.

✔ = nykyinen asetus
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Luku 1
4 Valitse Continue, jatka (tai Cancel, peruuta, jos muutat mielesi), ja paina
sitten Select (Valitse) uudelleen.
Esiin tulee viesti, kun kamera vaihtaa tallennuspaikkaa.
Asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.

HUOMAA: Huolimatta siitä, missä toimintatilassa käytät kuvan
tallennusvalikkoa, asetus soveltuu kaikkiin kameran toimintoihin—
kuvien ottoon ja niiden tallennukseen sekä kameraan tallennettujen
kuvien tarkasteluun ja käsittelyyn.

Tallennuspaikan tarkistaminen
ValokuvaustilassaValokuvaustilassaValokuvaustilassaValokuvaustilassa tilarivin tallennuspaikkakuvake osoittaa kameran
tallennuspaikka-asetuksen-asetuksen-asetuksen-asetuksen.

1 Siirrä toimintatilan valitsin
valokuvauskohtaan .

2 Paina -painiketta ja tarkista tilarivillä
näkyvä tallennuspaikkakuvake.

— AUTOMAATTINENAUTOMAATTINENAUTOMAATTINENAUTOMAATTINEN
— SISÄINEN MUISTISISÄINEN MUISTISISÄINEN MUISTISISÄINEN MUISTI

Kuvan sijainnin tarkistaminen
TarkastelutilassaTarkastelutilassaTarkastelutilassaTarkastelutilassa tilarivin tallennuspaikkakuvake osoittaa kuvan sijainninkuvan sijainninkuvan sijainninkuvan sijainnin, ei
kameran asetusta.

! Käännä toimintatilan valitsin
tarkastelukohtaan .

! Tallennuspaikan kuvake osoittaa kuvan
sijaintipaikan.

— Kuva tallennetaan Picture Card -
tallennuskortille.

— Kuva tallennetaan sisäiseen
muistiin.

Tallennuspaikka-
asetus

Kuvan sijainti
15



2 Kuvien ottaminen

Käytä toimintatilan valitsimen valokuvausasetusta aina,
kun otat kuvia tai kun haluat mukauttaa kuvausasetuksia.
Varmista ennen kuvausta, että kuvien tallennuspaikka on
haluamasi (sivu 14).

Kuvan ottaminen
1 Siirrä toimintatilan valitsin

valokuvauskohtaan .
2 Valitse kuvauskohde. Keskitä kohde etsimen

kuva-alueelle tai käynnistä esikatselu
(sivu 17) ja käytä nestekidenäyttöä.

3 Aseta valotus painamalla suljinpainike
puoliksi alas.

4 Ota kuva painamalla suljinpainike täysin
alas.

Etsimen valo vilkkuu vihreänä, kun
kuvaa tallennetaan.

Etsimen valo vilkkuu keltaisena, kun
salama latautuu uudelleen. Jos tarpeen,
odota ennen seuraavan kuvan ottamista,
kunnes salama on ladattu.

VARO:
Älä asenna tai poista Picture Cardia, kun etsimen vihreä valoÄlä asenna tai poista Picture Cardia, kun etsimen vihreä valoÄlä asenna tai poista Picture Cardia, kun etsimen vihreä valoÄlä asenna tai poista Picture Cardia, kun etsimen vihreä valo
vilkkuu. Tämä voi vahingoittaa kuvia, Picture Cardia tai kameraa.vilkkuu. Tämä voi vahingoittaa kuvia, Picture Cardia tai kameraa.vilkkuu. Tämä voi vahingoittaa kuvia, Picture Cardia tai kameraa.vilkkuu. Tämä voi vahingoittaa kuvia, Picture Cardia tai kameraa.

Etsin-
valo
16



Luku 2
Kuvien esikatselu nestekidenäytöllä
Kun esikatselu on valittuna, nestekidenäyttöön tulee elävä kuva. Kehystä kohde
nestekidenäyttöön etsimen sijasta.
HUOMAA: Esikatselua tarvitaan digitaalista zoomia käytettäessä (sivu 18).

Esikatselun käyttöönotto:
1 Siirrä toimintatilan valitsin kuvauskohtaan ja paina sitten Select

(Valitse).
Nestekidenäyttö näyttää elävän kuvan ja tilarivin.

2 Kun otat kuvan esikatselussa, keskitä kohde
nestekidenäytössä ja paina suljinpainike
täysin alas.

3 Kun haluat nähdä viimeksi otetun kuvan,
paina .

4 Poista esikatselu käytöstä painamalla Select
(Valitse) uudelleen.

Lähikuvien ottaminen
Käytä lähikuvausasetusta, kun haluat saada läheltä (22–30 cm:n etäisyydeltä)
otettuihin kuviin terävyyttä ja yksityiskohtia.

1 Siirrä virtakytkin lähikuva-asentoon .

Kamera siirtyy automaattisesti
esikatselutilaan ja nestekidenäyttöön
tulee elävä kuva.

2 Ota kuva keskittämällä kohde
nestekidenäytössä ja painamalla
suljinpainike täysin alas.

Elävä kuva
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Luku 2
Digitaalisen zoomin käyttö
Digitaalinen zoom antaa kuvista kolminkertaisen suurennoksen. Voit huomata
kuvan laadun heikkenemistä, kun käytät digitaalista zoomia.

1 Varmista, että toimintatilan valitsin on
valokuvaustilassa ja ota sitten esikatselu
käyttöön painamalla Select (Valitse) -
painiketta.
Keskitä kohde nestekidenäyttöön.

2 Aloita zoomaus painamalla -
nuolinäppäintä.
Jos haluat suurentaa jatkuvasti, pidä painike
alhaalla. Painikkeen voi vapauttaa koska
tahansa.

Nestekidenäyttöön tulee zoomattu kuva
ja zoomauksen suurennustason osoitin.

3 Vapauta painike ja ota kuva.
4 Loitonna kohteesta ja poista digitaalinen

zoom käytöstä painamalla -
nuolinäppäintä.

HUOMAA: Digitaalinen zoom poistetaan automaattisesti käytöstä, kun kameran
tila vaihdetaan (kun poistat esikatselun käytöstä, siirrät toimintatilan
valitsinta, sammutat kameran tai kun kamera siirtyy odotustilaan).
18



Luku 2
Salaman käyttö
Kun otat kuvia yöllä, sisällä tai ulkona varjossa, kuvat tarvitsevat salaman.
Kameran salama toimii, kun otat kuvan 0,75–2,3 m:n etäisyydeltä kohteesta.

Selaa salama-asetuksia painamalla -
painiketta toistuvasti.
Salaman kuvake, joka näkyy
nestekidenäytön tilarivillä (sivu 13),
ilmaisee käytössä olevan vaihtoehdon.

HUOMAA: Kaikki salama-asetukset palaavat automaattisiksi, kun kamerasta
kytketään virta pois, lukuun ottamatta punasilmäasetusta.

Automaattinen salama—Automaattinen salama—Automaattinen salama—Automaattinen salama— salama syttyy, kun valoa ei ole
riittävästi.

Pois päältä—Pois päältä—Pois päältä—Pois päältä— salama ei syty koskaan.

Jatkuva—Jatkuva—Jatkuva—Jatkuva— salama syttyy joka kerta, kun otat kuvan, valoisuudesta
huolimatta.

Punasilmä—Punasilmä—Punasilmä—Punasilmä— salama syttyy niin, että kohteen silmät tottuvat ensin
salamaan, ja syttyy sitten uudelleen, kun kuva otetaan. Tämä on
paras valinta ihmisiä kuvattaessa. Punasilmäasetus pysyy
voimassa, kunnes muutat sen.
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Luku 2
Kuvaan mukaan pääseminen
Itselaukaisin luo 10 sekunnin viiveen suljinpainikkeen painalluksen ja kuvan
oton välille. Tämä asetus on ideaalinen, kun haluat itse olla kuvassa.

Itselaukaisimen käyttöönotto:
1 Siirrä toimintatilan valitsin

valokuvauskohtaan ja paina sitten
valikkopainiketta.

2 Korosta Self Timer (Itselaukaisin) -valikko
ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.

3 Korosta On-asetus (Käytössä) ja paina sitten
Select (Valitse) -painiketta.

4 Poista valikkonäyttö painamalla
valikkopainiketta.

Kuvan ottaminen:
1 Aseta kamera tasaiselle vakaalle pinnalle tai

kolmijalkaan.
2 Sommittele kuva ja paina suljinpainike

kokonaan alas.

Nestekidenäyttö sammuu.
Itselaukaisimen punainen valo, joka
sijaitsee kameran edessä, syttyy 8
sekunnin ajaksi ja vilkkuu sitten 2
sekuntia, kunnes kuva otetaan.

Itselaukaisin poistuu käytöstä, kun kuva on otettu.

Itselaukaisinvalo
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Luku 2
Kuvan laadun määrittäminen
Valitse kuvan tarkkuus laatuasetuksella.
Muuta laatuasetus seuraavasti:
1 Käännä toimintatilan valitsin valokuvauskohtaan ja paina sitten

valikkopainiketta.
2 Korosta Quality (Laatu) -valikko ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.

3 Korosta haluamasi laatuasetus.
Best (paras, 1 800 x 1 200)—Best (paras, 1 800 x 1 200)—Best (paras, 1 800 x 1 200)—Best (paras, 1 800 x 1 200)— tuottaa
tarkempia ja suurempia kuvia. Tuottaa
suuremman kuvatarkkuuden (1 800 x
1 200 pikseliä) ja suurempia tiedostoja.
Kun Best (paras) -laatu valitaan,
nestekidenäytön tilarivillä näkyy kaksi
tähteä.
Good (hyvä, 900 x 600)—Good (hyvä, 900 x 600)—Good (hyvä, 900 x 600)—Good (hyvä, 900 x 600)— tuottaa
pienempiä kuvia sähköpostia tai näyttöä
varten. Kuvien tarkkuus on alhaisempi (900
x 600 pikseliä), mikä säästää tilaa sisäisessä
muistissa tai Picture Card -tallennuskortilla.
Kun Good (hyvä) -laatu valitaan,
nestekidenäytön tilarivillä näkyy yksi
tähti.

4 Paina Select (Valitse).
5 Poista valikkonäyttö painamalla

valikkopainiketta.
Asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.
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Luku 2
Päivämäärän lisääminen kuviin
Lisää kuviin kuvauspäivämäärä Date Stamp (päiväysleima) -asetuksella.
Tämä asetus on hyvä, kun haluat tietää päivämäärän, jolloin kuva on otettu,
esimerkiksi syntymäpäivää tai vakuutuskorvausta varten.

1 Varmista, että kameran kelloon on asetettu oikea päivämäärä (sivu 7).
2 Käännä toimintatilan valitsin valokuvauskohtaan ja paina sitten

valikkopainiketta.
3 Korosta Date Stamp (päiväysleima) -valikko ja paina sitten Select

(Valitse) -painiketta.

4 Korosta päiväysleima-asetus, jota haluat
käyttää.

Off (pois käytöstä)Off (pois käytöstä)Off (pois käytöstä)Off (pois käytöstä) — poistaa
päiväysleiman käytöstä

Ota päiväysleima käyttöön korostamalla
jokin päivämäärämuodoista
(esimerkkipäiväys 15. lokakuuta 2001):

vvvv/kk/ppvvvv/kk/ppvvvv/kk/ppvvvv/kk/pp (2001/10/15)
kk/pp/vvvvkk/pp/vvvvkk/pp/vvvvkk/pp/vvvv (10/15/2001)
pp/kk/vvvvpp/kk/vvvvpp/kk/vvvvpp/kk/vvvv (15/10/2001)

5 Paina Select (Valitse).
6 Poista valikkonäyttö painamalla

valikkopainiketta.
Tämän päivän päiväys kirjataan kuvan oikeaan alakulmaan, kun päiväysleima
on käytössä.
Tämä asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.
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Luku 2
Otetun kuvan katselu
QuickView (Pikanäyttö) tuo esiin kuvan nestekidenäyttöön heti sen ottamisen
jälkeen. Kun kuva on näytössä, voit halutessasi poistaa sen.
Säästä sisäistä muistia tai Picture Cardin tilaa säilyttämällä ainoastaan ne kuvat,
joista pidät.
QuickView (Pikanäyttö) -toiminnan käyttöönotto:
1 Käännä toimintatilan valitsin valokuvauskohtaan ja paina sitten

valikkopainiketta.
2 Korosta QuickView (Pikanäyttö) -valikko ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.
3 Korosta On-asetus (Käytössä) ja paina sitten Select (Valitse) -painiketta.
4 Poista valikkonäyttö painamalla valikkopainiketta.

