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1 Komme i gang

Hva kan jeg bruke KODAK DX3600 Zoom 
digitalt kamera til?
Gjøre videoopptak  —Gjøre videoopptak  —Gjøre videoopptak  —Gjøre videoopptak  — I videomodus kan du gjøre flotte videopptak med 
lyd. Du kan ta opp kontinuerlige videoklipp eller stille inn videolengden på 5, 
15 eller 30 sekunder. 
Ta stillbilder  —Ta stillbilder  —Ta stillbilder  —Ta stillbilder  — I stillbildemodus kan du lett ta bilder ved å trykke på én 
enkelt knapp. Bruk zoomefunksjonen til å bringe fotoobjektet nærmere.
Velge lagringssted  —Velge lagringssted  —Velge lagringssted  —Velge lagringssted  — Ta og lagre bilder og videoopptak i kameraets 
internminne på 8 MB eller på et valgfritt uttagbart minnekort. Internminnet er 
et sikkert lagringssted for viktige bilder og videoopptak.
Gjennomsyn  —Gjennomsyn  —Gjennomsyn  —Gjennomsyn  — I gjennomsysnsmodus kan du vise bilder eller spille av 
videoopptak på LCD-displayet. Behold dem du vil ha, forstørr, beskytt eller kjør 
en bildeserievisning av alle bildene i kameraet.
Oppsett  —Oppsett  —Oppsett  —Oppsett  — I oppsettmodus kan du tilpasse kamerafunksjonene.

Hva kan jeg gjøre med de digitale bildene?
Når du har installert programvaren på CDen med KODAK Picture-
programvaren, kan du: 
Overføre —Overføre —Overføre —Overføre — Automatisk overføre bildene og videoopptakene til datamaskinen.
Dele —Dele —Dele —Dele — Sende e-postmeldinger med bilder og videoopptak til venner og 
familie.
Skrive ut —Skrive ut —Skrive ut —Skrive ut — Skrive ut på din egen skriver, lage egne bilder med en KODAK 
Picture Maker (bildeautomat), eller levere inn minnekortet i en fotobutikk for 
å få dem framkalt på profesjonelt vis.
Ha det gøy! —Ha det gøy! —Ha det gøy! —Ha det gøy! — Legg til spesialeffekter i bildene, lag en bildeserievisning, fiks 
røde øyne, beskjær og roter og mye annet.
1



Kapittel 1
Innhold i kameraesken
KODAK DX3600 Zoom digitalt kamera leveres med følgende artikler.

1 Kamera
2 Håndleddsstropp
3 AA-litiumbatterier eller tilsvarende*
4 USB-kabel
5 Audio/video-kabel

(for visning av bilder og videoopptak på TV-
skjerm)

6 Forankringsenhet**
7 Brukerhåndbok***, Hurtigstartreferanse og 

program-CD (ikke vist)
MERK: * Enkelte kameraer leveres med KODAK-forankringsstasjon for kamera. 

I så fall er AA-batteriene byttet ut med den oppladbare KODAK Ni-MH-
batteripakken.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker KODAK-
forankringsstasjon for kamera, slå opp på side 65.

** Forankringsenheten brukes til å feste kameraet til ekstrautstyret 
KODAK-forankringsstasjon for kamera.

*** I noen land leveres brukerhåndboken på CD-ROM i stedet for i trykt 
form.

Du kan også kjøpe KODAK-forankringsstasjon for kamera separat hos en 
KODAK-forhandler eller på hjemmesiden vår 
http://www.kodak.com/go/accessories.

4

3*

5

1

6**

2
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Kapittel 1
Sette på håndleddsstroppen
1 Tre den korteste løkken på 

håndleddsstroppen gjennom stiften for 
håndleddsstroppen.

2 Tre den lengste løkken gjennom den 
minste. Trekk til stroppen sitter godt.

Sette i batteriene
AA-litiumbatterier eller tilsvarende følger med kameraet*.

Slik setter du i batteriene:
1 Slå avavavav kameraet.
2 På undersiden av kameraet skyver du 

batteridekselet i pilens retning, og deretter 
løfter du det opp for å åpne det.

3 Sett i batteriene som vist.
4 Lukk batteridekselet.

VIKTIG BATTERIINFORMASJONVIKTIG BATTERIINFORMASJONVIKTIG BATTERIINFORMASJONVIKTIG BATTERIINFORMASJON
Det anbefales ikke å bruke alkaliske batterier siden de har for kort Det anbefales ikke å bruke alkaliske batterier siden de har for kort Det anbefales ikke å bruke alkaliske batterier siden de har for kort Det anbefales ikke å bruke alkaliske batterier siden de har for kort 
levetid, og kan gjøre kameraet upålitelig.levetid, og kan gjøre kameraet upålitelig.levetid, og kan gjøre kameraet upålitelig.levetid, og kan gjøre kameraet upålitelig.
Slå opp på side 94 for å finne ut hvilke typer batterier du kan bruke i 
kameraet.

MERK: * Enkelte kameraer leveres med KODAK-forankringsstasjon for kamera. 
I så fall er AA-batteriene byttet ut med den oppladbare KODAK Ni-MH-
batteripakken. Hvis du vil vite hvordan du lader og setter i 
batteripakken, slå opp på side 67.

++++----
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Kapittel 1
Sette i et minnekort
Ved hjelp av minnekort (ekstrautstyr) er det enkelt å lagre og overføre bilder. 
Tenk på minnekort som film som kan tas ut og brukes på nytt, eller 
datamaskinminne som kan tas ut. Slå opp på side 97 hvis du vil ha informasjon 
om minnekapasiteten til minnekort.

Slik setter du i et minnekort:
1 Slå av kameraet.
2 Skyv kortdekselet i pilens retning, og åpne 

det.
3 Hold minnekortet slik at kontaktenden 

peker mot kameraet, og den hevede, 
utbuede kanten peker mot baksiden av 
kameraet.

4 Skyv minnekortet inn i kortsporet, og trykk 
det inn for å feste kontakten. Lukk dekselet.

OBS!:
Det er bare én måte å sette minnekortet i kameraet på. Det er bare én måte å sette minnekortet i kameraet på. Det er bare én måte å sette minnekortet i kameraet på. Det er bare én måte å sette minnekortet i kameraet på. 
Unngå å bruke makt, siden det kan skade kameraet.Unngå å bruke makt, siden det kan skade kameraet.Unngå å bruke makt, siden det kan skade kameraet.Unngå å bruke makt, siden det kan skade kameraet.
Minnekort skal ikke tas ut eller settes i når den grønne Minnekort skal ikke tas ut eller settes i når den grønne Minnekort skal ikke tas ut eller settes i når den grønne Minnekort skal ikke tas ut eller settes i når den grønne 
søkerlampen blinker. Hvis du gjør dette, kan bildene, søkerlampen blinker. Hvis du gjør dette, kan bildene, søkerlampen blinker. Hvis du gjør dette, kan bildene, søkerlampen blinker. Hvis du gjør dette, kan bildene, 
minnekortet eller kameraet påføres skade. minnekortet eller kameraet påføres skade. minnekortet eller kameraet påføres skade. minnekortet eller kameraet påføres skade. 

Slik tar du ut et minnekort:
1 Slå av kameraet.
2 Åpne dekselet for minnekortet på kameraet.
3 Skyv kortutløsingsknappen på undersiden 

av kameraet som vist, og ta ut kortet.

Bruk bare godkjente kort som bærer COMPACTFLASH-logoen .
KODAK Picture Card (minnekort) kan kjøpes separat på hjemmesiden vår 
http://www.kodak.com/go/accessories. 

Hevet, utbuet kant

Kortdeksel

Kortutlø-

knapp
sings-
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Kapittel 1
Slå kameraet av eller på
1 Du slår på kameraet ved å skyve av/på-

bryteren til posisjonen På (| | | | ).
Objektivet utvides til vidvinkelinnstillingen, 
og søkerlampen blinker grønt mens 
kameraet utfører en selvtest. Når den 
grønne søkerlampen lyser uavbrutt (og 
modusvelgeren er satt på stillbilde  eller 
video ), er kameraet klart til å ta bilder 
eller videoopptak. 

På skjermen får du melding om hvilket 
lagringssted som brukes: kameraets 
internminne eller minnekort. Du finner 
informasjon om lagringssted på side 16.

I stillbilde- eller videomodus vises 
statuslinjen i kort tid på LCD-displayet. 

2 Du kan vise statuslinjen på nytt ved å trykke på den høyre pilen .  Trykk 
på nytt for å slå den av. 
Slå opp på side 15 hvis du vil ha en forklaring på statuslinjeikonene.

3 Du slår av kameraet ved å skyve av/på-bryteren til Av-posisjonen ( ). 
MERK: Kameraet fullfører alle lagrings-, slettings- eller kopieringsoperasjoner 

som er i gang når kameraet slås av. 

Innebygd objektivlokk
Kameraet har et innebygd skyvelokk for objektivet til vern mot støv og riper. 
Objektivlokket åpnes automatisk hver gang du slår på kameraet. Når du slår av 
kameraet, trekkes objektivet tilbake og objektivlokket glir igjen.

Søker-
lampe Statuslinje

Høyre pil
5



Kapittel 1
Automatisk avslåing sparer batteristrøm
Funksjonene for automatisk avslåing kan forlenge batteriets levetid, siden 
kameraet slås av når det har vært inaktivt (ingen knapper er trykket på og 
ingen bilder eller videoopptak er tatt) i en viss periode.

Stille klokken
Det er viktig å stille klokken på riktig dato og klokkeslett dersom du ønsker 
datostempel på bildene (slå opp på side 27) eller videoopptakene (slå opp på 
side 35).
1 Slå på kameraet og vri modusvelgeren til Oppsett .

2 Merk menyen Date/Time (dato/klokkeslett) 
, og trykk deretter på knappen Select 

(velg).

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

3 Trykk på pilknappene  for å bevege deg 
gjennom feltene. Trykk på pilknappene 

 for å justere innstillingene for dato 
og klokkeslett.

Funksjon for Funksjon for Funksjon for Funksjon for 
avslåingavslåingavslåingavslåing

Aktiveres Aktiveres Aktiveres Aktiveres 
etteretteretteretter

KamerafunksjonKamerafunksjonKamerafunksjonKamerafunksjon Slik aktiverer du Slik aktiverer du Slik aktiverer du Slik aktiverer du 
kameraet igjenkameraet igjenkameraet igjenkameraet igjen

Hvilemodus 1 minutt LCD-displayet slås av Trykk på en hvilken 
som helst knapp.Hvilemodus, 

Hurtigvisning på
5 sekunder

Dyp hvilemodus 8 minutter De fleste kamerakretser 
av

Automatisk av 3 timer Alle kamerakretser av Slå av/på-bryteren av 
og deretter på igjen.
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Kapittel 1
4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta 
endringene.

Denne innstillingen forblir aktiv helt til du 
endrer den.

MERK: Innstillingsskjermen for dato og klokkeslett vises automatisk første 
gang du slår på kameraet.
7



Kapittel 1
Sjekke batterinivået
Sjekk batteristrømnivået før du begynner å ta bilder. Hvis kamerabatteriene er 
dårlige eller oppbrukte, kan du gå glipp av et viktig bilde.

VIKTIG BATTERIINFORMASJONVIKTIG BATTERIINFORMASJONVIKTIG BATTERIINFORMASJONVIKTIG BATTERIINFORMASJON
Alkaliske batterier anbefales ikke, siden de har for kort levetid og kan gjøre Alkaliske batterier anbefales ikke, siden de har for kort levetid og kan gjøre Alkaliske batterier anbefales ikke, siden de har for kort levetid og kan gjøre Alkaliske batterier anbefales ikke, siden de har for kort levetid og kan gjøre 
kameraet mindre pålitelig.kameraet mindre pålitelig.kameraet mindre pålitelig.kameraet mindre pålitelig. 
Slå opp på side 94 for å finne ut hvilke typer batterier du kan bruke i 
kameraet.

1 Slå på kameraet.

2 Hvis det vises et batterisymbol på LCD-
displayet, er batteriene på lavnivå eller 
oppbrukt. Dersom symbolet ikke vises, er 
batteriet oppladet.
Svake —Svake —Svake —Svake — batteriene må snart skiftes 
ut eller lades opp igjen.
Oppbrukt (blinker) —Oppbrukt (blinker) —Oppbrukt (blinker) —Oppbrukt (blinker) — 
batteriene er for svake til å gi kameraet 
strøm. Bytt ut eller lad opp batteriene.
Når batteriene er oppbrukt, vil søkerlampen 
blinke rødt i fem sekunder, og deretter slås 
kameraet av. 
 8



Kapittel 1
Modusvelger – innstillinger og menyer
Bruk modusvelgeren til å få tilgang til fire måter å bruke kameraet på:

Video  —Video  —Video  —Video  — Gjør videoopptak med lyd og 
endre alternativene for videoopptak
Stillbilder  —Stillbilder  —Stillbilder  —Stillbilder  — Ta bilder og endre 
fotograferingsalternativer
Gjennomsyn  —Gjennomsyn  —Gjennomsyn  —Gjennomsyn  — Vise og arbeide med 
bildene og videoopptakene på LCD-displayet
Oppsett  —Oppsett  —Oppsett  —Oppsett  — Tilpasse 
kamerafunksjonene

Modusvelger
9



Kapittel 1
Videomenyer
Kameraet skal være i videomodusen når du gjør videoopptak og når du 
tilpasser innstillingene for videoopptak. Hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du bruker menyalternativene, kan du slå opp på sidenummeret angitt 
nedenfor.

Slik får du tilgang til menyene i videomodus:
1 Vri modusvelgeren til video  . 
2 Trykk på knappen Menu (meny). 
3 Bruk pilknappene  til å bla 

gjennom alternativene i menyene og 
undermenyene. 

4 Trykk på knappen Select (velg).

MenyMenyMenyMeny MenyMenyMenyMeny

Close-up (nærbilde)Close-up (nærbilde)Close-up (nærbilde)Close-up (nærbilde)
(side 32)

Self Timer Self Timer Self Timer Self Timer 
(selvutløser)(selvutløser)(selvutløser)(selvutløser)
(side 32)

Video Quality Video Quality Video Quality Video Quality 
(videokvalitet)(videokvalitet)(videokvalitet)(videokvalitet)
(side 33)

Video Length Video Length Video Length Video Length 
(videolengde)(videolengde)(videolengde)(videolengde)
(side 36)

Image Storage Image Storage Image Storage Image Storage 
(bildelagring)(bildelagring)(bildelagring)(bildelagring)
(side 16)

QuickView QuickView QuickView QuickView 
(hurtigvisning)(hurtigvisning)(hurtigvisning)(hurtigvisning)
(side 30)
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Kapittel 1
Stillbildemenyer
Kameraet skal være i stillbildemodusen når du tar stillbilder og når du 
tilpasser innstillingene for fotografering. Hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du bruker menyalternativene, kan du slå opp på sidene angitt 
nedenfor.

Slik får du tilgang til menyene i 
stillbildemodusen:
1 Vri modusvelgeren til stillbilde . 
2 Trykk på knappen Menu (meny). 
3 Bruk pilknappene  til å bla 

gjennom alternativene i menyene og 
undermenyene. 

4 Trykk på knappen Select (velg).

MenyMenyMenyMeny MenyMenyMenyMeny

Close-up (nærbilde)Close-up (nærbilde)Close-up (nærbilde)Close-up (nærbilde)
(side 22)

Self Timer (selvutløser) Self Timer (selvutløser) Self Timer (selvutløser) Self Timer (selvutløser) 
(side 25)

Quality (kvalitet)Quality (kvalitet)Quality (kvalitet)Quality (kvalitet)
(side 26)

Date Stamp Date Stamp Date Stamp Date Stamp 
(datostempel)(datostempel)(datostempel)(datostempel)
(side 27)

Image Storage Image Storage Image Storage Image Storage 
(bildelagring)(bildelagring)(bildelagring)(bildelagring)
(side 16)

QuickView QuickView QuickView QuickView 
(hurtigvisning)(hurtigvisning)(hurtigvisning)(hurtigvisning)
(side 20)
11



Kapittel 1
Gjennomsynsmenyer
Bruk menyene i gjennomsynsmodus til å vise og bearbeide bildene og 
videoopptakene i kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du 
bruker menyalternativene, kan du slå opp på sidenumrene angitt nedenfor. 

Slik får du tilgang til menyene i 
gjennomsynsmodus:
1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn  . 
2 Trykk på knappen Menu (meny).
3 Bruk pilknappene  til å bla 

gjennom menyene og undermenyene.
4 Trykk på knappen Select (velg).

MenyMenyMenyMeny MenyMenyMenyMeny

Magnify Still Magnify Still Magnify Still Magnify Still 
(forstørr stillbilde)(forstørr stillbilde)(forstørr stillbilde)(forstørr stillbilde) 
eller
(side 43)

Video Play Video Play Video Play Video Play 
(vis video-(vis video-(vis video-(vis video-
opptak)opptak)opptak)opptak)
(slå opp på 
side 39)

Protect Protect Protect Protect 
(beskytt)(beskytt)(beskytt)(beskytt)
(side 41)

Delete Still (slett Delete Still (slett Delete Still (slett Delete Still (slett 
stillbilde) stillbilde) stillbilde) stillbilde) eller
(side 40)

Delete Video Delete Video Delete Video Delete Video 
(slett video-(slett video-(slett video-(slett video-
opptak)opptak)opptak)opptak)
(side 40)

Slide Show Slide Show Slide Show Slide Show 
(bildeserie-(bildeserie-(bildeserie-(bildeserie-
visning)visning)visning)visning)
(side 46)

Image Storage Image Storage Image Storage Image Storage 
(bildelagring)(bildelagring)(bildelagring)(bildelagring)
(side 16)

Copy Copy Copy Copy 
(kopier)(kopier)(kopier)(kopier)
(side 42)

Print Order (utskriftsordre)Print Order (utskriftsordre)Print Order (utskriftsordre)Print Order (utskriftsordre)
Stillbilder kun fra minnekort 
(side 44)

Picture/Video Picture/Video Picture/Video Picture/Video 
Information Information Information Information 
(informasjon (informasjon (informasjon (informasjon 
om bilde/om bilde/om bilde/om bilde/
videoopptak)videoopptak)videoopptak)videoopptak)
(side 48)
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Kapittel 1
Oppsettmenyer
Bruk menyene i oppsettmodus til å tilpasse kameraet etter egne behov. Hvis du 
vil ha mer informasjon om hvordan du bruker menyalternativene, kan du slå 
opp på sidenumrene angitt nedenfor.

