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1 Kom godt i gang

Hvad kan jeg gøre med mit KODAK
DX3600 digitalt zoom-kamera?
Videooptagelse —Videooptagelse —Videooptagelse —Videooptagelse — optag fremragende videoklip med lyd i Video-modus.
Du kan optage konstant eller indstille videolængden til 5, 15 eller 30 sekunder.
Optagelse af stillbilleder —Optagelse af stillbilleder —Optagelse af stillbilleder —Optagelse af stillbilleder — oplev brugervenlig sigt-og-skyd betjening i
Still-modus. Brug zoomfunktionerne til at bringe emnet tættere på.
Valg af en lagerplacering —Valg af en lagerplacering —Valg af en lagerplacering —Valg af en lagerplacering — optag og opbevar billeder og video enten på
kameraets 8 MB interne lager eller på et udtageligt billedkort (ekstraudstyr).
Det interne lager er et ideelt sted til opbevaring af særlige billeder eller
videoklip.
Gennemsyn —Gennemsyn —Gennemsyn —Gennemsyn — vis dine billeder eller afspil dine videoklip på LCD-
skærmen i Gennemsyn-modus. Behold kun dem du vil have. Forstør, beskyt,
kør et diasshow af alle billederne i kameraet.
Opstilling —Opstilling —Opstilling —Opstilling — skræddersy kameraets funktioner i Opstilling-modus.

Hvad kan jeg gøre med mine digitale
billeder?
Installer den software, som er inkluderet på KODAK Picture Software-CD'en,
derefter kan du følgende:
Overfør —Overfør —Overfør —Overfør — overfør automatisk dine billeder og videoklip til computeren.
Del —Del —Del —Del — e-mail dine billeder og videoklip til venner og familie.
Udskriv —Udskriv —Udskriv —Udskriv — udskriv på din printer derhjemme; lav selv udskrifter på enhver
KODAK Picture Maker; eller tag dit billedkort til din lokale fotohandler til
professionel trykning.
1



Kapitel 1
Leg med billeder! —Leg med billeder! —Leg med billeder! —Leg med billeder! — føj særlige effekter til dine billeder, lav et særligt
diasshow, fjern røde øjne, beskær og rotér, og meget andet.

Kamerapakkens indhold
KODAK DX3600 digitalt zoom-kamera er pakket med følgende genstande.

1 Kamera
2 Håndledsrem
3 AA lithium-batterier, eller tilsvarende*
4 USB-kabel
5 Audio-/Videokabel

(til fremvisning af billeder og videoklip på
et fjernsyn)

6 Indsats til kamera-dockingstation**
7 Brugerhåndbog***, Hurtig start-vejledning

og software-CD (ikke vist)
BEMÆRK: * Kameraet kan være pakket med en KODAK kamera-

dockingstation. I så tilfælde er AA-batterierne erstattet af den
genopladelige KODAK Ni-MH batteripakke.
Du kan få oplysninger om brug af KODAK kamera-dockingstationen
på side 65.

** Indsatsen bruges til at skræddersy kameraet til ekstraudstyret,
KODAK kamera-dockingstationen.

*** I visse lande stilles brugerhåndbogen til rådighed på en CD i
stedet for i trykt form.

Du kan også købe en KODAK kamera-dockingstation separat hos din KODAK-
forhandler eller ved at besøge vores website på
http://www.kodak.com/go/accessories.

4

3*

5

1

6**

2

2
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Kapitel 1
Montering af håndledsremmen
1 Før den korte løkke af håndledsremmen

igennem øjet til håndledsremmen.
2 Før den lange ende af håndledsremmen

igennem den korte løkke. Træk indtil den
sidder fast.

Isætning af batterierne
AA lithium-batterier, eller tilsvarende, er inkluderet med kameraet.*

Sådan isættes batterierne:
1 SlukSlukSlukSluk for kameraet.
2 I bunden af kameraet skubber du

batteridækslet i pilens retning. Løft derefter
for at åbne.

3 Isæt batterierne som vist.
4 Luk batteridækslet.

VIGTIGE BATTERIOPLYSNINGERVIGTIGE BATTERIOPLYSNINGERVIGTIGE BATTERIOPLYSNINGERVIGTIGE BATTERIOPLYSNINGER
For at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift erFor at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift erFor at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift erFor at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift er
pålidelig, må der ikke bruges alkaline-batterier.pålidelig, må der ikke bruges alkaline-batterier.pålidelig, må der ikke bruges alkaline-batterier.pålidelig, må der ikke bruges alkaline-batterier.
Se side 96 for at få oplysninger om de batterityper, du kan bruge i kameraet.

BEMÆRK: * Kameraet kan være pakket med en KODAK kamera-
dockingstation. I så tilfælde er AA-batterierne erstattet af den
genopladelige KODAK Ni-MH batteripakke. Du kan få yderligere
oplysninger om opladning og isætning af batteripakken på side 67.

++++----
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Kapitel 1
Indføring af et billedkort
Billedkort (ekstraudstyr) giver nem billedlagring og -overførsel. Tænk på
billedkort som udtagelige og genbrugelige film, eller udtagelig
computerhukommelse. Se side 99 for at få oplysninger om lagerkapaciteter på
billedkort.

Sådan indføres et billedkort:
1 Sluk for kameraet.
2 Skub kortdækslet i pilens retning på

dækslet og drej det derefter åbent.
3 Hold billedkortet, således at stikenheden

peger mod kameraet, og den forhøjede kant
vender mod bagsiden af kameraet.

4 Skub kortet ind i kortstikket og skub
derefter for at sætte stikket på plads. Luk
dækslet.

FORSIGTIG:
Billedkortet kan kun indføres én vej i kameraet. Tving ikke kortet.Billedkortet kan kun indføres én vej i kameraet. Tving ikke kortet.Billedkortet kan kun indføres én vej i kameraet. Tving ikke kortet.Billedkortet kan kun indføres én vej i kameraet. Tving ikke kortet.
Det kan beskadige kameraet.Det kan beskadige kameraet.Det kan beskadige kameraet.Det kan beskadige kameraet.
Når den grønne søgerindikator blinker, må der ikke indføres ellerNår den grønne søgerindikator blinker, må der ikke indføres ellerNår den grønne søgerindikator blinker, må der ikke indføres ellerNår den grønne søgerindikator blinker, må der ikke indføres eller
fjernes billedkort. Dette kan beskadige billederne, billedkortetfjernes billedkort. Dette kan beskadige billederne, billedkortetfjernes billedkort. Dette kan beskadige billederne, billedkortetfjernes billedkort. Dette kan beskadige billederne, billedkortet
eller kameraet.eller kameraet.eller kameraet.eller kameraet.

Sådan fjernes et billedkort:
1 Sluk for kameraet.
2 Åbn dækslet til billedkortet på kameraet.
3 I bunden af kameraet skubber du

udføringsknappen som illustreret og fjerner
kortet.

Forhøjet

Kortdæksel

kant

Udførings-
knap
4



Kapitel 1
Brug kun certificerede kort, som bærer CompactFlash-logoet .
KODAK Picture Cards kan købes separat på vores website på
http://www.kodak.com/go/accessories.

Sådan tændes og slukkes kameraet
1 Kameraet tændes ved at skubbe

strømkontakten mod positionen ( |||| ) Til.
Objektivet kører ud til vidvinkel-positionen,
og søgerindikatoren blinker grønt, mens
kameraet udfører en selvtest. Når
søgerindikatoren lyser konstant grønt (og
modusdrejeknappen er sat til Still eller
Video ), er kameraet klar til at tage
billeder eller video.

En skærmmeddelelse informerer dig om,
hvilken lagerplacering der benyttes:
kameraets interne lager eller et
billedkort. Se side 16 for at få oplysninger
om lagerplaceringer.

I Still- eller Video-modus vises
statuslinien et kort øjeblik på LCD'et.

2 Statuslinien vises igen ved at trykke på den højre pil . Tryk igen for at
slukke for den.
Se side 15 for at få en forklaring på statuslinieikonerne.

3 Kameraet slukkes ved at skubbe strømkontakten mod positionen ( )
Fra.

BEMÆRK: Kameraet fuldfører eventuelle igangværende lagrings-, sletnings-
eller kopieringsfunktioner, når strømmen slukkes.

Søger-
indikator Statuslinie

- højre pil
5
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Kapitel 1
Indbygget objektivdæksel
Kameraet har et indbygget glidende objektivdæksel, som beskytter objektivet
mod støv og ridser. Objektivdækslet åbner automatisk, hver gang du tænder
for kameraet. Når du slukker for kameraet, trækkes objektivet tilbage, og
objektivdækslet lukker.

Automatisk nedlukning sparer på
batterierne
De automatiske nedlukningsfunktioner hjælper med at forlænge
batterilevetiden ved at slukke for kameraet, når det ikke har været brugt (der
ikke er trykket på knapper eller taget nogen billeder eller videoklip) i en given
tidsperiode.

NedlukningsfunktionNedlukningsfunktionNedlukningsfunktionNedlukningsfunktion AktiveretAktiveretAktiveretAktiveret
efterefterefterefter

KameraadfærdKameraadfærdKameraadfærdKameraadfærd For at genaktivereFor at genaktivereFor at genaktivereFor at genaktivere
kamerakamerakamerakamera

Dvale 1 minut LCD er slukket Tryk på en vilkårlig
knap.Dvale, lynvisning

aktiv
5
sekunder

Dyb dvale 8 minutter De fleste
kamerakredsløb er
slukkede

Automatisk slukning 3 timer Alle kamerakredsløb er
slukkede

Skub
strømkontakten
mod Fra og derefter
tilbage mod Til.
6



Kapitel 1
Indstilling af uret
Det er vigtigt at indstille den korrekte dato og tid, hvis du ønsker at have
datoen trykt på dine billeder (se side 27) eller videoklip (se side 35).
1 Tænd for kameraet og drej modusdrejeknappen mod Opstilling .

2 Fremhæv menuen Dato/Tidsindstilling
og tryk derefter på knappen Select (Vælg).

Datoformatet er ÅÅÅÅ/MM/DD. Klokken
vises i 24 timers format .

3 Tryk på pileknapperne for at flytte
gennem felterne. Tryk på
pileknapperne for at justere dato- og
klokkeslætsindstillingerne.

4 Tryk på Select (Vælg) for at acceptere
ændringerne.

Denne indstilling forbliver aktiv, indtil du
ændrer den.

BEMÆRK: Skærmbilledet Set Date & Time (Indstil dato og klokkeslæt) vises
automatisk, den første gang du tænder for kameraet.
7



Kapitel 1
Kontrol af batteriniveauet
Kontrollér batteriets strømniveau, før du begynder at tage billeder. Gå ikke glip
af et vigtigt billede, fordi strømniveauet på kamerabatterierne er lavt, eller
opbrugt.

VIGTIGE BATTERIOPLYSNINGERVIGTIGE BATTERIOPLYSNINGERVIGTIGE BATTERIOPLYSNINGERVIGTIGE BATTERIOPLYSNINGER
For at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift erFor at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift erFor at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift erFor at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift er
pålidelig, må der ikke bruges alkaline-batterier.pålidelig, må der ikke bruges alkaline-batterier.pålidelig, må der ikke bruges alkaline-batterier.pålidelig, må der ikke bruges alkaline-batterier.
Se side 96 for at få oplysninger om de batterityper, du kan bruge i kameraet.

1 Tænd for kameraet.

2 Hvis der vises et batterisymbol på LCD'et, er
batterierne lave eller opbrugte. Hvis der
ikke vises noget symbol, er batterierne
opladede.
Lav —Lav —Lav —Lav — batterierne skal snart
udskiftes eller genoplades.
Opbrugt (blinker) —Opbrugt (blinker) —Opbrugt (blinker) —Opbrugt (blinker) — batterierne
er for svage til at føre strøm til kameraet.
Udskift eller oplad batterierne.
Når batterierne er opbrugte, blinker
søgerindikatoren rødt i fem sekunder,
hvorefter kameraet slukkes.
8



Kapitel 1
Modusdrejeknap — Indstillinger og
menuer
Brug modusdrejeknappen til at få adgang til fire måder at bruge dit kamera på:

Video —Video —Video —Video — tag videoklip med lyd, og skift
videooptagelsesindstillinger
Still —Still —Still —Still — tag billeder og skift
billedoptagelsesindstillinger
Gennemsyn —Gennemsyn —Gennemsyn —Gennemsyn — vis og arbejd med dine
billeder og videoklip på LCD-skærmen
Opstilling —Opstilling —Opstilling —Opstilling — skræddersy dine
kamerafunktioner

Modus-
drejeknap
9



Kapitel 1
Video-menuer
Brug Video-modus, hver gang du optager videoklip og til at skræddersy dine
videooptagelsesindstillinger. Se de angivne sidenumre herunder for at få
oplysninger om anvendelse af menuindstillingerne.

Sådan får du adgang til Video-modusmenuerne:
1 Drej modusdrejeknappen til Video .
2 Tryk på knappen Menu.
3 Brug pileknapperne til at rulle

igennem menuerne og undermenuerne.
4 Tryk på knappen Select (Vælg).

MenuMenuMenuMenu MenuMenuMenuMenu

NærbilledeNærbilledeNærbilledeNærbillede
(side 32)

SelvudløserSelvudløserSelvudløserSelvudløser
(side 32)

VideokvalitetVideokvalitetVideokvalitetVideokvalitet
(side 33)

VideolængdeVideolængdeVideolængdeVideolængde
(side 36)

BilledopbevaringBilledopbevaringBilledopbevaringBilledopbevaring
(side 16)

LynvisningLynvisningLynvisningLynvisning
(side 30)
10



Kapitel 1
Still-menuer
Brug Still-modus, hver gang du tager stillbilleder og til at skræddersy dine
billedoptagelsesindstillinger. Se de angivne sidenumre herunder for at få
oplysninger om anvendelse af menuindstillingerne.

Sådan får du adgang til Still-modusmenuerne:
1 Drej modusdrejeknappen til Still .
2 Tryk på knappen Menu.
3 Brug pileknapperne til at rulle

igennem menuerne og undermenuerne.
4 Tryk på knappen Select (Vælg).

MenuMenuMenuMenu MenuMenuMenuMenu

NærbilledeNærbilledeNærbilledeNærbillede
(side 22)

SelvudløserSelvudløserSelvudløserSelvudløser
(side 25)

KvalitetKvalitetKvalitetKvalitet
(side 26)

DatostempelDatostempelDatostempelDatostempel
(side 27)

BilledopbevaringBilledopbevaringBilledopbevaringBilledopbevaring
(side 16)

LynvisningLynvisningLynvisningLynvisning
(side 20)
11



Kapitel 1
Gennemsyn-menuer
Brug menuerne i Gennemsyn-modus til at vise og arbejde med billederne og
videoklippene på dit kamera. Se de angivne sidenumre herunder for at få
oplysninger om anvendelse af menuindstillingerne.

Sådan får du adgang til Gennemsyn-
modusmenuerne:
1 Drej modusdrejeknappen til Gennemsyn

.
2 Tryk på knappen Menu.
3 Brug pileknapperne til at rulle

igennem menuerne og undermenuerne.
4 Tryk på knappen Select (Vælg).

MenuMenuMenuMenu MenuMenuMenuMenu

Forstør stillForstør stillForstør stillForstør still eller
(side 42)

Video-Video-Video-Video-
afspilningafspilningafspilningafspilning
(se side 38)

BeskytBeskytBeskytBeskyt
(side 40)

Slet stillSlet stillSlet stillSlet still eller
(side 39)

Slet videoSlet videoSlet videoSlet video
(side 39)

DiasshowDiasshowDiasshowDiasshow
(side 44)

BilledopbevaringBilledopbevaringBilledopbevaringBilledopbevaring
(side 16)

KopiKopiKopiKopi
(side 41)

UdskriftsordreUdskriftsordreUdskriftsordreUdskriftsordre
Stillbilleder udelukkende fra billedkort
(side 43)

Billed-/Video-Billed-/Video-Billed-/Video-Billed-/Video-
oplysningeroplysningeroplysningeroplysninger
(side 47)
12



Kapitel 1
Opstilling-menuer
Brug menuerne i Opstilling-modus til at skræddersy dine kameraindstillinger.
Se de angivne sidenumre herunder for at få oplysninger om anvendelse af
menuindstillingerne.