Kuvan ottaminen:
Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan
alas.
Kuva näkyy hetken nestekidenäytössä -
kuvakkeen kanssa.
Jos automaattinen näyttö häviää, tuo se
takaisin painamalla -nuolinäppäintä.

Otetun kuvan poistaminen:
1 Kun haluat poistaa esillä olevan kuvan, paina

-nuolinäppäintä.
Delete Picture? (Poistetaanko kuva?) -
näyttö tulee esiin.

2 Korosta Yes (Kyllä) ja paina sitten Select
(Valitse).
Kuva poistetaan kamerasta.

HUOMAA: Jos katselet kuvia esikatselussa (sivu 17), Pikanäyttö on aina aktiivinen,
vaikka olisitkin poistanut sen käytöstä.
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3 Kuvien tarkastelu

Toimintatilan valitsimen tarkasteluasetuksella voit katsella ja käsitellä
kuvia, jotka on tallennettu kameran sisäiseen muistiin tai Picture Card -
tallennuskortille.

Kuvien tarkastelu nestekidenäytöllä
! Käännä toimintatilan valitsin

tarkastelukohtaan .

Kamera käyttää joko sisäistä muistia tai
Picture Cardia (sivu 14) ja tuo esiin tässä
tallennuspaikassa viimeksi otetun tai
käsitellyn kuvan.

! Poistu tarkastelutilasta siirtämällä
toimintatilan valitsin valokuvaus- tai
asetukset-asentoon .

Kuvassa näkyvät kuvakkeet osoittavat, mitä toimintoja kuvaan on käytetty:

Kuvaluettelo Tulostuspyyntö Suojaa Kuvan
numero

Kuvan sijainti

Päiväysmerkintä Paristo vähissä Tyhjä paristo (vilkkuva)

Sisäinen muisti
Picture Card
24



Luku 3
Kuvien selaaminen
1 Selaa kuvia eteen- ja taaksepäin -

nuolinäppäimillä.
2 Selaa kuvia yksi kerrallaan painamalla ja

vapauttamalla nuolinäppäintä.
3 Voit selata kuvia nopeammin pitämällä

nuolinäppäintä alas painettuna. Kun
vapautat painikkeen, nestekidenäyttöön
tulee nykyinen kuva.

Kuvien suurennus
Suurenna kuva kaksinkertaiseksi Suurenna-toiminnolla ja liiku eri kohtiin
kuvassa. Tämä toiminto sopii hyvin kuvien yksityiskohtien tarkasteluun.

1 Siirrä toimintatilan valitsin
tarkastelukohtaan ja paina sitten
valikkopainiketta.

2 Korosta Magnify (Suurenna) -valikko
ja paina sitten Select (Valitse) -painiketta.

Kuva tulee esiin kaksinkertaisena ja
valikot katoavat.

3 Siirry eri kohtaan kuvassa nuolinäppäimillä
.

4 Tuo kuva esiin alkuperäisessä koossa
painamalla Select (Valitse).
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Luku 3
Kuvien poistaminen
Poista yksi kuva tai kaikki kuvat nopeasti kameran sisäisestä muistista tai
Picture Card -tallennuskortilta Delete (Poista) -toiminnolla.
1 Käännä toimintatilan valitsin tarkastelukohtaan ja paina sitten

valikkopainiketta.
2 Korosta Delete (Poista) -valikko ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.

3 Korosta haluamasi poistoasetus:
PICTURE (KUVA)PICTURE (KUVA)PICTURE (KUVA)PICTURE (KUVA)— poistaa näytössä olevan
kuvan ja tuo esiin seuraavan saatavilla
olevan kuvan.
EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)— palaa
tarkasteluvalikoihin.
ALL (KAIKKI)ALL (KAIKKI)ALL (KAIKKI)ALL (KAIKKI)— poistaa kaikki kuvat
sisäisestä muistista tai Picture Card -
tallennuskortilta tallennusasetusten
mukaisesti.

4 Poista kuvat painamalla Select (Valitse) -painiketta ja noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.

HUOMAA: Suojattuja kuvia ei voi poistaa, joten poista suojaus ennen kuvan
poistamista (sivu 28).

Kuvien valinta automaattista tulostusta
varten
Valitse Print Order (Tulostuspyyntö) -toiminnolla tietyt kuvat Picture Card -
tallennuskortilta automaattista tulostusta varten. Kun asetat Picture Card -
tallennuskortin KODAK Personal Picture Maker- tai muuhun kirjoittimeen,
jossa on kortinlukija, valitut kuvat tulostetaan automaattisesti.
HUOMAA: Print Order (Tulostuspyyntö) on käytettävissä ainoastaan Picture

Card -tallennuskortille tallennetuille kuville. Sitä ei voi käyttää
kameran sisäiseen muistiin tallennetuille kuville.
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Luku 3
Tulostuspyynnön laatiminen
1 Käännä toimintatilan valitsin tarkastelukohtaan ja paina sitten

valikkopainiketta.
2 Korosta Print Order (Tulostuspyyntö) -valikko ja paina sitten Select

(Valitse) -painiketta.
3 Korosta haluamasi tulostuspyyntöasetus:

CANCEL PRINT ORDER (PERUUTACANCEL PRINT ORDER (PERUUTACANCEL PRINT ORDER (PERUUTACANCEL PRINT ORDER (PERUUTA
TULOSTUSPYYNTÖ)TULOSTUSPYYNTÖ)TULOSTUSPYYNTÖ)TULOSTUSPYYNTÖ)— peruuttaa koko
tulostuspyynnön Picture Card -
tallennuskortilta.
INDEX PRINT (KUVALUETTELO)INDEX PRINT (KUVALUETTELO)INDEX PRINT (KUVALUETTELO)INDEX PRINT (KUVALUETTELO)— tilaa
kuvaluettelon, joka sisältää pikkukuvan
jokaisesta Picture Card -tallennuskortille
tallennetusta kuvasta.
CURRENT PICTURE (NYKYINEN KUVA)CURRENT PICTURE (NYKYINEN KUVA)CURRENT PICTURE (NYKYINEN KUVA)CURRENT PICTURE (NYKYINEN KUVA)—
valitsee esillä olevan kuvan tulostettavaksi.
EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)— palaa valikkonäyttöön.
ALL PICTURES (KAIKKI KUVAT)ALL PICTURES (KAIKKI KUVAT)ALL PICTURES (KAIKKI KUVAT)ALL PICTURES (KAIKKI KUVAT)— valitsee
kaikki Picture Card -tallennuskortille
tallennetut kuvat tulostettavaksi.

4 Tee tilaus painamalla Select (Valitse) -painiketta ja noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita.
Jos esiin tulee # Copies (Kopioiden määrä), valitse kopioiden määrä (0–
99) painamalla -painiketta. Nolla peruuttaa kyseisen kuvan
tulostuspyynnön.

Tulostuspyynnön kuvake näkyy nestekidenäytössä tilattujen kuvien kanssa.

Tilauksen tulostaminen
Aseta Picture Card, joka sisältää tulostuspyynnön KODAK Personal Picture Maker-
tai muuhun suoratulostuskirjoittimeen. Katso kirjoittimen käyttöoppaasta
lisäohjeita tulostuspyynnön automaattisesta tulostuksesta.
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Luku 3
Kuvien suojaaminen poistamiselta
Estä kuvien tahaton poisto sisäisestä muistista tai Picture Card -
tallennuskortilta Protect (Suojaa) -toiminnolla. Suojattua kuvaa ei voi poistaa.
Kuvan suojaaminen:
1 Siirrä toimintatilan valitsin tarkastelukohtaan ja tuo esiin suojattava

kuva.
2 Paina valikkopainiketta.
3 Korosta Protect (Suojaa) -valikko ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.
Kuva suojataan, eikä sitä voi poistaa. Suojauksen kuvake näkyy
kuvan yhteydessä, kun kuva tuodaan esiin.

HUOMAA: Alustaminen poistaa suojatut kuvat (sivu 35).
4 Poista kuvan suojaus painamalla Select (Valitse) uudelleen.

Diaesitys
Katsele diaesityksen avulla kuvia järjestyksessa kameran nestekidenäytöllä tai
televisioruudussa (tai missä tahansa ulkoisessa videolaitteessa, jossa on videon
sisääntulo, kuten tietokoneen näyttö tai digitaalinen projektori).

Diaesityksen katselu televisiossa:
! Kiinnitä videokaapelin (toimitetaan

kameran mukana) asianmukainen pää
kameran videon ulostuloportista television
videon sisääntuloporttiin.
Katso videon sisääntulon asennuksen
yksityiskohtia television käyttöoppaasta.

Kameran nestekidenäyttö sammuu ja television ruutu toimii kameran
näyttönä.

! Siirry seuraavaan kohtaan, Diaesityksen aloittaminen.

Videon
ulostulo
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Luku 3
Diaesityksen aloittaminen
1 Käännä toimintatilan valitsin tarkastelukohtaan ja paina sitten

valikkopainiketta.
2 Korosta Slide Show (Diaesitys) -kuvake ja paina sitten Select

(Valitse) -painiketta.

3 Korosta Begin Show (Aloita esitys) ja paina
sitten Select (Valitse).

Kamerassa (sisäisessä muistissa tai
Picture Card -tallennuskortilla) olevat
kuvat tulevat esiin vuorotellen
kuvausjärjestyksessä. Kamera palaa
valikkonäyttöön.

4 Peruuta diaesitys painamalla Select
(Valitse).

HUOMAA: Jos kytket tai irrotat videokaapelin diaesityksen aikana, diaesitys
keskeytyy. Kun käynnistät diaesityksen uudelleen valitsemalla Begin
Show (Aloita diaesitys), esitys alkaa uudelleen ensimmäisestä
kamerassa olevasta kuvasta.

Esitysnopeuden muuttaminen
Oletusasetusten mukaisesti kukin kuva on esillä viiden sekunnin ajan. Voit
pidentää kuvien esitysnopeutta näytössä 60 sekuntiin asti.
1 Korosta Slide Show (Diaesitys) -näytössä Interval (Esitysnopeus) ja paina

sitten Select (Valitse).
2 Valitse kuvien esilläoloajan pituus (5–60 sekuntia).

Voit selata sekuntivalikkoa nopeammin pitämällä nuolinäppäintä
alas painettuna.

3 Paina Select (Valitse) -painiketta.
Asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.
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Luku 3
Kuvien kopiointi
Kopiointitoiminnolla voit kopioida kuvia Picture Card -tallennuskortin ja kameran
sisäisen muistin välillä. Voit ottaa kuvia Picture Cardille ja sen jälkeen kopioida ja
tallentaa suosikkikuvasi sisäiseen muistiin.
Haluat ehkä kopioida kuvat Picture Card -tallennuskortille niiden siirtämisen
helpottamiseksi: toisessa tietokoneessa katselua varten tai paikallisessa
valokuvausliikkeessä tulostettavaksi.

Ennen kopiointia
Varmista seuraavat seikat ennen tiedostojen kopiointia:
! Kamerassa on Picture Card.
! Kameran tallennuspaikaksi on valittu sijainti, jostajostajostajosta kopioit. Katso Sisäisen

muistin tai Picture Cardin valinta, sivu 14.

Kuvien kopiointi
1 Käännä toimintatilan valitsin tarkastelukohtaan ja paina sitten

valikkopainiketta.
2 Korosta Copy (Kopioi) -valikko ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.

3 Korosta kopiointiasetus, jota haluat käyttää.
PICTURE (KUVA)PICTURE (KUVA)PICTURE (KUVA)PICTURE (KUVA)— kopioi nykyisen kuvan.
EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)EXIT (LOPETA)— palaa kopiointinäyttöön.
ALL (KAIKKI)ALL (KAIKKI)ALL (KAIKKI)ALL (KAIKKI)— kopioi kaikki kuvat valitusta
tallennuspaikasta toiseen paikkaan.

4 Paina Select (Valitse) -painiketta.

Edistyspalkki seuraa kopioinnin edistymistä ja katoaa, kun kuvat on
kopioitu. Katso sivua 76, jos haluat lisätietoja kuvien numeroinnista
kopioinnin jälkeen.
HUOMAA: Kuvat kopioidaan, niitä ei siirretä. Jos haluat poistaa kuvat

alkuperäisestä tallennuspaikasta kopioinnin jälkeen, poista ne
manuaalisesti (sivu 26).
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Luku 3
Kuvan tietojen tarkastelu
Tuo esiin kunkin kameraan tallennetun kuvan tiedot Picture Info (Kuvan
tiedot) -toiminnolla.