Slik får du tilgang til menyene i oppsettmodus:
1 Vri modusvelgeren til oppsett . 

Oppsettmenyskjermen vises på LCD-
displayet.

2 Bruk pilknappene  til å bla 
gjennom alternativene i menyene og 
undermenyene.

3 Trykk på knappen Select (velg).

MenyMenyMenyMeny MenyMenyMenyMeny

Display Brightness Display Brightness Display Brightness Display Brightness 
(lysstyrke på LCD-displayet)(lysstyrke på LCD-displayet)(lysstyrke på LCD-displayet)(lysstyrke på LCD-displayet)
(side 49)

Language (språk)Language (språk)Language (språk)Language (språk)
(side 51)

Date/Time set (still inn Date/Time set (still inn Date/Time set (still inn Date/Time set (still inn 
dato/klokkeslett)dato/klokkeslett)dato/klokkeslett)dato/klokkeslett)
(side 6)

Image Storage Image Storage Image Storage Image Storage 
(bildelagring)(bildelagring)(bildelagring)(bildelagring)
(side 16)

Video Out (videoutsignal)Video Out (videoutsignal)Video Out (videoutsignal)Video Out (videoutsignal)
(side 50)

About (om)About (om)About (om)About (om)
(side 51)

Video Playback Display (vis Video Playback Display (vis Video Playback Display (vis Video Playback Display (vis 
datostempel på video)datostempel på video)datostempel på video)datostempel på video)
(side 35)

FormatFormatFormatFormat
(side 52)
13



Kapittel 1
Navigere gjennom menyene
Metoden for å bla gjennom menyene og å velge alternativer er lik i alle fire 
kameramodi.

Slik viser du menyene på LCD-displayet:
! I video- , stillbilde-  og 

gjennomsynsmodus  trykker du på 
knappen Menu (meny) for å vise menyene.

I gjennomsynsmodus vises menyene på 
displayet sammen med et stillbilde eller 
det første bildet i et videoopptak. 

! I oppsettmodus  vises menyene 
automatisk når du vrir modusvelgeren til 
oppsett.

Navnet på den valgte menyen vises en kort stund øverst til høyre på 
skjermen.

Slik navigerer du mellom og velger menyer og 
alternativer:
1 Bruk pilknappene  til å bla 

gjennom alternativene i menyene og 
undermenyene.
En pil på skjermen angir ytterligere 
alternativer. 

2 Trykk på knappen Select (velg) for å vise 
undermenyene for den uthevede menyen, 
og for å bruke et uthevet alternativ på en 
undermeny.

3 I video-, stillbilde- og gjennomsynsmodiene 
kan du trykke på knappen Menu (meny) for 
å slå av menyene.

Knappen Menu (meny)

Menynavn

Ytterligere alternativer

Undermenyvisning

Knappen 
Select (velg)
 14



Kapittel 1
Sjekke gjeldende kamerastatus
I video- eller stillbildemodus kan du når som helst trykke på -knappen for å 
sjekke hvilke kamerainnstillinger som er aktive.

1 Vri modusvelgeren til video  eller 
stillbilde , og slå på kameraet.

Ikonene som vises på statusskjermen 
angir hvilke kamerafunksjoner som er 
aktive på gjeldende tidspunkt. 

2 Hvis du vil vise statusikonene mens du er i 
video- eller stillbildemodus, kan du trykke 
på knappen .

3 Trykk på nytt på  for å slå av ikonene.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinje

Skjermikoner

Nærbilde Selvut-
løser

Blits, hvis 
du er i 
stillbilde-
modus/
Videoopp-
tak, hvis du 
er i 
videomodus

Kvalitet Antall 
gjenværen
de bilder/
gjen-
værende 
opptakstid 
for video

Lagringssteds-
innstilling

/
Good (god)

Best (beste)
/

min:sek

Intern- 

Minne-
minne

kort
15



Kapittel 1
Skjermikoner

Velge internminne eller minnekort
KODAK DX3600 Zoom digitalt kamera har to lagringsalternativer: Kameraets 
internminne eller et uttakbart minnekort (ekstrautstyr).
Internminne —Internminne —Internminne —Internminne — Ta og lagre videoopptak på opptil 90 sekunder eller 50 
bilder med god kvalitet (videoopptak på 35 sekunder eller 16 bilder med best 
kvalitet) i kameraets internminne på 8 MB. Du har alltid minne i kameraet, 
selv om du ikke har med deg minnekort.
Minnekort —Minnekort —Minnekort —Minnekort — Du kan ta og lagre så mange bilder og videoopptak du vil, 
avhengig av størrelsen på og antall minnekort du har. Videoopptak bruker mer 
minne enn bilder, så det kan være en god ide å kjøpe et minnekort med større 
kapasitet til videoopptak. 
Du kan ta bilder eller gjøre videoopptak på minnekortet og deretter kopiere og 
lagre de du liker best i internminnet (slå opp på side 42).
Slå opp på side 97 hvis du vil ha informasjon om lagringskapasiteten til 
internminnet og minnekort.
Du kan kjøpe ekstra KODAK Picture Card (minnekort) på hjemmesiden vår 
http://www.kodak.com/go/accessories.

Endre innstillingen for lagringssted
Innstillingen for lagringssted avgjør hvor bildene blir lagret når du tar dem, og 
hvor kameraet leter etter dem når du er i gjennomsynsmodus. 
Endre innstillingen på menyen Image Storage (bildelagring) som kan nås fra 
alle de fire innstillingene på modusvelgeren. Slå opp på side 9 hvis du vil vite 
hvordan du får tilgang til menyene fra modusvelgeren.

Forstørrelse Datostempel Dårlig batteri Oppbrukt batteri
(blinker)
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Kapittel 1
1 Uthev Image Storage-menyen (bildelagring)  på en av 
menyskjermene.

2 Trykk på knappen Select (velg).

3 Uthev lagringsstedet du vil bruke, og trykk 
deretter på knappen Select (velg).
AUTO (standard) —AUTO (standard) —AUTO (standard) —AUTO (standard) — På Auto-innstillingen 
bruker kameraet minnekort hvis det er satt i 
et slikt i kameraet. Hvis det ikke er satt i noe 
minnekort, vil kameraet bruke det interne 
minnet.
INTERNAL MEMORY (internminne) —INTERNAL MEMORY (internminne) —INTERNAL MEMORY (internminne) —INTERNAL MEMORY (internminne) — 
Kameraet bruker alltid internminnet når 
innstillingen for internminne er valgt, selv 
om det er installert et minnekort.

4 Velg Continue (fortsett) (eller Cancel (avbryt) for å endre mening), og 
trykk deretter en gang til på knappen Select (velg).
Det vises en melding mens kameraet endrer lagringssted.
Innstillingen forblir aktiv helt til du endrer den.

MERK: Uansett hvilken modus du bruker til å få tilgang til menyen Image 
Storage (bildelagring), gjelder innstillingen for alle kamerafunksjoner 
– lagring av bilder og videoopptak etterhvert som du tar dem, og 
gjennomsyn og bearbeiding av bilder og videoopptak som er lagret i 
kameraet. 

✔ = nåværende 
innstilling
17



Kapittel 1
Sjekke ikonet for lagringssted
Ikonet for lagringssted som vises på statuslinjen angir:

 – MinnekortMinnekortMinnekortMinnekort
 – InternminneInternminneInternminneInternminne

! I videomodus  og stillbildemodus videomodus  og stillbildemodus videomodus  og stillbildemodus videomodus  og stillbildemodus 
 angir ikonet for lagringssted hvor 

bildene og videoopptakene vil lagres når du 
tar dem. 

I følgende eksempel blir bildene og 
videoopptakene lagret på minnekortet.

Trykk på pilknappen  for å vise 
statuslinjen.

! I gjennomsynsmodus gjennomsynsmodus gjennomsynsmodus gjennomsynsmodus  viser ikonet for 
lagringssted hvor bildet eller videopptaket 
som vises på gjeldende tidspunkt er lagret.

I følgende eksempel er bildet som vises 
lagret i internminnet.
 18



2 Ta stillbilder

Bruk stillbildeinnstillingen  på modusvelgeren når du tar bilder eller vil 
tilpasse fotograferingsinnstillingene. Før du begynner å fotografere, må du 
passe på at du har angitt riktig bildelagringssted (side 16).

Ta bilder
1 Vri modusvelgeren til stillbilde .
2 Komponer bildet. Bruk søkeren eller slå på 

forhåndsvisning (side 21), og bruk LCD-
displayet.

3 Trykk lukkerknappen halvveis ned til 
søkerlampen lyser grønt, og trykk deretter 
lukkerknappen helt ned. 

Den grønne søkerlampen blinker mens 
bildet lagres.

Den gule søkerlampen blinker mens 
blitsen lades opp. Vent om nødvendig til 
blitsen er ladet opp før du tar neste bilde.

OBS!:
Minnekort skal ikke tas ut eller settes i når den grønne Minnekort skal ikke tas ut eller settes i når den grønne Minnekort skal ikke tas ut eller settes i når den grønne Minnekort skal ikke tas ut eller settes i når den grønne 
søkerlampen blinker. Hvis du gjør det, kan bildene, minnekortet søkerlampen blinker. Hvis du gjør det, kan bildene, minnekortet søkerlampen blinker. Hvis du gjør det, kan bildene, minnekortet søkerlampen blinker. Hvis du gjør det, kan bildene, minnekortet 
eller kameraet påføres skade.eller kameraet påføres skade.eller kameraet påføres skade.eller kameraet påføres skade.

Søker-
lampe
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Kapittel 2
Vise/slette det siste bildet som ble tatt
Funksjonen QuickView (hurtigvisning) viser hvert bilde på LCD-displayet rett 
etter at du har tatt det. Mens bildet vises, har du muligheten til å slette det.
Spar plass i det interne minnet eller på minnekortet ved bare å beholde de 
bildene du liker.
Slå på QuickView (hurtigvisning):
1 Vri modusvelgeren til stillbilde , og trykk deretter på knappen Menu 

(meny).
2 Uthev menyen QuickView (hurtigvisning) , og trykk deretter på 

knappen Select (velg).
3 Uthev alternativet On (på), og trykk deretter på knappen Select (velg).
4 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av menyskjermbildet.

Ta et bilde:
Trykk utløserknappen helt ned for å ta et 
bilde.

Bildet vises i kort tid på LCD-displayet 
sammen med -ikonet.

Hvis den automatiske visningen forsvinner, kan du kalle den tilbake ved å 
trykke på pilknappen .

Slette det siste bildet som ble tatt:
1 Trykk på pilknappen .

Skjermbildet Delete Picture? (slett bilde?) 
kommer frem.

2 Uthev Yes (ja), og trykk deretter på 
knappen Select (velg).

Bildet slettes fra kameraet.
 20



Kapittel 2
MERK: Når du bruker Preview (forhåndsvisning) (slå opp på side 21), er 
QuickView (hurtigvisning) alltid aktiv, selv om du har slått av dette 
alternativet.

Se en forhåndsvisning av bildet 
Når funksjonen for forhåndsvisning er på, vises det et direktebilde på LCD-
displayet før du tar et bilde. Bruk LCD-displayet i stedet for søkeren til å sikte 
inn fotoobjektet.

1 Slå på forhåndsvisning ved å vri 
modusvelgeren til stillbilde , og deretter 
trykke på knappen Select (velg).

LCD-displayet viser et direktebilde og 
statuslinjen.

2 Komponer motivet i LCD-displayet og ta 
bildet på vanlig måte.

3 Hvis du vil vise det siste bildet som er tatt i 
denne økten, trykk på .

4 Hvis du vil slå av forhåndsvisning, trykker 
du en gang til på knappen Select (velg).

Direktebilde
Trykk på 
knappen 
Select 
(velg)
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Kapittel 2
Ta nærbilder
Bruk innstillingen Close-up (nærbilde) til å få større skarphet og flere detaljer 
i nærbilder, fra 25 til 60 cm fra fotoobjektet.

Slik slår du på nærbildefunksjonen:
1 Vri modusvelgeren til stillbilde , og 

trykk deretter på knappen Menu (meny).
2 Merk Close-up-menyen (nærbildemenyen) 

, og trykk deretter på knappen Select 
(velg).

3 Uthev alternativet On (på), og trykk deretter 
på knappen Select (velg).

4 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av menyskjermbildet.
Innstillingen for nærbilde nullstilles når du slår av kameraet.
MERK: Optisk zoom (side 22) kan ikke brukes når innstillingen for nærbilde 

er på.

Bruke zoom til stillbilder
Kameraet er utstyrt med optisk og digital zoom. Den optiske zoomen brukes til 
å komme to ganger nærmere (2X) fotoobjektet. Deretter kan du bruke den 
digitale zoomen til å komme enda 3 ganger nærmere.
Når du bruker den optiske zoomen, beveger objektivet seg når du trykker på 
zoomeknappen. Den digitale zoomen oppnås ved hjelp av digital 
bildebehandling i kameraet uten at objektivet beveger seg. Når du slår på 
kameraet, skyves objektivet til stillingen for vidvinkel. Forhåndsvisning må 
benyttes ved bruk av digital zoom.
MERK: Zoomefunksjonene kan brukes på stillbilder, men ikke til videoopptak.
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Kapittel 2
Bruke zoom
1 Vri modusvelgeren til stillbilde .
2 Aktiver optisk zoomAktiver optisk zoomAktiver optisk zoomAktiver optisk zoom. Skyv zoomeknappen til 

T (telefoto) for å komme nærmere 
fotoobjektet. Skyv zoomeknappen mot W 
(vidvinkel) for å komme lengre unna. 

Endringen vises i søkeren eller på LCD-
displayet hvis forhåndsvisning er på.

3 Ta bildet.
4 Hvis du vil komme enda nærmere, skal du aktivere den digitale zoomenskal du aktivere den digitale zoomenskal du aktivere den digitale zoomenskal du aktivere den digitale zoomen. 

Skyv zoomeknappen så langt den går i T-stillingen, grensen for den optiske 
zoomen. Slipp opp knappen og skyv den én gang til mot T.
LCD-displayet oppdaterer det zoomede bildet og forstørrelsesgraden 
etterhvert som det endres. 

5 Ta bildet.
MERK: Bildekvaliteten kan bli noe redusert når du bruker digital zoom. Den 

digitale zoomen slås automatisk av når kamerastatus endres (når du 
slår av forhåndsvisning, vrir på modusvelgeren, slår av kameraet eller 
når kameraet går inn i modusen Sleep (hvilemodus)).

W T
Zoome-
knapp
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Kapittel 2
Bruke blits til stillbilder
Når du tar bilder i mørke, innendørs eller utendørs under dårlige lysforhold, 
trenger bildene blits. Kamerablitsen fungerer ved en avstand på mellom 0,5 og 
3,2 m fra fotoobjektet. I telefotomodus fungerer blitsen fra 0,5 til 2,3 m.
MERK: Blits kan brukes på stillbilder, men ikke til videoopptak.

Trykk flere ganger på -knappen for å bla 
gjennom blitsalternativene
Blitsikonet som vises på statuslinjen på 
LCD-displayet (side 15), er det aktive 
alternativet.

MERK: Alle blitsalternativer går tilbake til Auto (automatisk) når kameraet er 
slått av, unntatt alternativet Red-eye (røde øyne).

SELECT

MENU

Automatisk blits —Automatisk blits —Automatisk blits —Automatisk blits — Blitsen går av når lysforholdene krever det.

Av —Av —Av —Av — blitsen går aldri av.

Utfyllingsblits  —Utfyllingsblits  —Utfyllingsblits  —Utfyllingsblits  — Blitsen går av hver gang du tar bilde, uavhengig 
av lysforholdene.

Røde øyne —Røde øyne —Røde øyne —Røde øyne — Blitsen går av én gang, slik at fotoobjektets øyne 
blir vant til lyset før blitsen går av igjen idet bildet tas. Velegnet 
for portrettbilder. Innstillingen for røde øyne forblir aktiv helt til 
du endrer den.
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Kapittel 2
Når du vil være med på bildet
Selvutløseren gir en utsettelse på 10 sekunder fra du trykker på 
utløserknappen til bildet blir tatt. Denne innstillingen er ypperlig når du selv vil 
være med på bildet.

Slå på selvutløseren:
1 Vri modusvelgeren til stillbilde , og 

trykk deretter på knappen Menu (meny).
2 Uthev menyen Self Timer (selvutløser) 

, og trykk deretter på knappen Select 
(velg).

3 Uthev alternativet On (på), og trykk deretter 
på knappen Select (velg).

4 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av 
menyskjermbildet.

Ta bildet:
1 Sett kameraet på et flatt, stødig underlag, 

eller bruk et stativ.
2 Sikt inn bildet, og trykk deretter 

utløserknappen helt ned.

LCD-displayet slås av. Den røde 
selvutløserlampen foran på kameraet 
lyser i 8 sekunder. Deretter blinker den i 2 
sekunder, til bildet er tatt.

Funksjonen Self Timer (selvutløser) slås av når du har tatt bildet.

Selvutløser-
lampe
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Kapittel 2
Stille inn bildekvalitet
Bruk innstillingen Quality (kvalitet) til å velge en bildeoppløsning.
1 Vri modusvelgeren til stillbilde , og trykk deretter på knappen Menu 

(meny).
2 Uthev menyen Quality (kvalitet) , og trykk deretter på knappen Select 

(velg).