Sådan får du adgang til Opstilling-
modusmenuerne:
1 Drej modusdrejeknappen til Opstilling .

Opstilling-menuskærmbilledet vises på
LCD'et.

2 Brug pileknapperne til at rulle
igennem menuerne og undermenuerne.

3 Tryk på knappen Select (Vælg).

MenuMenuMenuMenu MenuMenuMenuMenu

DisplayklarhedDisplayklarhedDisplayklarhedDisplayklarhed
(side 49)

SprogSprogSprogSprog
(side 51)

Dato/TidsindstillingDato/TidsindstillingDato/TidsindstillingDato/Tidsindstilling
(side 7)

BilledopbevaringBilledopbevaringBilledopbevaringBilledopbevaring
(side 16)

VideoudgangVideoudgangVideoudgangVideoudgang
(side 50)

OmOmOmOm
(side 51)

VideoafspilningsdisplayVideoafspilningsdisplayVideoafspilningsdisplayVideoafspilningsdisplay
(side 35)

FormaterFormaterFormaterFormater
(side 52)
13



Kapitel 1
Navigering igennem menuerne
Den metode, som bruges til at køre igennem menuerne og til at vælge
indstillinger, er den samme i alle fire kameramodi.

Sådan vises menuerne på LCD'et:
! I Video- , Still- og Gennemsyn-

modus trykker du på knappen Menu for
at vise menuerne.

I Gennemsyn-modus vises menuerne på
skærmen med et billede eller det første
billede i et videoklip.

! I Opstilling-modus vises menuerne
automatisk, når du sætter
modusdrejeknappen på Opstilling.

Navnet på den valgte menu vises kort i skærmens øverste højre hjørne .

Sådan navigeres og vælges menuer og
indstillinger:
1 Brug pileknapperne til at rulle

igennem menuerne og
undermenuindstillingerne.
Når der vises en pil på skærmen, angiver
dette, at der er yderligere valg.

2 Tryk på knappen Select (Vælg) for at vise
undermenuerne til den valgte menu, og for
at acceptere en fremhævet
undermenuindstilling.

3 I Video, Still- og Gennemsyn-modus trykker
du på knappen Menu for at slukke for
menuerne.

Menuknap
Menunavn

Yderligere valg

Undermenudisplay

Select (Vælg)
14



Kapitel 1
Kontrol af den aktuelle kamerastatus
I Video eller Still-modus kan du til enhver tid trykke på knappen for at
efterse, hvilke kameraindstillinger der er aktive.

1 Drej modusdrejeknappen til Video eller
Still og tænd for kameraet.

De viste ikoner på statusskærmen
repræsenterer de kamerafunktioner, som
er aktive i øjeblikket.

2 Tryk på knappen for at vise
statusikonerne på et bestemt tidspunkt i
Video- eller Still-modus.

3 Tryk på igen for at slukke for ikonerne.

Statuslinieikoner

Skærmikoner

Statuslinie

Skærmikoner

Nærbillede Selvudløser Flash, hvis i
Still-
modus/
Video, hvis i
Video-
modus

Kvalitet Tilbagevæ-
rende
billeder/
Videoopta-
gelsestid til
rådighed

Lagerplacerings-
indstilling

Forstørrelse Datostempel Lavt batteri Opbrugt batteri
(blinker)

/
God

Bedst
/

min:sek

Internt

Billedkort
lager
15



Kapitel 1
Valg af internt lager eller billedkort
KODAK DX3600 digitalt zoom-kamera har to opbevaringsmuligheder: internt
kameralager eller udtagelige billedkort (ekstraudstyr).
Internt lager —Internt lager —Internt lager —Internt lager — tag og opbevar op til 90 sekunders video eller 50 billeder i
God kvalitet (35 sekunders video eller 16 billeder ved Bedste kvalitet) på
kameraets 8 MB interne lager. Du har altid et lager i kameraet, selvom du ikke
har et billedkort med dig.
Billedkort —Billedkort —Billedkort —Billedkort — tag og opbevar lige så mange billeder og videoklip, som du
ønsker, afhængig af størrelsen og antallet af kort du har. Videoklip tager mere
lagerplads end billeder; overvej at købe et større billedkort til videoklip.
Du kan optage billeder eller videoklip på et billedkort og derefter kopiere og
gemme dine favoritter på det interne lager (se side 41).
Du kan få oplysninger om lagerkapaciteter på det interne lager og billedkort
på side 99.
KODAK Picture Cards (ekstraudstyr) kan købes separat på vores
website http://www.kodak.com/go/accessories.

Ændring af indstillingen for lagerplacering
Indstillingen for lagerplacering afgør, hvor billederne lagres, når du tager dem,
og hvor kameraet leder efter dem i Gennemsyn-modus.
Brug menuen Billedopbevaring, som er til rådighed i alle fire positioner på
modusdrejeknappen, til at ændre indstillingen. Se side 9 for at få oplysninger
om hvordan du få adgang til modusdrejeknappens menuer.
1 På ethvert af menuskærmbillederne fremhæver du menuen

Billedopbevaring .

2 Tryk på knappen Select (Vælg).
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Kapitel 1
3 Fremhæv den ønskede lagerplacering og
tryk derefter på Select (Vælg).
AUTO (standard) —AUTO (standard) —AUTO (standard) —AUTO (standard) — når indstillingen er
Auto, bruger kameraet billedkortet, hvis et
sådant er i kameraet. Hvis der ikke er
installeret et billedkort, bruger kameraet
det interne lager.
INTERNAL MEMORY (Internt lager) —INTERNAL MEMORY (Internt lager) —INTERNAL MEMORY (Internt lager) —INTERNAL MEMORY (Internt lager) — når
indstillingen er Internt lager, bruger
kameraet altid det interne lager, selvom der
er installeret et billedkort.

4 Vælg Continue (Fortsæt) eller Cancel (Annuller), hvis du skifter mening,
og tryk derefter på Select (Vælg) igen.
Der vises en meddelelse, mens kameraet skifter lagerplacering.
Indstillingen forbliver aktiv, indtil du ændrer den.

BEMÆRK: Uanset hvilken modus du benytter til at få adgang til menuen
Billedopbevaring, gør indstillingen sig gældende for alle
kamerafunktioner — lagring af billeder og videoklip, efterhånden
som du tager dem, og når du gennemser og arbejder med billeder
og videoklip, der er lagret på kameraet.

✔ = aktuel indstilling
17
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Kontrol af lagerplaceringsikonet
Det lagerplaceringsikon, som vises på statuslinien, angiver:

— BilledkortBilledkortBilledkortBilledkort
— Internt lagerInternt lagerInternt lagerInternt lager

! I Video- og Still- modusVideo- og Still- modusVideo- og Still- modusVideo- og Still- modus angiver
lagerplaceringsikonet, hvor billederne og
videoklippene vil blive lagret, når du tager
dem.

I dette eksempel vil billeder og videoklip
blive lagret på billedkortet.

Tryk på pileknappen for at vise
statuslinien.

! I Gennemsyn- modusGennemsyn- modusGennemsyn- modusGennemsyn- modus angiver
lagerplaceringsikonet, hvor det aktuelt viste
billede eller videoklip er lagret.

I dette eksempel er det viste billede lagret
på det interne lager.
18



2 Optagelse af stillbilleder

Benyt indstillingen Still på modusdrejeknappen, hver gang du tager
billeder eller ønsker at skræddersy dine billedoptagelsesindstillinger. Før du
tager et billede, skal du sørge for, at billedlagerplaceringen er indstillet til den
ønskede måde (side 16).

Sådan tages et billede
1 Drej modusdrejeknappen til Still .
2 Indram dit emne. Benyt søgeren eller

aktivér prøvebilledfunktionen (side 21) og
brug LCD-skærmen.

3 Tryk lukkerknappen halvvejs ned, indtil
søgerindikatoren lyser grønt. Tryk derefter
lukkerknappen helt ned.

Søgerindikatoren blinker grønt, mens
billedet lagres.

Søgerindikatoren blinker gult, imens
flashen genoplades. Vent om nødvendigt
på at flashen oplades, før du tager det
næste billede.

FORSIGTIG:
Når den grønne søgerindikator blinker, må der ikke indføres ellerNår den grønne søgerindikator blinker, må der ikke indføres ellerNår den grønne søgerindikator blinker, må der ikke indføres ellerNår den grønne søgerindikator blinker, må der ikke indføres eller
fjernes billedkort. Dette kan beskadige billederne, billedkortetfjernes billedkort. Dette kan beskadige billederne, billedkortetfjernes billedkort. Dette kan beskadige billederne, billedkortetfjernes billedkort. Dette kan beskadige billederne, billedkortet
eller kameraet.eller kameraet.eller kameraet.eller kameraet.

Søger-
indikator
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Visning/Sletning af det billede, som lige
blev taget
Lynvisningsfunktionen viser hvert billede på LCD'et, lige efter du har taget det.
Mens billedet vises, har du mulighed for at slette det.
Spar plads på det interne lager eller på billedkortet ved kun at beholde de
billeder, du synes er gode.
Sådan aktiveres lynvisningsfunktionen:
1 Drej modusdrejeknappen til Still og tryk derefter på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Lynvisning og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).
3 Fremhæv indstillingen On (Til) og tryk derefter på knappen Select (Vælg).
4 Tryk på knappen Menu for at slukke for menuskærmbilledet.

Sådan tages et billede:
Tryk lukkerknappen helt ned for at tage et
billede.

Billedet vises et kort øjeblik på LCD'et
med ikonet .

Hvis det automatiske display forsvinder, kan du få det tilbage igen ved at trykke
på pileknappen.

Sletning af det billede, som lige blev taget:
1 Tryk på pileknappen.

Skærmbilledet Delete Picture? (Slet
billede?) vises.
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Kapitel 2
2 Fremhæv Yes (Ja) og tryk derefter på Select
(Vælg).

Billedet slettes fra kameraet.
BEMÆRK: Når du benytter prøvebilledfunktionen (se side 21), er

lynvisningsfunktionen altid aktiv, selvom du har deaktiveret den.

Prøvebillede
Når prøvebilledfunktionen er aktiveret, vises der et levende billede på LCD'et,
før du tager et billede. Brug LCD'et i stedet for søgeren til at indramme dit
emne.

1 Du aktiverer prøvebilledfunktionen ved at
dreje modusdrejeknappen til Still og
derefter trykke på Select (Vælg).

LCD'et viser et levende billede og
statuslinien.

2 Indram dit emne på LCD'et og tag et billede
som normalt.

3 Du viser det billede, der blev taget sidst i
denne session, ved at trykke på .

4 Du deaktiverer prøvebilledfunktionen ved
igen at trykke på Select (Vælg).

Levende billede

Tryk på
Select (Vælg)
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Sådan tages nærbilleder
Brug indstillingen Nærbillede for at få skarpe og detaljerede nærbilleder, ved
25 til 60 cm afstand fra emnet.

Sådan aktiveres Nærbillede:
1 Drej modusdrejeknappen til Still og

tryk derefter på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Nærbillede og tryk

derefter på Select (Vælg).
3 Fremhæv indstillingen On (Til) og tryk

derefter på knappen Select (Vælg).
4 Tryk på knappen Menu for at slukke for menuskærmbilledet.
Indstillingen Nærbillede vender tilbage til Off (Fra), når du slukker for
kameraet.
BEMÆRK: Optisk zoom (side 22, næste afsnit) er ikke til rådighed, når

Nærbillede er aktiveret.

Brug af zoom til stillbilleder
Kameraet har funktioner til optisk og digital zoom. Brug optisk zoom for at
komme op til to gange tættere (2X) på dit emne. Derefter kan du komme
endnu tættere på ved at bruge digital zoom til yderligere 3X.
I optisk zoom flytter kameraobjektivet sig, når du trykker på zoom-knappen.
Digital zoom udføres med kamerabilledbehandling; objektivet flytter sig ikke.
Når du tænder for kameraet, flytter objektivet sig til vidvinkel-positionen. Det
er nødvendigt at bruge prøvebilledfunktionen sammen med digital zoom.
BEMÆRK: Zoomfunktionerne er til rådighed med stillbilleder, men ikke til

videooptagelse.
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Brug af zoom
1 Sæt modusdrejeknappen til Still .
2 Aktivér optisk zoomAktivér optisk zoomAktivér optisk zoomAktivér optisk zoom. Skub zoom-knappen

mod tele (T) for at komme tættere på dit
emne. Skub zoom-knappen mod vidvinkel
(W) for at komme længere væk.

Ændringen vises i søgeren eller på LCD'et,
hvis prøvebilledfunktionen er aktiveret.

3 Tag billedet.
4 Aktivér digital zoomAktivér digital zoomAktivér digital zoomAktivér digital zoom for at komme endnu tættere på. Skub zoom-knappen

til dens yderste T-position, grænsen for optisk zoom. Slip knappen og tryk
derefter på den igen mod T.
LCD'et viser zoom-billedet og forstørrelsesniveauet, mens det ændres.

5 Tag billedet.
BEMÆRK: Du vil måske bemærke en forringelse i den trykte billedkvalitet, når

den digitale zoom bruges. Den digitale zoom deaktiveres
automatisk, når kameratilstanden ændres, (prøvebilledfunktionen
deaktiveres, modusdrejeknappen flyttes, kameraet slukkes, eller når
kameraet går i dvaletilstand).

W T
Zoom-
knap
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Brug af flash til stillbilleder
Når du tager billeder om aftenen, indendørs eller udendørs i kraftig skygge,
skal du bruge flash. Kameraflashen er effektiv, når du er 0,5 til 3,2 meter fra
emnet. I tele er flashen effektiv fra 0,5 til 2,3 meter.
BEMÆRK: Flash er til rådighed med stillbilleder, men ikke til videooptagelse.

Tryk på knappen gentagne gange for at
rulle igennem flash-indstillingerne.
Det flash-ikon, som vises på LCD-
statuslinien (side 15) repræsenterer den
aktive indstilling.

BEMÆRK: Alle flash-indstillinger vender tilbage til Auto, når kameraet slukkes,
med undtagelse af Røde øjne.

SELECT

MENU

Automatisk flash —Automatisk flash —Automatisk flash —Automatisk flash — flash udløses, når lysforholdene gør det
nødvendigt.

Slukke t—Slukke t—Slukke t—Slukke t— flashen udløses aldrig.

Fyld —Fyld —Fyld —Fyld — flashen går af hver gang, du tager et billede, uanset
lysforholdene.

Røde øjne —Røde øjne —Røde øjne —Røde øjne — flashen går af én gang, således at emnets øjne
vænner sig til flashen, hvorefter den går af igen, når billedet
tages. Ideel til billeder af mennesker. Indstillingen Røde øjne
forbliver i kraft, indtil du ændrer den.
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Tag dig selv med på billedet
Selvudløseren skaber en 10 sekunders forsinkelse imellem den tid, du trykker
på lukkerknappen, og den tid billedet tages. Denne indstilling er ideel, når du
selv vil med på billedet.

Sådan aktiveres selvudløseren:
1 Drej modusdrejeknappen til Still og

tryk derefter på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Selvudløser og tryk

derefter på knappen Select (Vælg).
3 Fremhæv indstillingen On (Til) og tryk

derefter på knappen Select (Vælg).
4 Tryk på knappen Menu for at slukke for

menuskærmbilledet.

Sådan tages billedet:
1 Anbring kameraet på en plan stabil

overflade eller brug et stativ.
2 Komponér billedet og tryk derefter

lukkerknappen helt ned.

LCD'et slukkes. Den røde
selvudløserindikator, som findes foran på
kameraet, tændes i 8 sekunder, derefter
blinker den i 2 sekunder, indtil billedet er
taget.

Selvudløserfunktionen deaktiveres, efter du har taget billedet.

Selvudløserindikator
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Indstilling af billedkvaliteten
Brug kvalitetsindstillingen til at vælge en billedopløsning.
1 Drej modusdrejeknappen til Still og tryk derefter på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Kvalitet og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).