1 Käännä toimintatilan valitsin
tarkastelukohtaan ja paina sitten
valikkopainiketta.

2 Korosta Picture Info (Kuvan tiedot) -valikko

ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.

Kuvan tiedot ovat vain näyttöä varten ja
ne sisältävät tiedoston nimen, tiedoston
sijainnin (Directory), kuvausajan ja -
päiväyksen ja kuvan laatuasetuksen.

3 Tuo esiin edellinen/seuraava kuva ja sen tiedot -nuolinäppäimillä.
4 Lopeta kuvan tietojen katselu painamalla Select (Valitse) -painiketta.
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4 Kameran asetusten
mukauttaminen

Käytä toimintatilan valitsimen asetukset-kohtaa , kun
haluat mukauttaa kameran asetukset haluamiksesi.

Nestekidenäytön kirkkauden säätö
Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta, jotta näyttö näkyy paremmin.
1 Käännä toimintatilan valitsin asetukset-kohtaan .
2 Korosta Display Brightness (Näytön kirkkaus) -valikko ja paina sitten

Select (Valitse) -painiketta.

3 Selaa kirkkausasetuksia -
nuolinäppäimillä.
Käytettävissä on kirkkausasetukset -2,0:n
(musta näyttö) ja +2,0:n (valkoinen näyttö)
välillä, 0,5:n välein. Kameran
oletusasetuksena on 0,0.

Näyttö tuo esiin asetusten esikatselun
selatessasi asetuksia.

4 Paina Select (Valitse).

Korostettu asetus otetaan käyttöön ja
palaat asetukset-valikkonäyttöön.
Tämä asetus pysyy voimassa, kunnes muutat
sen.
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Luku 4
Videon ulostulon määrittäminen
Video Out (Videon ulostulo) -toiminnolla voit valita kameralle kotimaassasi
käytetyn videostandardin. Videon ulostuloasetus on määritettävä oikein
diaesitysten esittämiseksi televisiossa tai muissa ulkoisissa laitteissa.
1 Käännä toimintatilan valitsin asetukset-kohtaan .
2 Korosta Video Out (Videon ulostulo) -valikko ja paina sitten Select

(Valitse) -painiketta.

3 Korosta Video Out (Videon ulostulo) -
asetus:
NTSCNTSCNTSCNTSC— Euroopan ulkopuolella käytetty
videostandardi. Yhdysvalloissa ja Japanissa
käytetään NTSC:tä.
PALPALPALPAL— useimmissa Euroopan maissa
käytetty standardi.

4 Hyväksy muutos ja palaa asetukset-
valikkoon painamalla Select (Valitse).

Tämä asetus pysyy voimassa, kunnes muutat
sen.
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Luku 4
Kielen valinta
Kieli-toiminnolla voit esittää valikot ja näyttöviestit eri kielillä.
1 Käännä toimintatilan valitsin asetukset-kohtaan .
2 Korosta Language (Kieli) -valikko ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.

3 Korosta haluamasi kieliasetus.
4 Hyväksy muutokset ja palaa asetukset-

valikkoon painamalla Select (Valitse).

Näyttöteksti tulee esiin valitulla kielellä.
Tämä asetus pysyy voimassa, kunnes muutat
sen.

Kameran tietojen tarkastelu
About this Camera (Tietoja tästä kamerasta) -toiminto tuo esiin tietoja, jotka
ovat hyödyllisiä, jos sinun on soitettava kameran huoltoon.

1 Käännä toimintatilan valitsin asetukset-
kohtaan .

2 Korosta About (Tietoja) -valikko ja
paina sitten Select (Valitse) -painiketta.

Kameran tiedot ovat vain katseltavia ja
niihin kuuluvat kameran malli ja
kiinteän laitteiston versio.

3 Lopeta kameran tietojen katselu painamalla
Select (Valitse) -painiketta.
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Luku 4
Muistin tai Picture Cardin alustus
Sinun on ehkä alustettava kameran sisäinen muisti, jos se vahingoittuu. Picture
Card voidaan joutua alustamaan, jos se vahingoittuu tai jos sitä käytettiin
toisessa kamerassa. Kun alustusta tarvitaan, nestekidenäyttöön tulee
virheilmoitus. Katso sivua 58, jos haluat lisätietoa virheilmoituksista.

VARO:
Alustus pyyhkii kaikki tiedot, jopa suojatut kuvat, sisäisestäAlustus pyyhkii kaikki tiedot, jopa suojatut kuvat, sisäisestäAlustus pyyhkii kaikki tiedot, jopa suojatut kuvat, sisäisestäAlustus pyyhkii kaikki tiedot, jopa suojatut kuvat, sisäisestä
muistista tai Picture Card -tallennuskortilta. Picture Cardinmuistista tai Picture Card -tallennuskortilta. Picture Cardinmuistista tai Picture Card -tallennuskortilta. Picture Cardinmuistista tai Picture Card -tallennuskortilta. Picture Cardin
poistaminen alustuksen aikana voi vahingoittaa korttia.poistaminen alustuksen aikana voi vahingoittaa korttia.poistaminen alustuksen aikana voi vahingoittaa korttia.poistaminen alustuksen aikana voi vahingoittaa korttia.

1 Käännä toimintatilan valitsin asetukset-kohtaan .
2 Korosta Format (Alustus) -valikko ja paina sitten Select (Valitse) -

painiketta.

3 Korosta haluamasi alustusasetus:
FORMAT CARD (ALUSTA KORTTI)FORMAT CARD (ALUSTA KORTTI)FORMAT CARD (ALUSTA KORTTI)FORMAT CARD (ALUSTA KORTTI)—poistaapoistaapoistaapoistaa
kaikki tiedot Picture Card -tallennuskortiltakaikki tiedot Picture Card -tallennuskortiltakaikki tiedot Picture Card -tallennuskortiltakaikki tiedot Picture Card -tallennuskortilta
ja alustaa tallennuskortin kameran
käytettäväksi.
CANCEL FORMAT (PERUUTA ALUSTUS)CANCEL FORMAT (PERUUTA ALUSTUS)CANCEL FORMAT (PERUUTA ALUSTUS)CANCEL FORMAT (PERUUTA ALUSTUS)—
poistuu tekemättä muutosta.
FORMAT MEMORY (ALUSTA MUISTI)FORMAT MEMORY (ALUSTA MUISTI)FORMAT MEMORY (ALUSTA MUISTI)FORMAT MEMORY (ALUSTA MUISTI)—
poistaa kaikki tiedot kameran sisäisestäpoistaa kaikki tiedot kameran sisäisestäpoistaa kaikki tiedot kameran sisäisestäpoistaa kaikki tiedot kameran sisäisestä
muististamuististamuististamuistista ja alustaa muistin uudelleen.

4 Paina Select (Valitse) -painiketta.
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Luku 4
5 Korosta Continue Format (Jatka alustusta)
ja paina sitten Select (Valitse) -painiketta.

6 Kun alustus on suoritettu loppuun, esiin
tulee automaattisesti asetukset-valikko.

HUOMAA: Kun alustus alkaa, se suoritetaan
loppuun, vaikka sammuttaisit
kameran ja siirtäisit toimintatilan
valitsimen toiseen asentoon.
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5 Ohjelmiston asennus

Asenna ohjelmisto KODAK-digitaalikameraohjelmisto-CD:ltä, ennen kuin siirrät
kuvat kamerasta tietokoneeseen.

Ohjelmiston asennus
1 Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat sovellukset ennen kuin aloitat.
2 Aseta KODAK-digitaalikameraohjelmisto-CD CD-ROM-asemaan.
3 Lataa ohjelmisto:

WINDOWSia käyttävät tietokoneetWINDOWSia käyttävät tietokoneetWINDOWSia käyttävät tietokoneetWINDOWSia käyttävät tietokoneet—Ensimmäinen asennusikkuna tulee
tavallisesti automaattisesti esiin. Jos näin ei ole, valitse Käynnistä-valikosta
Suorita ja kirjoita ruutuun CD-aseman kirjaintunnus ja \setup.exe
(esimerkiksi d:\setup.exed:\setup.exed:\setup.exed:\setup.exe).
MACINTOSH-tietokoneetMACINTOSH-tietokoneetMACINTOSH-tietokoneetMACINTOSH-tietokoneet—Napsauta Jatka automaattisesti esiin tulevassa
asennusikkunassa.

4 Asenna ohjelmisto näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Käynnistä
tietokone asennuksen päätyttyä, jos saat siihen kehotuksen.
Asenna kaikki sovellukset CD:ltä valitsemalla Normaali, kun saat tähän
kehotuksen.
Asenna vain haluamasi sovellukset CD:ltä valitsemalla Mukautettu, kun saat
tähän kehotuksen. Katso sivua 38, jos haluat kuvauksen CD:llä olevista
sovelluksista.

HUOMAA: Rekisteröi kamerasi ja sen ohjelmisto sähköisesti, kun sinua
kehotetaan tekemään niin. Rekisteröinnin kautta saat
ohjelmistopäivitystietoja sekä rekisteröit muita kameran kanssa
toimitettuja tuotteita.
Sähköinen rekisteröinti vaatii yhteyden Internet-palveluntarjoajaan.
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Luku 5
Kameran mukana toimitettu ohjelmisto
KODAK-digitaalikameraohjelmisto-CD sisältää seuraavat sovellukset, joiden
avulla voit avata ja siirtää digitaalikuvia ja pitää hauskaa!
Tietoa sovellusten käytöstä on kunkin sovelluksen mukana toimitetussa online-
ohjeessa.

KODAK Picture Transfer -kuvansiirto-ohjelmisto
Siirrä kuvat automaattisesti kamerasta tietokoneeseen, järjestä ja nimeä
kuvatiedostot halutessasi. Katso tarkempia tietoja sivulta 41.

KODAK Picture -ohjelmisto
Kun olet siirtänyt kuvat tietokoneeseen, käytä KODAK Picture -ohjelmistoa
seuraaviin toimiin:
! kuvien katselu ja lähetys
! erikoistehosteiden lisääminen, mukautettujen diaesitysten laatiminen,

punasilmäisyyden vähennys, kuvien leikkaus ja kääntäminen ja paljon
muuta

! kuvien lähettäminen ystäville ja perheenjäsenille sähköpostilla
Katso tarkempia tietoja sivulta 42.

KODAK Camera Connection -ohjelmisto
KODAK Camera Connection -ohjelmisto esittää kameran poistettavana asemana
työpöydällä, ja sen avulla voit käyttää kamerassa olevia kuvia aivan samalla
tavalla kuin käytät missä tahansa siirrettävässä asemassa olevia tietoja kuvien
siirtämiseen, kopiointiin, nimeämiseen ja poistamiseen. Jos haluat lisätietoja,
katso Kuvien siirtäminen manuaalisesti sivulta 43.

QUICKTIME-ohjelmisto
QUICKTIMEn avulla voit toistaa siirrettävän diaesityksen (KODAK Picture Road
Show), jonka laadit KODAK Picture -ohjelmistossa. Katso lisätietoja
QUICKTIME-online-ohjeesta.
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Luku 5
Tietokoneen järjestelmävaatimukset
Kuvien siirtämistä ja muokkaamista varten suosittelemme seuraavia
järjestelmän vähimmäisvaatimuksia:

WINDOWSia käyttävien tietokoneiden
järjestelmävaatimukset
! henkilökohtainen tietokone, joka on suunniteltu käyttämään WINDOWS

98-, 98SE-, ME- tai 2000-käyttöjärjestelmää
! vapaa USB-portti
! henkilökohtainen tietokone, jossa on CD-ROM-asema ja vähintään 200

MHz:n Pentium-mikroprosessori
! värinäyttö, jonka tarkkuus on vähintään 640 x 480 (suosituksena 1 024 x

768), ja 256 väriä suosituksena High Color (16-bittinen) tai True Color
(24-bittinen)

! 32 Mt vapaata RAM-muistia, 70 Mt vapaata kiintolevytilaa

MACINTOSHin järjestelmävaatimukset
! käyttöjärjestelmä 8.6, 9.0X tai 9.1
! vapaa USB-portti tai COMPACTFLASH-kortinlukija
! PowerPC:hen pohjautuva MACINTOSH-tietokone, jossa on CD-ROM-asema
! värinäyttö, jonka tarkkuus on vähintään 640 x 480 (suosituksena 1 024 x

768) ja 256 väriä (suosituksena tuhansia tai miljoonia)
! 64 Mt vapaata RAM-muistia ja 100 Mt vapaata kiintolevytilaa
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6 Kuvien käyttö tietokoneessa

Siirrä kuvat tietokoneeseen ja hyödynnä digitaalikuvien ominaisuuksia.