3 Uthev den kvalitetsinnstillingen du vil bruke. 
Best (beste) (1800 x 1200) —Best (beste) (1800 x 1200) —Best (beste) (1800 x 1200) —Best (beste) (1800 x 1200) — gir mer 
detaljerte bilder og større 
utskriftsstørrelser. Gir høyere 
bildeoppløsning og større filstørrelser 
(1800 x 1200 piksler). 
Når Best (beste) kvalitet er stilt inn, vises 
det to stjerner  på LCD-statuslinjen. 
Good (god) (900 x 600) —Good (god) (900 x 600) —Good (god) (900 x 600) —Good (god) (900 x 600) — gir mindre 
utskriftsstørrelser for e-postmeldinger eller 
skjermvisning. Bilder får mindre oppløsning 
og filstørrelsene er mindre (900 x 600 
piksler), noe som sparer plass i det interne 
minnet eller på minnekortet. 
Når Good (god) kvalitet er stilt inn, vises 
det én stjerne  på LCD-statuslinjen.

4 Trykk på knappen Select (velg).
5 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av 

menyskjermbildet.
Denne innstillingen forblir aktiv helt til du 
endrer den.
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Kapittel 2
Påføre datoen på bilder
Bruk innstillingen Date Stamp (datostempel) til å påføre datoen på bildene.
Denne innstillingen er ypperlig når du vil registrere når et bilde ble tatt, for 
eksempel i forbindelse med en fødselsdag eller et forsikringskrav.

1 Kontroller at kameraklokken er stilt på riktig dato (side 6).
2 Vri modusvelgeren til stillbilde , og trykk deretter på knappen Menu 

(meny).
3 Uthev menyen Date Stamp (datostempel) , og trykk deretter på 

knappen Select (velg).

4 Uthev datostempelalternativet du vil bruke:
Off (Av)Off (Av)Off (Av)Off (Av) – slår av datostempelet
Uthev ett av datoformatene for å slå på 
Date Stamp (datostempel) 
(eksempeldatoen er 15. oktober 2001):
åååå/mm/ddåååå/mm/ddåååå/mm/ddåååå/mm/dd (2001/10/15)
mm/dd/ååååmm/dd/ååååmm/dd/ååååmm/dd/åååå (10/15/2001)
dd/mm/åååådd/mm/åååådd/mm/åååådd/mm/åååå (15/10/2001)

5 Trykk på knappen Select (velg).
6 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av 

menyskjermbildet.
Den gjeldende datoen trykkes nå nederst til høyre i bildene du tar mens Date 
Stamp (datostempel) er på.
Denne innstillingen forblir aktiv helt til du endrer den.
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3 Gjøre videoopptak

Bruk videoinnstillingen  på modusvelgeren når du gjør videoopptak eller 
vil tilpasse innstillingene for videoopptak. Før du begynner å gjøre et 
videoopptak, må du passe på at du har angitt ønsket bildelagringssted 
(side 16).

Gjøre videoopptak
1 Vri modusvelgeren til video  .

Forhåndsvisning er på. LCD-displayet 
viser et direktebilde og statuslinjen. Vist 
tid angir hvor mye opptakstid som 
gjenstår.

2 Komponer motivet på LCD-displayet, eller 
trykk på knappen Selct (velg) for å slå av 
forhåndsvisningen og bruke søkeren.

3 Trykk lukkerknappen halvveis ned til 
søkerlampen lyser grønt, og gjør deretter 
opptak på to måter:

! Trykk og hold nedeTrykk og hold nedeTrykk og hold nedeTrykk og hold nede – fortsett å trykke lukkerknappen helt ned og hold den 
der. Slipp opp igjen lukkerknappen når du vil stanse opptaket.

! Trykk og slipp opp igjenTrykk og slipp opp igjenTrykk og slipp opp igjenTrykk og slipp opp igjen – fortsett å trykke lukkerknappen helt ned og 
slipp den opp igjen innen 2 sekunder. Trykk på  lukkerknappen igjen når 
du vil stanse opptaket.
Den grønne søkerlampen blinker mens kameraet gjør opptak.
Opptaket opphører hvis du når det angitte intervallet for videolengde 
(side 36), eller når gjeldende lagringssted er fullt.

Søker-
lampe
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Kapittel 3
Når forhåndsvisning og hurtigvisning er på, kan du spille av videoen 
med det samme, og deretter avgjøre om du vil beholde eller slette den. 
Slå opp på side 30.

Se gjennom/slette det siste 
videoopptaket som ble gjort
Hurtigvisningsfunksjonen viser det første bildet i et videoopptak på LCD-
displayet rett etter at du har tatt det.

1 Trykk på knappen Selct (velg) for å spille av 
videoopptaket.

2 Videoopptaket slettes ved å trykke på 
pilknappen .

Skjermbildet Delete Video? (slett 
videoopptak?) kommer frem.

3 Uthev Yes (ja), og trykk deretter på 
knappen Select (velg).

Videoopptaket slettes fra kameraet.

Hvis den automatiske visningen forsvinner, kan du kalle den tilbake ved å 
trykke på pilknappen .
MERK: Når du bruker forhåndsvisning til å ta bilder (slå opp på side 31, neste 

avsnitt), er QuickView (hurtigvisning) alltid aktiv, selv om du har slått av 
dette alternativet.
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Kapittel 3
Forhåndsvisning av videopptak 
Når funksjonen for forhåndsvisning er på, vises det et direktebilde på LCD-
displayet før du gjør videoopptaket. Bruk LCD-displayet i stedet for søkeren til 
å sikte inn fotoobjektet.

1 Slå på forhåndsvisning ved å vri 
modusvelgeren til video , og deretter 
trykke på knappen Select (velg).

LCD-displayet viser et direktebilde og 
statuslinjen.

2 Komponer motivet på LCD-displayet og 
begynn opptaket.

3 Hvis du vil vise det siste bildet eller 
videoopptaket som er tatt i denne økten, 
trykk på .

4 Hvis du vil slå av forhåndsvisning, trykker 
du en gang til på knappen Select (velg).

MERK: I videomodus er kameraets standardinnstilling forhåndsvisning på. Du 
kan når som helst spare batteristrøm ved å trykke på knappen Select 
(velg) for å slå av forhåndsvisning.

Direktebilde
Trykk på 
knappen 
Select (velg).
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Kapittel 3
Gjør nærbildevideoopptak
Når du gjør videoopptak på nært hold, fra 25 til 60 cm, skal du bruke 
innstillingen for nærbilde for å få større skarphet og flere detaljer.

Slik slår du på nærbildefunksjonen:
1 Vri modusvelgeren til video , og trykk 

deretter på knappen Menu (meny).
2 Merk nærbildemenyen , og trykk 

deretter på knappen Select (velg).
3 Uthev alternativet On (på), og trykk deretter 

på knappen Select (velg).
4 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av 

menyskjermbildet.
Innstillingen for nærbilde slås av når du slår av kameraet.

Når du vil være med på videoopptaket
Selvutløseren gir en utsettelse på 10 sekunder fra du trykker på 
lukkerknappen til videooptaket påbegynnes. Denne innstillingen er ideell når 
du selv vil være med på videopptaket.

Slå på selvutløseren:
1 Vri modusvelgeren til video , og trykk 

deretter på knappen Menu (meny).
2 Uthev menyen Self Timer (selvutløser) 

, og trykk deretter på knappen Select 
(velg).

3 Uthev alternativet On (på), og trykk deretter 
på knappen Select (velg).

4 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av 
menyskjermbildet.
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Kapittel 3
Gjør videoopptaket:
1 Sett kameraet på et flatt, stødig underlag, 

eller bruk et stativ.
2 Sikt inn bildet, og trykk deretter på 

lukkerknappen. Slå opp på side 29 for 
informasjon om to måter å gjøre opptak på.

LCD-displayet slås av. Den røde 
selvutløserlampen foran på kameraet 
lyser i 8 sekunder. Deretter blinker den i 2 
sekunder til videoopptaket påbegynnes.

Når kameraet gjør opptak, lyser 
selvutløserlampen kontinuerlig rødt, og 
slukkes deretter når opptaket avsluttes.

Funksjonen Self Timer (selvutløser) slås av når du har avsluttet videoopptaket.

Stille inn videokvalitet
Bruk innstillingen Video Quality (videokvalitet) til å velge videooppløsning.
1 Vri modusvelgeren til video , og trykk deretter på knappen Menu 

(meny).
2 Uthev menyen Video Quality (videokvalitet) , og trykk deretter på 

knappen Select (velg).

3 Uthev den kvalitetsinnstillingen du vil bruke. 
Best (beste) (320 x 240) —Best (beste) (320 x 240) —Best (beste) (320 x 240) —Best (beste) (320 x 240) — er mer 
detaljrik og egnet for visning på en TV- eller 
dataskjerm. Har høyere oppløsning og 
større filstørrelser (320 x 240 piksler). 
Når Best Quality (beste kvalitet) er stilt 
inn, vises to stjerner  på LCD-
statuslinjen.

Selvutløserlampe
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Kapittel 3
Good (god) (160 x 120) —Good (god) (160 x 120) —Good (god) (160 x 120) —Good (god) (160 x 120) — velegnet for e-
post eller LCD-displayet. Har lavere 
oppløsning og mindre filstørrelser (160 x 
120 piksler), noe som sparer plass i 
internminnet eller på minnekortet. 
Når Good Quality (god kvalitet) er stilt 
inn, vises det én stjerne  på LCD-
statuslinjen.

4 Trykk på knappen Select (velg).
5 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av menyskjermbildet.

Denne innstillingen forblir aktiv helt til du endrer den.
MERK: Enkelte minnekort av eldre modell kan ikke gjøre videoopptak med 

Best (best) kvalitet. Hvis det kommer en melding om dette på LCD-
displayet, skal du endre kvalitetsinnstillingen til Good (god) kvalitet 
eller endre lagringssted til internminnet (slå opp på side 16).
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Kapittel 3
Vise dato/klokkeslett på videoopptak
Når innstillingen Video Playback Display (vis datostempel på video) er på, vises 
dato og klokkeslett for opptakstidspunktet på displayet de fem første 
sekundene når videoen spilles av.
1 Kontroller at kameraklokken er stilt på riktig dato (side 6).
2 Vri modusvelgeren til oppsett .
3 Uthev menyen Video Playback Display (vis datostempel på video) , og 

trykk deretter på knappen Select (velg).

4 Uthev alternativet for dato- eller dato-/
klokkeslettstempel du vil bruke:

Off (av) Off (av) Off (av) Off (av)  – slår av visning av datostempel 
på video
Merk ett av formatene for dato/klokkeslett 
for å slå på visning av datostempel på 
video (yyyy=år, mm=måned, dd=dag, 
hh=timetall, mm=minutter)

5 Trykk på knappen Select (velg).
6 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av 

menyskjermbildet.
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Kapittel 3
Stille inn videolengde
Du kan angi tilmålt tid for videoopptakene du gjør. Innstillingen for 
videolengde er nyttig når du vil spare plass på kameraets internminne eller på 
et minnekort, eller hvis du vil at alle videoopptakene dine skal ha samme 
lengde.

1 Vri modusvelgeren til video , og trykk 
deretter på knappen Menu (meny).

2 Uthev menyen Video Length (videolengde) 
, og trykk deretter på knappen Select 

(velg).
3 Uthev innstillingen du vil bruke. 

Ubegrenset (standardinnstilling) —Ubegrenset (standardinnstilling) —Ubegrenset (standardinnstilling) —Ubegrenset (standardinnstilling) — 
Kameraet fortsetter opptaket helt til du 
stanser det, eller til gjeldende lagringssted 
er fullt.
5, 15, eller 30 sekunder —5, 15, eller 30 sekunder —5, 15, eller 30 sekunder —5, 15, eller 30 sekunder — Kameraet 
fortsetter opptaket i angitt tidsrom, eller til 
gjeldende lagringssted er fullt.

4 Trykk på knappen Select (velg).
5 Trykk på knappen Menu (meny) for å slå av 

menyskjermbildet.
Denne innstillingen forblir aktiv helt til du 
endrer den.

MERK: Hvis gjeldende lagringssted ikke har plass til et opptak av angitt lengde, 
lyser søkerlampen rødt når du slår av menyskjermen. Skjermmeldingen 
”memory full” (minnet er fullt) vises hvis du prøver å gjøre 
videoopptak.
Slå opp på side 97 for å finne ut hvor mange sekunders videoopptak du 
kan lagre i kameraets internminne eller på minnekort.
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4 Se gjennom bilder og 
videoopptak

Navigere gjennom bilder og videoopptak
1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn  .

Kameraet får tilgang til enten 
internminnet eller minnekortet (side 16) 
og viser det siste bildet eller 
videoopptaket som ble tatt eller vist fra 
dette stedet. 

2 Bruk pilknappene  til å bla fremover 
eller bakover gjennom bildene.

3 Du kan gå gjennom ett bilde om gangen ved å trykke på og slippe opp en 
pilknapp. Hvis du vil bla raskt gjennom bildene, kan du trykke på og holde 
nede en pilknapp.

4 Du avslutter gjennomsynsmodus ved å vri modusvelgeren til en annen 
innstilling.
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Kapittel 4
StatusikonerStatusikonerStatusikonerStatusikoner
Følgende ikoner vist på LCD-displayet angir hvilke funksjoner som ble anvendt 
på bildet eller videoopptaket da det ble tatt:

Video-
lengde

Video Indeks-
utskrift

Utskrifts-
ordre

Beskytt Bilde-
nummer

Lagringssted for bilde 
eller videoopptak

Datostempel Dårlig batteri Oppbrukt batteri (blinker)

Internminne
Minnekort
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Kapittel 4
Spille av et videoopptak
1 Hvis du vil spille av eller stansespille av eller stansespille av eller stansespille av eller stanse et 

videoopptak, skal du trykke på knappen 
Select (velg).
Eller trykk på meny-knappen, uthev menyen 
Video Play (spill av videoopptak)  , og 
trykk deretter på knappen Select (velg).

Tidsvisningen angir nedtelling for 
videolengden mens videoopptaket 
avspilles.

2 Hvis du vil endre avspillingsvolumetendre avspillingsvolumetendre avspillingsvolumetendre avspillingsvolumet, skal du trykke på pilknappene .
3 Hvis du vil spole tilbakespole tilbakespole tilbakespole tilbake videoopptaket, skal du trykke på pilknappen .
4 Hvis du vil gågågågå til neste bilde eller videoopptak, skal du trykke på 

pilknappen .
MERK:  Du kan spille av videoopptakene på en TV-skjerm. Slå opp på side 47 

for anvisninger om tilkobling. Videoopptak foretatt med innstillingen 
Good (god) kvalitet, fyller ikke hele skjermbildet på et TV-apparat.
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Kapittel 4
Slette bilder og videoopptak
Bruk funksjonen Delete (slett) til raskt å slette ett av eller alle bildene og 
videoopptakene fra kameraets internminne eller minnekortet.
1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn , og trykk på knappen Menu 

(meny).
2 Uthev menyen Delete (slett) , og trykk deretter på knappen Select 

(velg).

3 Uthev det slettingsalternativet du vil bruke:
PICTURE (bilde) —PICTURE (bilde) —PICTURE (bilde) —PICTURE (bilde) — sletter bildet eller 
videoopptaket som vises, og viser deretter 
det neste tilgjengelige bildet eller 
videoopptaket.
EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) — Fører deg tilbake til 
gjennomsynsmenyene.
ALL (alle) —ALL (alle) —ALL (alle) —ALL (alle) — Sletter alle bildene og 
videoopptakene i internminnet eller på 
minnekortet, avhengig av innstillingen for 
lagringssted.

4 Trykk på knappen Select (velg), og følg instruksjonene på skjermen for å 
slette bildene og videoopptakene.

MERK: Hvis bildet eller videoopptaket er beskyttet med kommandoen Protect 
(beskytt), må du fjerne beskyttelsen før du sletter (side 41).
 40



Kapittel 4
Beskytte bilder og videoopptak mot 
sletting
Bruk Protect-funksjonen (beskytt) til å forhindre at visse bilder og 
videoopptak slettes fra internminnet eller minnekortet ved et uhell.
Slik beskytter du et bilde eller videoopptak:
1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn , og vis bildet eller videoopptaket du 

vil beskytte.
2 Trykk på knappen Menu (meny).
3 Uthev menyen Protect (beskytt) , og trykk deretter på knappen 

Select (velg).
Bildet eller videoopptaket er beskyttet, og kan ikke slettes. Beskytt-
ikonet  kommer til syne sammen med det beskyttede bildet eller 
videoopptaket hver gang det vises.

MERK: Ved formatering slettes beskyttede bilder og videoopptak (slå opp på 
side 52). 

4 Hvis du vil fjerne beskyttelsen, trykker du én gang til på knappen Select 
(velg).
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Kapittel 4
Kopiere bilder og videoopptak
Ved hjelp av funksjonen Copy (kopier) kan du kopiere bilder og videoopptak 
mellom kameraets internminne og et minnekort. Du kan ta bilder og gjøre 
videoopptak på et minnekort, og deretter kopiere og lagre de du liker best i 
internminnet.
Eller kanskje du vil kopiere bildene og videoopptakene til et minnekort, slik at 
de blir mer mobile: Dermed kan du vise bildene på en datamaskin eller få laget 
papirkopier av dem på fotobutikken.

Før du kopierer
Før du kopierer filer, må du kontrollere følgende:
! Et minnekort sitter i kameraet.
! Kameraets bildelagringssted er angitt til det stedet du kopierer frafrafrafra. Slå opp 

på Velge internminne eller minnekort, side 16.

Kopiere bilder
1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn , og trykk på knappen Menu 

(meny).
2 Uthev menyen Copy (kopier) , og trykk deretter på knappen Select 

(velg).

3 Uthev kopieringsalternativet du vil bruke:
PICTURE (bilde) —PICTURE (bilde) —PICTURE (bilde) —PICTURE (bilde) — kopierer alle bildene 
eller videoopptakene fra det valgte 
lagringsstedet til det andre stedet.
EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) — tar deg tilbake til 
kopieringsskjermbildet.
ALL (alle) —ALL (alle) —ALL (alle) —ALL (alle) — kopierer alle bildene og 
videopptakene fra det valgte lagringsstedet 
til det andre stedet.