3 Fremhæv den ønskede kvalitetsindstilling.
Best (1800 x 1200) (Bedst) —Best (1800 x 1200) (Bedst) —Best (1800 x 1200) (Bedst) —Best (1800 x 1200) (Bedst) — for at få
mere detaljerede billeder og større
udskriftsstørrelser. Producerer højere
billedopløsning og større filstørrelser (1800
x 1200 pixler).
Når kvaliteten Best (Bedst) er indstillet,
vises der to stjerner på LCD-
statuslinien.
Good (900 x 600) (God) —Good (900 x 600) (God) —Good (900 x 600) (God) —Good (900 x 600) (God) — for at få
mindre udskriftsstørrelser, til e-mailing
eller skærmfremvisning. Billeder optages
med lavere opløsning, og filstørrelserne er
mindre (900 x 600 pixler). God til at spare
på pladsen på det interne lager eller på
billedkortet.
Når kvaliteten Good (God) er indstillet,
vises der én stjerne på LCD-
statuslinien.

4 Tryk på Select (Vælg).
5 Tryk på knappen Menu for at slukke for

menuskærmbilledet.
Denne indstilling forbliver aktiv, indtil du
ændrer den.
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Placering af dato på billeder
Brug indstillingen Datostempel til at trykke datoen på dine billeder.
Denne indstilling er ideel, når du ønsker at notere, hvornår et billede blev
taget; f.eks. ved en fødselsdag eller en forsikringsskade.

1 Sørg for, at kamerauret er indstillet til den korrekte dato (side 7).
2 Drej modusdrejeknappen til Still og tryk derefter på knappen Menu.
3 Fremhæv menuen Datostempel og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).

4 Fremhæv den indstilling for datostempel,
som du ønsker at benytte:

OffOffOffOff — (Slukket) deaktiverer datostemplet
Fremhæv et af datoformaterne for at
aktivere Datostempel (eksempeldatoen er
d. 15. oktober 2001):
yyyy/mm/ddyyyy/mm/ddyyyy/mm/ddyyyy/mm/dd (åååå/mm/dd – 2001/10/15)
mm/dd/yyyymm/dd/yyyymm/dd/yyyymm/dd/yyyy (mm/dd/åååå – 10/15/2001)
dd/mm/yyyydd/mm/yyyydd/mm/yyyydd/mm/yyyy (dd/mm/åååå – 15/10/2001)

5 Tryk på Select (Vælg).
6 Tryk på knappen Menu for at slukke for

menuskærmbilledet.
Den aktuelle dato vil nu blive trykt i det nederste højre hjørne af de billeder, du
tager, mens Datostempel er aktiveret.
Denne indstilling forbliver aktiv, indtil du ændrer den.
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3 Videooptagelse

Benyt indstillingen Video på modusdrejeknappen, hver gang du tager
videoklip eller ønsker at skræddersy dine videooptagelsesindstillinger. Før du
optager en video, skal du sørge for, at billedlagerplaceringen er indstillet til
den ønskede måde (side 16).

Optagelse af en video
1 Drej modusdrejeknappen til Video .

Prøvebilledfunktionen er aktiveret;
LCD'et viser et levende billede og
statuslinien. Den viste tid angiver, hvor
meget optagelsestid, der er til rådighed.

2 Indram dit emne på LCD'et, eller tryk på
Select (vælg) for at deaktivere
prøvebilledfunktionen og bruge søgeren.

3 Tryk lukkerknappen halvvejs ned, indtil
søgerindikatoren lyser grønt. Herefter kan
du optage på to måder:

! Tryk og holdTryk og holdTryk og holdTryk og hold — fortsæt med at trykke lukkerknappen helt ned og hold den
der. Slip lukkerknappen for at standse optagelsen.

! Tryk og slipTryk og slipTryk og slipTryk og slip — fortsæt med at trykke lukkerknappen helt ned og slip inden
for 2 sekunder. Tryk på lukkerknappen igen for at standse optagelsen.

Søger-
indikator
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Søgerindikatoren blinker grønt, mens kameraet optager.
Optagelsen standser, hvis du når det specificerede videolængdeinterval
(side 36), eller når den aktuelle lagerplacering er fuld.
Når prøvebilled- og lynvisningsfunktionen er aktiveret, kan du afspille
videoklippet med det samme, og derefter beslutte om du vil beholde det
eller slette det. Se side 30, næste afsnit.

Gennemsyn/Sletning af det videoklip, som
lige blev optaget
Lynvisningsfunktionen viser det første billede i et videoklip på LCD'et, lige efter
du har optaget det.

1 Tryk på knappen Select (Vælg) for at
afspille videoklippet.

2 Tryk på pileknappen for at slette
videoklippet.

Skærmbilledet Delete Video? (Slet video?)
vises.

3 Fremhæv Yes (Ja) og tryk derefter på Select
(Vælg).

Videoklippet slettes fra kameraet.
Hvis det automatiske display forsvinder, kan du få det tilbage igen ved at trykke
på pileknappen.
BEMÆRK: Når du benytter prøvebilledfunktionen (se side 31), er

lynvisningsfunktionen altid aktiv, selvom du har deaktiveret den.
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Prøvebillede af videoklippet
Når prøvebilledfunktionen er aktiveret, vises der et levende billede på LCD'et,
før du optager et videoklip. Brug LCD'et i stedet for søgeren til at indramme dit
emne.

1 Du aktiverer prøvebilledfunktionen ved at
dreje modusdrejeknappen til Video og
derefter trykke på Select (Vælg).

LCD'et viser et levende billede og
statuslinien.

2 Indram dit emne på LCD'et og begynd
optagelsen.

3 Du viser det billede eller den video, der blev
taget sidst i denne session, ved at trykke
på .

4 Du deaktiverer prøvebilledfunktionen ved
igen at trykke på Select (Vælg).

BEMÆRK: Prøvebilledfunktionen er som standard aktiveret i Video-modus. Du
kan forlænge batteriets levetid ved at trykke på Select (Vælg) og
deaktivere prøvebilledfunktionen. Dette kan gøres når som helst.

Tryk på
Select (Vælg)

Levende
billede
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Sådan tages videonærbilleder
Når du optager video tæt på (fra 25 til 60 cm), brug da indstillingen
Nærbillede for at få en skarp og detaljeret optagelse.

Sådan aktiveres Nærbillede:
1 Drej modusdrejeknappen til Video og

tryk derefter på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Nærbillede og tryk

derefter på Select (Vælg).
3 Fremhæv indstillingen On (Til) og tryk

derefter på knappen Select (Vælg).
4 Tryk på knappen Menu for at slukke for

menuskærmbilledet.
Indstillingen Nærbillede vender tilbage til Off (Fra), når du slukker for
kameraet.

Tag dig selv med på videoen
Selvudløseren skaber en 10 sekunders forsinkelse imellem den tid, du trykker
på lukkerknappen, og den tid videoen begynder optagelsen. Denne indstilling
er ideel, når du ønsker at inkludere dig selv på videoen.

Sådan aktiveres selvudløseren:
1 Drej modusdrejeknappen til Video og

tryk derefter på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Selvudløser og tryk

derefter på knappen Select (Vælg).
3 Fremhæv indstillingen On (Til) og tryk

derefter på knappen Select (Vælg).
4 Tryk på knappen Menu for at slukke for

menuskærmbilledet.
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Sådan optages videoen:
1 Anbring kameraet på en plan stabil

overflade eller brug et stativ.
2 Komponér billedet og tryk derefter på

lukkerknappen. Se side 29 for at få
oplysninger om de to måder, hvorpå du kan
optage.

LCD'et slukkes. Den røde
selvudløserindikator, som findes foran på
kameraet, tændes i 8 sekunder, derefter
blinker den i 2 sekunder, indtil
videooptagelsen begynder.

Mens kameraet optager, lyser
selvudløserindikatoren konstant rødt,
hvorefter den slukkes, når optagelsen
standser.

Selvudløserfunktionen deaktiveres, efter du har optaget videoen.

Indstilling af videokvalitet
Brug indstillingen Videokvalitet til at vælge en videoopløsning.
1 Drej modusdrejeknappen til Video og tryk derefter på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Videokvalitet og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).

Selvudløser-
indikator
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3 Fremhæv den ønskede kvalitetsindstilling.
Best (320 x 240) (Bedst) —Best (320 x 240) (Bedst) —Best (320 x 240) (Bedst) —Best (320 x 240) (Bedst) — for at få flere
detaljer. God til fremvisning på et fjernsyn
eller en computerskærm. Producerer
højere opløsning og større filstørrelser
(320 x 240 pixler).
Når kvaliteten Best (Bedst) er indstillet,
vises der to stjerner på LCD-
statuslinien.
Good (160 x 120) (God) —Good (160 x 120) (God) —Good (160 x 120) (God) —Good (160 x 120) (God) — til e-mailing
eller LCD-display. Producerer lavere
opløsning og mindre filstørrelser (160 x
120 pixler). God til at spare på pladsen på
det interne lager eller på billedkortet.
Når kvaliteten Good (God) er indstillet,
vises der én stjerne på LCD-
statuslinien.

4 Tryk på Select (Vælg).
5 Tryk på knappen Menu for at slukke for menuskærmbilledet.

Denne indstilling forbliver aktiv, indtil du ændrer den.
BEMÆRK: Visse ældre billedkort er ikke i stand til at optage video ved den

bedste kvalitet. Hvis du ser en meddelelse på LCD'et om dette,
ændrer du kvalitetsindstillingen til Good (God) eller ændrer
lagerplaceringen til internt lager (se side 16).
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Visning af dato/klokkeslæt på videoklip
Når indstillingen Videoafspilningsdisplay er aktiv, vises videooptagelsesdatoen
og klokkeslættet på skærmen i de første fem sekunder af videoafspilningen.
1 Sørg for, at kamerauret er indstillet til den korrekte dato (side 7).
2 Drej modusdrejeknappen til Opstilling .
3 Fremhæv menuen Videoafspilningsdisplay og tryk derefter på

knappen Select (Vælg).

4 Fremhæv indstillingen for den dato eller
dato/klokkeslæt, som du ønsker at benytte:

OffOffOffOff (Fra) — deaktiverer
Videoafspilningsdisplay.
Fremhæv et af dato/
klokkeslætsformaterne for at aktivere
Videoafspilningsdisplay (yyyy=år,
mm=måned, dd=dag, hh=time,
mm=minut).

5 Tryk på Select (Vælg).
6 Tryk på knappen Menu for at slukke for

menuskærmbilledet.
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Indstilling af videolængde
Du kan bestemme en tidsgrænse for de videoklip, du optager. Indstillingen
Videolængde er praktisk, hvis du ønsker at spare på pladsen på kameraets
interne lager eller på et billedkort, eller hvis du ønsker, at alle dine videoklip
skal være lige lange.

1 Drej modusdrejeknappen til Video og
tryk derefter på knappen Menu.

2 Fremhæv menuen Videolængde og
tryk derefter på knappen Select (Vælg).

3 Fremhæv den ønskede indstilling.
Unlimited (Ubegrænset – standard) —Unlimited (Ubegrænset – standard) —Unlimited (Ubegrænset – standard) —Unlimited (Ubegrænset – standard) —
kameraet optager, indtil du standser
optagelsen, eller indtil den aktuelle
lagerplacering er fuld.
5, 15 eller 30 sekunder —5, 15 eller 30 sekunder —5, 15 eller 30 sekunder —5, 15 eller 30 sekunder — kameraet
optager i den specificerede periode, eller
indtil den aktuelle lagerplacering er fuld.

4 Tryk på Select (Vælg).
5 Tryk på knappen Menu for at slukke for

menuskærmbilledet.
Denne indstilling forbliver aktiv, indtil du
ændrer den.

BEMÆRK: Hvis den aktuelle lagerplacering ikke har nok plads til at optage den
bestemte periode, skifter søgerindikatoren farve til rød, når du
slukker for menuskærmen. Der vises en meddelelse om fuldt lager,
hvis du forsøger at optage en video.
Se side 99 for at få oplysninger om, hvor mange sekunders video du
kan opbevare på kameraets interne lager eller på billedkort.
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4 Gennemsyn af billeder og
videoer

Navigering igennem billeder og videoklip
1 Drej modusdrejekanppen til Gennemsyn

.

Kameraet får enten adgang til det interne
lager eller billedkortet (side 16) og viser
det sidste billede eller videoklip, som blev
taget eller gennemset fra den pågældende
placering.

2 Brug pileknapperne til at rulle frem
og tilbage gennem billederne.

3 Tryk på en pileknap og slip den igen for at flytte gennem billederne ét ad
gangen. Tryk og hold en pileknap for at rulle hurtigt gennem billederne.

4 Gennemsyn-modusen afsluttes ved at dreje modusdrejeknappen over på en
anden position.
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StatusikonerStatusikonerStatusikonerStatusikoner
De viste ikoner på LCD'et angiver de funktioner, som var anvendt på billedet
eller videoklippet, da det blev optaget, på følgende måde:

Afspilning af en video
1 En video afspilles eller pausesafspilles eller pausesafspilles eller pausesafspilles eller pauses ved at trykke

på knappen Select (Vælg).
Eller du kan trykke på knappen Menu,
fremhæve menuen Videoafspilning og
derefter trykke på Select (Vælg).

Tidsdisplayet viser nedtællingen for
videolængden, mens videoen afspilles.

2 Du justerer lydstyrken til afspilningenjusterer lydstyrken til afspilningenjusterer lydstyrken til afspilningenjusterer lydstyrken til afspilningen ved at trykke på
pileknapperne.

3 Videoklippet spoles tilbagespoles tilbagespoles tilbagespoles tilbage ved at trykke på pilen.
4 Du springerspringerspringerspringer til det næste billede eller videoklip ved at trykke på

pileknappen.
BEMÆRK: Du kan afspille dine videoklip på et fjernsyn. Se side 46 for at få

oplysninger om tilslutning. Videoklip med kvaliteten Good (God)
vises på et fjernsyn med en størrelse, som er mindre end den fulde
skærm.

Video-
længde

Video Indeks-
udskrift

Udskrifts-
ordre

Beskyt Billed-
nummer

Billed- eller
videoplacering

Datotrykning Lavt batteri Opbrugt batteri (blinker)

Internt lager
Billedkort
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Sletning af billeder og videoklip
Brug slettefunktionen til hurtigt at slette et eller alle billeder og videoklip fra
kameraets interne lager eller fra billedkortet.
1 Drej modusdrejeknappen til Gennemsyn og tryk på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Slet og tryk derefter på knappen Select (Vælg).

3 Fremhæv den ønskede sletteindstilling.
PICTURE (Billede) —PICTURE (Billede) —PICTURE (Billede) —PICTURE (Billede) — sletter det viste
billede eller videoklip og viser derefter det
næste disponible billede eller videoklip.
EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) — sender dig tilbage til
Gennemsyn-menuerne.
ALL (Alle) —ALL (Alle) —ALL (Alle) —ALL (Alle) — sletter alle billederne og
videoklippene på det interne lager eller på
billedkortet, afhængig af indstillingen for
lagerplacering.

4 Tryk på knappen Select (Vælg) og følg retningslinierne på skærmen for at
slette billederne og videoklippene.

BEMÆRK: Beskyttede billeder og videoklip kan ikke slettes. Fjern beskyttelse
før sletning (side 40, næste afsnit).
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Beskyttelse af billeder og videoklip imod
sletning
Benyt beskyttelsesfunktionen for at forhindre specifikke billeder og videoklip i
at blive slettet ved en fejltagelse fra det interne lager eller billedkortet.
Sådan beskyttes et billede eller videoklip:
1 Drej modusdrejeknappen til Gennemsyn og vis det billede eller

videoklip, som du gerne vil beskytte.
2 Tryk på knappen Menu.
3 Fremhæv menuen Beskyt og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).
Billedet eller videoklippet er beskyttet og kan ikke blive slettet.
Beskyttelsesikonet vises, hver gang det beskyttede billede eller
videoklip vises.

BEMÆRK: Formatering vil slette beskyttede billeder og videoklip (se side 52).
4 Hvis du vil fjerne beskyttelsen, trykker du igen på Select (Vælg).
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Kopiering af billeder og videoklip
Kopifunktionen giver dig mulighed for at kopiere billeder og videoklip mellem
et billedkort og kameraets interne lager. Du kan optage billeder og videoklip
på et billedkort og derefter kopiere og gemme dine favoritter på det interne
lager.
Eller måske ønsker du at kopiere billeder og videoklip til et billedkort for at
gøre dem lettere at overføre: til visning på en anden computer eller til trykning
hos den lokale fotohandler.