Ennen kuvien siirtämistä
Asenna ohjelmisto KODAK-digitaalikameraohjelmisto-CD:ltä, ennen kuin siirrät
kuvat kamerasta tietokoneeseen (sivu 37).

Tietokoneeseen liittäminen
Voit siirtää kuvat kamerasta tietokoneeseen käyttäen kameran mukana
toimitettua USB-kaapelia tai KODAK Camera Dock -telakointiasemaa.

USB-kaapelin käyttö
1 Kytke kamera pois päältä.
2 Kiinnitä USB-kaapelin merkitty ( ) pää

tietokoneen merkittyyn USB-porttiin.
Jos porttia ei ole merkitty, katso tietokoneen
käyttöohjetta.

3 Kiinnitä USB-kaapelin toinen pää kameran
merkittyyn USB-porttiin.

4 Kytke virta kameraan.
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Luku 6
KODAK Camera Dock -telakointiaseman käyttö
1 Avaa kameran pohjassa oleva liitännän

luukku.
2 Aseta kamera -telakointiasemaan.
3 Paina Connect (Kytke) -painiketta.
Jos haluat lisätietoja, katso lukua 7, KODAK
Camera Dock -telakointiaseman käyttö.

HUOMAA: Voit myös käyttää KODAK USB Picture Card -kortinlukijaa kuvien
siirtämiseen. Kysy sitä KODAK-jälleenmyyjältä tai käy Web-
sivustollamme osoitteessa http://www.kodak.com/go/accessories.

Kuvien siirtäminen
KODAK Picture Transfer -kuvansiirto-ohjelmisto käynnistyy automaattisesti,
kun olet kytkenyt kameran tietokoneeseen edellä mainitulla tavalla,
Tietokoneeseen liittäminen.

Siirtäminen WINDOWSia käyttävään tietokoneeseen
! Siirrä kuvat tietokoneeseen napsauttamalla Transfer Now (Siirrä nyt)

.

Kuvat siirretään seuraavaan oletuspaikkaan tietokoneeseen: C:\Kodak
Pictures.

! Jos haluat muuttaa kuvien siirron oletusasetuksia, napsauta asetukset
, ennen kuin napsautat Transfer Now (Siirrä nyt).
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Luku 6
Siirtäminen MACINTOSH-tietokoneeseen
! Valitse Automatic Transfer (Automaattinen siirto) -valintanappi ja napsauta

sitten Transfer (Siirrä).
Automaattisella siirrolla kopioidaan kaikki kuvat kuvien
tallennuspaikasta tietokoneeseen käyttäen nykyisiä asetuksia.

! Tai Valitse Guided Transfer (Ohjattu siirto) -valintanappi ja napsauta sitten
Transfer (Siirrä).
Ohjatulla siirrolla voit tarkastella kutakin kuvaa, antaa sille nimen ja
valita kohdekansion tietokoneessa.

KODAK Picture Transfer -kuvansiirto-ohjelmiston
online-ohje
Jos et haluat Picture Transfer -kuvansiirto- ja Picture-ohjelmiston käynnistyvän
automaattisesti, voit ohittaa automaattisen käynnistystoiminnon. Katso tähän ja
Picture Transfer -kuvansiirto-ohjelmiston käyttöön liittyviä muita
yksityiskohtaisia tietoja online-ohjeesta:
WINDOWS-pohjaisessa tietokoneessaWINDOWS-pohjaisessa tietokoneessaWINDOWS-pohjaisessa tietokoneessaWINDOWS-pohjaisessa tietokoneessa— napsauta hiiren kakkospainikkeella
Picture Transfer -kuvaketta tehtäväpalkissa ja valitse Lisätietoja tästä
sovelluksesta.
MACINTOSH-tietokoneessaMACINTOSH-tietokoneessaMACINTOSH-tietokoneessaMACINTOSH-tietokoneessa— napsauta ohjekuvaketta (?) sovelluksen
ikkunassa.

Kuvien käsittely
Kun kuvat siirretään, Picture Transfer -kuvansiirto-ohjelmisto sulkeutuu ja
KODAK Picture -ohjelmisto käynnistyy.
Napsauta KODAK Picture -ohjelmiston ikkunassa sen kuvan pikkukuvaa, jota
haluat käsitellä. Kuva näkyy pääikkunassa.
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Luku 6
Napsauttamalla online-ohjepainiketta (?) saat
yksityiskohtaiset ohjeet seuraavista kuvien
käsittelytoiminnoista:
! erikoistehosteiden lisääminen,

mukautettujen diaesitysten laatiminen,
punasilmäisyyden vähennys, kuvien
leikkaus ja kääntäminen

! kuvien lähetys sähköpostilla
perheenjäsenille ja ystäville

! tulostaminen omalla tulostimella

Kuvien siirtäminen manuaalisesti
KODAK Camera Connection -ohjelmiston avulla pääset suoraan käsittelemään
kamerassa olevia kuvia ja voit: näyttää ja selata kuvien pikkukuvia, kopioida
kaikki tai valitut kuvat tietokoneeseen, avata kuvan suoraan muissa
sovelluksissa, poistaa kuvia tallennuspaikasta, alustaa kameran sisäisen
muistin tai Picture Cardin ja näyttää valitun kuvan tiedot.
Liitä kamera tietokoneeseen (sivu 40) ja ota kuvat esille seuraavasti:

WINDOWS-pohjaisessa tietokoneessa
! Kun liität kameran tietokoneeseen (sivu 40), kamera ilmestyy Oma

tietokone -ikkunaan siirrettävän aseman kuvakkeena.
! Kaksoisnapsauta kamerakuvaketta Oma tietokone -ikkunassa.
! Kameraikkuna avautuu ja näyttää kameran sisäisen muistin ja Picture

Cardin alikansioina.

Muokkaa
Napsauta

Online-ohje
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Luku 6
MACINTOSH-tietokoneessa
! Kameran sisäinen muisti ja Picture Card näkyvät erillisinä kuvakkeina

työpöydällä.
! Jos kuvakkeita ei näy, katkaise virta kamerasta ja kytke se uudelleen.
Jos haluat kuvien nimiä ja sijaintipaikkaa koskevia tietoja, katso sivua 74.

KODAK Camera Connection -ohjelmiston online-ohje
Katso Camera Connection -ohjelmiston käyttöön liittyviä yksityiskohtaisia
tietoja online-ohjeesta:
WINDOWS-pohjaisessa tietokoneessaWINDOWS-pohjaisessa tietokoneessaWINDOWS-pohjaisessa tietokoneessaWINDOWS-pohjaisessa tietokoneessa— napsauta hiiren kakkospainikkeella
kamerakuvaketta Oma tietokone –ikkunassa ja valitse Kameran ohje.
MACINTOSH-tietokoneessaMACINTOSH-tietokoneessaMACINTOSH-tietokoneessaMACINTOSH-tietokoneessa— valitse Finder-valikkorivi, valitse Kamera → 
Kameran ohje.
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Luku 6
Kuvien tulostus
Valitse haluamasi tapa nauttia digitaalikuvista tehdyistä paperikuvista pitkän
aikaa.

KODAK Picture -ohjelmistosta
! Tulosta kuvat omalla kirjoittimella KODAK Premium Picture -

valokuvapaperille.

Picture Card -tallennuskortilta
! Tulostuspyyntötoiminnolla (sivu 26) voit tulostaa automaattisesti Picture

Card -tallennuskortilta KODAK Personal Picture Maker -tulostimella tai
muulla suorayhteystulostimella.

! Vie Picture Card paikalliseen valokuvausliikkeeseen tulostettavaksi.
! Tulosta kuvat itse missä tahansa KODAK Picture Maker -kioskissa.
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7 KODAK Camera Dock -
telakointiaseman käyttö

KODAK Camera Dock -telakointiasema tekee kuvien siirtämisestä
tietokoneeseen helpompaa kuin koskaan aiemmin. Kameran telakointiasema
on myös nopea paristojen latauslaite mukana toimitetulle Power Pack -
paristopakkaukselle, ja se toimii kameran virtalähteenä.
Jotta Power Pack olisi ladattu ja kamera kuvausvalmis, säilytä Kameran
telakointiasemassa, kun se on pois käytöstä.
HUOMAA: KODAK DX -sarjan kameroiden mukana toimitetaan telakointiväline,

jonka avulla kamera sopii telakointiasemaan. Tarkista, että sait
telakointivälineen kameran mukana.

Jos kameran telakointiasemaa ei toimitettu kameran mukana, voit hankkia sen
lisävarusteena. Kysy sitä KODAK-jälleenmyyjältä tai käy Web-sivustollamme
osoitteessa http://www.kodak.com/go/accessories.

Kameran telakointiaseman pakkauksen
sisältö
Kameran -telakointiaseman mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

1 Kameran telakointiasema
2 Vaihtovirtasovitin

Jotkin sovittimet ovat erinäköisiä kuin
kuvassa.

3 KODAK Ni-MH Power Pack -paristopakkaus
4 Pika-asennusopas (ei kuvassa)1

2

3
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Luku 7
Telakointivälineen asennus
KODAK DX -sarjan kameroiden mukana toimitetaan telakointiväline, jonka avulla
kamera sopii telakointiasemaan.

1 Aseta välineen etukielekkeet kameran
telakointiaseman aukossa oleviin koloihin.

2 Aseta telakointiväline aukkoon ja napsauta se
paikoilleen.

Kameran telakointiaseman yhdistäminen
Liitä kameran telakointiasema tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
Tarvitset kameran mukana toimitetun USB-kaapelin ja vaihtovirtasovittimen, joka
toimitetaan kameran telakointiaseman kanssa.

1 Kiinnitä USB-kaapelin merkitty ( ) pää
tietokoneen merkittyyn USB-porttiin.
Jos porttia ei ole merkitty, katso tietokoneen
käyttöopasta.

2 Kiinnitä USB-kaapelin toinen pää kameran
telakointiaseman takana olevaan merkittyyn
USB-liitäntään.

3 Kiinnitä vaihtovirtasovitin kameran
telakointiaseman takaosaan ja
virtalähteeseen.

Älä yhdistä tietokoneeseen, jos kamera on telakointiasemassa.
Jotkin vaihtovirtasovittimet voivat näyttää erilaisilta kuin kuvassa, tai niissä voi
olla lisäpistokkeita. Käytä sitä pistoketta, joka sopii käyttämääsi virtalähteeseen.
Kun pidät kameran telakointiaseman liitettynä tietokoneeseen, se helpottaa
kuvien siirtämistä, lataa Power Pack -paristopakkauksen ja syöttää virtaa
kameraan.

1

2

3
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Luku 7
Power Pack -paristopakkauksen asennus
kameraan

1 Avaa kameran pohjassa oleva
paristokotelon luukku.

2 Asenna Power Pack kuvan osoittamalla
tavalla nuolien suuntaisesti.

VARO:
Power Pack voidaan asentaaPower Pack voidaan asentaaPower Pack voidaan asentaaPower Pack voidaan asentaa
kameraan ainoastaan kuvankameraan ainoastaan kuvankameraan ainoastaan kuvankameraan ainoastaan kuvan
osoittamalla tavalla. Jos Power Packosoittamalla tavalla. Jos Power Packosoittamalla tavalla. Jos Power Packosoittamalla tavalla. Jos Power Pack
ei asennu helposti, muuta senei asennu helposti, muuta senei asennu helposti, muuta senei asennu helposti, muuta sen
asentoa ja yritä uudelleen. ÄLÄasentoa ja yritä uudelleen. ÄLÄasentoa ja yritä uudelleen. ÄLÄasentoa ja yritä uudelleen. ÄLÄ
PAKOTA SITÄ. Tämä voi vahingoittaaPAKOTA SITÄ. Tämä voi vahingoittaaPAKOTA SITÄ. Tämä voi vahingoittaaPAKOTA SITÄ. Tämä voi vahingoittaa
kameraa.kameraa.kameraa.kameraa.

3 Sulje paristokotelon luukku.
HUOMAA: Power Pack -paristoja ei ole ladattu tehtaalta toimitettaessa. Katso

lataamisohjeita sivulta 49.

Kameran telakoiminen
Kun olet valmis siirtämään kuvat kamerasta tietokoneeseen tai lataamaan
Power Pack -paristopakkauksen, liitä kamera telakointiasemaan asettamalla
(telakoimalla) se kameran telakointiasemaan.

1 Kytke kamera pois päältäpois päältäpois päältäpois päältä.
2 Siirrä kameran pohjassa olevaa

telakointiliitännän luukkua, kunnes se
napsahtaa auki.