4 Trykk på knappen Select (velg).
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Kapittel 4
En fremdriftslinje viser hvor langt kopieringsprosessen er kommet. Hvis du 
vil ha informasjon om bildenummerering etter kopiering, slå opp på 
side 100.
MERK: Bilder og videoopptak blir kopiert, ikke flyttet. Hvis du ønsker det, kan 

du slette bildene manuelt fra det originale lagringsstedet (slå opp på 
side 40).

Forstørre stillbilder
Bruk Magnify-funksjonen (forstørre) til å zoome inntil to ganger faktisk 
størrelse og navigere til ulike deler av bildet. Denne funksjonen egner seg 
utmerket til sjekking av detaljer på bildet.
MERK: Forstørrelsesfunksjonen kan brukes når du ser gjennom stillbilder, 

men ikke for videoopptak.

1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn , og 
trykk på knappen Menu (meny).

2 Uthev menyen Magnify (forstørr) , og 
trykk deretter på knappen Select (velg).

Bildet er forstørret to ganger, og menyene 
forsvinner.

3 Bruk pilknappene   til å 
navigere til ulike deler av bildet.

4 Trykk på knappen Select (velg) for å vise 
bildet på nytt i opprinnelig størrelse.
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Kapittel 4
Velge bilder som skal skrives ut 
automatisk
Bruk funksjonen Print Order (utskriftsordre) til å velge bestemte bilder på et 
minnekort som automatisk skal skrives ut. Når du setter et minnekort i en 
KODAK Personal Picture Maker eller de fleste skrivere som er utstyrt med 
kortleser, skrives de valgte bildene automatisk ut.
MERK: Utskriftsordre er bare tilgjengelig for bildene (ikke videoopptakene) 

som er lagret på minnekort. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for 
bilder som er lagret i kameraets internminne.

Opprette en utskriftsordre
1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn , og trykk på knappen Menu 

(meny).
2 Uthev menyen Print Order (utskriftsordre) , og trykk deretter på 

knappen Select (velg).

3 Uthev det alternativet under Print Order 
(utskriftsordre) du vil bruke:
CANCEL PRINT ORDER (avbryt CANCEL PRINT ORDER (avbryt CANCEL PRINT ORDER (avbryt CANCEL PRINT ORDER (avbryt 
utskriftsordre) —utskriftsordre) —utskriftsordre) —utskriftsordre) — annullerer hele 
utskriftsordren fra minnekortet.
INDEX PRINT (indeksutskrift) —INDEX PRINT (indeksutskrift) —INDEX PRINT (indeksutskrift) —INDEX PRINT (indeksutskrift) — bestiller 
en kontaktkopi som inneholder et 
miniatyrbilde av hvert bilde på minnekortet.
CURRENT PICTURE (gjeldende bilde) —CURRENT PICTURE (gjeldende bilde) —CURRENT PICTURE (gjeldende bilde) —CURRENT PICTURE (gjeldende bilde) — 
angir at bildet som vises, skal skrives ut. 
EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) —EXIT (avslutt) — tar deg tilbake til 
menyskjermen. 
ALL PICTURES (alle bilder) —ALL PICTURES (alle bilder) —ALL PICTURES (alle bilder) —ALL PICTURES (alle bilder) — angir at alle 
bildene på minnekortet skal skrives ut.
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Kapittel 4
4 Trykk på knappen Select (velg), og følg anvisningene på skjermen for å 
fullføre ordren.
Hvis meldingen # Copies (antall kopier) vises, trykker du på en 
pilknapp  for å velge antall kopier du vil ha (0-99). Tallet null 
avbryter ordren for dette bildet.

Utskriftsordre-ikonet  vises på LCD-displayet sammen med de bestilte 
bildene.

Skrive ut ordren
Sett minnekortet som inneholder utskriftsordren, i en KODAK Personal Picture 
Maker eller en annen skriver som gir direkte utskrift. Se i brukerhåndboken 
som fulgte med skriveren, hvis du trenger mer informasjon om hvordan du 
automatisk skriver ut ordren.
Eller du kan levere inn minnekortet i en fotobutikk for å få bildene fremkalt på 
en KODAK Picture Maker (bildeautomat).
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Kapittel 4
Kjøre en bildeserievisning
Bruk funksjonen for bildeseriefremvisning til å vise bildene og videoopptakene 
etter hverandre på kameraets LCD-display eller en TV-skjerm (slå opp på 
side 47 hvis du vil ha anvisninger om tilkobling til et eksternt apparat).

Starte bildeserievisningen
1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn , og trykk på knappen Menu 

(meny).
2 Uthev menyen Slide Show (bildeserievisning) , og trykk deretter på 

knappen Select (velg).

3 Uthev Begin Show (start visning), og trykk 
deretter på knappen Select (velg).

Bildene og videoopptakene i kameraet 
(internminne eller minnekort, avhengig 
av bildelagringssted) vises/avspilles én 
gang, i samme rekkefølge som de ble tatt. 
Deretter går kameraet tilbake til 
menyskjermen.

4 Trykk på knappen Select (velg) for å avbryte bildeserievisningen.

Endre visningsintervall
Intervallinnstillingen fra fabrikken viser hvert bilde i fem sekunder. Du kan øke 
visningsintervallet til opptil 60 sekunder.
MERK: Videoopptak avspilles i hele sin lengde, selv om de er lengre enn 

visningsintervallet for bildeserievisningen.
1 Uthev Interval (intervall) på bildeserievisningsskjermen, og trykk deretter 

på knappen Select (velg).
2 Bruk pilknappene  til å velge hvor lenge hvert bilde skal vises (5-60 

sekunder).
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Kapittel 4
3 Trykk på knappen Select (velg).
Intervallinnstillingen opprettholdes helt til du endrer den.

Tilkobling til TV-apparat eller annet 
eksternt apparat
Du kan vise bilder, spille av videoopptak eller holde en bildeseriefremvisning 
på ethvert eksternt apparat som er utstyrt med audio/video-inngang (inngang 
for lyd og bilde), f.eks. TV-apparater, dataskjermer eller digitale 
fremvisningsapparater. Bruk audio/video-kabelen som fulgte med kameraet.

1 Koble audio/video-kabelen til 
video-utgangen på kameraet.

2 Koble audiokontakten (hvit) og 
videokontakten (gul) til audio- og 
videoinngangene på TV-apparatet.

3 Slå opp i brukerhåndboken for TV-
apparatet hvis du vil ha ytterligere 
informasjon om oppsett av innsignal for 
audio og video (lyd og bilde).

Kameraets LCD-display slås av, og TV-skjermen fungerer som 
kameradisplay. Bruk kontrollene på kameraet på vanlig måte.
MERK: Hvis du kobler til eller fra audio/video-kabelen mens du viser en 

bildeserie, stanses bildeserievisningen. Når du starter den på nytt ved å 
velge Begin Show (start visning), begynner den på nytt med det første 
bildet i kameraet.
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Kapittel 4
Vise bilde- eller videoinformasjon
Bruk funksjonen Picture Info (bildeinformasjon) til å vise informasjon om 
hvert av bildene og videoopptakene som er lagret på kameraet.

1 Vri modusvelgeren til gjennomsyn , og 
trykk på knappen Menu (meny).

2 Uthev menyen Picture Info 
(bildeinformasjon) , og trykk deretter 
på knappen Select (velg).

Informasjonen om bildet eller 
videoopptaket som vises, er kun ment for 
visning, og omfatter: filnavn, plassering 
av filen (katalog), dato og klokkeslett 
bildet ble tatt og innstilling for 
bildekvalitet.

3 Trykk på pilknappene  for å vise forrige/neste bilde eller 
videoopptak, sammen med informasjonen for denne filen.

4 Trykk på knappen Select (velg) for å avslutte funksjonen for visning av 
bildeinformasjon.
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5 Tilpasse 
kamerainnstillingene

Bruk oppsett  på modusvelgeren til å tilpasse 
kamerainnstillingene etter eget ønske.

Justere lysstyrke på LCD-display
Du kan justere lysstyrken på LCD-displayet slik at det blir enklere å se det som 
vises på displayet. 
1 Vri modusvelgeren til oppsett .
2 Uthev menyen Display Brightness (lysstyrke på LCD-displayet) , og 

trykk deretter på knappen Select (velg).

3 Bruk pilknappene  til å bla gjennom 
innstillingene for lysstyrke:
De tilgjengelige innstillingene for lysstyrke 
er fra -2,0 (svart skjerm) til +2,0 (hvit 
skjerm), med intervaller på 0,5. Kameraets 
standardinnstillingen er 0,0.

Skjermen forhåndsviser endringene 
etterhvert som du blar gjennom 
innstillingene.
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Kapittel 5
4 Trykk på knappen Select (velg).

Den uthevede innstillingen blir brukt, og 
du kommer tilbake til menyskjermen for 
oppsett.
Denne innstillingen forblir aktiv helt til du 
endrer den.

Stille inn videoutsignalet
Ved hjelp av funksjonen Video Out (videoutsignal) kan du stille inn utsignalet 
for video i kameraet til TV-standarden der du er. Du må ha riktig innstilling for 
Video Out (videoutsignal) når du skal vise en bildeserie på et TV-apparat eller 
et annet eksternt apparat.
1 Vri modusvelgeren til oppsett .
2 Uthev menyen Video Out (videoutsignal) , og trykk deretter på 

knappen Select (velg).

3 Uthev alternativet Video Out (videoutsignal):
NTSC —NTSC —NTSC —NTSC — Standarden som brukes i de fleste 
land utenfor Europa. NTSC brukes blant 
annet i USA og Japan.
PAL —PAL —PAL —PAL — Standarden som brukes i 
europeiske land.

4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta 
endringen, og gå tilbake til menyskjermen 
for oppsett.

Denne innstillingen forblir aktiv helt til du 
endrer den.
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Kapittel 5
Velge et språk
Ved hjelp av funksjonen Language (språk) kan du velge språket for menyene 
og skjermtekst.
1 Vri modusvelgeren til oppsett .
2 Uthev menyen Language (språk) , og trykk deretter på knappen 

Select (velg).

3 Uthev det språket du vil bruke.
4 Trykk på knappen Select (velg) for å godta 

endringene, og gå tilbake til oppsettmenyen.

Skjermteksten vises på det valgte språket.
Denne innstillingen forblir aktiv helt til du 
endrer den.

Vise kamerainformasjon
Funksjonen About this Camera (om dette kameraet) viser informasjon som er 
nyttig hvis du må ringe for å få service på kameraet.

1 Vri modusvelgeren til oppsett .
2 Uthev menyen About (om) , og trykk 

deretter på knappen Select (velg).

Kamerainformasjonen er bare for 
visning, og inneholder informasjon om 
kameramodellen og gjeldende 
fastvareversjon (firmware version). 

3 Trykk på knappen Select (velg) for å 
avslutte visningen av kamerainformasjon.
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Kapittel 5
Formatere minne eller minnekort
Det kan være nødvendig å formatere kameraets internminne hvis det blir 
skadet. Dersom et minnekort er skadet eller har vært brukt i et annet kamera, 
er det mulig at kortet må formateres. Når det blir nødvendig å formatere, vises 
en feilmelding på LCD-skjermen. Slå opp på side 74 hvis du vil vite mer om 
feilmeldinger.

OBS!:
Formatering sletter alt, inkludert beskyttede bilder, fra Formatering sletter alt, inkludert beskyttede bilder, fra Formatering sletter alt, inkludert beskyttede bilder, fra Formatering sletter alt, inkludert beskyttede bilder, fra 
internminnet eller minnekortet. Hvis du tar ut et minnekort under internminnet eller minnekortet. Hvis du tar ut et minnekort under internminnet eller minnekortet. Hvis du tar ut et minnekort under internminnet eller minnekortet. Hvis du tar ut et minnekort under 
formateringen, kan du skade kortet.formateringen, kan du skade kortet.formateringen, kan du skade kortet.formateringen, kan du skade kortet.

1 Vri modusvelgeren til oppsett .
2 Uthev menyen Format (formater) , og trykk deretter på knappen 

Select (velg).

3 Uthev det formateringsalternativet du vil 
bruke:
FORMAT CARD (formater kort) —FORMAT CARD (formater kort) —FORMAT CARD (formater kort) —FORMAT CARD (formater kort) — sletter sletter sletter sletter 
all informasjonen på minnekortetall informasjonen på minnekortetall informasjonen på minnekortetall informasjonen på minnekortet, og 
formaterer kortet på nytt for bruk i 
kameraet. 
CANCEL FORMAT (avbryt formatering) —CANCEL FORMAT (avbryt formatering) —CANCEL FORMAT (avbryt formatering) —CANCEL FORMAT (avbryt formatering) — 
avbryter uten å foreta endringer.
FORMAT MEMORY (formater minne) —FORMAT MEMORY (formater minne) —FORMAT MEMORY (formater minne) —FORMAT MEMORY (formater minne) — 
sletter all informasjonen i kameraets sletter all informasjonen i kameraets sletter all informasjonen i kameraets sletter all informasjonen i kameraets 
internminneinternminneinternminneinternminne og formaterer minnet på nytt. 

4 Trykk på knappen Select (velg).
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Kapittel 5
5 Uthev Continue Format (fortsett 
formatering), og trykk deretter på knappen 
Select (velg).

6 Når formateringen er fullført, vil 
oppsettmenyen automatisk vises på nytt.

MERK: Når formateringen har begynt, fullføres 
den selv om du skulle slå av kameraet 
eller endre posisjonen på 
modusvelgeren.
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6 Installere programvaren

Pass på at du installerer programvaren fra CDen med KODAK Picture-
programvare før du overfører bilder fra kameraet til datamaskinen.

Installere programvaren
1 Før du setter i gang, må du lukke alle programmer som kjører på 

datamaskinen.
2 Sett CDen med KODAK Picture-programvare i CD-ROM-stasjonen.
3 Last programvaren:

På en WINDOWS-basert datamaskin —På en WINDOWS-basert datamaskin —På en WINDOWS-basert datamaskin —På en WINDOWS-basert datamaskin — Det første installeringsvinduet vises 
vanligvis automatisk. Hvis ikke, velger du Kjør på Start-menyen, og skriver 
inn stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen etterfulgt av \setup.exe, for 
eksempel: d:\setup.exe d:\setup.exe d:\setup.exe d:\setup.exe

På en MACINTOSH-datamaskin —På en MACINTOSH-datamaskin —På en MACINTOSH-datamaskin —På en MACINTOSH-datamaskin — Klikk på Fortsett i det første 
installeringsvinduet som vises automatisk.

4 Installer programvaren ved å følge anvisningene på skjermen. Hvis du blir 
bedt om det, skal du starte datamaskinen på nytt etter at installeringen er 
fullført.
Du installerer alle programmene på CDen ved å velge ”Typical” (vanlig) 
når du blir bedt om det.
Du kan velge å bare installere de programmene du er interessert i ved å 
velge ”Custom” (tilpasset) når du blir bedt om det. Slå opp på side 57 hvis 
du vil ha en beskrivelse av programmene som finnes på CDen.
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Kapittel 6
MERK: Ta et par minutter til å registrere kameraet og programvaren 
elektronisk når du blir bedt om det. Dermed får du registrert noen av 
produktene som følger med kameraet, slik at du blir informert om 
fremtidige programvareoppdateringer. 
Du må være tilkoblet Internett for å kunne foreta elektronisk 
registrering. 
 56



Kapittel 6
Programvare som følger med kameraet
CD’en med KODAK Picture-programvare inneholder følgende programmer. 
CD’en kan også inneholde ytterligere programmer som ikke er nevnt her.
Hvis du vil ha nærmere opplysninger, kan du bruke den elektroniske 
hjelpefunksjonen som følger med hvert program.

KODAK Picture Transfer-programvare
Bildene og videoopptakene overføres automatisk fra kameraet til 
datamaskinen, og du kan organisere og gi nye navn til bildefilene etter ønske. 
Slå opp på side 60 hvis du vil ha mer informasjon.

KODAK Picture-programvare
Når du har overført bildene og videoopptakene til datamaskinen, kan du bruke 
KODAK Picture-programvaren til å gjøre følgende: 
! Vise bildene og videoopptakene og dele dem med andre.
! Legge til spesialeffekter, sette sammen en spesiallaget bildeserievisning, 

fikse røde øyne, beskjære og rotere og mye annet.
! Sende bildene og videoopptakene med e-post til venner og familie.
Slå opp på side 62 hvis du vil ha mer informasjon.

KODAK Camera Connection-programvare
KODAK Camera Connection-programvaren viser kameraet som en flyttbar 
stasjon på skrivebordet. Du får tilgang til bildene og videoopptakene i 
kameraet på samme måte som innholdet på enhver flyttbar stasjon, slik at du 
kan overføre, kopiere, flytte, gi nytt navn til eller slette filene. Hvis du vil vite 
mer, slå opp på Overføre bilder og videoopptak manuelt på side 63.

QUICKTIME-programvare
QUICKTIME gjør det mulig å spille av videoopptak og de mobile 
bildeserievisningene (KODAK Picture Road Show) som du oppretter i KODAK 
Picture-programvaren. Slå opp i den elektroniske hjelpefunksjonen for 
QUICKTIME hvis du vil vite mer.
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Kapittel 6
Systemkrav for datamaskinen
Vi anbefaler følgende minimumskrav for å få tilfredsstillende bildeoverføring 
og -redigering:

Systemkrav for WINDOWS-basert datamaskin 
! Personlig datamaskin beregnet på bruk med WINDOWS 98, 98SE, ME eller 

2000
! Ledig USB-port 
! Personlig datamaskin med CD-ROM-stasjon og minst en 200 MHz-

mikroprosessor
! Fargeskjerm med en oppløsning på minst 640 x 480 

(1024 x 768 anbefales) og 256 farger: Tusener av farger (16-biter) eller 
millioner av farger (24-biter) anbefales

! 32 MB ledig internminne, 70 MB ledig harddiskplass

Systemkrav for MACINTOSH
! Operativsystem 8.6, 9.0x, 9.1 eller X
! Ledig USB-port eller COMPACTFLASH-kortleser
! PowerPC-basert MACINTOSH-datamaskin med CD-ROM-stasjon
! Fargeskjerm med en oppløsning på minst 640 x 480 (1024 x 768 

anbefales) og 256 farger (tusener eller millioner farger anbefales)
! 64 MB ledig internminne, 100 MB ledig harddiskplass
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7 Overføre bilder og 
videoopptak

Før du overfører filer til en datamaskin
Før du overfører bilder og videoopptak fra kameraet til datamaskinen, må du 
kontrollere at du har installert programvaren fra CDen med KODAK Picture-
programvare. (side 55).