Før du kopierer
Før du kopierer filer, skal du sørge for følgende:
! At du har et billedkort indsat i kameraet.
! At kameraets billedlagerplacering er sat til den placering, som du kopierer

frafrafrafra. Se Valg af internt lager eller billedkort, side 16.

Kopiering af billeder
1 Drej modusdrejeknappen til Gennemsyn og tryk på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Kopi og tryk derefter på knappen Select (Vælg).

3 Fremhæv den ønskede kopiindstilling.
PICTURE (Billede) —PICTURE (Billede) —PICTURE (Billede) —PICTURE (Billede) — kopierer det aktuelle
billede eller videoklip fra din valgte
lagerplacering til den anden placering.
EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) — sender dig tilbage til
skærmbilledet for kopiering.
ALL (Alle) —ALL (Alle) —ALL (Alle) —ALL (Alle) — kopierer alle billederne og
videoklippene fra din valgte lagerplacering
til den anden placering.

4 Tryk på knappen Select (Vælg).
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En statuslinie overvåger kopieringsprocessen. Du kan få oplysninger om
billednummerering efter en kopi på side 102.
BEMÆRK: Billeder og videoklip kopieres, de flyttes ikke. Slet manuelt

billederne fra den originale placering, hvis du ønsker det (se
side 39).

Forstørrelse af stillbilleder
Brug forstørrelsesfunktionen til at zoome ind til to gange forstørrelse og
navigere til forskellige områder af billedet. Denne funktion er ideel ved kontrol
af detaljer på dine billeder.
BEMÆRK: Forstørrelse er til rådighed ved gennemsyn af stillbilleder, men ikke

videoklip.

1 Drej modusdrejeknappen til Gennemsyn
og tryk på knappen Menu.

2 Fremhæv menuen Forstørrelse og tryk
derefter på knappen Select (Vælg).

Billedet vises ved to gange forstørrelse, og
menuerne forsvinder.

3 Brug pileknapperne til at
navigere til forskellige dele af billedet.

4 Tryk på Select (Vælg) for igen at vise
billedet i dets original størrelse.
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Valg af billeder til automatisk udskrivning
Brug funktionen Udskriftsordre til at vælge bestemte billeder på et billedkort til
automatisk udskriving. Når du indsætter billedkortet i en KODAK Personal
Picture Maker eller i de fleste printere, som er udstyret med en kortlæser,
udskrives de valgte billeder automatisk.
BEMÆRK: Udskriftsordre er kun til rådighed for billeder (ikke videoklip), der

er lagret på et billedkort, ikke for billeder, der er lagret på
kameraets interne lager.

Oprettelse af en udskriftsordre
1 Drej modusdrejeknappen til Gennemsyn og tryk på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Udskriftsordre og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).

3 Fremhæv den ønskede
udskriftsordreindstilling.
CANCEL PRINT ORDER (AnnullerCANCEL PRINT ORDER (AnnullerCANCEL PRINT ORDER (AnnullerCANCEL PRINT ORDER (Annuller
udskriftsordre) —udskriftsordre) —udskriftsordre) —udskriftsordre) — annullerer hele
udskriftsordren fra billedkortet.
INDEX PRINT (Indeksudskrift) —INDEX PRINT (Indeksudskrift) —INDEX PRINT (Indeksudskrift) —INDEX PRINT (Indeksudskrift) — bestiller
et oversigtskort, der indeholder
miniaturebilleder af hvert billede på
billedkortet.
CURRENT PICTURE (Aktuelle billede) —CURRENT PICTURE (Aktuelle billede) —CURRENT PICTURE (Aktuelle billede) —CURRENT PICTURE (Aktuelle billede) —
vælger det aktuelt viste billede til
udskrivning.
EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) —EXIT (Afslut) — sender dig tilbage til
menuskærmbilledet.
ALL PICTURES (Alle billeder) —ALL PICTURES (Alle billeder) —ALL PICTURES (Alle billeder) —ALL PICTURES (Alle billeder) — vælger alle
billederne på billedkortet til udskrivning.

4 Tryk på Select (Vælg) og følg retningslinierne på skærmen for at fuldføre
ordren.
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Hvis meddelelsen # Copies (Antal kopier) vises, trykker du på en
knap for at vælge det ønskede antal kopier (0-99). Tallet nul

annullerer bestillingen af det pågældende billede.
Ikonet for Udskriftsordre vises på LCD'et med de bestilte billeder.

Udskrivning af ordren
Indsæt det billedkort, som indeholder udskriftsordren, i KODAK Personal
Picture Maker eller en anden printer, som er aktiveret til direkte udskrift. Se
den brugerhåndbog, som fulgte med printeren, for at få yderligere
retningslinier i hvordan du automatisk udskriver din ordre.
Eller tag dit billedkort til den lokale fotohandler til trykning på en KODAK
Picture Maker.

Kørsel af et diasshow
Brug funktionen Diasshow til sekventiel fremvisning af dine billeder og
videoklip på kameraets LCD-skærm eller på et fjernsyn (se side 46 for at få
oplysninger om tilslutning til en ekstern enhed).
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Start af diasshowet
1 Drej modusdrejeknappen til Gennemsyn og tryk på knappen Menu.
2 Fremhæv menuen Diasshow og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).

3 Fremhæv Begin Show (Begynd show) og
tryk derefter på Select (Vælg).

Billederne og videoklippene på kameraet
(enten fra internt lager eller billedkort,
afhængig af din billedlagerplacering)
vises/afspilles hver for sig én gang, i den
rækkefølge du har taget dem. Derefter
vender kameraet tilbage til
menuskærmbilledet.

4 Du annullerer diasshowet ved at trykke på Select (Vælg).

Ændring af fremvisningsintervallet
Det fabriksindstillede interval viser hvert billede i 5 sekunder. Du kan forøge
fremvisningsintervallet til op til 60 sekunder.
BEMÆRK: Videoklip afspilles i deres helhed, selvom de er længere end

diasshowets fremvisningsinterval.
1 På skærmen Slide Show (Diasshow) fremhæver du Interval og trykker på

Select (Vælg).
2 Brug pileknapperne til at vælge hvor længe du ønsker at vise hvert

billede (5-60 sekunder).
3 Tryk på knappen Select (Vælg).
Intervalindstillingen forbliver aktiv, indtil du ændrer den.
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Tilslutning til et fjernsyn eller anden
ekstern enhed
Du kan vise dine billeder, afspille dine videoklip eller køre et diasshow på
enhver ekstern videoenhed, der er udstyret med en audio-/videoindgang,
såsom et fjernsyn, en computerskærm eller digital projektor. Brug det audio-/
videokabel, som er inkluderet med kameraet.

1 Tilslut audio-/videokablet til
videoudgangsporten på kameraet.

2 Tilslut audio- (hvide) og video- (gule)
stikkene til audio- og videoindgangsportene
på fjernsynet.

3 Se brugerhåndbogen til fjernsynet for at få
oplysninger om audio- og
videoindgangsopstilling.

Kameraets LCD slukkes, og fjernsynsskærmen fungerer som
kameradisplay. Brug kamerabetjeningsknapperne som normalt.
BEMÆRK: Hvis du tilslutter eller frakobler audio-/videokablet, mens et

diasshow kører, standser diasshowet. Når du starter det igen, ved at
vælge Begin Show (Begynd show), begynder det igen med det første
billede på kameraet.
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Visning af billed- eller videooplysninger
Brug funktionen Billedoplysninger til at vise oplysninger om hvert billede eller
videoklip, som er lagret på kameraet.

1 Drej modusdrejeknappen til Gennemsyn
og tryk på knappen Menu.

2 Fremhæv menuen Billedoplysninger
og tryk derefter på knappen Select (Vælg).

Oplysninger om det viste billede eller
videoklip er skrivebeskyttet og
indeholder: filnavn, placering af filen
(bibliotek), dato og klokkeslæt, da
billedet blev taget, og
kvalitetsindstillingen.

3 Tryk på pileknapperne for at vise det forrige/næste billede eller
videoklip med den pågældende fils oplysninger.

4 Du afslutter Billedoplysninger ved at trykke på knappen Select (Vælg).
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5 Skræddersyning af dine
kameraindstillinger

Benyt Opstilling på modusdrejeknappen til at
skræddersy kameraindstillingerne ifølge dine personlige
præferencer.

Justering af LCD-skærmens klarhed
Du kan justere LCD-skærmens klarhed for at gøre det lettere at se displayet.
1 Drej modusdrejeknappen til Opstilling .
2 Fremhæv menuen Displayklarhed og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).

3 Brug pileknapperne til at rulle
igennem klarhedsindstillingerne:
De disponible klarhedsindstillinger er -2,0
(sort skærm) til +2,0 (hvid skærm), i
intervaller på 0,5. Kamerastandarden er
0,0.

Skærmen viser et prøvebillede af
ændringerne, efterhånden som du ruller
igennem indstillingerne.

4 Tryk på Select (Vælg).
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Den fremhævede indstilling anvendes, og
du føres tilbage til Opstilling-
menuskærmbilledet.
Denne indstilling forbliver aktiv, indtil du
ændrer den.

Indstilling af videoudgang
Videoudgangsfunktionen giver dig mulighed for at afstemme kameraets
videosignal til den standard, som gør sig gældende i dit geografiske område.
Videoudgangen skal være indstillet korrekt for at køre et diasshow på et
fjernsyn eller en anden ekstern enhed.
1 Drej modusdrejeknappen til Opstilling .
2 Fremhæv menuen Videoudgang og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).

3 Fremhæv videoudgangsindstillingen:
NTSC —NTSC —NTSC —NTSC — standard anvendt i de fleste lande
undtagen Europa. USA og Japan benytter
NTSC.
PAL —PAL —PAL —PAL — standard anvendt i europæiske
lande.

4 Tryk på knappen Select (Vælg) for at
acceptere ændringerne og vende tilbage til
opstillingsmenuen.

Denne indstilling forbliver aktiv, indtil du
ændrer den.
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Valg af et sprog
Sprogfunktionen giver dig mulighed for at vise menuerne og
skærmmeddelelserne på forskellige sprog.
1 Drej modusdrejeknappen til Opstilling .
2 Fremhæv menuen Sprog og tryk derefter på knappen Select (Vælg).

3 Fremhæv det ønskede sprog.
4 Tryk på Select (Vælg) for at acceptere

ændringerne og vende tilbage til
opstillingsmenuen.

Skærmteksten vises på det valgte sprog.
Denne indstilling forbliver aktiv, indtil du
ændrer den.

Visning af kameraoplysninger
Funktionen Om dette kamera viser oplysninger, der er specielt praktiske, hvis
du har brug for at få dit kamera efterset.

1 Drej modusdrejeknappen til Opstilling .
2 Fremhæv menuen Om og tryk

derefter på knappen Select (Vælg).

Kameraoplysningerne er skrivebeskyttede
og inkluderer kameramodellen og den
aktuelle firmwareversion.

3 Du afslutter Om ved at trykke på knappen
Select (Vælg).
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Formatering af lager- eller billedkort
Du er måske nødt til at formatere kameraets interne lager, hvis det bliver
ødelagt. Du er måske nødt til at formatere et billedkort, hvis det bliver ødelagt,
eller hvis det har været brugt i et andet kamera. Når det er nødvendigt med
formatering, vises der en fejlmeddelelse på LCD-skærmen. Se side 74 for at få
oplysninger om fejlmeddelelser.

FORSIGTIG:
Formatering sletter alt, selv beskyttede billeder, fra det interneFormatering sletter alt, selv beskyttede billeder, fra det interneFormatering sletter alt, selv beskyttede billeder, fra det interneFormatering sletter alt, selv beskyttede billeder, fra det interne
lager eller billedkortet. Fjernelse af billedkortet under formateringlager eller billedkortet. Fjernelse af billedkortet under formateringlager eller billedkortet. Fjernelse af billedkortet under formateringlager eller billedkortet. Fjernelse af billedkortet under formatering
kan beskadige kortet.kan beskadige kortet.kan beskadige kortet.kan beskadige kortet.

1 Drej modusdrejeknappen til Opstilling .
2 Fremhæv menuen Formatér og tryk derefter på knappen Select

(Vælg).

3 Fremhæv den ønskede
formateringsindstilling.
FORMAT CARD (Formater kort) —FORMAT CARD (Formater kort) —FORMAT CARD (Formater kort) —FORMAT CARD (Formater kort) — slettersletterslettersletter
alle oplysningerne på billedkortetalle oplysningerne på billedkortetalle oplysningerne på billedkortetalle oplysningerne på billedkortet og
reformaterer kortet til brug i kameraet.
CANCEL FORMAT (Annuller formatering) —CANCEL FORMAT (Annuller formatering) —CANCEL FORMAT (Annuller formatering) —CANCEL FORMAT (Annuller formatering) —
afslutter uden at foretage ændringer.
FORMAT MEMORY (FormaterFORMAT MEMORY (FormaterFORMAT MEMORY (FormaterFORMAT MEMORY (Formater
lager) —lager) —lager) —lager) —sletter alle oplysningerne påsletter alle oplysningerne påsletter alle oplysningerne påsletter alle oplysningerne på
kameraets interne lagerkameraets interne lagerkameraets interne lagerkameraets interne lager og reformaterer
lageret.

4 Tryk på knappen Select (Vælg).
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5 Fremhæv Continue Format (Fortsæt
formatering) og tryk derefter på knappen
Select (Vælg).

6 Når formatering er fuldført, vises
opstillingsmenuen automatisk igen.

BEMÆRK: Når først formateringen begynder,
fuldføres den, selvom du slukker for
kameraet, eller ændrer
modusdrejeknappens position.
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6 Installation af softwaren

Sørg for, at du installerer softwaren fra KODAK Picture Software-CD'en, før du
overfører billeder fra kameraet til computeren.

Installation af softwaren
1 Før du begynder, skal alle softwareprogrammer, som kører på

computeren, lukkes.
2 Indfør KODAK Picture Software-CD'en i CD-ROM-drevet.
3 Indlæs softwaren:

På en WINDOWS-baseret computer —På en WINDOWS-baseret computer —På en WINDOWS-baseret computer —På en WINDOWS-baseret computer — normalt vises det første
installationsvindue automatisk. Hvis ikke, vælger du Kør på menuen Start
og indtaster det drevbogstav, som repræsenterer det drev, der indeholder
CD'en, efterfulgt af \setup.exe. F.eks.: d:\setup.exed:\setup.exed:\setup.exed:\setup.exe

På en MACINTOSH-computer —På en MACINTOSH-computer —På en MACINTOSH-computer —På en MACINTOSH-computer — klik på Continue (Fortsæt) i det
installationsvindue, som automatisk vises.

4 Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren. Genstart
computeren, hvis du bliver bedt om det, når installationen er færdig.
Du installerer alle programmer på CD'en ved at vælge Typical (Standard),
når du bliver bedt om det.
Du vælger de programmer, som du gerne vil installere, ved at vælge
Custom (Brugerdefineret), når du bliver bedt om det. Se side 56 for at få
en beskrivelse af de programmer, som er inkluderet på CD'en.

BEMÆRK: Brug nogle minutter på at registrere kamera og software
elektronisk, når du bliver bedt om det. Dette giver dig mulighed for
at modtage oplysninger angående softwareopdateringer og
registrerer nogle af de produkter, som følger med kameraet.
Du skal have forbindelse til din Internet-serviceudbyder for at
registrere elektronisk.
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Kapitel 6
Inkluderet software med kameraet
KODAK Picture Software-CD'en indeholder følgende software. CD'en
indeholder måske yderligere software, som ikke er beskrevet her.
Du kan få yderligere oplysninger ved at se den online hjælp, som følger med
hvert softwareprogram.

KODAK Picture Transfer Software
Overfør automatisk dine billeder og videoklip fra kameraet til computeren, og
organiser og omdøb dine filer, hvis du ønsker det. Se side 60 for at få
yderligere oplysninger.

KODAK Picture Software
Efter du har overført dine billeder og videoklip til computeren, kan du bruge
KODAK Picture Software til at:
! Vise og dele dine billeder og videoklip.
! Tilføje særlige effekter, lave et særligt diasshow, udbedre røde øjne,

beskære og rotere billeder, og meget andet.
! E-maile dine billeder og videoklip til venner og familie.
Se side 62 for at få yderligere oplysninger.