Luukku

Kolmijalan
pidike Liitäntä

auki
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Luku 7
3 Aseta kamera telakointiasemaan työntämällä
asetusnasta kameran kolmijalan pidikkeeseen
ja työntämällä liitin paikoilleen.

Kameran telakointiaseman valo palaaKameran telakointiaseman valo palaaKameran telakointiaseman valo palaaKameran telakointiaseman valo palaa
vihreänä, kun liitännät ovat kunnollavihreänä, kun liitännät ovat kunnollavihreänä, kun liitännät ovat kunnollavihreänä, kun liitännät ovat kunnolla
paikoillaan.paikoillaan.paikoillaan.paikoillaan. Kameraan tulee nyt virta
telakointiaseman kautta kameran
paristojen sijasta.

HUOMAA: Jos kameran Power Pack on ladattava, kameran telakointiaseman valo
muuttuu punaiseksi muutaman sekunnin kuluttua, ja lataus alkaa.

Power Pack -paristopakkauksen
lataaminen
Power Pack -paristoja ei ole ladattu tehtaalta toimitettaessa.
1 Kytke kamera pois päältäpois päältäpois päältäpois päältä.
2 Varmista, että Power Pack on asennettu kameraan.
3 Aseta kamera telakointiasemaan (katso sivu 48).

! Lataaminen alkaa muutaman sekunnin kuluttua.

! Kameran telakointiaseman valo palaa punaisena latauksen aikana. Kun
Power Pack on täysin ladattu, valo palaa vihreänä.

! Lataaminen kestää noin 2,5 tuntia. Kun Power Pack on täysin ladattu,
voit jättää kameran telakointiasemaan. Telakointiasema tunnistaa
jatkuvasti paristojen varaustason ja aloittaa latauksen uudelleen, jos se
on tarpeen. Tässä lataustilassa punainen valo ei pala.

! Lataaminen loppuu, jos kytket kameran päälle. Jos kamera jätetään
telakointiasemaan virta päällä, lataaminen jatkuu kameran siirtyessä
syvään odotustilaan (sivu 6).

HUOMAA: Kameran telakointiasema lataa vain kameran mukana toimitetun
Power Pack -paristopakkauksen. Jos asetat kameran
telakointiasemaan silloin, kun siinä on muunlaisia paristoja
(ladattavia tai ei), paristot eivät lataudu.

Valo

Liitäntä

Asetus-
nasta
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Luku 7
Kuvien siirtäminen
Kuvien siirtäminen kamerasta tietokoneeseen:

1 Aseta kamera telakointiasemaan.
2 Paina Connect (Kytke) -painiketta.

! Kameran telakointiaseman valo vilkkuu
vihreänä, kun yhteys tietokoneeseen on
aktiivinen.

! KODAK Picture Transfer -kuvansiirto-
ohjelmisto käynnistyy automaattisesti
tietokoneessa ja kuvat siirretään.

! Sitten KODAK Picture -ohjelmisto
käynnistyy, jotta voit käsitellä kuvia
tietokoneessa. Jos haluat lisätietoja,
katso lukua 6, Kuvien käyttö
tietokoneessa.

HUOMAA: Kun kuvat on siirretty, jätä kamera telakointiasemaan. 8 minuuttia
siirron jälkeen telakointiasema aloittaa pariston varauksen
valvonnan ja käynnistää lataamisen, jos se on tarpeen.

Kolmijalan käyttö
Kameran vakauttamiseksi käyttäessäsi kolmijalkaa poista kamera
telakointiasemasta ja liitä kolmijalka suoraan kameran kolmijalan
pidikkeeseen sen sijaan, että käyttäisit kameraa telakointiaseman kautta.
Kameran kolmijalan pidike sijaitsee kameran pohjassa.

Connect
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8 Vianmääritys
Silloin tällöin esiin voi tulla kysymyksiä KODAK-kameran tai telakointiaseman
käytöstä. Tässä luvussa annetaan ohjeita niiden nopeaan ratkaisuun.
Lisää teknisiä tietoja on Lue minut -tiedostossa KODAK-
digitaalikameraohjelmiston CD-levyllä. Vianmääritystietojen päivityksiä on Web-
sivuillamme osoitteessa http://www.kodak.com.

Vianmääritys— Kamera
Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card

OngelmaOngelmaOngelmaOngelma SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu

Kamera ei tunnista
Picture Card -
tallennuskorttia.

Picture Card -
tallennuskortti ei
ole
COMPACTFLASH-
sertifioitu.

Hanki sertifioitu COMPACTFLASH-
Picture Card -tallennuskortti
(sivu 4).

Picture Card voi
olla
vahingoittunut.

Alusta Picture Card uudelleen
(sivu 35).
Varo: Alustus pyyhkii kaikki tiedot
kortilta.

Picture Card -
tallennuskorttia ei
ole asennettu
kameraan.

Asenna Picture Card.

Kamera lukkiutuu,
kun Picture Card
asetetaan sisään tai
poistetaan.

Kamera havaitsi
virheen, kun
Picture Card
asetettiin sisään tai
poistettiin.

Sammuta kamera ja kytke virta
uudelleen.
Varmista, että kamera on
sammutettu, ennen kuin asetat
Picture Cardin sisään tai poistat
sen.
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Luku 8
Kameran tiedonsiirtoKameran tiedonsiirtoKameran tiedonsiirtoKameran tiedonsiirto

OngelmaOngelmaOngelmaOngelma SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu

Tietokone ei saa
yhteyttä kameraan.

Tietokoneesi USB-
portin määrityksissä on
ongelma.

Katso seuraavaa tiedostoa
KODAK-
digitaalikameraohjelmisto-
CD-levyltä: USB.html.
Tai siirry osoitteeseen
www.kodak.com ja napsauta
Service and Support (Palvelu
ja tuki).

Kameraan ei tule virtaa. Kytke virta kameraan
(sivu 5).

Kannettavien
tietokoneiden jotkin
virransäästöohjelmat
voivat säästää akkua
sammuttamalla portit.

Katso kannettavan
tietokoneen käyttöoppaan
virransäästöä käsittelevästä
kohdasta, kuinka tämä
toiminto poistetaan käytöstä.

USB-kaapelia ei ole
kiinnitetty kunnolla.

Liitä kaapeli kameraan ja
tietokoneen portteihin
(sivu 40).

Ohjelmistoa ei ole
asennettu.

Asenna ohjelmisto
(sivu 37).

Tietokoneessa on
käynnissä liian monta
sovellusta.

Irrota kamera tietokoneesta.
Sulje kaikki
sovellusohjelmat, liitä
kamera uudelleen ja kokeile
uudestaan.

Paristovalvonta tai muu
vastaava ohjelmisto on
aina käytössä.

Sulje tämä ohjelma ennen
KODAK-ohjelmiston
käynnistämistä.
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Luku 8
KameraKameraKameraKamera

OngelmaOngelmaOngelmaOngelma SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu

Suljinpainike ei
toimi.

Kameraan ei tule virtaa. Kytke virta kameraan
(sivu 5).

Kamera käsittelee kuvaa
ja etsimen valo vilkkuu.

Odota, kunnes valo lakkaa
vilkkumasta, ennen kuin
yrität ottaa toisen kuvan.

Picture Card tai sisäinen
muisti on täynnä.

Siirrä kuvat tietokoneeseen
(sivu 41), poista kuvia
kamerasta (sivu 26), vaihda
tallennuspaikka (sivu 14) tai
aseta kameraan kortti, jossa
on vapaata muistia.

Osa kuvasta
puuttuu.

Linssin edessä oli jotain,
kun kuva otettiin.

Pidä kädet, sormet ja muut
esineet poissa linssin edestä
kuvia ottaessasi.

Silmäsi tai kuva ei ollut
etsimen keskellä.

Jätä kuvauskohteen
ympärille tilaa, kun keskität
kuvan etsimessä.
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Luku 8
Kuva ei näy
nestekidenäytössä
tarkastelutilassa tai
esiin tulee eri kuva
kuin oletit.

Kamera ei ehkä etsi
kuvaa oikeasta
tallennuspaikasta.

Tarkista kuvien
tallennusasetus (sivu 14).

Kuva on liian
tumma.

Salama ei ole käytössä
tai se ei toimi.

Käynnistä salama (sivu 19).

Kuvauskohde on liian
kaukana, jotta salama
vaikuttaisi.

Siirry korkeintaan 2,3
metrin etäisyydelle
kuvauskohteesta.

Kuvauskohde on
kirkkaan valon edessä.
(Valo tulee taustalta.)

Siirry siten, että valo ei ole
kuvauskohteen takana.

Kameraan ei tule
virtaa.

Paristoa ei ole asennettu
oikein.

Poista paristot ja asenna ne
uudelleen (sivu 3).

Paristoa ei ole ladattu. Vaihda tai lataa paristot
uudelleen (sivu 3).

Kamera lukkiutuu
kun Picture Card
asetetaan sisään tai
poistetaan.

Kamera havaitsi virheen,
kun Picture Card
asetettiin sisään tai
poistettiin.

Sammuta kamera ja kytke
virta uudelleen. Varmista,
että kamera on sammutettu,
ennen kuin asetat Picture
Cardin sisään tai poistat sen.

KameraKameraKameraKamera

OngelmaOngelmaOngelmaOngelma SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu
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Luku 8
Kuva on liian
vaalea.

Salamaa ei tarvita. Vaihda automaattisalaman
käyttöön (sivu 19).

Esine oli liian lähellä,
kun salamaa käytettiin.

Siirry vähintään 0,75 metrin
etäisyydelle
kuvauskohteesta.

Valon määrän mittari on
peitossa.

Pidä kameraa siten, että
kätesi ja muut esineet eivät
peitä valon määrän mittaria.

Tallennetut kuvat
ovat
vahingoittuneita.

Picture Card poistettiin,
kun etsimen valo
vilkkui.

Varmista, että Picture Cardin
käyttövalo ei vilku, kun
poistat kortin.

Jäljellä olevien
kuvien määrä ei
muutu, kun otat
kuvan.

Kuva ei vie tarpeeksi
tilaa, jotta jäljellä olevien
kuvien määrä muuttuisi.

Kamera toimii kunnolla.
Jatka kuvien ottamista.

KameraKameraKameraKamera

OngelmaOngelmaOngelmaOngelma SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu
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Luku 8
Kuva ei ole selvä. Linssi on likainen. Puhdista linssi (sivu 71).

Kuvauskohde on liian
lähellä kuvaa otettaessa.

Siirry vähintään 0,75 metrin
etäisyydelle
kuvauskohteesta.

Kuvauskohde tai kamera
liikahti, kun kuva
otettiin.

Pidä kameraa paikoillaan
kuvaa otettaessa.

Kuvauskohde on liian
kaukana, jotta salama
vaikuttaisi.

Siirry korkeintaan 2,3
metrin etäisyydelle
kuvauskohteesta.

Diaesitys ei toimi
ulkoisessa
näyttölaitteessa.

Videon ulostuloasetus
on väärin.

Säädä kameran videon
ulostuloasetus (NTSC tai
PAL, sivu 33).

Ulkoinen laite on
asetettu väärin.

Katso ulkoisen laitteen
käyttöopasta.

Diaesitys ei toimi
nestekidenäytössä.

Kamera ei ehkä etsi
kuvaa oikeasta
tallennuspaikasta.

Tarkista kuvien
tallennusasetus (sivu 14).

KameraKameraKameraKamera

OngelmaOngelmaOngelmaOngelma SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu
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Luku 8
Kameran etsimen valoKameran etsimen valoKameran etsimen valoKameran etsimen valo
Etsimen valo palaa koko ajan vihreänä, kun kamera on päällä ja silläEtsimen valo palaa koko ajan vihreänä, kun kamera on päällä ja silläEtsimen valo palaa koko ajan vihreänä, kun kamera on päällä ja silläEtsimen valo palaa koko ajan vihreänä, kun kamera on päällä ja sillä
voi ottaa kuvia.voi ottaa kuvia.voi ottaa kuvia.voi ottaa kuvia.

OngelmaOngelmaOngelmaOngelma SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu

Etsimen valo ei syty
eikä kamera toimi.

Kameraan ei tule
virtaa.

Kytke virta kameraan
(sivu 5).

Paristot ovat tyhjiä Vaihda tai lataa paristot
uudelleen (sivu 3).

Etsimen valo vilkkuu
punaisena.

Paristoissa on vähän
virtaa.

Vaihda tai lataa paristot
uudelleen (sivu 3).

Etsimen valo loistaa
koko ajan punaisena.