Koble til datamaskinen
Du kan overføre bilder og videoopptak fra kameraet til datamaskinen enten 
ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller ved hjelp av KODAK-
forankringsstasjon for kamera (ekstrautstyr).

Koble til med USB-kabelen
1 Slå av kameraet.
2 Sett den merkede ( ) enden av USB-

kabelen i den merkede USB-porten på 
datamaskinen. 
Hvis porten ikke er merket, skal du se hvor 
den er i brukerhåndboken for 
datamaskinen.

3 Sett den andre enden av USB-kabelen i den 
merkede USB-porten på kameraet.

4 Slå på kameraet.
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Kapittel 7
Tilkobling via forankringsstasjonen KODAK-
forankringsstasjon for kamera

1 Åpne tilkoblingsdekselet på undersiden av 
kameraet.

2 Sett kameraet i forankringsstasjonen.
3 Trykk på knappen Connect (koble til).

Du kan overføre filer når den grønne 
lampen blinker.

Hvis du vil vite mer, slå opp på Chapter 8, Bruke 
KODAK-forankringsstasjon for kamera.

MERK:  Du kan også bruke KODAK USB Picture Card Reader 
(minnekortavleser) til å overføre bildene. 
Oppsøk en KODAK-forhandler eller gå til hjemmesiden vår 
http://www.kodak.com/go/accessories.

Overføre bilder og videoopptak
Når du har koblet apparatet til datamaskinen som vist i forrige avsnitt Koble til 
datamaskinen, åpnes KODAK Picture Transfer-programvaren automatisk på 
datamaskinen.

Overføring på en WINDOWS-basert datamaskin
! Klikk på Transfer Now (overfør nå)  for å overføre bilder og 

videoopptak til datamaskinen.
Bildene overføres til følgende standardplassering på datamaskinen: 
C:\Kodak Pictures.
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Kapittel 7
! Hvis du vil endre standardalternativene for overføring av filer, klikker du 
på Setup (oppsett)  før du klikker på Transfer Now (overfør nå).

Overføring på en MACINTOSH-basert datamaskin
! Velg alternativknappen Automatic Transfer (automatisk overføring), og 

klikk deretter på Transfer (overfør).
Alternativet Automatic Transfer (automatisk overføring) bruker 
gjeldende innstillinger til å kopiere alle bildene og videoopptakene fra 
bildelagringsstedet til datamaskinen.

! Du kan også velge alternativknappen Guided Transfer (veiledet overføring) 
og deretter klikke på Transfer (overfør).
Alternativet Guided Transfer (veiledet overføring) lar deg se hvert 
bilde, sette navn på det og velge en målmappe på datamaskinen.

Slå av autostartfunksjonen for KODAK Picture-
programvare
Hvis du ikke vil at KODAK Picture Transfer-programvare og Picture-
programvare skal startes automatisk, kan du slå av funksjonen for automatisk 
start. Den elektroniske hjelpefunksjonen inneholder detaljert informasjon om 
dette og andre spørsmål vedrørende Picture Transfer-programvaren.
På en WINDOWS-basert datamaskinPå en WINDOWS-basert datamaskinPå en WINDOWS-basert datamaskinPå en WINDOWS-basert datamaskin – høyreklikk på ikonet Picture Transfer 
(bildeoverføring) på oppgavelinjen, og velg deretter Learn more about this 
application (lær mer om dette programmet).
På en MACINTOSH-datamaskinPå en MACINTOSH-datamaskinPå en MACINTOSH-datamaskinPå en MACINTOSH-datamaskin – klikk på hjelpeikonet (?) i programvinduet.
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Kapittel 7
Arbeid med bilder og videoopptak
Når bildene og videoopptakene er overført, lukkes Picture Transfer-
programvaren, og KODAK Picture-programvaren åpnes.
Med KODAK Picture-programvaren kan du:
! bruke spesialeffekter på bildene, sette sammen en egen bildeserievisning, 

fikse røde øyne, beskjære og rotere
! skrive ut bildene på egen skriver
! spille av videoopptak
! sende e-postmeldinger med bilder og videoopptak til venner og familie
MERK: Mottakeren av e-post med vedlagt videoopptak må ha QUICKTIME-

programvare lastet på datamaskinen for å kunne vise videoopptaket. 
QUICKTIME kan lastes ned fra http://www.apple.com.

Bruk den elektroniske hjelpefunksjonen hvis du vil ha nærmere anvisninger 
om hvordan du bruker programvaren. 
 62

http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com


Kapittel 7
Overføre bilder og videoopptak manuelt
Ved hjelp av KODAK Camera Connection-programvaren (programvare for 
kameratilkobling) får du direkte tilgang til bildene og videoopptakene i 
kameraet, slik at du kan gjøre følgende: vise og bla gjennom miniatyrbilder av 
bildene og videoopptakene, kopiere alle eller utvalgte bilder og videoopptak til 
datamaskinen, åpne et bilde eller videoopptak direkte i 
tredjepartsprogrammer, slette bilder og videoopptak fra et lagringssted, 
formatere kameraets internminne eller minnekort samt vise informasjon om et 
utvalgt bilde eller videoopptak.
Koble kameraet til datamaskinen (side 59) og få tilgang til bilder og 
videoopptak på følgende måter:

På en WINDOWS-basert datamaskin
! Når du kobler kameraet til datamaskinen (side 59), vises kameraet i Min 

datamaskin-vinduet som et ikon for en flyttbar stasjon.
! Dobbeltklikk på kameraikonet i Min datamaskin-vinduet.
! Camera-vinduet (kamera) åpnes og viser kameraets internminne og 

Picture Card (minnekort) som undermapper.

På en MACINTOSH-datamaskin
! Kameraets internminne og Picture Card (minnekort) vises som egne 

ikoner på skrivebordet.
! Hvis ikonene ikke vises, skal du slå kameraet av og på igjen.
Slå opp på side 98 hvis du vil ha informasjon om bildenavn og -plasseringer.

Elektronisk hjelpefunksjon for KODAK Camera 
Connection-programvare (programvare for 
kameratilkobling)
Den elektroniske hjelpefunksjonen inneholder detaljert informasjon 
vedrørende bruken av Camera Connection-programvaren (programvare for 
kameratilkobling).
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På en WINDOWS-datamaskinPå en WINDOWS-datamaskinPå en WINDOWS-datamaskinPå en WINDOWS-datamaskin — Høyreklikk på kameraikonet i Min 
datamaskin-vinduet, og velg deretter Camera Help (hjelp for kameraet).
På et MACINTOSH-systemPå et MACINTOSH-systemPå et MACINTOSH-systemPå et MACINTOSH-system — Velg Camera (kamera) → Camera Help 
(hjelpefunksjon for kameraet) på Finder-menylinjen.

Skrive ut bildene
Velg favorittmetoden for å nyte godt av varige utskrifter av de digitale bildene.

Fra KODAK Picture-programvare
! Skriv ut på hjemmeskriveren med KODAK Premium-bildepapir.

Fra et minnekort
! Bruk funksjonen Print Order (utskriftsordre) (side 44) hvis du vil skrive 

ut automatisk direkte fra et minnekort til en KODAK Personal Picture 
Maker eller en annen skriver som støtter direkte utskrift.

! Ta minnekortet med til en fotobutikk for å få laget papirkopier.
! Du kan selv lage papirkopier på en KODAK Picture Maker (bildeautomat).
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8 Bruke KODAK-
forankringsstasjon for 
kamera

Ved hjelp av KODAK-forankringsstasjon for kamera er det enklere enn noen 
gang å overføre bilder til datamaskinen. Forankringsstasjonen fungerer også 
som en hurtig batterilader til bruk med den medfølgende batteripakken, og 
tilfører kameraet strøm. 
Ved å alltid oppbevare kameraet i forankringsstasjonen når du ikke bruker det, 
holder du batteripakken ladet og kameraet klart til å ta bilder til enhver tid.
MERK: En forankringsenhet, som leveres med alle kameraer i KODAK DX-

serien, kreves for å koble kameraet til forankringsstasjonen. Kontroller 
at det ble levert en forankringsenhet med kameraet.

Hvis kameraet ble levert uten forankringsstasjon, kan du kjøpe en som 
ekstrautstyr. Oppsøk en KODAK-forhandler eller gå til hjemmesiden vår 
http://www.kodak.com/go/accessories. 

Innhold i forankringsstasjonsesken
Forankringsstasjonen leveres med følgende artikler.

1 Forankringsstasjon for kamera
2 Vekselstrømadapter

Noen strømadaptere kan se annerledes ut 
enn den som vises på bildet.

3 KODAK Ni-MH oppladbar batteripakke
4 Hurtigstartreferanse (vises ikke)1

2

3
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Kapittel 8
Sette i forankringsenheten
Alle kameraer i KODAK DX-serien leveres med en forankringsenhet som 
brukes til å koble kameraet til forankringsstasjonen.

1 Plasser de fremre tappene på 
forankringsenheten i sporene i 
fordypningen på forankringsstasjonen.

2 Sett forankringsenheten ned i fordypningen 
og knepp den på plass.

Hvis du vil bestille en forankringsenhet til 
kameraet, kan du ta kontakt med Kodaks 
kundestøtte, slå opp på side 86.

Koble til forankringsstasjonen
Koble forankringsstasjonen til datamaskinen og til en stikkontakt. Du trenger 
USB-kabelen som fulgte med kameraet og strømadapteren som fulgte med 
forankringsstasjonen.
Påse at kameraet ikke er i forankringsstasjonen når du kobler den til 
stikkontakten og datamaskinen.

1 Sett den merkede ( ) enden av USB-
kabelen i den merkede USB-porten på 
datamaskinen.
Du finner nærmere informasjon i 
brukerhåndboken for datamaskinen.

2 Sett den andre enden av USB-kabelen i den 
merkede USB-kontakten bakpå 
forankringsstasjonen.

3 Sett i strømadapteren bakpå 
forankringsstasjonen og koble til en 
stikkontakt.

1

2

3
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Kapittel 8
Stømadapteren kan være av en annen type enn den som er avbildet her, eller 
være utstyrt med flere støpsler. Bruk det støpselet som passer til den typen 
stikkontakt du har.
La forankringsstasjonen forbli tilkoblet til datamaskinen, slik at du har lett 
tilgang til overføring av bilder, lading av batteripakken og strøm til kameraet. 

Sette batteripakken i kameraet
1 Åpne batteridekselet på undersiden av 

kameraet.
2 Sett batteripakken i pilenes retning, som 

vist.

OBS!:
Batteripakken kan bare settes i Batteripakken kan bare settes i Batteripakken kan bare settes i Batteripakken kan bare settes i 
kameraet i den angitte retningen. kameraet i den angitte retningen. kameraet i den angitte retningen. kameraet i den angitte retningen. 
Hvis du har problemer med å sette i Hvis du har problemer med å sette i Hvis du har problemer med å sette i Hvis du har problemer med å sette i 
batteripakken, skal prøve å sette batteripakken, skal prøve å sette batteripakken, skal prøve å sette batteripakken, skal prøve å sette 
den i på nytt på en annen måte. DU den i på nytt på en annen måte. DU den i på nytt på en annen måte. DU den i på nytt på en annen måte. DU 
SKAL IKKE BRUKE MAKT. Da kan du SKAL IKKE BRUKE MAKT. Da kan du SKAL IKKE BRUKE MAKT. Da kan du SKAL IKKE BRUKE MAKT. Da kan du 
skade kameraet.skade kameraet.skade kameraet.skade kameraet.

3 Lukk batteridekselet.
VIKTIG: Batteriene i batteripakken er ikke ladet når du mottar den. 

Slå opp på side 68 for å finne ut hvordan du lader den opp.

Kodak
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Kapittel 8
Oppbevare kameraet i 
forankringsstasjonen for kamera
Når du er klar til å overføre bilder fra kameraet til en datamaskin eller til å 
lade batteripakken, skal du sette kameraet i forankringsstasjonen.

1 Slå avavavav kameraet.
2 På undersiden av kameraet skyver du 

kontaktdekselet til du hører et klikk. Da er 
dekselet åpent.

3 Sett kameraet i forankringsstasjonen og 
skyv det nedover til kontaktene kobles til; 
festestiften på forankringsstasjonen passer 
inn i kameraets sokkel for stativ.

Den grønne lampen på Den grønne lampen på Den grønne lampen på Den grønne lampen på 
forankringsstasjonen lyser når forankringsstasjonen lyser når forankringsstasjonen lyser når forankringsstasjonen lyser når 
kontaktene er festet på riktig måte.kontaktene er festet på riktig måte.kontaktene er festet på riktig måte.kontaktene er festet på riktig måte. 
Kameraet får nå strøm fra 
forankringsstasjonen i stedet for fra 
batteriene.

MERK: Hvis batteripakken i kameraet må lades, tennes den røde lampen på 
forankringsstasjonen etter noen sekunder, og ladingen begynner.

Lade batteripakken
Batteriene i batteripakken er ikke ladet når du mottar den.
1 Slå avavavav kameraet.
2 Påse at batteripakken sitter i kameraet.
3 Sett kameraet i forankringsstasjonen (slå opp på side 68). 

! Ladingen begynner etter noen få sekunder. 

Deksel

Sokkel
for stativ Kontakt

åpent

Lampe

Kontakt

Plasse-

stift
rings-
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Kapittel 8
! Lampen på forankringsstasjonen lyser rødt under ladingen, og grønt 
når batteripakken er ferdig oppladet.

! Fullstendig opplading tar rundt 2,5 timer. Når batteripakken er ferdig 
oppladet, kan du fortsatt oppbevare kameraet i forankringsstasjonen. 
Forankringsstasjonen registrerer strømnivået i batteriene, og 
begynner lading når det blir nødvendig. Under slike forholde lyser 
ikke lampen rødt under ladingen.

! Ladingen stanses hvis du slår på kameraet. Hvis kameraet blir 
værende i forankringsstasjonen mens strømmen er på, starter 
ladingen på nytt når kameraet går inn i modusen Deep Sleep (dyp 
hvilemodus) (slå opp på side 6).

MERK: Bare den medfølgende Ni-MH oppladbare batteripakken kan lades opp 
i forankringsstasjonen. Hvis det er en annen batteritype i kameraet når 
du setter det i forankringsstasjonen, blir ikke batteriene ladet, selv om 
de er oppladbare.

Overføre bilder
Slik overfører du bilder fra kameraet til datamaskinen:

1 Sett kameraet i forankringsstasjonen.
2 Trykk på knappen Connect (koble til).

! Lampen på forankringsstasjonen 
blinker grønt så lenge stasjonen er 
tilkoblet datamaskinen og begge 
enhetene er slått på. 

! KODAK Picture Transfer-programvare åpnes automatisk på datamaskinen, 
og bildene overføres.
Du kan også overføre bilder manuelt når den grønne lampen blinker. Slå 
opp på side 63.

! Deretter åpnes KODAK Picture-programvare slik at du kan arbeide med 
bildene på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, slå opp på 
Kapitel 7, Overføre bilder og videoopptak

Koble til
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Kapittel 8
MERK: Når bildene er overført, skal du la kameraet bli værende i 
forankringsstasjonen. Forankringsstasjonen begynner å registrere 
batteristrømnivået 8 minutter etter at overføringen er fullført, og starter 
lading så snart det er nødvendig.

Ved bruk av stativ
Ved bruk av stativ står kameraet stødigst dersom det tas ut av 
forankringsstasjonen og kobles direkte til stativet framfor å kobles gjennom 
forankringsstasjonen.
Du finner kameraets sokkel for stativ på undersiden av kameraet.
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9 Feilsøke problemer

Fra tid til annen kan det oppstå spørsmål om hvordan du skal bruke KODAK-
kameraet eller forankringsstasjonen. I dette kapitlet kan du raskt finne 
svarene.
Tekniske tilleggsopplysninger finnes også i Viktig-filen på CDen med Kodak 
Picture-programvare. Du finner også oppdatert feilsøkingsinformasjon på 
hjemmesiden vår  http://www.kodak.com.

Feilsøking – kamera
MinnekortMinnekortMinnekortMinnekort

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning

Kameraet registrerer 
ikke minnekortet.

Minnekortet er 
muligens ikke et 
godkjent 
COMPACTFLASH-
kort.

Kjøp et minnekort som er et 
godkjent COMPACTFLASH-kort
(side 4).

Minnekortet kan 
være skadet.

Formater minnekortet på nytt
(side 52).
Obs! Formatering sletter alle 
bilder og videoopptak fra kortet.

Det er ikke noe 
minnekort i 
kameraet, eller 
kortet er ikke satt 
helt i.

Skyv minnekortet inn i kortsporet, 
og trykk det inn for å feste 
kontakten (side 4).
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Kapittel 9
Kameraet låser seg 
når et minnekort 
settes i eller tas ut.

Kameraet 
registrerte en feil 
da minnekortet 
ble satt i eller tatt 
ut.

Slå kameraet av, og deretter på 
igjen.
Forsikre deg om at kameraet er 
slått av når du setter i eller tar ut 
et minnekort.

MinnekortMinnekortMinnekortMinnekort

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kapittel 9
KamerakommunikasjonKamerakommunikasjonKamerakommunikasjonKamerakommunikasjon

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning

Datamaskinen 
kommuniserer ikke 
med kameraet.

Det er problemer med 
konfigurasjonen av 
USB-porten på 
datamaskinen.

Se i følgende fil på CDen med 
KODAK Picture-
programvare: USB.html
Eller gå til www.kodak.com 
og klikk på Service and 
Support (service og støtte).

Kameraet er slått av. Slå på kameraet 
(side 5).

Batteri er ikke ladet. Bytt ut eller lad opp 
batteriene (side 3).