KODAK Camera Connection Software
KODAK Camera Connection Software viser kameraet som et udtageligt drev på
dit skrivebord. Få adgang til billederne og videoklippene på dit kamera, som
fra ethvert andet udtageligt drev, for at overføre, kopiere, flytte, omdøbe eller
slette filerne. Du kan få yderligere oplysninger i Manuel overførsel af billeder
og videoklip på side 63.

QUICKTIME Software
QUICKTIME giver dig mulighed for at afspille videoklip og de bærbare
diasshow (KODAK Picture Road Show), som du opretter i KODAK Picture
Software. Yderligere oplysninger finder du i QUICKTIME online hjælpen.
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Kapitel 6
Computersystemkrav
For at få acceptabel billedoverførsel og -redigering, anbefaler vi følgende
minimumskrav:

WINDOWS-baserede systemkrav
! PC designet til WINDOWS 98, 98SE, ME eller 2000
! Disponibel USB-port
! PC med CD-ROM-drev, minimum 200 MHz microprocessor
! Farveskærm med en minimum opløsning på 640 x 480

(1024 x 768 foretrukket) og 256 farver: Mange farver (16-bit) eller Ægte
farver (24-bit) anbefalet

! 32 MB ledig RAM; 70 MB ledig harddiskplads

MACINTOSH-systemkrav
! Operativsystem 8.6, 9.0x, 9.1, X
! Disponibel USB-port eller CompactFlash-kortlæser
! PowerPC-baseret MACINTOSH-computer med CD-ROM-drev
! Farveskærm med en minimum opløsning på 640 x 480 (1024 x 768

foretrukket) og 256 farver (tusinde eller millioner anbefalet)
! 64 MB ledig RAM; 100 MB ledig harddiskplads
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7 Overførsel af billeder og
videoklip

Før du overfører filer til computeren
Før du overfører dine billeder og videoklip fra kameraet til computeren, skal
du sørge for, at du har installeret softwaren fra KODAK Picture Software-CD'en
(side 55).

Tilslutning til computeren
Du kan overføre dine billeder og videoklip fra kameraet til computeren ved
brug af enten det medfølgende USB-kabel eller KODAK kamera-
dockingstationen (ekstraudstyr).

Tilslutning med USB-kablet
1 Sluk for kameraet.
2 Sæt den mærkede ( ) ende af USB-kablet

i den mærkede USB-port på computeren.
Hvis porten ikke er mærket, bedes du se
brugerhåndbogen til computeren.

3 Sæt den anden ende af USB-kablet i den
mærkede USB-port på kameraet.

4 Tænd for kameraet.
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Kapitel 7
Tilslutning med KODAK kamera-dockingstationen
1 Åbn tilslutningsdækslet i bunden af

kameraet.
2 Anbring kameraet i kamera-

dockingstationen.
3 Tryk på tilslutningsknappen.

Du kan overføre filer, mens den grønne
indikator blinker.

Du kan få yderligere oplysninger i Kapitel 8,
Brug af KODAK kamera-dockingstationen.

BEMÆRK: Du kan også bruge en KODAK USB Picture Card Reader til at
overføre dine billeder. Kontakt din KODAK-forhandler eller besøg
vores website på http://www.kodak.com/go/accessories.

Overførsel af dine billeder og videoklip
KODAK Picture Transfer Software åbnes automatisk på din computer, når du
har tilsluttet som vist i det tidligere afsnit, Tilslutning til computeren.
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Kapitel 7
Overførsel til en WINDOWS-baseret computer
! Klik på Transfer Now (Overfør nu) for at overføre dine billeder

og videoklip til computeren.
Dine billeder overføres til følgende standardplacering på computeren:
C:\Kodak Pictures.

! Klik på Setup (Opstilling) før du klikker på Transfer Now
(Overfør nu), hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne til
overførsel af filer.

Overførsel til en MACINTOSH-computer
! Vælg alternativtasten Automatic Transfer (Automatisk overførsel) og klik

derefter på Transfer (Overfør).
Automatic Transfer (Automatisk overførsel) kopierer alle billederne og
videoklippene fra billedlagerplaceringen til din computer ved brug af
de aktuelle indstillinger.

! Eller vælg alternativtasten Guided Transfer (Vejledt overførsel) og klik
derefter på Transfer (Overfør).
Guided Transfer (Vejledt overførsel) lader dig gennemse hvert billede,
navngive det og vælge en destinationsmappe på din computer.

Deaktivering af KODAK Picture Software Autostart
Hvis du ikke vil have, at KODAK Picture Transfer og Picture Software starter
automatisk, kan du deaktivere den automatiske startfunktion. Oplysninger om
dette og flere detaljer om at bruge Picture Transfer Software findes i online
hjælpen:
På en WINDOWS-baseret computerPå en WINDOWS-baseret computerPå en WINDOWS-baseret computerPå en WINDOWS-baseret computer — højreklik på ikonet Picture Transfer på
proceslinien og vælg derefter Learn more about this application (Læs mere
om dette program).
På en MACINTOSH-computerPå en MACINTOSH-computerPå en MACINTOSH-computerPå en MACINTOSH-computer — klik på hjælpeikonet (?) i programvinduet.
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Kapitel 7
Sådan arbejder du med billeder og
videoklip
Når billederne og videoklippene er overført, lukker Picture Transfer Software,
og KODAK Picture Software åbner.
Med KODAK Picture Software kan du:
! føje særlige effekter til dine billeder, lave et særligt diasshow, udbedre røde

øjne, beskære og rotere.
! udskrive til din personlige printer.
! afspille en video.
! e-maile billeder og videoklip til venner og familie.
BEMÆRK: Den person, som du e-mailer videoklip til, skal have QUICKTIME-

software indlæst på sin computer for at kunne se videoklippet.
QUICKTIME kan downloades fra http://www.apple.com.

Se online hjælpen for at få detaljerede oplysninger om brug af softwaren.
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Kapitel 7
Manuel overførsel af billeder og videoklip
KODAK Camera Connection Software lader dig få direkte adgang til billederne
og videoklippene på kameraet for at: vise og gennemse miniaturer af dine
billeder og videoklip, kopiere alle eller udvalgte billeder og videoklip til
computeren, åbne et billede eller videoklip direkte i tredjeparts programmer,
slette billeder og videoklip fra en lagerplacering, formatere kameraets interne
lager eller billedkort, og se oplysninger om et valgt billede eller videoklip.
Tilslut kameraet til computeren (side 59) og få adgang til dine billeder og
videoklip på følgende måde:

På en WINDOWS-baseret computer
! Når du tilslutter kameraet til computeren (side 59), vises kameraet i

vinduet Denne computer med et ikon for et udtageligt drev.
! Dobbeltklik på kameraikonet i vinduet Denne computer.
! Kameravinduet åbnes og viser kameraets interne lager og billedkort som

undermapper.

På en MACINTOSH-computer
! Kameraets interne lager og billedkort vises som separate ikoner på

skrivebordet.
! Hvis ikonerne ikke vises, slukker du for kameraet, hvorefter du tænder det

igen.
Se side 100 for at få oplysninger om billednavne og placeringer.

KODAK Camera Connection Software online hjælp
Detaljerede oplysninger om brug af KODAK Camera Connection Software findes
i online hjælpen:
På en WINDOWS-computerPå en WINDOWS-computerPå en WINDOWS-computerPå en WINDOWS-computer — højreklik på kameraikonet i vinduet Denne
computer og vælg derefter Camera Help (Kamerahjælp).
På en MACINTOSH-systemPå en MACINTOSH-systemPå en MACINTOSH-systemPå en MACINTOSH-system — på Finder-menulinien vælger du Camera
(Kamera) → Camera Help (Kamerahjælp).
63



Kapitel 7
Udskrivning af billederne
Vælg din ynglingsmetode for at få glæde af holdbare udskrifter af dine digitale
billeder.

Fra KODAK Picture Software
! Udskriv på din printer derhjemme med KODAK Premium Picture Paper.

Fra et billedkort
! Brug udskriftsordrefunktionen (side 43) for automatisk at udskrive fra et

billedkort direkte til en KODAK Personal Picture Maker eller en anden
printer, der er aktiveret til direkte udskrift.

! Tag billedkortet til den lokale fotohandler til trykning.
! Lav dine egne udskrifter på enhver KODAK Picture Maker.
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8 Brug af KODAK kamera-
dockingstationen

KODAK kamera-dockingstationen gør det lettere end nogensinde før at
overføre dine billeder til computeren. Derudover er kamera-dockingstationen
en hurtig batterioplader til den inkluderede genopladelige batteripakke, og
forsyner kameraet med strøm.
Opbevar kameraet i kamera-dockingstationen, når du ikke bruger kameraet,
for altid at holde batteripakken opladet og kameraet klar til at tage billeder.
BEMÆRK: Det er nødvendigt med en indsats, som er pakket med alle KODAK

DX-series kameraer, for at tilpasse kameraet til kamera-
dockingstationen. Kontrollér at der fulgte en indsats med kameraet.

Hvis der ikke fulgte en kamera-dockingstation med kameraet, kan du købe en
som ekstraudstyr. Kontakt din KODAK-forhandler eller besøg vores website på
http://www.kodak.com/go/accessories.

Pakkeindhold for kamera-dockingstation
Kamera-dockingstationen er pakket med følgende genstande.

1 Kamera-dockingstation
2 Vekselstrømsadapter

Visse vekselstrømsadaptere kan være
anderledes end den her viste.

3 KODAK Ni-MH genopladelig batteripakke
4 Hurtig start-vejledning (ikke vist)1

2

3
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Kapitel 8
Installering af indsats til kamera-
dockingstation
KODAK DX-series kameraer pakkes med en indsats, som bruges til at tilpasse
kameraet til kamera-dockingstationen.

1 Anbring de forreste tapper på indsatsen i
hakkerne i kamera-dockingstationens
hulrum.

2 Sæt indsatsen ned i hulrummet og lad
indsatsen klikke på plads.

Du kan bestille en indsats til kameraet ved at
kontakte Kodak-kundesupport, se side 88.

Tilslutning af kamera-dockingstationen
Tilslut kamera-dockingstationen til din computer og til en ekstern strømkilde.
Du vil få brug for det USB-kabel, som er inkluderet med kameraet, og den
vekselstrømsadapter, der er inkluderet med kamera-dockingstationen.
Sørg for at kameraet ikke er i kamera-dockingstationen, når du tilslutter til en
stikkontakt og computeren.

1 Sæt den mærkede ( ) ende af USB-kablet
i den mærkede USB-port på computeren.
Se brugerhåndbogen til computeren for at
få yderligere oplysninger.

2 Sæt den anden ende af USB-kablet i det
mærkede USB-stik på bagsiden af kamera-
dockingstationen.

3 Sæt vekselstrømsadapteren i på bagsiden af
kamera-dockingstationen og i en
stikkontakt.

1

2

3
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Kapitel 8
Vekselstrømsadapteren kan være anderledes, end den der er vist på billedet,
eller den kan have ekstra stik. Brug det stik, som passer til den type
stikkontakt, du har.
Lad kamera-dockingstationen være tilsluttet computeren for at have nem
adgang til billedoverførsel, opladning af batteripakken og strømtilførsel til
kameraet.

Installering af batteripakken i kameraet
1 Åbn batteridækslet i bunden af kameraet.
2 Installer batteripakken i den retning, som

pilen angiver (se illustration).

FORSIGTIG:
Batteripakken kan kun indsættes iBatteripakken kan kun indsættes iBatteripakken kan kun indsættes iBatteripakken kan kun indsættes i
kameraet i den viste retning. Hviskameraet i den viste retning. Hviskameraet i den viste retning. Hviskameraet i den viste retning. Hvis
batteripakken er svær at installere,batteripakken er svær at installere,batteripakken er svær at installere,batteripakken er svær at installere,
prøv da at ændre dens retning ogprøv da at ændre dens retning ogprøv da at ændre dens retning ogprøv da at ændre dens retning og
indsæt igen. DEN MÅ IKKE TVINGES!indsæt igen. DEN MÅ IKKE TVINGES!indsæt igen. DEN MÅ IKKE TVINGES!indsæt igen. DEN MÅ IKKE TVINGES!
Det kan beskadige kameraet.Det kan beskadige kameraet.Det kan beskadige kameraet.Det kan beskadige kameraet.

3 Luk batteridækslet.

VIGTIGE: Batterierne i batteripakken er ikke ladet, når du
modtager den. Se side 69 for opladningsinstruktioner.

Kodak
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Kapitel 8
Docking af kameraet
Når du er klar til at overføre dine billeder fra kameraet til computeren eller
oplade batteripakken, skal kameraet parkeres i kamera-dockingstationen.

1 SlukSlukSlukSluk for kameraet.
2 I bunden af kameraet skubber du til dock-

stikkets dæksel, indtil det klikker åbent.

3 Anbring kameraet i kamera-
dockingstationen og tryk ned for at indføre
stikkene. Dock-styringstappen passer i
kameraet stativgevind.

Kamera-dockingstationens indikatorKamera-dockingstationens indikatorKamera-dockingstationens indikatorKamera-dockingstationens indikator
lyser grønt, når stikkene er placeretlyser grønt, når stikkene er placeretlyser grønt, når stikkene er placeretlyser grønt, når stikkene er placeret
korrekt.korrekt.korrekt.korrekt. Kameraet forsynes nu med strøm
fra kamera-dockingstationen i stedet for
strøm fra kamerabatterierne.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at oplade batteripakken i kameraet, skifter
indikatorfarven på kamera-dockingstationen til rød efter nogle få
sekunder, og opladningen begynder.

Dæksel

Stativ-
gevind Stik

åbnet

Indikator

Stik

Styrings-
tap
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Kapitel 8
Opladning af batteripakken
Batterierne i batteripakken er ikke opladet, når du modtager den.
1 SlukSlukSlukSluk for kameraet.
2 Sørg for at batteripakken er installeret i kameraet.
3 Anbring kameraet i kamera-dockingstationen (se side 68).

! Opladning begynder efter nogle få sekunder.

! Indikatoren på kamera-dockingstationen lyser rødt under
opladningen, hvorefter den lyser grønt, når batteripakken er fuldt
opladet.

! En fuld opladning varer cirka 2,5 time. Efter batteripakken er fuldt
opladet, kan du lade kameraet blive i kamera-dockingstationen. Den
registrerer konstant batteristrømniveauet og genoptager opladning,
når det er nødvendigt. Under disse forhold er der ikke nogen rød
indikator under opladning.

! Opladningen standser, hvis du tænder for kameraet. Hvis kameraet
efterlades i kamera-dockingstationen med strømmen tændt,
genoptages opladningen, når kameraet går i Dyb dvale-modus (se
side 6).

BEMÆRK: Kamera-dockingstationen oplader kun den medfølgende Ni-MH
genopladelige batteripakke. Hvis du anbringer kameraet i kamera-
dockingstationen med enhver anden batteritype, genopladelig eller
ej, vil der ikke finde nogen opladning sted.
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Kapitel 8
Overførsel af billeder
Sådan overføres billeder fra kameraet til computeren:

1 Anbring kameraet i kamera-
dockingstationen.

2 Tryk på tilslutningsknappen.
! Indikatoren på kamera-

dockingstationen blinker grønt, mens
forbindelsen til computeren er aktiv.

! KODAK Picture Transfer Software åbnes automatisk på din computer, og
billederne overføres.
Du kan også overføre dine billeder manuelt, mens den grønne indikator
blinker. Se side 63.

! Derefter åbnes KODAK Picture Software, således at du kan arbejde med
dine billeder på computeren. Yderligere oplysninger findes i Kapitel 7,
Overførsel af billeder og videoklip.

BEMÆRK: Når billederne er overført, kan du lade kameraet blive i kamera-
dockingstationen. 8 minutter efter overførslen er færdig, begynder
kamera-dockingstationen at overvåge batteriernes strømniveau, og
begynder derefter at oplade, når det er nødvendigt.

Når der bruges stativ
For at opnå større stabilitet når der bruges stativ, bør du fjerne kameraet fra
kamera-dockingstationen og tilslutte stativet direkte til kameraets stativgevind i
stedet for gennem kamera-dockingstationen.
Kameraets stativgevind findes i bunden af kameraet.