Kameran sisäinen
muisti tai Picture
Card on täynnä.

Siirrä kuvat tietokoneeseen
(sivu 41), poista kuvia
kamerasta (sivu 26), vaihda
tallennuspaikka (sivu 14) tai
aseta kameraan kortti, jossa
on vapaata muistia.

Etsimen valo vilkkuu
vihreänä.

Kuvaa käsitellään ja
tallennetaan
kameraan.

Odota. Jatka kuvien
ottamista, kun valo lakkaa
vilkkumasta.

Etsimen valo vilkkuu
keltaisena.

Salama ei ole ladattu. Odota. Jatka kuvien
ottamista, kun valo lopettaa
vilkkumisen ja muuttuu
vihreäksi.

Automaattista
valotusta ei ole
lukittu.

Vapauta suljinpainike ja ota
kuva uudelleen.
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Luku 8
Nestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestit

ViestiViestiViestiViesti SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu

No images to display
(Ei näytettäviä kuvia)

Nykyisessä
tallennuspaikassa ei ole
kuvia.

Vaihda kuvien
tallennuspaikka-asetusta
(sivu 14).

Memory card requires
formatting
(Muistikortti on
alustettava)

Picture Card voi olla
vahingoittunut tai
alustettu toista
digitaalikameraa
varten.

Aseta uusi Picture Card
paikoilleen tai alusta kortti
(sivu 35).

Memory card cannot
be read (Please format
the card or insert
another card)
(Muistikorttia ei voi
lukea; alusta kortti tai
aseta toinen kortti
kameraan)

Internal memory
requires formatting
(Sisäinen muisti on
alustettava)

Kameran sisäinen
muisti on
vahingoittunut.

Alusta sisäinen muisti
(sivu 35).

Internal memory
cannot be read (Please
format internal
memory) (Sisäistä
muistia ei voi lukea;
alusta sisäinen muisti)

No memory card, Files
not copied (Ei
muistikorttia,
tiedostoja ei kopioitu)

Kamerassa ei ole
Picture Card -
tallennuskorttia. Kuvia
ei kopioitu.

Asenna Picture Card.
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Luku 8
Not enough space to
copy files (Ei riittävästi
tilaa tiedostojen
kopiointia varten)

Paikassa, johon kopioit
(kameran sisäinen
muisti tai Picture
Card), ei ole tarpeeksi
tilaa.

Poista kuvia paikasta,
johon kopioit (sivu 26), tai
asenna uusi Picture Card.

Päivämäärän ja
kellonajan näyttö tulee
esiin automaattisesti

Kytket kameran päälle
ensimmäistä kertaa,
paristot on poistettu
pitkäksi aikaa tai
paristot ovat tyhjiä.

Aseta kellonaika uudelleen
(sivu 7).

Camera needs service
#xxx (Kamera on
huollettava #xxx)

Kamerassa esiintyi
virhe.

Sammuta kamera ja kytke
sitten virta uudelleen. Jos
virheilmoitus tulee
uudelleen esiin, soita
huoltoon (sivu 64).

High camera
temperature. Camera
will be turned off.
(Kameran lämpötila on
liian kuuma. Kamera
kytketään pois päältä.)

Kameran sisäinen
lämpötila on liian
korkea kameran
toiminnalle. Etsimen
valo palaa punaisena ja
kamerasta katkeaa virta
viiden sekunnin
kuluttua.

Anna kameran olla pois
päältä muutaman minuutin
ajan ja kytke sitten virta
uudelleen.
Jos viesti tulee uudelleen
esiin, toista yllä mainitut
toimet, kunnes viesti ei
enää tule esiin.

Memory Card is full
(Muistikortti on
täynnä)

Kameran Picture Card -
tallennuskortilla ei ole
tilaa.

Poista kuvia Picture Card -
tallennuskortilta (sivu 26),
aseta kameraan uusi
Picture Card tai vaihda
tallennuspaikaksi sisäinen
muisti (sivu 14).

Nestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestit

ViestiViestiViestiViesti SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu
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Luku 8
Internal Memory is full
(Sisäinen muisti on
täynnä)

Kameran sisäisessä
muistissa ei ole tilaa.

Poista kuvia sisäisestä
muistista (sivu 26) tai
vaihda tallennuspaikaksi
AUTO ja asenna Picture
Card (sivu 14).

Unrecognized File
Format (Tuntematon
tiedostomuoto)

Kamera ei pysty
lukemaan
kuvatiedostoa.

Siirrä kuvat, joita kamera ei
pysty lukemaan
tietokoneeseen (sivu 41)
tai poista kuva (sivu 26).

Nestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestitNestekidenäytön viestit

ViestiViestiViestiViesti SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu
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Luku 8
Vianmääritys—Kameran telakointiasema
Kameran telakointiasemaKameran telakointiasemaKameran telakointiasemaKameran telakointiasema

OngelmaOngelmaOngelmaOngelma SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu

Kuvia ei siirretä
tietokoneeseen.

Vaihtovirtasovitin-
ta tai USB-
kaapelia ei ole
kiinnitetty
kunnolla.

Tarkista liitännät (sivu 47).

Ohjelmistoa ei ole
asennettu.

Asenna ohjelmisto (sivu 37).

Tietokoneessa on
käynnissä liian
monta sovellusta.

Sulje kaikki sovellusohjelmat ja
yritä uudelleen.

Kamera on
poistettu
telakointiasemas-
ta kuvan siirron
aikana.

Aseta kamera takaisin
telakointiasemaan ja paina
Connect (Kytke) -painiketta.

Connect (Kytke) -
painiketta ei
painettu.

Paina Connect (Kytke) -
painiketta.
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Luku 8
Dock & Go -telakointiaseman merkkivaloDock & Go -telakointiaseman merkkivaloDock & Go -telakointiaseman merkkivaloDock & Go -telakointiaseman merkkivalo

Valon tilaValon tilaValon tilaValon tila SyySyySyySyy RatkaisuRatkaisuRatkaisuRatkaisu

Valo palaa tasaisesti
vihreänä.

Kamera on
telakoitu.

Kamera ja telakointiasema
toimivat normaalisti.

Valo palaa tasaisesti
punaisena.

Kameran
telakointiasema
lataa Power Pack -
paristopakkausta.

Valo vilkkuu
vihreänä.

Tietokoneen ja
kameran
telakointiaseman
välinen USB-
yhteys on
aktiivinen.

Valo vilkkuu
punaisena.

Power Pack -
paristopakkaus
on asennettu
väärin.

Asenna Power Pack uudelleen
(sivu 48).

Power Pack tai
liitäntänastat ovat
vahingoittuneet.

Tarkista vauriot.

Kamera ja Power
Pack on altistettu
erittäin korkealle
tai alhaiselle
lämpötilalle.

Palauta kamera ja Power Pack
hitaasti huoneenlämpötilaan.
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9 Avun saanti

Jos tarvitset apua kameran tai telakointiaseman käytössä, saatavilla on useita
erilaisia lähteitä:

Ohjelmiston ohje
Saat neuvoja kameran mukana toimitetuista sovellusohjelmista kyseisten
ohjelmien online-ohjeista.

Kodakin online-palvelut

Kodakin faksituki

! Vianmääritys, sivu 51
! ohjelmiston online-ohje
! tuotetietojen faksipalvelu

! ostopaikka
! World Wide Web
! tekninen tuki

! World Wide Web http://www.kodak.com
(Valitse Service and Support, palvelu
ja tuki.)

! USA ja Kanada
! Eurooppa
! Iso-Britannia

+1 800 508 1531
+44 131 458 6962
+44 131 458 6962
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Luku 9
Puhelintuki
Jos sinulla on kysymyksiä KODAK-ohjelmistosta tai kamerasta, voit kysyä
neuvoa suoraan asiakastukihenkilöltä.

Ennen puhelua
Ennen kuin soitat asiakaspalveluun, yhdistä kamera tietokoneeseen, istu
tietokoneen ääreen ja ota seuraavat tiedot käden ulottuville:
Käyttöjärjestelmä __________________________________________
Suorittimen nopeus (MHz) ___________________________________
Tietokoneen malli _________________________________________
Muistin määrä (Mt) ________________________________________
Näkemäsi virheilmoitus _____________________________________
Asennus-CD:n versio _______________________________________
Kameran sarjanumero ______________________________________

Puhelinnumerot
! USAUSAUSAUSA — soita maksutta numeroon +1 800 235 6325, maanantaista

perjantaihin klo 9.00–20.00 (Pohjois-Amerikan itäisen aikavyöhykkeen
normaaliaika).

! KanadaKanadaKanadaKanada — soita maksutta numeroon +1 800 465 6325, maanantaista
perjantaihin klo 9.00–20.00 (Pohjois-Amerikan itäisen aikavyöhykkeen
normaaliaika).

! EurooppaEurooppaEurooppaEurooppa — soita paikalliseen Kodakin digitaalikuvauksen
tukikeskukseen tai Ison-Britannian numeroon +44 131 458 6714,
maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00 (GMT/CET).
64



Luku 9
! USA:n, Kanadan ja Euroopan ulkopuolellaUSA:n, Kanadan ja Euroopan ulkopuolellaUSA:n, Kanadan ja Euroopan ulkopuolellaUSA:n, Kanadan ja Euroopan ulkopuolella — puheluista peritään
paikallinen maksu.

Alankomaat 020 346 9372

Belgia 02 713 14 45

Espanja 91 749 76 53

Irlanti 01 407 3054

Iso-Britannia 0870 2430270

Italia 02 696 33452

Itävalta 0179 567 357

Japani 81 3 5644 5500

Kiina 86 21 63500888 1577

Kreikka 0080044125605

Norja 23 16 21 33

Portugali 021 415 4125

Ranska 01 55 1740 77

Ruotsi 08 587 704 21

Saksa 069 5007 0035

Suomi 0800 1 17056

Sveitsi 01 838 53 51

Tanska 3 848 71 30

Kansainvälinen
puhelinnumero

+44 131 4586714

Kansainvälinen faksinumero +44 131 4586962
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10Liite

Tämä liite sisältää erityisiä teknisiä tietoja kameraa, paristoja, kameran
telakointiasemaa, Picture Card -tallennuskortteja ja muita lisävarusteita varten.

DX3500-kameran tekniset tiedot
Kameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedot

Väri 24-bittinen, miljoonia värejä

Yhteys tietokoneeseen USB Kaapeli toimitetaan kameran mukana

Koko Leveys/
syvyys/
korkeus

120 mm/50 mm/75 mm

Paino 205 g ilman paristoja

Valotuksen ohjaus Automaattinen

Salama Toimintatilat Automaattinen, jatkuva, punasilmä, ei
käytössä

Käyttöetäisyys 0,75–1,9 m

Latausaika Korkeintaan 7 sekuntia, ladatulla
paristolla

ISO Automaattinen (100, 200)

nestekidenäyttö
(LCD)

45,7 mm, väri, 312 x 230 pikseliä
Esikatselun nopeus: 20 kuvaa/s
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Linssi Tyyppi Optinen lasi, 5 elementtiä

Maksimi
aukko

Kiinteä: f/4,5
Lähikuvaus: f/8

Polttoväli 38 mm (35 mm:n kameroita vastaava)
6,1 mm (todellinen)

Tarkennus-
etäisyys

0,75 m–äärettömyys, kiinteä tarkennus
makrolla

Lisälinssit 27 mm — linssissä ulkoiset kierteet
37, 43 mm — vaatii sovittimen
suodattimet — vaativat sovittimen

Käyttölämpötila 0–40 ° C
Kuvatiedoston muoto, valokuvat JPEG

Kuvien tallennus Sisäinen muisti — 8 Mt toimitetaan
kamerassa

ATA-yhteensopiva tyypin I
COMPACTFLASH-kortti — ei toimiteta
kameran mukana, ostettava erikseen

Pikselitarkkuus 2,2
megapikseliä

Paras laatu — 1 800 x 1 200 pikseliä
Hyvä laatu — 900 x 600 pikseliä

Kameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedot
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Virtalähde Paristot 2 AA-litiumparistoa (toimitetaan
kameran mukana)
2 ladattavaa NiMH AA -paristoa
(ostettava erikseen)
Alkaliparistoja ei suositella.

Power Pack,
vain kameran
telakointi-
asema

KODAK Ni-MH Power Pack -
paristopakkaus voidaan ladata vain
kameran telakointiasemassa.
Power Pack on saatavana myös
lisävarusteena.