Enkelte 
strømsparingsverktøy 
på bærbare 
datamaskiner slår 
automatisk av porter for 
å spare på batteriet.

Slå opp i kapitlet om 
strømsparing i 
brukerhåndboken for den 
bærbare datamaskinen for å 
deaktivere denne 
funksjonen.

USB-kabelen er ikke 
festet godt nok.

Koble kabelen til portene på 
kameraet og datamaskinen 
(side 59).

Programvaren er ikke 
installert.

Installer programvaren 
(side 55).

Det kjører for mange 
programmer på 
datamaskinen.

Koble kameraet fra 
datamaskinen. Lukk alle 
programmene, koble til 
kameraet igjen og prøv på 
nytt.

Batteriovervåkeren eller 
lignende program 
kjøres kontinuerlig.

Lukk dette programmet før 
du starter KODAK-
programvaren.
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Kapittel 9
Bildene kan ikke 
overføres til 
datamaskinen. 
Veiviseren Add New 
Hardware (Legg til 
ny maskinvare) 
finner ikke driverne.

Programvaren er ikke 
installert på 
datamaskinen.

Frakoble USB-kabelen (hvis 
du bruker 
forankringsstasjon, skal du 
trekke ut kabelen og ta 
kameraet ut av stasjonen). 
Installer KODAK Picture-
programvaren (side 55).

Meldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayet

MeldingMeldingMeldingMelding ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning

No images to display 
(Ingen bilder å vise)

Det finnes ingen bilder 
på gjeldende 
lagringssted.

Endre innstillingen for 
bildelagringssted 
(side 16). Det kan være 
nødvendig å endre 
innstilling for 
modusvelgeren først.

Memory card requires 
formatting 
(Minnekortet må 
formateres)

Minnekortet er skadet, 
eller formatert for et 
annet digitalt kamera.

Sett i et nytt minnekort eller 
formater kortet 
(side 52).

Memory card cannot 
be read (Please format 
the card or insert 
another card) (Kan 
ikke lese minnekortet. 
Formater kortet eller 
sett i et annet kort)

KamerakommunikasjonKamerakommunikasjonKamerakommunikasjonKamerakommunikasjon

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kapittel 9
Internal memory 
requires formatting 
(Internt minne må 
formateres)

Kameraets internminne 
er skadet.

Formater internminnet 
(side 52).

Internal memory 
cannot be read (Please 
format internal 
memory) (Kan ikke 
lese internminne. 
Formater 
internminnet.)

No memory card, Files 
not copied (Ikke noe 
minnekort, filer ikke 
kopiert)

Det er ikke noe 
minnekort i kameraet. 
Bildene ble ikke 
kopiert.

Sett i et minnekort.

Not enough space to 
copy files (Ikke nok 
plass til å kopiere filer)

Det er ikke nok plass 
på stedet du kopierer til 
(internminne eller 
minnekort).

Slett bilder fra stedet du 
kopierer til (side 40), eller 
sett i et nytt minnekort.

Date/Time entry screen 
appears automatically 
(Skjermen for 
innstilling av dato/
klokkeslett vises 
automatisk)

Dette er første gangen 
du har slått på 
kameraet, eller 
kameraet har vært uten 
batterier i en lengre 
tidsperiode eller 
batteriene er oppbrukt.

Still klokken på nytt 
(side 6).

Meldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayet

MeldingMeldingMeldingMelding ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kapittel 9
Camera needs service 
#xxx (Kameraet 
trenger service nr. 
xxx)

Det har oppstått en feil 
på kameraet.

Slå kameraet av, og 
deretter på igjen. Hvis 
feilmeldingen fremdeles 
vises, kan du ringe for å få 
service (side 86).

High camera 
temperature. Camera 
will be turned off. 
(Kameraet er for 
varmt. Det slås av.)

Den interne 
kameratemperaturen 
er for høy til at 
kameraet kan fungere. 
Søkerlampen lyser 
rødt, og kameraet blir 
slått av i løpet av fem 
sekunder.

La kameraet være slått av i 
noen minutter, og slå det 
deretter på igjen.
Hvis meldingen vises på 
nytt, kan du gjenta 
fremgangsmåten ovenfor 
helt til meldingen ikke 
vises.

Memory Card is full 
(Minnekortet er fullt)

Det er ikke mer plass 
på minnekortet i 
kameraet.

Slett bilder fra minnekortet 
(side 40), sett i et nytt 
minnekort eller endre 
lagringsstedet til 
internminnet (side 16).

Internal Memory is full 
(Internminnet er fullt)

Det er ikke mer plass i 
kameraets 
internminne.

Slett bilder fra 
internminnet (side 40) 
eller endre lagringssted til 
Auto (automatisk) og sett i 
et minnekort (side 16).

Unrecognized File 
Format (Ukjent 
filformat)

Kameraet kan ikke lese 
bildeformatet.

Overfør bildet som ikke 
kan leses, til datamaskinen 
(side 60) eller slett bildet 
(side 40).

Meldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayetMeldinger på LCD-displayet

MeldingMeldingMeldingMelding ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kapittel 9
KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning

Kameraet stanset 
videoopptaket selv 
om lukkerknappen 
fortsatt holdes nede.

Det er angitt tid for 
opptakslengde. 
Lukkerknappen ble 
holdt nede lenger enn 
den angitte 
tidsinnstillingen.

Endre innstillingen for 
opptakslengde til Unlimited 
(ubegrenset) (side 36).

Kameraet kan ikke 
gjøre videoopptak 
fordi minnekortet er 
for langsomt.

Enkelte minnekort av 
eldre modell kan ikke 
gjøre videoopptak med 
Best Quality (best 
kvalitet).

Endre innstillingen for 
videokvalitet til Good (god) 
(side 33), endre 
lagringsstedet til 
internminne (slå opp på 
side 16), eller bruk et annet 
minnekort.

Lukkerknappen 
virker ikke.

Kameraet er ikke slått 
på.

Slå på kameraet 
(side 5).

Kameraet behandler et 
bilde, søkerlampen 
blinker.

Vent med å ta et nytt bilde til 
lampen har sluttet å blinke.

Minnekortet eller 
internminnet er fullt.

Overfør bildene til 
datamaskinen (side 60), 
slett bilder fra kameraet 
(side 40), bytt lagringssted 
(side 16) eller sett i et kort 
med ledig minne.
77



Kapittel 9
Kameraet kan ikke 
slås av, linsen 
trekkes ikke tilbake.

Det er satt alkaliske 
batterier i kameraet.

ALKALISKE BATTERIER SKAL 
IKKE BRUKES. Slå av 
stømbryteren, ta ut de 
alkaliske batteriene og bytt 
dem ut med batterier av 
godkjent type (side 94). 
Hvis strømbryteren er på når 
du bytter ut batteriene, kan 
det hende at kameraet ikke 
slås på igjen. I så fall skal du 
slå stømbryteren av og 
deretter på igjen.

Kameraet kan ikke 
slås på.

Batteri er ikke satt i på 
riktig måte.

Ta ut batteriene og sett dem i 
på nytt (side 3).

Batteri er ikke ladet. Bytt ut eller lad opp 
batteriene (side 3).

Deler av bildet 
mangler.

Objektivet var blokkert 
da bildet ble tatt.

Hold hender, fingre og 
andre objekter unna 
objektivet når du tar bilder.

Øyet ditt eller motivet var 
ikke midtstilt på riktig 
måte i søkeren.

Pass på at det er rom rundt 
fotoobjektet når du 
midtstiller motivet i søkeren.

I 
gjennomsynsmodus 
vises ikke noe bilde 
på LCD-displayet, 
eller bildet som 
vises er ikke det du 
forventet.

Kameraet bruker 
kanskje ikke riktig 
lagringssted. 

Kontroller innstillingen for 
bildelagringssted (side 16).

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kapittel 9
Bildet er for mørkt. Blitsen er ikke på eller 
fungerte ikke.

Slå på blitsen (side 24).

Fotoobjektet er for langt 
unna til at blitsen kan ha 
noen virkning.

Flytt deg slik at det ikke er 
mer enn 3,2 meter mellom 
kameraet og fotoobjektet. I 
telefotomodus skal 
avstanden være 2,3 m.

Fotoobjektet befinner 
seg foran en kraftig 
lyskilde 
(bakgrunnsbelyst).

Flytt deg slik at lyset ikke 
faller bakfra fotoobjektet.

Kameraet låser seg 
når et minnekort 
settes i eller tas ut.

Kameraet registrerte en 
feil da minnekortet ble 
satt i eller tatt ut.

Slå kameraet av, og deretter 
på igjen. Forsikre deg om at 
kameraet er slått av før du 
setter i eller tar ut et 
minnekort.

Bildet er for lyst. Du trenger ikke å bruke 
blits.

Bytt til automatisk blits 
(side 24).

Fotoobjektet er for nært 
ved bruk av blits.

Flytt deg slik at det er minst 
0,5 meter mellom kameraet 
og fotoobjektet.

Lysføleren er tildekket. Hold kameraet slik at verken 
hendene dine eller andre 
objekter dekker lysføleren.

Lagrede bilder er 
skadet.

Minnekortet ble tatt ut 
mens søkerlampen 
blinket.

Pass på at tilgangslampen for 
minnekortet ikke blinker før 
du tar ut kortet.

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kapittel 9
Antall bilder som er 
igjen, reduseres 
ikke etter at jeg har 
tatt et bilde.

Bildet tar ikke opp nok 
plass til å redusere antall 
gjenværende bilder.

Kameraet fungerer som det 
skal. Fortsett å ta bilder.

Bildet er ikke 
skarpt.

Objektivet er tilsmusset. Rengjør objektivet 
(side 95).

Fotoobjektet er for nært 
når du tar bilde.

Flytt deg slik at det er minst 
0,5 meter mellom kameraet 
og fotoobjektet.

Fotoobjektet eller 
kameraet rørte på seg da 
bildet ble tatt.

Hold kameraet stødig når du 
tar bilder.

Fotoobjektet er for langt 
unna til at blitsen kan ha 
noen virkning.

Flytt deg slik at det ikke er 
mer enn 2,3 meter mellom 
kameraet og fotoobjektet.

Bildeserievisningen 
kjører ikke på en 
ekstern videoenhet.

Innstillingen for Video 
Out (videoutsignal) er 
feil.

Juster innstillingen for Video 
Out (videoutsignal) (NTSC 
eller PAL, side 50).

Ekstern enhet er feil 
innstilt.

Se brukerhåndboken for 
den eksterne enheten.

Bildeserien vises 
ikke på LCD-
displayet.

Kameraet bruker 
kanskje ikke riktig 
lagringssted. 

Kontroller innstillingen for 
bildelagringssted (side 16).

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning
 80



Kapittel 9
Kameraets søkerlampe Kameraets søkerlampe Kameraets søkerlampe Kameraets søkerlampe 
Søkerlampen lyser grønt når kameraet er på og klart til å ta bilder.Søkerlampen lyser grønt når kameraet er på og klart til å ta bilder.Søkerlampen lyser grønt når kameraet er på og klart til å ta bilder.Søkerlampen lyser grønt når kameraet er på og klart til å ta bilder.

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning

Søkerlampen lyser 
ikke, og kameraet 
fungerer ikke.

Kameraet er ikke slått 
på.

Slå på kameraet (side 5).

Batteriene er 
oppbrukt.

Bytt ut eller lad opp 
batteriene (side 3).

Av/på-bryteren var på 
da batteriene ble satt 
inn på nytt.

Slå kameraet av, og deretter 
på igjen.

Søkerlampen blinker 
rødt.

Batteriene er dårlige 
eller oppbrukt.

Bytt ut eller lad opp 
batteriene (side 3).

Innstillingen for 
opptakslengde 
overskrider 
tilgjengelig minne.

Bruk en lavere innstilling for 
opptakslengde (side 36), 
overfør bildene til en 
datamaskin (side 60), slett 
bilder fra kameraet 
(side 40), endre 
lagringssted (side 16), eller 
sett i et kort med tilgjengelig 
minne.
81



Kapittel 9
Søkerlampen lyser 
rødt.

Kameraets 
internminne eller 
minnekortet er fullt.

Overfør bildene til 
datamaskinen (side 60), 
slett bilder fra kameraet 
(side 40), bytt lagringssted 
(side 16) eller sett i et kort 
med mer ledig minne.

Kameraet tar opp 
video med 
selvutløseren på.

Kameraet fungerer som det 
skal.

Minnekortet kan ikke 
gjøre videoopptak 
med Best Quality 
(best kvalitet).

Endre innstillingen for 
videokvalitet til Good (god) 
(side 33), endre 
lagringsstedet til 
internminne (slå opp på 
side 16), eller bruk et annet 
minnekort.

Søkerlampen blinker 
grønt.

Bildet behandles og 
lagres i kameraet.

Vent. Fortsett å ta bilder når 
lampen slutter å blinke.

Søkerlampen blinker 
gult.

Blitsen er ikke ladet. Vent. Fortsett å ta bilder når 
lampen slutter å blinke, og 
lyser grønt.

Automatisk 
eksponering er ikke 
låst.

Slipp opp lukkererknappen 
og komponer bildet på nytt.

Kameraets søkerlampe Kameraets søkerlampe Kameraets søkerlampe Kameraets søkerlampe 
Søkerlampen lyser grønt når kameraet er på og klart til å ta bilder.Søkerlampen lyser grønt når kameraet er på og klart til å ta bilder.Søkerlampen lyser grønt når kameraet er på og klart til å ta bilder.Søkerlampen lyser grønt når kameraet er på og klart til å ta bilder.

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning
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Kapittel 9
Feilsøking – Forankringsstasjon for 
kamera

ForankringsstasjonForankringsstasjonForankringsstasjonForankringsstasjon

ProblemProblemProblemProblem ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning

Bilder blir ikke 
overført til 
datamaskinen

Strømadapteren 
eller USB-kabelen 
er ikke skikkelig 
tilkoblet.

Sjekk tilkoblingene (side 66).

Programvaren er 
ikke installert.

Installer programvaren (side 55).

Det kjører for 
mange 
programmer på 
datamaskinen.

Lukk alle programmer og prøv på 
nytt.

Bilder blir ikke 
overført til 
datamaskinen

Kameraet ble tatt 
ut av 
forankringsstasjo
nen under 
bildeoverføring.

Sett kameraet tilbake i 
forankringsstasjonen og trykk på 
knappen Connect (koble til).

Knappen Connect 
(koble til) ble 
ikke trykt ned.

Trykk på knappen Connect 
(koble til).
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Kapittel 9
Indikatorlampe for forankringsstasjonIndikatorlampe for forankringsstasjonIndikatorlampe for forankringsstasjonIndikatorlampe for forankringsstasjon

LampestatusLampestatusLampestatusLampestatus ÅrsakÅrsakÅrsakÅrsak LøsningLøsningLøsningLøsning

Lampen lyser 
kontinuerlig grønt

Kameraet er forankret. Kameraet og 
forankringsstasjonen 
fungerer som de skal.Lampen lyser 

kontinuerlig rødt
Forankringsstasjonen 
lader opp batteripakken.

Lampen blinker 
grønt

Det er aktiv forbindelse 
via USB mellom 
datamaskinen og 
forankringsstasjonen.

Lampen blinker rødt Batteripakken er ikke 
satt i på riktig måte.

Sett i batteripakken på nytt 
(side 67).

Batteripakken eller 
kontaktstiftene er 
skadet.

Se etter om det er oppstått 
skade.

Kameraet og 
batteripakken har vært 
utsatt for svært høye 
eller lave temperaturer.

La kameraet og 
batteripakken gradvis 
omstille seg til 
romtemperatur.
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10 Få hjelp

Hvis du trenger hjelp med kameraet eller forankringsstasjonen for kamera, 
har du en rekke muligheter til rådighet:

Hjelp i programmet
Du kan få hjelp med hvilket som helst program som følger med kameraet, fra 
den elektroniske hjelpefunksjonen i programmet.

Kodaks elektroniske tjenester på 
Internett

Kodaks støtte via faks

! Feilsøke problemer, side 71
! Den elektroniske hjelpefunksjonen i 

programmet
! Produktinformasjon via faks

! Forhandleren
! Internett
! Teknisk støtte

! Internett http://www.kodak.com  
(klikk på Service and Support 
(service og støtte))

! USA og Canada
! Europa
! Storbritannia og Nord-

Irland

1-800-508-1531
+44-131-458-6962
+44-131-458-6962
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Kapittel 10
Kundestøtte via telefon
Du kan snakke direkte med en kundestøtterepresentant hvis du har spørsmål 
om bruk av KODAK-programvaren eller kameraet. 

Før du ringer
Før du ringer for å snakke med en kundestøtterepresentant, må du ha 
kameraet tilkoblet datamaskinen, sitte ved datamaskinen og ha følgende 
informasjon for hånden:
Operativsystem ___________________________________________
Prosessorhastighet (MHz)  ___________________________________
Datamaskinmodell  ________________________________________
Minnestørrelse (MB)    ______________________________________
Ordrett feilmelding som ble mottatt  _____________________________
Versjon av installerings-CDen__________________________________
Kameraets serienummer _____________________________________

Telefonnumre
! USAUSAUSAUSA — Ring grønt nummer 1-800-235-6325, mellom 09.00 og 20.00 

(amerikansk østkysttid), mandag til fredag.
! CanadaCanadaCanadaCanada — Ring grønt nummer 1-800-465-6325, mellom 09.00 og 20.00 

(amerikansk østkysttid), mandag til fredag.
! EuropaEuropaEuropaEuropa — Ring grønt nummer for Kodaks støttesenter for digitalbilder for 

ditt område, eller ring til Storbritannia  
+44-131-458-6714 (ikke et grønt nummer) mellom 09.00 og 17.00 
(GMT/sentraleuropeisk tid), mandag til fredag.
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Kapittel 10
! Utenfor USA, Canada og EuropaUtenfor USA, Canada og EuropaUtenfor USA, Canada og EuropaUtenfor USA, Canada og Europa – Ikke grønne numre, gjeldende 
takster er i bruk.