Tilslut
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9 Problemløsning

Der kan være situationer, hvor du har spørgsmål angående brugen af dit
KODAK-kamera eller kamera-dockingstationen. Dette kapitel kan hjælpe dig
med hurtigt at finde svarene.
Yderligere tekniske oplysninger findes i ReadMe-filen (Vigtigt-filen), som
findes på KODAK Picture Software-CD'en. Du kan få opdateringer til
problemløsningsoplysningerne ved at besøge vores website på
http://www.kodak.dk.

Problemløsning— Kamera
BilledkortBilledkortBilledkortBilledkort

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning

Kameraet genkender
ikke billedkortet.

Billedkortet er
måske ikke
CompactFlash-
certificeret.

Køb et certificeret CompactFlash-
billedkort (side 4).

Billedkortet kan
være ødelagt.

Reformatér billedkortet.
(side 52).
Forsigtig: Formatering sletter alle
billeder og videoklip på kortet.

Der er ikke
indført noget
billedkort i
kameraet, eller
kortet er ikke ført
helt ind.

Indfør et billedkort i kortstikket
og skub derefter for at sætte
stikket på plads (side 4).
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Kapitel 9
Kameraet låser fast,
når der indføres eller
fjernes et billedkort.

Kameraet
registrerer en fejl,
når billedkortet
indføres eller
fjernes.

Sluk for kameraet og tænd det
igen.
Sørg for at kameraet er slukket,
når der indsættes eller fjernes et
billedkort.

BilledkortBilledkortBilledkortBilledkort

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kapitel 9
KamerakommunikatKamerakommunikatKamerakommunikatKamerakommunikat
ionionionion

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning

Computeren kan
ikke kommunikere
med kameraet.

Der er et problem med
konfigurationen af USB-
porten på computeren.

Se følgende fil på KODAK
Picture Software-CD'en:
USB.html
Eller gå til www.kodak.dk og
klik på Service og support.

Kameraet er slukket. Tænd for kameraet (side 5).

Batteriet er ikke
opladet.

Udskift eller oplad
batterierne (side 3).

Visse avancerede
strømstyringsprogram-
mer på bærebare
computere kan slukke
for porte for at spare på
batteriet.

Se afsnittet om strømstyring i
brugerhåndbogen til din
bærbare computer for at få
oplysninger om at deaktivere
denne funktion.

USB-kablet sidder ikke
ordentlig fast.

Tilslut kablet til kamera- og
computerporten (side 59).

Softwaren er ikke
installeret.

Installer softwaren
(side 55).

Der er for mange
programmer, som
kører på computeren.

Frakobl kameraet fra
computeren. Luk alle
softwareprogrammer, tilslut
kameraet og prøv igen.

Batteriovervågning eller
lignende software kører
konstant.

Luk den pågældende
software, før du starter
KODAK-softwaren.
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Kapitel 9
Kan ikke overføre
billeder til
computeren.Guiden
Tilføj ny hardware
kan ikke finde
drivere.

Software er ikke
installeret på
computeren.

Frakobl USB-kablet (hvis
kamera-dockingstationen
bruges, frakobles kablet, og
kameraet fjernes fra
docking-stationen). Installer
KODAK Picture Software
(side 55).

LCD-meddelelserLCD-meddelelserLCD-meddelelserLCD-meddelelser

MeddelelseMeddelelseMeddelelseMeddelelse ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning

No images to display
(Ingen billeder at vise)

Der er ikke nogen
billeder på den aktuelle
lagerplacering.

Skift indstillingen for
billedlagerplacering
(side 16). Du er måske
nødt til først at ændre
modusdrejeknappens
indstilling.

Memory card requires
formatting
(Hukommelseskort
kræver formatering)

Billedkortet er ødelagt
eller er formateret til et
andet digitalt kamera.

Indfør et nyt billedkort
eller formatér kortet.
(side 52).

Memory card cannot
be read (Please format
the card or insert
another card)
(Lagerkort kan ikke
læses (formatér kortet
eller indsæt et andet
kort))

KamerakommunikatKamerakommunikatKamerakommunikatKamerakommunikat
ionionionion

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
74



Kapitel 9
Internal memory
requires formatting
(Internt lager kræver
formatering)

Kameraets interne lager
er ødelagt.

Formater det interne lager
(side 52).

Internal memory
cannot be read (Please
format internal
memory) (Internt
lager kan ikke læses
(formatér internt
lager))

No memory card, Files
not copied (Intet
lagerkort, filer ikke
kopieret)

Der er ikke noget
billedkort i kameraet.
Dine billeder blev ikke
kopieret.

Indfør et billedkort.

Not enough space to
copy files (Ikke nok
plads til at kopiere
filer)

Der er ikke nok plads
det sted, du kopierer til
(internt lager eller
billedkort).

Slet billeder fra det sted, du
kopierer til (side 39) eller
indsæt et nyt billedkort.

Date/Timeentry screen
appears automatically
(Indtastningsskærm
for dato/klokkeslæt
vises automatisk)

Dette er første gang, du
har tændt for kameraet;
eller batterierne har
været fjernet i en
længere periode; eller
batterierne er
opbrugte.

Indstil klokken igen
(side 7).

LCD-meddelelserLCD-meddelelserLCD-meddelelserLCD-meddelelser

MeddelelseMeddelelseMeddelelseMeddelelse ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
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Camera needs service
#xxx (Kameraet skal til
eftersyn #xxx)

Der er opstået en
kamerafejl.

Sluk for kameraet og tænd
det igen. Hvis
fejlmeddelelsen stadig
vises, skal du ringe efter
service (side 88).

High camera
temperature. (Camera
will be turned off.)
(Høj
kameratemperatur.
(Kameraet vil blive
slukket)).

Kameraets interne
temperatur er for høj
til, at kameraet kan
fungere.
Søgerindikatoren lyser
rødt, og kameraet vil
slukke i løbet af fem
sekunder.

Lad kameraet være slukket
i flere minutter, og tænd
det derefter igen.
Hvis meddelelsen vises
igen, gentager du
sekvensen herover, indtil
meddelelsen er forsvundet.

Memory Card is full
(Lagerkort er fuldt)

Der er ikke mere plads
på billedkortet i
kameraet.

Slet billeder fra billedkortet
(side 39), indsæt et nyt
billedkort eller skift
lagerplacering til internt
lager (side 16).

Internal Memory is full
(Internt lager er fuldt)

Der er ikke mere plads
på kameraets interne
lager.

Slet billeder fra det interne
lager (side 39) eller skift
lagerplacering til Auto og
indfør billedkort (side 16).

Unrecognized File
Format (Filformat ikke
genkendt)

Kameraet kan ikke læse
billedformatet.

Overfør det ulæselige
billede til computeren
(side 60) eller slet billedet
(side 39).

LCD-meddelelserLCD-meddelelserLCD-meddelelserLCD-meddelelser

MeddelelseMeddelelseMeddelelseMeddelelse ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
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KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning

Kameraet holdt op
med at optage
video, selvom
lukkerknappen
stadig blev holdt
nede.

Der er indstillet en
videolængdetid.
Lukkerknappen blev
holdt nede længere end
tidsindstillingen.

Skift
videolængdeindstillingen til
Unlimited (Ubegrænset)
(side 36).

Kameraet kan ikke
optage video på
grund af langsomt
billedkort.

Visse ældre billedkort er
ikke i stand til at optage
video ved den bedste
kvalitet.

Skift
videokvalitetsindstillingen til
Good (God) (side 33), skift
lagerplaceringen til internt
lager (se side 16), eller brug
et andet billedkort.

Lukkerknappen
virker ikke.

Kameraet er ikke tændt. Tænd for kameraet (side 5).

Kameraet behandler et
billede;
søgerindikatoren
blinker.

Vent, indtil indikatoren
holder op med at blinke, før
du forsøger at tage et nyt
billede.

Billedkortet eller det
interne lager er fuldt.

Overfør billeder til
computeren (side 60), slet
billeder fra kameraet
(side 39), skift
lagerplaceringer (side 16)
eller indsæt et kort med
disponibel hukommelse.
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Kameraet slukker
ikke; objektivet
trækker sig ikke
tilbage.

Der er installeret
alkaline-batterier i
kameraet.

BRUG IKKE ALKALINE-
BATTERIER. Sluk på
strømkontakten, fjern de
alkaline-batterier og udskift
dem med en godkendt
batteritype (side 96).
Hvis strømkontakten er
tændt, når du udskifter
batterierne, tændes
kameraet måske ikke igen. I
så tilfælde, sluk på
strømkontakten og tænd
derefter igen.

Kameraet tænder
ikke.

Batteriet er installeret
forkert.

Tag batterierne ud, og
installér dem igen (side 3).

Batteriet er ikke opladet. Udskift eller oplad
batterierne (side 3).

En del af billedet
mangler.

Noget blokerede
objektivet, da billedet
blev taget.

Hold hænder, fingre eller
andre genstande væk fra
objektivet, når der tages
billeder.

Dit øje eller billedet var
ikke centreret korrekt i
søgeren.

Lad der være plads rundt om
emnet, når du centrerer
billedet i søgeren.

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
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Du ser ikke et
billede på LCD'et i
Gennemsyn-
modus, eller du ser
ikke det forventede
billede.

Kameraet går måske
ikke til den korrekte
lagerplacering.

Kontrollér indstillingen for
billedlagerplacering
(side 16).

Billedet er for
mørkt.

Flashen er ikke tændt
eller fungerer ikke.

Tænd for flashen (side 24).

Emnet er for langt væk
fra flashen, til at den har
nogen virkning.

Flyt dig så der ikke er mere
end 3,2 meter imellem
kameraet og emnet; 2,3
meter i Tele.

Emnet er foran et klart
lys (modlys).

Skift position således at lyset
ikke er bag ved emnet.

Kameraet låser fast,
når der indføres
eller fjernes et
billedkort.

Kameraet registrerer en
fejl, når billedkortet
indføres eller fjernes.

Sluk for kameraet og tænd
det igen. Sørg for at
kameraet er slukket, før der
indsættes eller fjernes et
billedkort.

Billedet er for lyst. Flashen er ikke
nødvendig.

Skift til Automatisk flash
(side 24).

Emnet var for tæt på, da
flashen blev brugt.

Flyt dig, så der er mindst 0,5
meter imellem kameraet og
emnet.

Lysføleren er dækket. Hold kameraet, så dine
hænder eller andre
genstande ikke dækker
lysføleren.

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
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Lagrede billeder er
beskadigede.

Billedkortet blev fjernet,
mens søgerindikatoren
blinkede.

Sørg for, at
adgangsindikatoren for
billedkortet ikke blinker, før
kortet fjernes.

Tallet for
tilbageværende
billeder reduceres
ikke, efter der er
taget et billede.

Billedet optager ikke
tilstrækkelig plads til at
reducere antallet af
tilbageværende billeder.

Kameraet fungerer normalt.
Fortsæt med at tage billeder.

Billedet er ikke
klart.

Objektivet er snavset. Rens objektivet (side 97).

Emnet var for tæt på, da
billedet blev taget.

Flyt dig, så der er mindst 0,5
meter imellem kameraet og
emnet.

Emnet eller kameraet
blev flyttet, mens billedet
blev taget.

Hold kameraet stille, mens
billedet tages.

Emnet er for langt væk
fra flashen, til at den har
nogen virkning.

Flyt dig, så der er mindre
end 2,3 meter imellem
kameraet og emnet.

Diasshow kører
ikke på ekstern
videoenhed.

Videoudgangsindstilling
er forkert.

Justér kameraets
videoudgangsindstilling
(NTSC eller PAL, side 50).

Ekstern enhed er
indstillet forkert.

Se brugerhåndbogen til den
eksterne enhed.

Diasshow kører
ikke på LCD-
skærm.

Kameraet går måske
ikke til den korrekte
lagerplacering.

Kontrollér indstillingen for
billedlagerplacering
(side 16).

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kameraets søgerindikatorKameraets søgerindikatorKameraets søgerindikatorKameraets søgerindikator
Søgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til at
tage billeder.tage billeder.tage billeder.tage billeder.

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning

Søgerindikatoren
tændes ikke, og
kameraet fungerer
ikke.

Kameraet er ikke
tændt.

Tænd for kameraet (side 5).

Batterierne er
opbrugte.

Udskift eller oplad
batterierne (side 3).

Strømkontakten var
på tændt (Til), da
batterierne blev sat i
igen.

Sluk for kameraet og tænd
det igen.

Søgerindikatoren
blinker rødt.

Batteriernes
ladningsniveau er
lavt, eller batterierne
er opbrugte.

Udskift eller oplad
batterierne (side 3).

Videolængdeind-
stillingen overstiger
den ledige plads på
lageret.

Reducér
videolængdeindstillingen
(side 36), overfør billeder til
computeren (side 60), slet
billeder fra kameraet
(side 39), skift
lagerplaceringer (side 16)
eller indsæt et kort med
disponibel hukommelse.
81



Kapitel 9
Søgerindikatoren
lyser konstant rødt.

Kameraets interne
lager eller billedkort
er fuldt.

Overfør billeder til
computeren (side 60), slet
billeder fra kameraet
(side 39), skift
lagerplaceringer (side 16)
eller indsæt et kort med
disponibel hukommelse.

Kameraet optager
video med
selvudløseren
aktiveret.

Kameraet fungerer normalt.

Dit billedkort er ikke
i stand til at optage
video ved den bedste
kvalitet.

Skift
videokvalitetsindstillingen til
Good (God) (side 33), skift
lagerplaceringen til internt
lager (se side 16) eller brug
et andet billedkort.

Søgerindikatoren
blinker grønt.

Billedet behandles og
gemmes på
kameraet.

Vent. Genoptag
billedtagning, når
indikatoren holder op med
at blinke.

Kameraets søgerindikatorKameraets søgerindikatorKameraets søgerindikatorKameraets søgerindikator
Søgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til at
tage billeder.tage billeder.tage billeder.tage billeder.

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
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Søgerindikatoren
blinker gult.

Flashen er ikke
opladet.

Vent. Genoptag
billedtagning, når
indikatoren holder op med
at blinke og skifter til grøn.

Automatisk
eksponering er ikke
låst.

Slip lukkerknappen og
komponér billedet igen.

Kameraets søgerindikatorKameraets søgerindikatorKameraets søgerindikatorKameraets søgerindikator
Søgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til atSøgerindikatoren lyser konstant grønt, når kameraet er tændt og klar til at
tage billeder.tage billeder.tage billeder.tage billeder.

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning
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Problemløsning — Kamera-dockingstation
Kamera-dockingstationKamera-dockingstationKamera-dockingstationKamera-dockingstation

ProblemProblemProblemProblem ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning

Billeder overføres
ikke til computeren.

Vekselstrømsadap-
teren eller USB-
kablet sidder ikke
ordentlig fast.

Kontrollér forbindelserne
(side 66).

Softwaren er ikke
installeret.

Installer softwaren (side 55).

Der er for mange
programmer, som
kører på
computeren.

Luk alle softwareprogrammer og
prøv igen.

Billeder overføres
ikke til computeren.

Kameraet blev
fjernet fra kamera-
dockingstationen
under en
billedoverførsel.

Sæt kameraet på plads igen i
kamera-dockingstationen og tryk
på tilslutningsknappen.

Der blev ikke
trykket på
tilslutningsknap-
pen.

Tryk på tilslutningsknappen.
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Indikatorlys på kamera-dockingstationIndikatorlys på kamera-dockingstationIndikatorlys på kamera-dockingstationIndikatorlys på kamera-dockingstation

IndikatorstatusIndikatorstatusIndikatorstatusIndikatorstatus ÅrsagÅrsagÅrsagÅrsag LøsningLøsningLøsningLøsning

Indikatoren lyser
konstant grønt.

Kameraet er docket. Kameraet og kamera-
dockingstationen fungerer
normalt.Indikatoren lyser

konstant rødt.
Kamera-
dockingstationen
oplader batteripakken.

Indikatoren blinker
grønt.

Tilslutning (USB)
mellem computeren og
kamera-
dockingstationen er
aktiv.

Indikatoren blinker
rødt.

Batteripakken er
installeret forkert.

Installer batteripakken igen
(side 67).

Batteripakken eller
tilslutningstapperne er
beskadiget.

Efterse for beskadigelse.

Kameraet og
batteripakken har været
udsat for meget høje
eller lave temperaturer.