Itselaukaisin 10 sekuntia

Kolmijalan pidike 0,006 m, kierteet

Videon ulostulo Vaihtoehtona NTSC tai PAL

Etsin Albada-kirkasrunko

Valkotasapaino Automaattinen

Zoom 3-kertainen digitaalinen zoom

Kameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedotKameran tekniset tiedot
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Kameran telakointiaseman tekniset
tiedot
Kameran telakointiaseman tekniset tiedotKameran telakointiaseman tekniset tiedotKameran telakointiaseman tekniset tiedotKameran telakointiaseman tekniset tiedot

Yhteys
tietokoneeseen

USB Kaapeli toimitetaan
KODAK DX -sarjan kameroiden mukana

Koko
(ilman
telakointivälinettä)

Leveys/syvyys/
korkeus

150 mm/112,5 mm/38,5 mm

Paino 155 g

Koko
(telakointivälineen
kanssa)

Leveys/syvyys/
korkeus

150 mm/112,5 mm/42,5 mm

Paino 175 g

Merkkivalo 2-värinen LED ilmaisee käytön ja
latauksen.

Tulojännite 7 ±0,7 V tasavirtaa

Virtalähde Tasavirtalähde Vaihtovirtasovitin toimitetaan kameran
telakointiaseman mukana.
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Kameran alkuperäiset oletusasetukset
Kameraan on määritetty tehtaalla seuraavat oletusasetukset:

Paristojen käyttö
! VaihtoparistotVaihtoparistotVaihtoparistotVaihtoparistot—kamerassa voi käyttää seuraavia paristoja:

– Kaksi 1,5 voltin AA-litiumparistoa
– Yksi KODAK-litiumparisto KCRV3 *
– Yksi KODAK Ni-MH Power Pack, ladattavissa kameran

telakointiasemassa *
– Kaksi 2 voltin AA, Ni-MH-paristoa, ladattavia *

* Näitä paristoja voi ostaa Web-sivustoltamme
http://www.kodak.com/go/accessories.
Paristojen käyttöiän pidentämiseksi ja kameran luotettavan toiminnan
varmistamiseksi emme suosittele tai tue alkaliparistoja.emme suosittele tai tue alkaliparistoja.emme suosittele tai tue alkaliparistoja.emme suosittele tai tue alkaliparistoja.

! Kun käytät ladattavia paristoja, älä ylitä paristojen latauslaitteen mAH-
kapasiteettia.

OminaisuusOminaisuusOminaisuusOminaisuus TehdasasetusTehdasasetusTehdasasetusTehdasasetus

Salama Automaattinen

Kuvan tallennuspaikka Automaattinen

Laatu Best (paras)

QuickView (Pikanäyttö) Käytössä

Kirkkaus 0.0

Videon ulostulo NTSC

Päivämäärä ja kellonaika 2001/01/01; 12:00

Kieli Englanti
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! KAIKKI PARISTOT EIVÄT OLE SAMANVEROISIA. Paristojen käyttöikä
riippuu huomattavasti niiden iästä, käyttöolosuhteista, tyypistä, merkistä ja
kamerasta. Digitaalinen kamera vaatii paljon paristoilta. Kaikki paristot
eivät toimi yhtä hyvin vaativissa olosuhteissa. Kodakin laboratoriotesteissä
ladattavat Ni-MH-paristot tuottivat parhaat tulokset erilaisissa olosuhteissa.
Ni-MH-paristot on tarkoitettu vaativiin laitteisiin, kuten digitaali-
kameroihin, eikä niissä ole huomattu "muistivaikutuksia", joita on
esiintynyt muiden ladattavien tekniikoiden kanssa.

! Paristojen suorituskyky heikkenee alle 5 °C:n lämpötilassa. Pidä mukana
varaparistoja, kun kameraa käytetään kylmällä säällä, ja pidä paristot
lämpiminä, kunnes olet valmis ottamaan kuvia. Älä heitä menemään kylmiä
paristoja, jotka eivät toimi. Kun ne lämpiävät, niitä voi mahdollisesti
käyttää.

Vinkkejä, turvallisuus ja huolto
! Noudata aina seuraavia perusturvaohjeita. Katso kameran mukana

toimitettua Important Safety Instructions -kirjasta (Tärkeitä turvaohjeita).
! Älä anna kemikaalien, kuten aurinkovoiteiden, koskettaa kameran

maalattuja pintoja.
! Jos kamera kastuu tai epäilet veden päässeen kameran sisään, sammuta

kamera ja poista paristo ja Picture Card. Anna kaikkien osien ilmakuivua
ainakin 24 tunnin ajan, ennen kuin käytät kameraa uudelleen.

! Linssin ja nestekidenäytön puhdistus:
1 Poista pöly tai lika linssistä tai nestekidenäytöstä puhaltamalla sitä

kevyesti.
2 Kostuta linssi tai nestekidenäyttö hengittämällä siihen kevyesti.
3 Pyyhi linssi tai nestekidenäyttö varovasti pehmeällä, nukkaamattomalla

kankaalla tai käsittelemättömällä linssin puhdistusliinalla.
Älä käytä puhdistusaineita, ellei niitä ole tarkoitettu nimenomaan kameran
linssien puhdistukseen. Älä pyyhi kameran linssiä tai nestekidenäyttöäÄlä pyyhi kameran linssiä tai nestekidenäyttöäÄlä pyyhi kameran linssiä tai nestekidenäyttöäÄlä pyyhi kameran linssiä tai nestekidenäyttöä
kemiallisesti käsitellyillä silmälasien puhdistusliinoilla. Se voi naarmuttaakemiallisesti käsitellyillä silmälasien puhdistusliinoilla. Se voi naarmuttaakemiallisesti käsitellyillä silmälasien puhdistusliinoilla. Se voi naarmuttaakemiallisesti käsitellyillä silmälasien puhdistusliinoilla. Se voi naarmuttaa
linssiä.linssiä.linssiä.linssiä.
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! Puhdista kameran ulkopinta puhtaalla kuivalla kankaalla. Kameraa tai sen
osia ei saa puhdistaa voimakkailla tai hankaavilla puhdistusaineilla tai
orgaanisilla liuotusaineilla.

! Huoltosopimuksia on saatavissa joissakin maissa. Kysy lisätietoja Kodakin
tuotteiden jälleenmyyjältä.

Kameran lisävarusteet
Ota kaikki irti DX3500-digitaalikamerasta
lisäämällä siihen juuri oikeat lisävarusteet.
Lisää kuvausmahdollisuuksia. Lisää kuvien
tallennustilaa. Tai pidennä paristojen
käyttöikää.
Kysy koko KODAK-lisävarustevalikoimaa
KODAK-jälleenmyyjältä tai käy Web-
sivustollamme osoitteessa
 http://www.kodak.com/go/accessories.

KODAK-lisävarusteetKODAK-lisävarusteetKODAK-lisävarusteetKODAK-lisävarusteet

KameranKameranKameranKameran
telakointiasematelakointiasematelakointiasematelakointiasema

Nopeuttaa kuvien siirtämistä, lataa kameran mukana
toimitetun Power Pack -paristopakkauksen ja toimii
kameran virtalähteenä.

Ni-MH Power Pack -Ni-MH Power Pack -Ni-MH Power Pack -Ni-MH Power Pack -
paristopakkausparistopakkausparistopakkausparistopakkaus
(kameran(kameran(kameran(kameran
telakointiasemassatelakointiasemassatelakointiasemassatelakointiasemassa
varten)varten)varten)varten)

Ladattavissa KODAK Camera Dock -telakointiaseman
kanssa, Power Pack varmistaa, että käytettävissä on
aina täysin ladatut paristot.

Litiumparisto KCRV3Litiumparisto KCRV3Litiumparisto KCRV3Litiumparisto KCRV3 Kevyt paristopakkaus sopii hyvin kameraasi ja tarjoaa
erinomaisen paristojen käyttöiän.

Picture Card -Picture Card -Picture Card -Picture Card -
tallennuskortittallennuskortittallennuskortittallennuskortit

Siirrettävä muisti, saatavana useita kokoja, mm. 16,
32, 64, 96, 128 ja 192 Mt.
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Kuvien tallennuskapasiteetit
Picture Card -tallennuskortit ovat saatavina monenkokoisina tai eri
tallennuskapasiteetilla. Alla olevassa taulukossa luetellaan, kuinka monta
kuvaa voidaan tallentaa erikokoisille Picture Card -tallennuskorteille tai
kameran sisäiseen muistiin.
Kuvatiedostojen koot voivat vaihdella. Voit mahdollisesti tallentaa enemmän vai
vähemmän kuvia.

KODAK Picture Card -tallennuskortteja voi ostaa erikseen Web-sivustoltamme
http://www.kodak.com/go/accessories.
Käytä vain hyväksyttyjä kortteja, joissa on COMPACTFLASH-logo .

Linssisovitin ja linssitLinssisovitin ja linssitLinssisovitin ja linssitLinssisovitin ja linssit Lisää kuvaamiseen joustavuutta ja monipuolisuutta
käyttämällä lisälinssejä erikoissovittimella.

Premium PicturePremium PicturePremium PicturePremium Picture
PaperPaperPaperPaper

Tulosta valokuvalaatuisia kuvia kotikirjoittimella.

Tallenna näin monta kuvaaTallenna näin monta kuvaaTallenna näin monta kuvaaTallenna näin monta kuvaa

Paras laatuParas laatuParas laatuParas laatu Hyvä laatuHyvä laatuHyvä laatuHyvä laatu

Sisäinen muisti (8 Mt) 12 49

16 Mt:n Picture Card 24 99

64 Mt:n Picture Card 98 395

96 Mt:n Picture Card 148 593

192 Mt:n Picture Card 295 1 185

KODAK-lisävarusteetKODAK-lisävarusteetKODAK-lisävarusteetKODAK-lisävarusteet
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Kuvien etsiminen Picture Card -
tallennuskortista
Kuvat tallennetaan KODAK Picture Card -tallennuskortille useiden kameroiden
valmistajien hyväksymän standardin mukaisesti. Tämän ansiosta voit käyttää
Picture Cardia erilaisissa kameroissa. Jos haet kuvia kortinlukijalla tai et löydä
kuvia ohjelmiston avulla, seuraavat Picture Card -tiedostorakenteen selitykset
voivat olla avuksi:.
MISC-kansio—MISC-kansio—MISC-kansio—MISC-kansio—sisältää Tulostusjärjestys-tiedoston, joka luodaan, kun käytät
Tulostusjärjestys-toimintoa.
SYSTEM (järjestelmä) -kansio—SYSTEM (järjestelmä) -kansio—SYSTEM (järjestelmä) -kansio—SYSTEM (järjestelmä) -kansio—käytetään kameran kiinteän ohjelmiston
päivitykseen.
DCIM-kansio—DCIM-kansio—DCIM-kansio—DCIM-kansio—päätason kansio, sisältää 100K3500-kansion. Joka kerta, kun
käynnistät kameran tai asetat siihen toisen Picture Card -tallennuskortin, tyhjät
DCIM-kansion sisäiset kansiot poistetaan.
100K3500-alikansio—100K3500-alikansio—100K3500-alikansio—100K3500-alikansio—sisältää kaikki kuvat, jotka on otettu Picture Card -
tallennuskortin ollessa kamerassa ja tallennuspaikan asetuksen ollessa Auto
(Automaattinen).

Kuvatiedostojen nimeämistavat
Kamera säilyttää erilliset numerointijärjestykset sekä sisäisessä muistissa että
Picture Card -tallennuskortilla oleville kuville. Kuvat nimetään DCP_nnnn.JPG,
ja numeroidaan siinä järjestyksessä, missä ne otetaan. Ensimmäisen kuvan
nimi on DCP_0001.JPG; suurin sallittu numero on DCP_9999.JPG.
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Kuvatiedostojen nimeämistavat Picture Card -
tallennuskortille
! Kun Picture Card -tallennuskortti sisältää kuvan DCP_9999.JPG kansiossa

\DCIM\100K3500, seuraavat kuvat tulevat uuteen kansioon
(\DCIM\101K3500), alkaen kuvasta DCP_0001.JPG.

! Jos siirrät kuvia tietokoneeseen tai poistat kuvia kamerasta, kamera käyttää
kaikille seuraaville kuville peräkkäisiä numeroita. Jos viimeksi otettu kuva
oli esimerkiksi DCP_0007.JPG ja poistat sen, seuraava kuva on
DCP_0008.JPG.

! Kun asetat kameraan toisen Picture Card -tallennuskortin, seuraavan kuvan
numero saadaan lisäämällä viimeksi otettuun tai kortin kansiossa olevaan
korkeimpaan kuvanumeroon yksi.