Østerrike/Österreich 0179 567 357

Belgia/Belgique 02 713 14 45

Kina 86 21 63500888 1577

Danmark 3 848 71 30

Irland/Eire 01 407 3054

Finland/Suomi 0800 1 17056

Frankrike/France 01 55 1740 77

Tyskland/Deutschland 069 5007 0035

Hellas 0080044125605

Italia 02 696 33452

Japan/Nippon 81 3 5644 5500

Korea 82 2 708 5600

Nederland 020 346 9372

Norge 23 16 21 33

Portugal 021 415 4125

Spania/España 91 749 76 53

Sverige 08 587 704 21

Sveits/Schweiz/Suisse 01 838 53 51

Storbritannia/UK 0870 2430270

Internasjonalt telefonnummer 
(ikke grønt nummer)

+44 131 4586714

Internasjonalt faksnummer 
(ikke grønt nummer)

+44 131 4586962
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Kapittel 10
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11 Tillegg

Dette tillegget inneholder tekniske opplysninger om kameraet, batteriene, 
forankringsstasjonen, minnekort og tilgjengelig ekstrautstyr.

Kameraspesifikasjoner for DX3600
KameraspesifikasjonerKameraspesifikasjonerKameraspesifikasjonerKameraspesifikasjoner

Avbildningsmodi Stillbilde 
Video med lyd 

Farge 24 biter, millioner av farger

Kommunikasjon med 
datamaskin

USB Kabel følger med kameraet

Mål Bredde/dybde/
høyde

120 mm/50 mm/74 mm
(4,7 tommer/2 tommer/2,9 tommer)

Vekt 230 gram uten batterier

Eksponeringskontroll Automatisk

Flash (blits)
(ved stillbildetaking)

Modi Auto (automatisk), Fill (utfylling), Red-
Eye (røde øyne), Off (av)

Område
(ISO 140)

Vidvinkel: 0,5–3,2 m
Telefoto: 0,5–2,3 m

Ladetid Maksimalt 7 sekunder med ladet batteri

ISO Automatisk (100, 200)
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LCD-display
(flytende krystall-skjerm)

45,7 mm, farge, 
312x230 piksler
Forhåndsvisningshastighet: 20 bilder 
per sekund

Objektiv Type Optisk glass
5 grupper, 6 elementer
Inneholder 2 asfæriske linser

Maksimal 
blenderåpning 

Fast: f/3,3 – 4,5

Brennvidde 35-70 mm (tilsvarende 35 mm-
kamera)
5,6–11,1 mm (faktisk)

Fokuseringsa-
vstand

Fast, 0,5 meter til uendelig
Nærbilde, 25 til 60 cm

Ekstraobjekti-
ver

30 mm eksterne gjenger på objektiv
37, 43 mm – adapter kreves
Filtre – adapter nødvendig

Driftstemperatur 0 til 40 °C

Filformater Stillbilde
Video

JPEG – .jpg
QUICKTIME – .mov

Bildelagring Internminne – 8 MB inkludert

ATA-kompatibelt Type I 
COMPACTFLASH-kort – ikke inkludert, 
ekstrautstyr

KameraspesifikasjonerKameraspesifikasjonerKameraspesifikasjonerKameraspesifikasjoner
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Pikseloppløsning
2,2 megapiksler

Stillbildemod-
us

Best Quality (beste kvalitet) – 
1800x1200 piksler
Good Quality (god kvalitet) – 900x600 
piksler

Videomodus
20 bilder per 
sekund

Best Quality (beste kvalitet) – 320x240 
piksler
Good Quality (god kvalitet) – 160x120 
piksler

Strømforsyning Batterier 2 litiumbatterier av AA-type
KCRV3-litiumbatteri
2 oppladbare NiMH-batterier av AA-
type
Alkaliske batterier anbefales ikke

Batteripakke, 
kun 
forankringsst-
asjon

KODAK Ni-MH oppladbar
batteripakke (kun oppladbar i 
forankringsstasjonen)
Batteripakke er også tilgjengelig som 
ekstrautstyr.

Selvutløser 10 sekunder (stillbilder og 
videoopptak)

Sokkel for stativ 6 mm, gjenget

Video Out (video-utgang) (AV-kabel 
inkludert)

Kan velge mellom NTSC og PAL

Søker Optisk søker for direktebilde

Hvit balanse Automatisk

Zoom
(stillbildetaking)

2X optisk zoom
3X digital zoom

KameraspesifikasjonerKameraspesifikasjonerKameraspesifikasjonerKameraspesifikasjoner
91



Kapittel 11
Spesifikasjoner for forankringsstasjon 
for kamera

Opprinnelige fabrikkinnstillinger – kamera
Kameraet leveres med følgende standardinnstillinger fra fabrikken:

Spesifikasjoner for forankringsstasjonSpesifikasjoner for forankringsstasjonSpesifikasjoner for forankringsstasjonSpesifikasjoner for forankringsstasjon

Kommunikasjon med 
datamaskin

 USB Kabler leveres med 
kameraer i KODAK DX-serien

Mål 
(uten 
forankringsenhet)

Bredde/dybde/
høyde

150 mm/112,5 mm/38,5 mm
(5,9 tommer/4,4 tommer/1,5 tommer)

Vekt 155 g

Mål 
(med 
forankringsenhet)

Bredde/dybde/
høyde

150 mm/112,5 mm/42,5 mm 
(5,9 tommer/4,4 tommer/1,7 tommer)

Vekt 175 g

Indikatorlampe Lampe med 2 farger angir drift/lading

Inngangsspenning 7 ±0,7 V likestrøm

Strømforsyning Likestrøminn-
gang

Strømadapter levert sammen med 
forankringsstasjonen for kamera

FunksjonFunksjonFunksjonFunksjon FabrikkinnstillingFabrikkinnstillingFabrikkinnstillingFabrikkinnstilling

Blits (stillbildetaking) Auto (automatisk)

Picture Storage Location 
(bildelagringssted)

Auto (automatisk)

Kvalitet, bilde Best (beste) – 1800x1200

Kvalitet, video Best (beste) – 320x240

QuickView (hurtigvisning) On (på)
 92



Kapittel 11
Brightness (lysstyrke) 0.0

Video Out (videoutsignal) NTSC

Date/Time (dato/klokkeslett) 2001/01/01; 12:00

Language (språk) English (engelsk)

Opptakslengde Ubegrenset

Video Playback Display (vis 
datostempel på video)

åååå-mm-dd tt:mm

Optisk zoom Vidvinkel

FunksjonFunksjonFunksjonFunksjon FabrikkinnstillingFabrikkinnstillingFabrikkinnstillingFabrikkinnstilling
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Bruke batteriene
! UtskiftingstyperUtskiftingstyperUtskiftingstyperUtskiftingstyper –følgende batterityper kan brukes i kameraet: 

– 2 AA-litiumbatterier på 1,5 V
– 1 KODAK-litiumbatteri KCRV3 *
– 1 KODAK Ni-MH-batteripakke, oppladbar i forankringsstasjonen *
– 2 AA-Ni-MH-batterier på 1,2 V (nikkelmetallhydrid), oppladbare *
* Disse batteriene kan kjøpes på hjemmesiden vår 
http://www.kodak.com/go/accessories. 
Alkaliske batterierAlkaliske batterierAlkaliske batterierAlkaliske batterieranbefales ikke, siden de har for kort levetid og kan gjøre 
kameraet mindre pålitelig.

! Du kan spare på batteristrømmenDu kan spare på batteristrømmenDu kan spare på batteristrømmenDu kan spare på batteristrømmen ved å begrense følgende aktiviteter:
– Bruke forhåndsvisning (med LCD-displayet som søker (slå opp på 

side 21))
– Se gjennom bildene på LCD-displayet (slå opp på side 37)
– Gjøre videoopptak (videoopptak bruker mer batteristrøm enn 

stillbilder)
– Bruke blitsen for mye

! Når du bruker oppladbare batterier, skal du ikke overskride 
batteriladerens mAH-kapasitet.

! IKKE ALLE BATTERIER ER LIKE! Batterienes levetid avhenger i stor grad av 
alder, bruksvilkår, type, merke og kamera. Digitale kameraer krever veldig 
mye av batteriene. Ikke alle batterier presterer like bra under disse 
krevende forholdene. I Kodaks laboratorieprøver har oppladbare batterier 
av Ni-MH-typen gitt de beste resultatene under en rekke ulike forhold. Ni-
MH-batterier er konstruert for apparater med høye krav, for eksempel 
digitale kameraer, og har ikke ”minne-virkningen” som forhindrer 
fullstendig oppladning, som forekommer i annen teknologi for oppladbare 
batterier.
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! Batteriytelse reduseres ved temperaturer under 5 °C. Husk ekstrabatterier 
når du bruker kameraet under kalde forhold, og oppbevar dem på et 
varmt sted til du er klar til å ta bilder. Ikke kast kalde batterier som ikke 
fungerer. Når de blir varme igjen, kan de kanskje brukes. 

Tips, sikkerhet, vedlikehold
! Overhold alltid grunnleggende forholdsregler. Slå opp i brosjyren ”Viktige 

sikkerhetsanvisninger” som følger med kameraet.
! Kjemikalier, for eksempel solkrem, må ikke komme i kontakt med den 

malte flaten på kameraet.
! Hvis kameraet har vært utsatt for uvær eller du har mistanke om at det kan 

ha kommet vann inn i det, skal du slå av kameraet og ta ut batteriet og 
minnekortet. La komponentene lufttørke i minst ett døgn før du bruker 
kameraet igjen.

! Rengjør linseglasset og LCD-displayet på baksiden:
1 Blås forsiktig på linseglasset eller LCD-displayet for å fjerne støv og 

smuss.
2 Fukt linseglasset eller LCD-displayet ved å puste forsiktig på det.
3 Tørk forsiktig av linseglasset eller LCD-displayet med en myk, lofri klut 

eller ubehandlet tørkepapir for linseglass.
Bruk ikke rensemidler som ikke er spesiallaget for kameraobjektiver. Tørk Tørk Tørk Tørk 
ikke av kameraobjektivet eller LCD-displayet med kjemisk behandlet ikke av kameraobjektivet eller LCD-displayet med kjemisk behandlet ikke av kameraobjektivet eller LCD-displayet med kjemisk behandlet ikke av kameraobjektivet eller LCD-displayet med kjemisk behandlet 
tørkepapir for briller. Slikt papir kan ripe opp linseglasset.tørkepapir for briller. Slikt papir kan ripe opp linseglasset.tørkepapir for briller. Slikt papir kan ripe opp linseglasset.tørkepapir for briller. Slikt papir kan ripe opp linseglasset.

! Rengjør utsiden av kameraet med en tørr, ren klut. Bruk aldri sterke 
rensemidler, skuremidler eller biologiske løsemidler på kameraet eller 
delene.

! Serviceavtaler er tilgjengelige i enkelte land. Ta kontakt med en Kodak-
forhandler for å få nærmere opplysninger.
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Ekstrautstyr for kameraet
Få størst mulig utbytte av ditt digitale 
KODAK-kamera ved anskaffe riktig 
ekstrautstyr. Utvid 
fotograferingsmulighetene. Øk 
lagringskapasiteten for bilder. Eller forleng 
batteriets levetid.
Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over 
KODAK-ekstrautstyr, kan du kontakte en 
Kodak-forhandler eller beøke hjemmesiden 
vår http://www.kodak.com/go/accessories.

KODAK-ekstrautstyrKODAK-ekstrautstyrKODAK-ekstrautstyrKODAK-ekstrautstyr

Forankringsstasjon for Forankringsstasjon for Forankringsstasjon for Forankringsstasjon for 
kamerakamerakamerakamera 

Gir rask bildeoverføring, tilfører strøm til kameraet 
og lader den medfølgende batteripakken.

KODAK Ni-MH KODAK Ni-MH KODAK Ni-MH KODAK Ni-MH 
oppladbar batteripakkeoppladbar batteripakkeoppladbar batteripakkeoppladbar batteripakke
(for forankringsstasjon)(for forankringsstasjon)(for forankringsstasjon)(for forankringsstasjon)

Batteripakken lades i forankringsstasjonen KODAK-
forankringsstasjon for kamera, slik at du alltid har 
ferdig oppladde batterier.

KCRV3-litiumbatteriKCRV3-litiumbatteriKCRV3-litiumbatteriKCRV3-litiumbatteri Batteripakke med lav vekt som er spesielt tilpasset 
kameraet og har lengre varighet.

MinnekortMinnekortMinnekortMinnekort Utskiftbart minne i mange størrelser, blant annet: 16, 
32, 64, 96, 128 og 192 MB.

Objektivadapter og Objektivadapter og Objektivadapter og Objektivadapter og 
objektiverobjektiverobjektiverobjektiver

Ved hjelp av spesialadapteren kan du bruke 
tilleggsobjektiver som muliggjør mer fleksibel og 
allsidig fotografering.

Premium Picture Paper Premium Picture Paper Premium Picture Paper Premium Picture Paper 
(førsteklasses fotopapir)(førsteklasses fotopapir)(førsteklasses fotopapir)(førsteklasses fotopapir)

Skriv ut bilder med fotokvalitet på hjemmeskriveren.
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Lagringskapasitet for bilder/videoopptak
Det finnes et stort utvalg minnekort i forskjellig størrelser eller 
lagringskapasiteter. Tabellen nedenfor angir hvor mange bilder eller hvor lange 
videoopptak av vanlig filstørrelse som kan lagres på minnekort med 
forskjellige lagringskapasiteter eller i kameraets internminne. 
Størrelsen på bilde- og videofiler kan variere. Antallet bilder eller lengden på 
videoopptak som kan lagres, kan derfor variere.

KODAK Picture Card (minnekort) kan kjøpes separat på hjemmesiden vår 
http://www.kodak.com/go/accessories.
Bruk bare godkjente kort som bærer COMPACTFLASH-logoen.

Finne filer på et minnekort
Bildene og videooptakene lagres på KODAK Picture Card (minnekort) i 
henhold til en industristandard som er felles for mange kameraprodusenter. 
Derfor kan du bruke minnekortene i ulike kameraer. Følgende beskrivelse av 
filstrukturen i minnekortet kan være nyttig hvis du henter filene med en 
kortleser eller ikke kan finne dem ved hjelp av programvaren. 

Best Quality (beste Best Quality (beste Best Quality (beste Best Quality (beste 
kvalitet) kvalitet) kvalitet) kvalitet) 

Good Quality (god Good Quality (god Good Quality (god Good Quality (god 
kvalitet) kvalitet) kvalitet) kvalitet) 

Lagre så mange bilder/sekunder med Lagre så mange bilder/sekunder med Lagre så mange bilder/sekunder med Lagre så mange bilder/sekunder med 
videoopptakvideoopptakvideoopptakvideoopptak

Internminne (8 MB)Internminne (8 MB)Internminne (8 MB)Internminne (8 MB) 12 / 35 49 / 90

Minnekort med 16 MBMinnekort med 16 MBMinnekort med 16 MBMinnekort med 16 MB 24 / 70 99 / 180

Minnekort med 64 MBMinnekort med 64 MBMinnekort med 64 MBMinnekort med 64 MB 98 / 280 395 / 720

Minnekort med 96 MBMinnekort med 96 MBMinnekort med 96 MBMinnekort med 96 MB 148 / 420 593 / 1080

Minnekort med 192 MBMinnekort med 192 MBMinnekort med 192 MBMinnekort med 192 MB 295 / 840 1185 / 2160
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Mappen MISC —Mappen MISC —Mappen MISC —Mappen MISC — Inneholder filen for utskriftsordre som opprettes når du 
bruker funksjonen Print Order (utskriftsordre).
Mappen SYSTEM —Mappen SYSTEM —Mappen SYSTEM —Mappen SYSTEM — Brukes til oppdatering av kameraets fastvare.
Mappen DCIM —Mappen DCIM —Mappen DCIM —Mappen DCIM — Mappe på rotnivå som inneholder mappen 100K3600. Hver 
gang du slår på kameraet eller setter i et annet minnekort, blir eventuelle 
tomme mapper i mappen DCIM fjernet.
Undermappen 100K3600 —Undermappen 100K3600 —Undermappen 100K3600 —Undermappen 100K3600 — inneholder alle bilder eller videoopptak som er 
tatt med et minnekort i kameraet når Picture Storage Location 
(bildelagringssted) er stilt på Auto (automatisk).

Navnekonvensjoner for filer
Kameraet opprettholder adskilte og fortløpende nummereringssekvenser for 
internminnet og minnekortet. Bilder får navnet DCP_nnnn.JPG, mens videoer 
kalles DCP_nnnn.MOV. Disse navnekonvensjonene gjelder både for .JPG og 
.MOV-filer. Filene nummereres i den rekkefølgen de ble tatt. Det første bildet 
får navnet DCP_0001.JPG, og det høyeste mulige bildenummeret er 
DCP_9999.JPG. 

Navnkonvensjoner for filer på minnekort
! Når minnekortet inneholder en fil kalt DCP_9999.JPG i mappen 

\DCIM\100K3600, lagres etterfølgende bilder i en ny mappe 
(\DCIM\101K3600), fra og med bildet DCP_0001.JPG.

! Selv om du overfører filer til datamaskinen eller sletter filer fra kameraet, 
vil kameraet fortsette å bruke fortløpende numre for alle påfølgende bilder 
og videoopptak. Hvis for eksempel det siste bildet som ble tatt, heter 
DCP_0007.JPG og du sletter det, får neste bilde eller videoopptak likevel 
navnet DCP_0008.JPG eller DCP_0008.MOV.

! Når du setter et annet minnekort i kameraet, beregnes det neste 
bildenummeret utfra det siste bildet som ble tatt med kameraet, eller det 
høyeste eksisterende bildenummeret i mappen.
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! Hvis du bruker minnekortet i et annet kamera enn DX3600-modellen, og 
produsenten av dette kameraet benytter samme standard filstruktur, 
inneholder mappen DCIM en mappe som navngis av dette kameraet. Slå 
opp i dokumentasjonen som fulgte med det aktuelle kameraet hvis du 
ønsker nærmere opplysninger.