Lad langsomt kameraet og
batteripakken vende tilbage
til stuetemperatur.
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10Sådan får du hjælp

Hvis du får brug for hjælp med dit kamera eller kamera-dockingstation, er
dette muligt fra mange forskellige ressourcer:

Softwarehjælp
Du kan få hjælp med enhvert softwareprogram, som er pakket med dit
kamera, fra den online hjælp, der stilles til rådighed med programmet.

Kodaks online serviceinstanser

Kodaks faxsupport

! Problemløsning, side 71
! Online hjælp til softwareprogrammer
! Produktoplysninger via fax

! Stedet vor
produktet blev købt

! World Wide Web
! Teknisk support

! World Wide Web http://www.kodak.com
(klik på Service and Support)

! USA og Canada
! Europa
! Storbritannien

1-800-508-1531
44-0-131-458-6962
44-0-131-458-6962
87
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Telefonisk kundesupport
Hvis du har spørgsmål angående betjening af KODAK-software eller kameraet,
kan du tale direkte med en kundesupportrepræsentant.

Før du ringer
Før du ringer for at tale med en kundesupportrepræsentant, bedes du have
kameraet tilsluttet computeren, være ved computeren og have følgende
oplysninger parat:
Operativsystem.___________________________________________
Processorhastighed (MHz) ___________________________________
Computermodel __________________________________________
Hukommelsesmængde (MB)__________________________________
Nøjagtige modtagne fejlmeddelelse______________________________
Version af installations-CD____________________________________
Kameraets serienummer _____________________________________

Telefonnumre
! USAUSAUSAUSA — ring på frikaldsnummer 1-800-235-6325 imellem kl. 9:00 og

20:00 (Eastern Standard Time) mandag til fredag.
! CanadaCanadaCanadaCanada — ring på frikaldsnummer 1-800-465-6325 imellem kl. 9:00 og

20:00 (Eastern Standard Time) mandag til fredag.
! EuropaEuropaEuropaEuropa — ring på frikaldsnummeret til Kodak Digital Imaging-

supportcenteret i dit område eller den almindelige telefonlinie i
Storbritannien, 44-0-131-458-6714, imellem kl. 09:00 og 17:00 (GMT/
CET) mandag til fredag.
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! Udenfor USA, Canada og EuropaUdenfor USA, Canada og EuropaUdenfor USA, Canada og EuropaUdenfor USA, Canada og Europa — opringninger opkræves efter nationale
takster.

Belgien/Belgique 02 713 14 45

Danmark 3 848 71 30

Finland/Suomi 0800 1 17056

Frankrig/France 01 55 1740 77

Grækenland/Greece 0080044125605

Irland/Eire 01 407 3054

Italien/Italia 02 696 33452

Japan 81 3 5644 5500

Kina/China 86 21 63500888 1577

Korea 82 2 708 5600

Nederland 020 346 9372

Norge 23 16 21 33

Østrig/Osterreich 0179 567 357

Portugal 021 415 4125

Schweiz/Suisse 01 838 53 51

Spanien/Espana 91 749 76 53

Storbritannien/UK 0870 2430270

Sverige 08 587 704 21

Tyskland/Deutschland 069 5007 0035

International linie med
telefonopkrævning

+44 131 4586714

Internationalt faxnummer
med telefonopkrævning

+44 131 4586962
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11 Appendiks

Dette appendiks fungerer som en ressource for tekniske oplysninger om dit
kamera, batterierne, kamera-dockingstationen, billedkort og disponibelt
ekstraudstyr.

DX3600-kameraspecifikationer
KameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationer

Optagelsesmodi Stillbillede
Video med lyd

Farve 24-bit, millioner af farver

Kommunikation med
computer

USB Kabel inkluderet med kamera

Dimensioner Bredde/
Dybde/Højde

120 mm/50 mm/74 mm

Vægt 230 g uden batterier

Eksponeringskontrol Automatisk

Flash
(stilloptagelse)

Modi Automatisk, Fyld, Røde øjne, Slukket

Område
(ISO 140)

Vidvinkel: 0,5 - 3,2 meter
Tele: 0,5 -2,3 meter

Opladningstid 7 sekunder maks. med opladet batteri

ISO Automatisk (100, 200)

LCD
(flydende krystal-skærm)

45,7 mm, farve,
312 x 230 pixler
Prøvebilledfrekvens: 20 fps
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Objektiv Type Optisk kvalitet glas,
5 gruppe, 6 element
Inkluderer 2 aspheriske objektiver

Maksimal
blænder-
åbning

Fast: f/3,3 - 4,5

Brændvidde 35 - 70 mm (svarende til 35 mm
kamera)
5,6 - 11,1 mm (faktisk)

Fokusafstand Fast, 0,5 meter til uendelig
Nærbillede, 25 til 60 cm

Ekstra
objektiver

30 mm eksternt gevind på objektiv
37, 43 mm — adapter nødvendig
Filtre — adapter nødvendig

Driftstemperatur 0 til 40° C
Filformater Still

Video
JPEG — .jpg
QUICKTIME — .mov

Billedlagring Internt lager — 8 MB inkluderet

ATA-kompatibel Type I CompactFlash-
kort — ikke inkluderet, ekstraudstyr

Pixelopløsning
2,2 MP

Still-modus Bedste kvalitet — 1800 x 1200 pixler
God kvalitet — 900 x 600 pixler

Video-modus
20 fps

Bedste kvalitet — 320 x 240 pixler
God kvalitet — 160 x 120 pixler

KameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationer
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Strøm Batterier 2 Lithium, AA
Lithium-batteri KCRV3
2 Ni-MH, AA genopladeligt
Alkaline-batterier anbefales ikke

Batteripakke,
kun kamera-
docking-
station

KODAK Ni-MH genopladeligt
batteripakke (kun genopladeligt i
kamera-dockingstation)
Batteripakken kan også købes som
ekstraudstyr

Selvudløser 10 sekunder (still og videooptagelse)

Stativfatning 0,006 m gevind

Videoudgang (AV-kabel inkluderet) NTSC eller PAL valgbar

Søger Reelt billede optisk søger

Hvidbalance Automatisk

Zoom
(stilloptagelse)

2X optisk zoom
3X digital zoom

KameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationer
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Specifikationer for kamera-
dockingstation

Oprindelige fabriksindstillinger — Kamera
Kameraet er sat til følgende standarder fra fabrikken:

Specifikationer for kamera-dockingstationSpecifikationer for kamera-dockingstationSpecifikationer for kamera-dockingstationSpecifikationer for kamera-dockingstation

Kommunikation med
computer

USB Kabel inkluderet med
KODAK DX-series kameraer

Dimensioner
(uden indsats)

Bredde/
Dybde/Højde

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

Vægt 155 g

Dimensioner
(med indsats)

Bredde/
Dybde/Højde

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

Vægt 175 g

Indikatorlys 2-farvet LED angiver drift/opladning

Indgangsspænding 7 ±0,7 V jævnstrøm

Strøm Jævnstrøms-
indgang

Vekselstrømsadapter inkluderet med
kamera-dockingstation

FunktionFunktionFunktionFunktion FabriksindstillingFabriksindstillingFabriksindstillingFabriksindstilling

Flash (stilloptagelse) Auto

Billedlagerplacering Auto

Kvalitet, billede Bedst — 1800 x 1200

Kvalitet, video Bedst — 320 x 240

Lynvisning Til

Klarhed 0,0
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Videoudgang NTSC

Dato/Klokkeslæt 2001/01/01; 12:00

Sprog Engelsk

Videolængde Ubegrænset

Videoafspilningsdisplay åååå-mm-dd tt:mm

Optisk zoom Vidvinkel

FunktionFunktionFunktionFunktion FabriksindstillingFabriksindstillingFabriksindstillingFabriksindstilling
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Brug af batterierne
! UdskiftningstyperUdskiftningstyperUdskiftningstyperUdskiftningstyper — dit kamera kan bruge følgende batterityper:

– 2, 1,5 volt AA lithium-batterier
– 1, KODAK lithium-batteri KCRV3 *
– 1, KODAK Ni-MH genopladelig batteripakke, genopladeligt i kamera-

dockingstationen *
– 2, 1,2 volt AA Ni-MH-batterier (Nickel Metal Hydride), genopladelige *
* Disse batterier kan købes ved at besøge vores website på
http://www.kodak.com/go/accessories.
For at opnå en acceptabel batterilevetid og for at sikre, at kameraets drift
er pålidelig, kan vi hverken anbefale eller understøtte alkaline-batterierkan vi hverken anbefale eller understøtte alkaline-batterierkan vi hverken anbefale eller understøtte alkaline-batterierkan vi hverken anbefale eller understøtte alkaline-batterier.

! For at forlænge batteriets levetidFor at forlænge batteriets levetidFor at forlænge batteriets levetidFor at forlænge batteriets levetid, bør du begrænse følgende aktiviteter:
– Brug af prøvebilledfunktionen (brug af LCD'et som søger, se side 21)
– Gennemsyn af dine billeder på LCD'et (se side 37).
– Videooptagelse (videoklip bruger mere batteristrøm end stillbilleder)
– Overdreven brug af flash.

! Når der bruges genopladelige batterier, må mAH-kapaciteten for din
batterioplader ikke overskrides.

! IKKE ALLE BATTERIER ER ENS! Batterilevetid afhænger i høj grad af alder,
brugsforhold, type, mærke og kamera. Digitale kameraer er meget
batterikrævende. Det er ikke alle batterier, som har en god præstation,
under disse udfordrende forhold. I Kodaks laboratorietest gav Ni-MH
(Nickel Metal Hydride) genopladelige batterier de bedste resultater under
mange forskellige forhold. Ni-MH-batterier er udviklet til enheder med
høje batterikrav, såsom digitale kameraer, og udviser ikke de
“hukommelsesvirkninger”, som ses med andre genopladelige teknologier.

! Batteriydelse reduceres ved temperaturer under 5 °C. Tag ekstra batterier
med, når du bruger kameraet i koldt vejr, og hold dem varme, indtil du er
klar til at tage billeder. Kassér ikke kolde batterier, der ikke virker. Når de
er varmet op, kan de måske bruges igen.
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Tip, sikkerhed og vedligeholdelse
! Følg altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Se hæftet “Vigtige

sikkerhedsinstruktioner”, som er pakket med kameraet.
! Lad ikke nogen kemikalier, såsom sollotion, komme i kontakt med den

malede overflade på kameraet.
! Hvis kameraet har været udsat for barskt vejr, eller du har mistanke om, at

der er kommet vand ind i kameraet, skal du slukke for kameraet og fjerne
batteriet og billedkortet. Lad alle komponenter lufttørre i mindst 24 timer,
før du igen bruger kameraet.

! Rens objektivet og LCD-skærmen på bagsiden:
1 Pust forsigtigt på objektivet eller LCD-skærmen for at fjerne støv og

snavs.
2 Fugt objektivet eller LCD-skærmen ved at ånde let på det/den.
3 Tør objektivet eller LCD-skærmen forsigtigt med en blød fnugfri klud

eller en ubehandlet objektivrenseserviet.
Brug ikke rengøringsmidler, medmindre de er lavet specifikt til
kameraobjektiver. Tør ikke kameraobjektivet eller LCD-skærmen medTør ikke kameraobjektivet eller LCD-skærmen medTør ikke kameraobjektivet eller LCD-skærmen medTør ikke kameraobjektivet eller LCD-skærmen med
kemisk behandlede brilleglasservietter. De kan ridse objektivet.kemisk behandlede brilleglasservietter. De kan ridse objektivet.kemisk behandlede brilleglasservietter. De kan ridse objektivet.kemisk behandlede brilleglasservietter. De kan ridse objektivet.

! Rens det udvendige af kameraet ved at tørre det med en ren, tør klud. Brug
aldrig stærke eller slibende rengøringsmidler eller organiske
opløsningsmidler på kameraet eller nogen af dets dele.

! Serviceaftaler er til rådighed i visse lande. Kontakt venligst en forhandler af
Kodak-produkter for at få yderligere oplysninger.
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Kameraekstraudstyr
Få mest muligt ud af dit KODAK Digitalt
Kamera ved at tilføje det helt rigtige
ekstraudstyr. Udvid
optagelsesindstillingerne. Forøg
billedlageret. Eller forlæng batterilevetiden.
Hvis du ønsker et fuldt overblik over
KODAK-ekstraudstyr, kan du kontakte din
Kodak-forhandler eller besøge vor website
på http://www.kodak.com/go/accessories.

KODAK-ekstraudstyrKODAK-ekstraudstyrKODAK-ekstraudstyrKODAK-ekstraudstyr

Kamera-dockingstationKamera-dockingstationKamera-dockingstationKamera-dockingstation Muliggør hurtig billedoverførsel, oplader den
inkluderede batteripakke og giver strøm til
kameraet.

Ni-MH genopladeligNi-MH genopladeligNi-MH genopladeligNi-MH genopladelig
batteripakkebatteripakkebatteripakkebatteripakke
(til kamera-(til kamera-(til kamera-(til kamera-
dockingstation)dockingstation)dockingstation)dockingstation)

Genopladelig med KODAK kamera-dockingstationen,
sikrer batteripakken, at du altid har fuldt opladede
batterier.

Lithium-batteri KCRV3Lithium-batteri KCRV3Lithium-batteri KCRV3Lithium-batteri KCRV3 Letvægtsbatteripakke passer perfekt i dit kamera og
giver overlegen batterilevetid.

BilledkortBilledkortBilledkortBilledkort Udtagelig hukommelse, mange disponible størrelser,
inklusive: 16, 32, 64, 96, 128 og 192 MB.

Objektivadapter ogObjektivadapter ogObjektivadapter ogObjektivadapter og
objektiverobjektiverobjektiverobjektiver

Specialadapter giver dig mulighed for at benytte
yderligere objektiver til fleksibel og alsidig
billedtagning.

Premium Picture PaperPremium Picture PaperPremium Picture PaperPremium Picture Paper Udskriv billeder i fotografikvalitet på din
hjemmeprinter.
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Billed-/Videolagerkapaciteter
Billedkort er til rådighed i mange forskellige størrelser eller lagerkapaciteter.
Tabellen herunder angiver hvor mange billeder eller videoklip, der kan lagres
ved brug af typiske filstørrelser på de forskellige størrelser billedkort eller på
kameraets interne lager.
Billed- og videofilstørrelser kan variere. Du vil måske kunne lagre flere eller
færre billeder eller videoklip.

KODAK Picture Cards kan købes separat på vores website på
http://www.kodak.com/go/accessories.
Brug kun certificerede kort, som bærer CompactFlash-logoet.

Bedste kvalitetBedste kvalitetBedste kvalitetBedste kvalitet God kvalitetGod kvalitetGod kvalitetGod kvalitet

Opbevar så mange billeder/sekunders videoOpbevar så mange billeder/sekunders videoOpbevar så mange billeder/sekunders videoOpbevar så mange billeder/sekunders video

Internt lager (8 MB)Internt lager (8 MB)Internt lager (8 MB)Internt lager (8 MB) 12 / 35 49 / 90

16 MB billedkort16 MB billedkort16 MB billedkort16 MB billedkort 24 / 70 99 / 180

64 MB billedkort64 MB billedkort64 MB billedkort64 MB billedkort 98 / 280 395 / 720

96 MB billedkort96 MB billedkort96 MB billedkort96 MB billedkort 148 / 420 593 /1.080

192 MB billedkort192 MB billedkort192 MB billedkort192 MB billedkort 295 / 840 1.185 / 2.160
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Lokalisering af filer på et billedkort
Billeder og videoklip, som lagres på et KODAK Picture Card, bruger en
standard, der er aftalt imellem mange kameraproducenter. Dette giver dig
mulighed for at bruge billedkortet i forskellige kameraer. Hvis du bruger en
kortlæser til at hente dine filer, eller du ikke kan finde dem ved brug af
softwaren, vil følgende beskrivelse af billedkortets filstruktur måske være en
hjælp.
MISC-mappe —MISC-mappe —MISC-mappe —MISC-mappe — indeholder den udskriftsordrefil, som blev oprettet, da du
benyttede funktionen Udskriftsordre.
SYSTEM-mappe —SYSTEM-mappe —SYSTEM-mappe —SYSTEM-mappe — bruges til opdatering af kamerafirmware.
DCIM-mappe —DCIM-mappe —DCIM-mappe —DCIM-mappe — rodniveaumappe indeholder 100K3600-mappen. Hver gang
du tænder for kameraet eller indsætter et nyt billedkort, fjernes eventuelle
tomme mapper i DCIM-mappen.
100K3600-undermappe —100K3600-undermappe —100K3600-undermappe —100K3600-undermappe — indeholder alle de optagede billeder eller
videoklip, når et billedkort indføres i kameraet, og lagerplaceringen er
indstillet til Auto.