! Jos käytät Picture Card -tallennuskorttia muussa kuin DX3500-kamerassa
ja tämän kameran valmistaja käyttää samaa tiedostorakennetta, \DCIM-
kansio sisältää kyseisen kameran nimeämän kansion. Katso lisätietoja
kameran mukana tulleista ohjeista.

Kuvatiedostojen nimeämistavat sisäisessä
muistissa
! Kameran sisäinen muisti sisältää tallennetut kuvat ilman kansioita tai

alikansioita.
! Kun alustat sisäisen muistin, numerointijärjestys alkaa uudelleen

numerosta DCP_0001.
! Jos sisäisessä muistissa on kuva nimeltä DCP_9999, seuraavaksi otetun

kuvan nimeksi annetaan pienin käyttämätön numero. Jos sisäinen muisti
sisältää esimerkiksi kuvat DCP_0002, DCP_0004 ja DCP_9999, seuraava
otettu kuva on DCP_0003.
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Tiedoston nimeämistavat kopioinnin jälkeen
Kamera pitää yllä erillisiä kuvien numerointijärjestyksiä sisäisessä muistissa
oleville kuville ja Picture Card -tallennuskortilla oleville kuville. Kun kopioit
kuvan, se numeroidaan uudelleen uuden sijaintipaikan numerointitavan
mukaisesti.
Alla olevan taulukon Ennen kopiointia -luettelossa olevat kaksi kuvaa
kopioidaan sisäisestä muistista Picture Card -tallennuskortille. Kopioinnin
jälkeen kopioidut kuvat numeroidaan uudelleen Picture Card -tallennuskortilla
kuviksi DCP_0004 ja DCP_0005. Jos DCP_0005 poistetaan, seuraava Picture
Card -tallennuskortille kopioitu kuva on nimeltään DCP_0006. Sisäisessä
muistissa alkuperäiset kuvat ja niiden numerot eivät muutu.

Tietoja säännöksistä
FCC:n säännösten noudattaminen
Tämä laite on yhdenmukainen FCC-sääntöjen osan 15 kanssa. Toiminta riippuu
seuraavista kahdesta tekijästä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollisia
häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy vastaanottaa mahdolliset häiriöt, mukaan
lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15
mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaisen.
Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä
vastaan kotitalouteen asennettaessa.

Ennen kopiointiaEnnen kopiointiaEnnen kopiointiaEnnen kopiointia Kopioinnin jälkeenKopioinnin jälkeenKopioinnin jälkeenKopioinnin jälkeen

Sisäinen muisti Picture Card Sisäinen muisti Picture Card

DCP_0001.jpg
DCP_0002.jpg

DCP_0001.jpg
DCP_0002.jpg
DCP_0003.jpg

DCP_0001.jpg
DCP_0002.jpg

DCP_0001.jpg
DCP_0002.jpg
DCP_0003.jpg
DCP_0004.jpg
DCP_0005.jpg
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Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei
asenneta tai käytetä näiden ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia
häiriöitä radioviestinnälle. Emme kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny
tietyssä asennuksessa.
Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai TV-vastaanotolle, mikä
voidaan määrittää käynnistämällä laite uudelleen, käyttäjää kehotetaan
korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista: 1) muuttamalla
vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa; 2) siirtämällä vastaanotin ja laitteisto
kauemmaksi toisistaan; 3) liittämällä laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireihin; 4)
pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.
Kaikki muutokset, joita sääntöjen noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole
nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä
laitetta. Jos laitteen tai sen lisälaitteiden mukana toimitetaan suojattu
liitäntäkaapeli, sen käyttö on pakollista, jotta laite täyttäisi FCC:n säännökset.

Kanadan DOC-määräykset
DOC luokan B sääntöjen noudattaminen—DOC luokan B sääntöjen noudattaminen—DOC luokan B sääntöjen noudattaminen—DOC luokan B sääntöjen noudattaminen—Tämä digitaalinen laite ei ylitä
Kanadan tietoliikenneministeriön asettamia, luokan B laitteita koskevia
digitaalilaitteiden radiokohinan rajoja.
Obervation des normes-Class B—Obervation des normes-Class B—Obervation des normes-Class B—Obervation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n’émet pas
de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils
numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage
radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.
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kuvan tallennusvalikko 14

kuvat
etsiminen muistista 75
katselu 24
kopiointi 30
kuvien etsiminen Picture

Card -
tallennuskortilta 75

käyttö tietokoneessa 40, 42
laatu, asetus 21
lähikuvat 17
muokkaus 42
ottaminen 16
paikantaminen

tietokoneessa 41
poistaminen 26
päivämäärämerkintä 22
selaaminen 25
siirtäminen

manuaalisesti 43
siirtäminen

tietokoneeseen 41, 50
sijainnin tarkistaminen 15
suojaus 28
suurennus 25
tallennuskapasiteetti 73
tallennuspaikka 14
tarkastelu 24
tiedostojen nimeäminen 74
tiedot, katselu 31
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tietokoneeseen
siirtäminen 40

tulostus 45
valitseminen tulostusta

varten 26
kuvien esikatselu 17
kuvien kopiointi

kortilta muistiin 30
muistista kortille 30
tietokoneeseen 40, 41, 43,

50
kuvien
lataaminen 40, 41, 43, 50
kuvien muokkaus 42
kuvien siirtäminen
tietokoneeseen 40, 41, 43,
50
kuvien suojaus 28
kuvien tarkastelu

diaesitys 28
kuvan tiedot 31
nestekidenäytöllä 24
poistaminen 26
suojaus 28
suurenna 25
tulostusta varten 26
valikot 10

käyttö
kameran telakointiasema 46
kuvat tietokoneessa 40
paristot 70

L
laatu, asetus 21
lataaminen

ohjelmisto 37
Power Pack 48

liikkuminen
valikot 12

liittäminen, kamera
kameran

telakointiasemalla 41
USB-kaapelilla 40

liitä kameran
telakointiasemalla 47
linssinsuojus 5
linssi, puhdistus 71
lisävarusteet 72
Lue minut -tiedosto 51
lähimaisemat 17
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M
MACINTOSH

järjestelmävaatimukset 39
ohjelmiston asentaminen 37

MISC-kansio, Picture Card 74
muisti

sisäinen tai kortti 14
tallennusasetus 14

määrittäminen
itselaukaisin 20
kello 7
kieli 34
kuvan laatu 21
kuvan sijainti 14
kuvan tallennuspaikka 14
NTSC 33
näytön kirkkaus 32
PAL 33
päivämäärä ja kellonaika 7
salama 19
tarkkuus 21
toimintatilan valitsimen

valikot 9
videon ulostulo 33

N
nestekidenäyttö

kirkkauden säätö 32
kuvan sijainnin kuvake 13

kuvien esikatselu 17
kuvien katselu 24
pariston symboli 8
tilarivi 13
virhesanomat 58

noudattaminen, FCC 76
NTSC, videon ulostuloasetus 33
näyttöongelmat 53
näyttö, vaatimukset 39
näytön kirkkaus, säätö 32

O
odotustila 6
ohje

kameran vianmääritys 51
online-palvelut 63
online, ohjelmisto 44
online, Picture Transfer 42
puhelintuki 64
vianmääritys— kameran

telakointiasema 61
ohjelmisto

asennus 37
avun saanti 63
kameran mukana

toimitettu 38
KODAK Camera

Connection 38
KODAK Picture 38
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KODAK Picture Transfer 38
QUICKTIME 38

oletusasetukset, alkuperäiset
asetukset 70

P
painike, salama 19
pakkauksen sisältö

kamera 2
kameran telakointiasema 46

PAL, videon ulostuloasetus 33
paristojen vaihtaminen 70
paristot

asennus 3
kameran

telakointiasemalla 46
paristojen käyttöiän

pidentäminen 8
perusohjeet 70
Power Pack -

paristopakkauksen
lataaminen 48, 49

turvallisuus 71
vaihtoparistot 70
varaustason tarkistaminen 8
vinkit 70
vähissä tai tyhjä 8

perusohjeet, paristo 70

Picture Card
alustaminen 35
asentaminen 4
kuvan sijainnin

määrittäminen 14
kuvan sijainti 14
ongelmat 51
ostaminen 72
poistaminen 4
tallennuskapasiteetit 73
tiedostojen

nimeämistavat 75
tiedostorakenne 74

Picture Transfer -kuvansiirto-
ohjelmisto

kuvien siirtäminen 41
online-ohje 42
tietoja 38

Picture-ohjelmisto
kuvien muokkaus 42
tietoja 38

poistaminen
kuvien suojaus 28
Picture Card -

tallennuskortilta 26
sisäisestä muistista 26
viimeinen kuva 23
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Power Pack
asennus 48
lataaminen 49

Power Pack -paristopakkauksen
lataaminen 49
puhelintuki 64
punasilmä, salama 19
päivämäärä, asetus 7
päivämäärä, lisääminen
kuviin 22

Q
QUICKTIME-ohjelmisto 38
QuickView (Pikanäyttö) 23

R
RAM, vaatimukset 39

S
salama

automaattinen 19
jatkuva 19
käyttö 19
punasilmä 19

sammutus, automaattinen 6
selaaminen

kuvat 25
service and support (palvelu ja
tuki)

faksinumerot 63
Kodakin Web-sivut 63
puhelinnumerot 64

sijainnin tarkistaminen 15
sisäinen muisti

alustaminen 35
kuvan sijainnin

määrittäminen 14
kuvan sijainti 14
tallennuskapasiteetti 73
tiedostojen

nimeämistavat 75
suljin

itselaukaisimen viive 20
ongelmat 53

suojus, linssin 5
suurenna kuvaa 25
sääntöjen noudattaminen,
Kanada 77
säätö

kuvan laatu 21
nestekidenäytön kirkkaus

32
tarkkuus 21
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T
tallennuskapasiteetti, muisti 73
tarkastelu

toimintatilan valitsin 10
toimintatila, käyttö 24

tarkkuus, asetus 21
tekniset tiedot

kamera 66
kameran telakointiasema 69
MACINTOSH-tietokoneet 39
WINDOWS-pohjainen

järjestelmä 39
telakointiväline 2, 47
televisio, diaesitys 28
tiedonsiirto-ongelmat 52
tiedostojen nimet

Picture Card -
tallennuskortilla 75

sisäisessä muistissa 75
tiedot

kamera, katselu 34
kuva, tarkastelu 31

tietoja
kameran tiedot 34
kuvan tiedot 31

tietoja säännöksistä 76, 77

tietokone
diaesitys 28
järjestelmävaatimukset 39
kameran liittäminen 40
kuvien käyttö 40
kuvien

siirtäminen 40, 41, 43
tila

kamera 13
kuvan tallennuspaikka 15
näytön kuvakkeet 13

tilarivi 13
toimintatilan valitsin

asetukset 11
asetukset ja valikot 9
tarkastelu 10
valokuvaus 9

toimintatilat
asetukset 11
tarkastelu 10
valokuvaus 9

toimitetaan kameran mukana 2
tulostus

Picture Card -
tallennuskortilta 45

Picture-ohjelmistosta 45
Print@Kodak 45
tulostuspyynnöillä 26
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tulostuspyynnöt 26
turvallisuus 71

V
vaatimukset

MACINTOSH-tietokoneet 39
WINDOWS-pohjainen

järjestelmä 39
valikoiden ja asetusten
valitseminen 12
valikot

asetukset 11
kameran asetukset 11
kuvaaminen 9
kuvan tallennuspaikka,

määrittäminen 14
kuvien tarkastelu 10
selaaminen 12
tarkastelu 10
valokuvaus 9
yleiskatsaus 9

valo
etsin, kamera 5, 57
itselaukaisin, kamera 20
kameran telakointiasema 62

valokuvapaperi, ostaminen 72
valokuvaus

toimintatilan valitsin 9
toimintatila, käyttö 16

vianmääritys
kamera 53
kameran etsimen valo 57
kameran telakointiasema 61
kameran tiedonsiirto 52
nestekidenäytön viestit 58
Picture Card 51

videon ulostulo,
määrittäminen 33
vinkit

huolto 71
Lue minut -tiedosto 51
pariston perusohjeet 70
turvallisuus 71

virhesanomat 58
virrankatkaisu, automaattinen 6
virta

kameran kytkeminen
päälle 5

kameran telakointiasema 49
kameran

telakointiasemalla 47
paristojen tarkistaminen 8

väline, telakointi 2, 47
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W
Web-sivut, Kodak 63
WINDOWS

järjestelmävaatimukset 39
ohjelmiston asentaminen 37

Y
yleiskatsaus, kameran valikot 9

Z
zoom, digitaalinen 18
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