Navnekonvensjoner for filer i internminne
! Kameraets internminne inneholder lagrede bilder og videoopptak uten 

mapper eller undermapper. 
! Når du formaterer internminnet, starter nummereringsrekkefølgen på nytt 

med DCP_0001.
! Når internminnet inneholder et bilde med navnet DCP_9999, får det neste 

bildet som tas, navnet med det laveste ledige nummeret. Hvis for eksempel 
internminnet inneholder DCP_0002, DCP_0004 og DCP_9999, får det 
neste bildet navnet DCP_0003.
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Navnekonvensjoner for filer etter kopiering
Kameraet bruker separate bildenummersekvenser for filene i internminnet og 
filene på minnekortet. Når du kopierer et bilde eller videoopptak, blir det gitt 
et nytt fortløpende nummer i henhold til den nye plasseringen.
I listen Før kopiering nedenfor blir for eksempel de to filene i internminnet 
kopiert til minnekortet. Etter kopiering blir de kopierte filene nummerert på 
nytt på minnekortet som DCP_0004 og DCP_0005. Hvis DCP_0005 slettes, får 
likevel den neste filen som kopieres til minnekortet navnet DCP_0006. I 
internminnet forblir de opprinnelige filene og tilhørende numre uendret.

Før kopieringFør kopieringFør kopieringFør kopiering Etter kopieringEtter kopieringEtter kopieringEtter kopiering

Internminne Minnekort Internminne Minnekort

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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Juridisk informasjon
Melding om og samsvar med FCC-reglene
Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt 
følgende to vilkår: 1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, 
og 2) Dette utstyret må godta forstyrrelser som mottas, innbefattet forstyrrelser 
som kan forårsake uønsket funksjon.
Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for digitale 
enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi 
rimelig god beskytte mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner.
Dette utstyret danner, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det 
ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake 
skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen 
garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i bestemte installasjoner.
Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, 
noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å 
forsøke å løse problemet ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: 1) Snu 
eller flytt mottakerantennen, 2) øk avstanden mellom utstyret og mottakeren, 
3) koble utstyret til et uttak i en annen krets enn den mottakeren er koblet til, 
4) ta kontakt med forhandleren eller en kyndig radio/TV-tekniker for å få 
hjelp.
Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som 
er ansvarlig for lovsamsvar, kan føre til at brukeren mister tillatelsen til å bruke 
utstyret. Hvis produktet ble levert med skjermede grensesnittkabler eller det er 
angitt at nærmere angitte tilleggskomponenter eller utstyr skal brukes under 
installeringen av produktet, må disse benyttes for at utstyret skal være i 
samsvar med FCC-forskriftene.
101



Kapittel 11
DOC-erklæring for Canada
DOC Class B Compliance (DOC-samsvar for klasse B)—DOC Class B Compliance (DOC-samsvar for klasse B)—DOC Class B Compliance (DOC-samsvar for klasse B)—DOC Class B Compliance (DOC-samsvar for klasse B)—This digital apparatus 
does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital 
apparatus set out in the radio interference regulations of the Cnadian 
Department of Communications. (Dette digitale apparatet overskrider ikke 
grensene for radiostøyutsendelse fra digitale apparater i klasse B angitt i 
radioforstyrrelsesreglementet til det kanadiske kommunikasjonsdirektoratet.)
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

Norsk oversettelse: 
Dette er et Klasse B-produkt i henhold til standarden til det frivillige 
kontrollrådet for forstyrrelser fra IT-utstyr [Voluntary Control Council for 
Interference from Information Technology Equipment (VCCI)]. Hvis apparatet 
brukes i nærheten av en radio- eller TV-mottaker til privat bruk, kan det virke 
forstyrrende inn på radiobølgene. Monter og bruk utstyret i henhold til 
brukerhåndboken.
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automatisk

avslåing 6
blits 24
skrive ut 44

automatisk avslutning 6
automatisk start, programvare, 
deaktivere 61
avslåing, automatisk 6
avslutning, automatisk 6

BBBB
batterier

forlenge batterienes 
levetid 8, 94

lade opp batteripakken 68
lavt eller oppbrukt 8
med forankringsstasjon for 

kamera 65
retningslinjer 94
sette i 3
sette i batteripakke 67
sikkerhet 95
sjekke strømnivået 8
tips 94

utskiftingstyper 94
Batteripakke, forankringsstasjon 
for kamera

lade opp 68
sette i 67

beskytte bilder 41
bildelagringsmeny 16
bilder

beskytte 41
bildeplassering i minnet 99
bruke på 

datamaskin 59, 62
datostempel 27
finne på minnekort 98
forstørre 43
informasjon, vise 48
kopiere 42
kvalitet, stille inn 26
lagringskapasitet 97
lagringssted 16
nærbilder 22
navigere 37
navngiving for fil 98
overføre manuelt 63
overføre til 

datamaskin 59, 60, 69
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plassering på 
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batterier 94
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Camera Connection-
programvare (programvare for 
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elektronisk 
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om 57
overføre bilder 63

COMPACTFLASH-kort 4

DDDD
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46
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til 59, 60, 63
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hjemmeside, Kodak 85
hvilemodus 6

IIII
informasjon

bilde, vise 48
kamera, vise 51
video, vise 48

innholdet i esken
forankringsstasjon for 

kamera 65
kamera 2

innstilling
bildekvalitet 26
bildelagringssted 16
bildeplassering 16
blits 24
dato og klokkeslett 6
klokke 6
lagringssted for 

videoopptak 16
lysstyrke på LCD-display 49
modusvelgermenyer 9
NTSC 50
oppløsning 26, 33
PAL 50
selvutløser 25, 32
språk 51
videokvalitet 33

videolengde 36
videoutsignal 50

internminne
angi bildeplassering 16
formatere 52
lagringskapasitet 97
navnekonvensjoner 

for filer 99

JJJJ
juridisk informasjon 101, 102
justere

bildekvalitet 26
lysstyrke på LCD-display 49
oppløsning 26, 33
videokvalitet 33
videovolum 39
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kabler

audio/video 47
strøm, forankringsstasjon for 

kamera 66
USB 59

kamera
bildelagringssted 16
ekstrautstyr 96
forankre 68
funksjoner, oversikt iii
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informasjon, vise 51
innholdet i esken 2
internminne 16
lade opp batteripakken 68
opprinnelige 

fabrikkinnstillinger 92
overføre bilder 59, 69
problemer 77
rengjøring 95
sikkerhet 95
slå av eller på 5
spesifikasjoner 89
statusikoner 15
tilkoblingsproblemer 73
vedlikehold 95

kjøre bildeserievisning 46
klokke, stille 6
klokkeslett, stille inn 6
knapp, blits 24
koble kamera

til forankringsstasjon for 
kamera 60

koble til forankringsstasjon for 
kamera 66
koble til kamera

med USB-kabel 59
til datamaskin 59
til TV 47

KODAK-programvare
Camera Connection 

(kameratilkobling) 57
få hjelp 85
Picture (bilde) 57
Picture Transfer 

(bildeoverføring) 57
sette i 55

kommunikasjonsproblemer 73
kopiere bilder

kort til minne 42
minne til kort 42
til datamaskin 59, 60, 63, 

69
krav

MACINTOSH-system 58
WINDOWS-basert system 58

kvalitet, stille inn 26, 33
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lade opp batteripakken 68
lagringskapasitet, minne 97
lampe

forankringsstasjon for 
kamera 84

selvutløser, kamera 25, 33
søker, kamera 5, 81

laste ned 
bilder 59, 60, 63, 69
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LCD-display
batterisymbol 8
feilmeldinger 74
forhåndsvisning 

av bilder 21, 31
ikon for bildeplassering 15
justere lysstyrke 49
statuslinje 15

lokk, objektiv 5
lukker

problemer 77
lysstyrke på display, justere 49
lysstyrke, LCD-display 49
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MACINTOSH

installere programvare 
på 55

systemkrav 58
mappen DCIM, minnekort 97
mappen MISC, minnekort 97
mappen System, minnekort 97
mapper, minnekort 97
menyer

bildelagring, angi 16
gjøre videoopptak 10
kameraoppsett 13
navigere 14
oppsett 13

oversikt 9
se gjennom 12
se gjennom bilder 12
stillbilde 11
ta bilder 11
video 10

minne
innstilling for 

lagringssted 16
internt eller kort 16

Minnekort
bildeplassering 16
ta ut 4

minnekort
angi bildeplassering 16
filstruktur 97
formatere 52
kjøpe 96
lagringskapasitet 97
navnekonvensjoner 

for filer 98
problemer 71
sette i 4

modi
oppsett 13
se gjennom 12
stillbilde 11
video 10
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modusvelger
innstillinger og menyer 9
oppsett 13
oversikt iv
se gjennom 12
stillbilde 11
video 10
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nærbildevideoopptak 32
nære motiver 22
navigere

bilder, videoopptak 37
menyer 14

NTSC, stille inn videoutsignal 50

OOOO
objektiv, rengjøring 95
objektivlokk 5
om

bilde-, videoinformasjon 48
kamerainformasjon 51

oppløsning, stille inn 26, 33
oppsett

modus, bruke 49
modusvelger 13

optisk zoom 22

overføre bilder til 
datamaskin 59, 60, 63, 69
oversikt, kameramenyer 9

PPPP
PAL, stille inn videoutsignal 50
Picture Transfer-programvare

om 57
Picture Transfer-programvare 
(programvare for 
bildeoverføring)

elektronisk 
hjelpefunksjon 61

overføre bilder 60
Picture-programvare 
(bildeprogramvare)

om 57
redigere bilder 62
spille av videoopptak 62

programvare
få hjelp 85
følger med kameraet 57
KODAK Camera Connection 

(programvare for 
kameratilkobling) 57

KODAK Picture 57
KODAK Picture Transfer 

(programvare for 
bildeoverføring) 57
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QUICKTIME 57
sette i 55

QQQQ
QUICKTIME-programvare 57
QuickView 
(hurtigvisning) 20, 30
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RAM, krav 58
redigere bilder 62
rengjøring av kamera, 
objektiv 95
retningslinjer, batterier 94
røde øyne, blits 24

SSSS
samsvar for Canada 102
samsvar med FCC-reglene 101
se gjennom

modusvelger 12
se gjennom bilder

bildeserievisning 46
for utskrift 44
forstørre 43
menyer 12

se gjennom bilder og 
videoopptak

beskytte 41

bilde-, videoinformasjon 48
slette 40

se gjennom video, 
etter opptak 30
selvutløser

stillbilder 25
videoopptak 32

service og støtte
faksnumre 85
Kodaks hjemmeside 85
telefonnumre 86

sette i
batterier 3
Batteripakke 67
minnekort 4
programvare 55

sette i, forankringsenhet 2, 66
sikkerhet 95
sjekke lagringssted 18
skifte batterier 94
skjerm, krav 58
skrive ut

fra et minnekort 64
fra KODAK Picture-

programvare 64
med utskriftsordrer 44

slå kameraet av eller på 5
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slette
beskytte bilder mot 41
fra internt minne 40
fra minnekort 40
siste bildet 20
siste videoopptak 30

søkerlampe
kamera på 5
status 81

spesifikasjoner
forankringsstasjon for 

kamera 92
kamera 89
MACINTOSH-system 58
WINDOWS-basert system 58

Spille av et videoopptak 39
språk, stille inn 51
standardverdier, 
originalinnstillinger 92
stativ 70
status

bildelagringssted 18
kamera 15
skjermikoner 15

statuslinje 15
stillbilde

modus, bruke 19, 29
modusvelger 11

strøm
forankringsstasjon for 

kamera 66, 68
sjekke batterier 8
slå på kameraet 5

systemkrav
MACINTOSH 58
WINDOWS 58

TTTT
ta bilder

generelt 19
menyinnstillinger 11
nærbilde 22

ta vare på kameraet 95
telefonnumre til kundestøtte 86
telefonstøtte 86
tidsinnstilling, utsetter 
utløseren 25, 32
tilpasse kamerainnstillinger 49
tips

retningslinjer for batterier 
94

sikkerhet 95
vedlikehold 95
Viktig-fil 71
111



Stikkordregister
TV
bildeserievisning 46
spille av videoopptak 39
tilkobling til 47

UUUU
utløser

selvutløser, 
utsettelse 25, 32

utskriftsordrer 44

VVVV
VCCI-samsvar 102
vedlikehold, kamera 95
velge menyer og alternativer 14
video, modusvelger 10
videoopptak

beskytte 41
bruke på datamaskin 62
datostempel 35
endre volum 39
informasjon, vise 48
kopiere 42
kvalitet, stille inn 33
lagringskapasitet 97
lagringssted 16
nærbilder 32
navigere 37

overføre manuelt 63
overføre til datamaskin 60
se gjennom 37
sjekke plassering 18
slette 40
spille av 39
stille inn lengde 36
ta 29

videoutsignal, stille inn 50
Viktig-fil 71
vise

bilde-, videoinformasjon 48
kamerainformasjon 51

vise bilde
etter at det er tatt 20
før det er tatt 21, 31
forstørret 43

visningsproblemer 78

WWWW
WINDOWS

installere programvare 55
systemkrav 58
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zoom 22
zoom med telefoto 23
zoom med vidvinkel 23
 112


	Innhoud
	1 Komme i gang
	Hva kan jeg bruke KODAK DX3600 Zoom digitalt kamera til?
	Hva kan jeg gjøre med de digitale bildene?
	Innhold i kameraesken
	Sette på håndleddsstroppen
	Sette i batteriene
	Sette i et minnekort
	Slå kameraet av eller på
	Innebygd objektivlokk

	Automatisk avslåing sparer batteristrøm
	Stille klokken
	Sjekke batterinivået
	Modusvelger – innstillinger og menyer
	Videomenyer
	Stillbildemenyer
	Gjennomsynsmenyer
	Oppsettmenyer

	Navigere gjennom menyene
	Sjekke gjeldende kamerastatus
	Ikoner på statuslinjen
	Skjermikoner

	Velge internminne eller minnekort
	Endre innstillingen for lagringssted
	Sjekke ikonet for lagringssted


	2 Ta stillbilder
	Ta bilder
	Vise/slette det siste bildet som ble tatt
	Se en forhåndsvisning av bildet
	Ta nærbilder
	Bruke zoom til stillbilder
	Bruke zoom

	Bruke blits til stillbilder
	Når du vil være med på bildet
	Stille inn bildekvalitet
	Påføre datoen på bilder

	3 Gjøre videoopptak
	Gjøre videoopptak
	Se gjennom/slette det siste videoopptaket som ble gjort
	Forhåndsvisning av videopptak
	Gjør nærbildevideoopptak
	Når du vil være med på videoopptaket
	Stille inn videokvalitet
	Vise dato/klokkeslett på videoopptak
	Stille inn videolengde

	4 Se gjennom bilder og videoopptak
	Navigere gjennom bilder og videoopptak
	Spille av et videoopptak
	Slette bilder og videoopptak
	Beskytte bilder og videoopptak mot sletting
	Kopiere bilder og videoopptak
	Før du kopierer
	Kopiere bilder

	Forstørre stillbilder
	Velge bilder som skal skrives ut automatisk
	Opprette en utskriftsordre
	Skrive ut ordren

	Kjøre en bildeserievisning
	Starte bildeserievisningen
	Endre visningsintervall

	Tilkobling til TV-apparat eller annet eksternt apparat
	Vise bilde- eller videoinformasjon

	5 Tilpasse kamerainnstillingene
	Justere lysstyrke på LCD-display
	Stille inn videoutsignalet
	Velge et språk
	Vise kamerainformasjon
	Formatere minne eller minnekort

	6 Installere programvaren
	Installere programvaren
	Programvare som følger med kameraet
	KODAK Picture Transfer-programvare
	KODAK Picture-programvare
	KODAK Camera Connection-programvare
	QUICKTIME-programvare

	Systemkrav for datamaskinen
	Systemkrav for WINDOWS-basert datamaskin
	Systemkrav for MACINTOSH


	7 Overføre bilder og videoopptak
	Før du overfører filer til en datamaskin
	Koble til datamaskinen
	Koble til med USB-kabelen
	Tilkobling via forankringsstasjonen KODAK- forankringsstasjon for kamera

	Overføre bilder og videoopptak
	Overføring på en WINDOWS-basert datamaskin
	Overføring på en MACINTOSH-basert datamaskin
	Slå av autostartfunksjonen for KODAK Picture- programvare

	Arbeid med bilder og videoopptak
	Overføre bilder og videoopptak manuelt
	På en WINDOWS-basert datamaskin
	På en MACINTOSH-datamaskin
	Elektronisk hjelpefunksjon for KODAK Camera Connection-programvare (programvare for kameratilkobl...

	Skrive ut bildene
	Fra KODAK Picture-programvare
	Fra et minnekort


	8 Bruke KODAK- forankringsstasjon for kamera
	Innhold i forankringsstasjonsesken
	Sette i forankringsenheten
	Koble til forankringsstasjonen
	Sette batteripakken i kameraet
	Oppbevare kameraet i forankringsstasjonen for kamera
	Lade batteripakken
	Overføre bilder
	Ved bruk av stativ

	9 Feilsøke problemer
	Feilsøking – kamera
	Feilsøking – Forankringsstasjon for kamera

	10 Få hjelp
	Hjelp i programmet
	Kodaks elektroniske tjenester på Internett
	Kodaks støtte via faks
	Kundestøtte via telefon
	Før du ringer
	Telefonnumre


	11 Tillegg
	Kameraspesifikasjoner for DX3600
	Spesifikasjoner for forankringsstasjon for kamera
	Opprinnelige fabrikkinnstillinger – kamera
	Bruke batteriene
	Tips, sikkerhet, vedlikehold
	Ekstrautstyr for kameraet
	Lagringskapasitet for bilder/videoopptak
	Finne filer på et minnekort
	Navnekonvensjoner for filer
	Navnkonvensjoner for filer på minnekort
	Navnekonvensjoner for filer i internminne
	Navnekonvensjoner for filer etter kopiering

	Juridisk informasjon
	Melding om og samsvar med FCC-reglene
	DOC-erklæring for Canada
	VCCI Klasse B ITE


	Stikkordregister