Konventioner for filnavngivning
Kameraet vedligeholder separat og sekventiel nummerering for det interne
lager og billedkortet. Billeder navngives DCP_nnnn.JPG og videoklip navngives
DCP_nnnn.MOV. De her beskrevne navngivningskonventioner gør sig
gældende for både .JPG- og .MOV-filer. Filerne er nummererede i den
rækkefølge, de er taget. Det første billede navngives DCP_0001.JPG; det
højeste tilladte nummer er DCP_9999.JPG.

Konventioner for filnavngivning på et billedkort
! Når et billedkort indeholder en fil ved navn DCP_9999.JPG i mappen

\DCIM\100K3600, vises efterfølgende billeder i en ny mappe
(\DCIM\101K3600), begyndende med billede DCP_0001.JPG.

! Selvom du overfører filerne til computeren eller sletter filer fra kameraet,
fortsætter kameraet med at bruge efterfølgende numre til alle senere
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billeder og videoklip. Hvis f.eks. det sidste billede, der blev taget, var
DCP_0007.JPG, og du sletter det, hedder det næste billede eller videoklip,
du tager, DCP_0008.JPG eller .MOV.

! Når du indsætter et nyt billedkort i kameraet, defineres det næste
billednummer ved at forøge det højeste billednummer på det sidste billede,
som blev taget af kameraet, eller det højeste eksisterende billednummer i
mappen.

! Hvis du bruger billedkortet i et andet kamera end DX3600-kameraet, og
den pågældende kameraproducent overholder denne filstrukturstandard,
indeholder \DCIM-mappen en mappe, som er navngivet af det pågældende
kamera. Yderligere oplysninger findes i den dokumentation, som fulgte
med det pågældende kamera.

Konventioner for filnavngivning på det interne lager
! Kameraets interne lager indeholder dine lagrede billeder og videoklip

uden nogen mapper eller undermapper.
! Når du formaterer det interne lager, starter nummereringssekvensen forfra

ved DCP_0001.
! Når det interne lager indeholder et billede ved navn DCP_9999, navngives

det næste billede, som tages, med det laveste ubenyttede nummer. Hvis
f.eks. det interne lager indeholder DCP_0002, DCP_0004 og DCP_9999,
navngives det næste billede, som tages, DCP_0003.
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Konventioner for filnavngivning efter en kopi
Kameraet vedligeholder separate nummereringssekvenser for filerne på det
interne lager, og for filerne på billedkortet. Når du kopierer et billede eller
videoklip, gennummereres det sekventielt på det nye sted.
F.eks. på listen “Før kopi” herunder, kopieres de to filer på det interne lager til
billedkortet. “Efter kopi”, gennummereres de kopierede filer på billedkortet
som DCP_0004 og DCP_0005. Desuden, hvis DCP_0005 slettes, navngives den
næste fil, som kopieres til billedkortet, DCP_0006. På det interne lager er de
originale filer og deres numre uændrede.

Før kopiFør kopiFør kopiFør kopi Efter kopiEfter kopiEfter kopiEfter kopi

Internt lager Billedkort Internt lager Billedkort

DCP_0001.jpg
DCP_0002.mov

DCP_0001.mov
DCP_0002.mov
DCP_0003.jpg

DCP_0001.jpg
DCP_0002.mov

DCP_0001.mov
DCP_0002.mov
DCP_0003.jpg
DCP_0004.jpg
DCP_0005.mov
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Regulative oplysninger
FCC-overholdelse og -vejledning
Dette udstyr overholder Afsnit 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende
to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og
2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen forstyrrelse, inklusive
forstyrrelser, som kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret at overholde
begrænsningerne for en Klasse B-digitalenhed i overensstemmelse med Afsnit
15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse
imod skadelige forstyrrelser i en boliginstallation.
Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi og, hvis det ikke
er installeret eller bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det
forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikation. Der er dog ingen
garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret,
opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af
følgende måder: 1) drej eller flyt modtagerantennen; 2) forøg afstanden
imellem udstyret og modtageren; 3) tilslut udstyret til en stikkontakt på et
kredsløb fra modtageren; 4) rådfør dig med forhandleren eller en erfaren
radio-/TV-tekniker for at få yderligere forslag.
Alle ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den
instans, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at
betjene udstyret. I de tilfælde hvor der er leveret isolerede interfacekabler med
produktet, eller hvor det andetsteds er blevet defineret, at specificeret ekstra
komponenter eller ekstraudstyr skal bruges ved installationen af produktet,
skal de bruges for at sikre overholdelse af FCC-regulativet.
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Canadisk DOC-erklæring
DOC Klasse B-overholdelse —DOC Klasse B-overholdelse —DOC Klasse B-overholdelse —DOC Klasse B-overholdelse — Dette digitalapparat overstiger ikke Klasse B-
grænserne for radiostøjafgivelser fra digitalapparater som beskrevet i
regulativer for radioforstyrrelser udstedt af Canadian Department of
Communications (Canadiske departement for kommunikation).
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
redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

VCCI Klasse B ITE

Dansk oversættelse:
Dette er et Klasse B-produkt baseret på VCCI-standarden (Voluntary Control
Council for Interference) fra informationsteknologisk udstyr. Hvis det bruges i
nærheden af en radio eller fjernsynsmodtager i et boligmiljø, kan det forårsage
radioforstyrrelser. Installer og brug udstyret ifølge instruktionshåndbogen.
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Stikordsregister

AAAA
afspilning af en video 38
audio-/videokabel 46
automatisk

flash 24
nedlukning 6
udskrivning 43

automatisk slukning 6
autostart, software,
deaktivering 61

BBBB
batterier

forlængelse af
batterilevetid 8, 96

isætning 3
isætning af batteripakke 67
kontrol af strømniveau 8
lave eller opbrugte 8
med kamera-

dockingstation 65
opladning af

batteripakke 69
retningslinier 96
sikkerhed 97
tip 96

udskiftningstyper 96
batteripakke, kamera-
dockingstation

installering 67
opladning 69

beskyttelse af billeder 40
billeder

beskyttelse 40
brug på computer 59, 62
datotrykning 27
filnavngivning 100
forstørrelse 42
gennemsyn af 37
kontrol af placering 18
kopiering 41
kvalitet, indstilling af 26
lagerkapacitetet 99
lagerplacering 16
manuel overførsel 63
navigering 37
nærbilleder 22
oplysninger, visning af 47
overførsel til

computer 59, 60, 70
placering på billedkort 100
placering på computer 61
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placering på lager 101
redigering 62
sletning 39
sådan tages 19
udskrivning 64
valg til udskrivning 43

billedgennemsyn
diasshow 44
forstør 42
menuer 12
til udskrivning 43

billedkort
billedplacering 16
filnavngivningskonventioner

100
filstruktur 100
fjernelse 4
formatering af 52
indføring 4
indstilling af

billedplacering 16
køb af 98
lagerkapaciteter 99
problemer 71

billedopbevaringsmenu 16
billedoptagelse

generelt 19
menuindstillinger 11
nærbillede 22

brug af
batterier 96
billeder på computer 59
kamera-dockingstation 65

CCCC
Camera Connection Software

om 56
online hjælp 63
overførsel af billeder 63

canadisk overholdelse 104
CompactFlash 4
computer

kørsel af et diasshow 44
overførsel af

billeder til 59, 60, 63
systemkrav 57
tilslutning af kamera 59

DDDD
dato

indstilling af 7
trykning på billeder 27
trykning på videoklip 35

DCIM-mappe, billedkort 100
diasshow

kørsel af 44
problemer 80
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ændring af
fremvisningstid 45

digital zoom 22
digitale billeder, brug af 1, 59
displayklarhed, justering af 49
displayproblemer 78
docking af kamera 68
downloading af
billeder 59, 60, 63, 70
dvalemodus 6
dæksel, objektiv 6

EEEE
ekstraudstyr 98

FFFF
faxnumre, support 87
FCC-overholdelse 103
fejlmeddelelser 74
filnavne

på billedkort 100
på internt lager 101

fjernsyn
diasshow 44
tilslutning til 46
videoafspilning 38

flash
auto 24
brug af 24

fyld 24
røde øjne 24

formatering af
billedkort 52
internt lager 52

forstørrelse af billede 42
fotopapir, køb af 98

GGGG
gennemsyn

modusdrejeknap 12
gennemsyn af billeder og
videoklip

beskyttelse 40
billede, videooplysninger 47
sletning 39

gennemsyn af video, efter
optagelse 30

HHHH
hjælp

online service 87
online, Picture Transfer 61
online, software 63
problemløsning, kamera 71
problemløsning, kamera-

dockingstation 84
telefonsupport 88
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IIII
indikator

kamera-dockingstation 85
selvudløser, kamera 25, 33
søger, kamera 5, 81

indlæsning
software 55

indsats til kamera-
dockingstation 2, 66
indsats, kamera-
dockingstation 2, 66
indstilling af

billedkvalitet 26
billedlagerplacering 16
billedplacering 16
dato og klokkeslæt 7
flash 24
LCD-klarhed 49
modusdrejeknapsmenuer 9
NTSC 50
opløsning 26, 33
PAL 50
selvudløser 25, 32
sprog 51
ur 7
videokvalitet 33
videolagerplacering 16
videolængde 36
videoudgang 50

inkluderet med kamera 2
installering

batterier 3
batteripakke 67
billedkort 4
software 55

internt lager
filnavngivningskonventioner

101
formatering af 52
indstilling af

billedplacering 16
lagerkapacitetet 99

isætning
batterier 3
batteripakke 67
billedkort 4

JJJJ
justering af

billedkvalitet 26
LCD-klarhed 49
opløsning 26, 33
videokvalitet 33
videolydstyrke 38
108



Stikordsregister
KKKK
kabler

audio/video 46
strøm, kamera-

dockingstation 66
USB 59

kamera
billedlagerplacering 16
docking 68
ekstraudstyr 98
funktioner, oversigt iii
internt lager 16
opladning af

batteripakke 69
oplysninger, visning af 51
oprindelige

fabriksindstillinger 94
overførsel af

billeder 59, 70
pakkens indhold 2
problemer 77
rengøring 97
sikkerhed 97
specifikationer 91
statusikoner 15
tilslutningsproblemer 73
tænding og slukning 5
vedligeholdelse 97

kamera-dockingstation
brug af 65
docking af kamera 68
installering af indsats 66
opladning af

batteripakke 69
overførsel af billeder 70
pakkens indhold 65
specifikationer 94
strømtilslutning 66
USB-tilslutning 66

klarhed, LCD-skærm 49
klokkeslæt, indstilling af 7
knap, flash 24
KODAK software

Camera Connection 56
få hjælp 87
installering 55
Picture 56
Picture Transfer 56

kommunikationsproblemer 73
kontrol af lagerplacering 18
kopiering af billeder

kort til lager 41
lager til kort 41
til computer 59, 60, 63,

70
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krav
MACINTOSH-system 57
WINDOWS-baseret

system 57
kundesupportnumre 88
kvalitet, indstilling af 26, 33
kørsel af diasshow 44

LLLL
lager

indstilling for
lagerplacering 16

internt eller kort 16
lagerkapacitet, hukommelse 99
LCD

batterisymbol 8
billedplaceringsikon 15
fejlmeddelelser 74
justering af klarhed 49
prøvebillede 21, 31
statuslinie 15

lukker
problemer 77
selvudløserforsinkelse 25,

32
lydstyrkejustering 38
lynvisning 20, 30

MMMM
MACINTOSH

installation af
software på 55

systemkrav 57
mapper, billedkort 100
menuer

billedgennemsyn 12
billedopbevaring,

indstilling af 16
billedoptagelse 11
gennemsyn 12
kameraopstilling 13
navigering 14
opstilling 13
oversigt 9
still 11
video 10
videooptagelse 10

MISC-mappe, billedkort 100
modi

gennemsyn 12
opstilling 13
still 11
video 10

modusdrejeknap
gennemsyn 12
indstillinger og menuer 9
opstilling 13
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oversigt iv
still 11
video 10

NNNN
navigering

billeder, videoklip 37
menuer 14

nedlukning, automatisk 6
NTSC, videoudgangsindstilling
50
nærbilledscener 22

OOOO
objektiv, rengøring af 97
objektivdæksel 6
om

billede, videooplysninger 47
kameraoplysninger 51

opladning af batteripakke 69
oplysninger

billede, visning af 47
kamera, visning af 51
video, visning af 47

opløsning, indstilling af 26, 33
opstilling

modus, brug af 49
modusdrejeknap 13

optisk zoom 22

overførsel af billeder til
computer 59, 60, 63, 70
oversigt, kameramenuer 9

PPPP
pakkens indhold

kamera 2
kamera-dockingstation 65

PAL, videoudgangsindstilling 50
Picture Software

afspilning af videoklip 62
om 56
redigering af billeder 62

Picture Transfer Software
om 56
online hjælp 61
overførsel af billeder 60

problemløsning
billedkort 71
kamera 77
kamera-dockingstation 84
kameraets

søgerindikator 81
kamerakommunikation 73
LCD-meddelelser 74

Problemløsning — Kamera-
dockingstation 84
prøvebillede 21, 31
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QQQQ
QUICKTIME software 56

RRRR
RAM, krav 57
ReadMe-fil (Vigtigt-fil) 71
redigering af billeder 62
regulative
oplysninger 103, 104
rengøring af kamera,
objektiv 97
retningslinier, batteri 96
røde øjne, flash 24

SSSS
selvudløser

stillbilleder 25
videoklip 32

service og support
faxnumre 87
Kodaks website 87
telefonnumre 88

sikkerhed 97
skræddersyning af
kameraindstillinger 49
skærm, krav 57
sletning

beskyttelse af
billeder imod 40

fra billedkort 39
fra internt lager 39
sidste billede 20
sidste video 30

slukning, automatisk 6
software

få hjælp 87
inkluderet med kamera 56
installering 55
KODAK Camera

Connection 56
KODAK Picture 56
KODAK Picture Transfer 56
QUICKTIME 56

specifikationer
kamera 91
kamera-dockingstation 94
MACINTOSH-system 57
WINDOWS-baseret

system 57
sprog, indstilling af 51
standarder, oprindelige
indstillinger 94
stativ 70
status

billedlagerplacering 18
kamera 15
skærmikoner 15

statuslinie 15
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still
modus, brug af 19, 29
modusdrejeknap 11

strøm
kamera-

dockingstation 66, 69
kontrol af batterier 8
tænding af kamera 5

systemkrav
MACINTOSH 57
WINDOWS 57

systemmappe, billedkort 100
søgerindikator

kamera tændt 5
status 81

TTTT
telefonsupport 88
telezoom 23
tilslutning af kamera

med kamera-
dockingstation 60

med USB-kabel 59
til computer 59
til fjernsyn 46

tilslutning af kamera-
dockingstation 66
timer, lukkeforsinkelse 25
timer, lukkerforsinkelse 32

tip
batteriretningslinier 96
ReadMe-fil (Vigtigt-fil) 71
sikkerhed 97
vedligeholdelse 97

tænding og slukning
af kamera 5

UUUU
udskiftning af batterier 96
udskriftsordrer 43
udskrivning

fra et billedkort 64
fra Picture Software 64
med udskriftsordrer 43

ur, indstilling af 7

VVVV
valg af menuer og
indstillinger 14
varetagning af dit kamera 97
VCCI-overholdelse 104
vedligeholdelse, kamera 97
video, modusdrejeknap 10
videoer

lagerplacering 16
videoklip

afspilning 38
beskyttelse 40
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brug på computer 62
datotrykning 35
gennemsyn af 37
indstilling af længde 36
justering af lydstyrke 38
kontrol af placering 18
kopiering 41
kvalitet, indstilling af 33
lagerkapacitet 99
manuel overførsel 63
navigering 37
nærbilleder 32
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