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1 Komma igång

Vad kan jag göra med min KODAK DX3600
digital zoomkamera?
Spela in video —Spela in video —Spela in video —Spela in video — I Video-läge kan du spela in filmer med ljud. Du kan ta
en kontinuerlig film eller ange videolängden till 5, 15 eller 30 sekunder.
Ta stillbilder —Ta stillbilder —Ta stillbilder —Ta stillbilder — I stillbildsläge är det bara att rikta in kameran och trycka
av. Använd zoom-funktionerna för att komma närmare motivet.
Välj en lagringsplats —Välj en lagringsplats —Välj en lagringsplats —Välj en lagringsplats — Ta och lagra bilder och video i kamerans 8 MB
internminne eller på ett löstagbart Picture Card (minneskort) som finns som
tillbehör. Internminnet är idealiskt som en säker lagringsplats för särskilda
bilder eller filmer.
Granska —Granska —Granska —Granska — I granskningsläge kan du visa bilder eller spela upp
videoklipp på LCD-skärmen. Behåll bara de bilder du vill spara, förstora,
skydda eller gör ett bildspel av alla bilder i kameran.
Inställningar —Inställningar —Inställningar —Inställningar — I inställningsläge kan du ställa in kamerans funktioner.

Vad kan jag göra med mina digitala bilder?
Installera programvaran som finns på CD-ROM-skivan som medföljer
kameran. Sedan kan du göra följande:
Överföra —Överföra —Överföra —Överföra — automatiskt överföra bilder och videoklipp till datorn.
Dela med dig —Dela med dig —Dela med dig —Dela med dig — e-posta bilder och videoklipp till släkt och vänner.
Skriva ut —Skriva ut —Skriva ut —Skriva ut — skriva ut på en skrivare, göra papperskopior i en KODAK Picture
Maker eller ta med dig Picture Card-kortet till en fotohandlare för
professionella papperskopior.
Ha kul! —Ha kul! —Ha kul! —Ha kul! — lägg till specialeffekter i bilderna, skapa en egen diabildsserie,
reducera röda ögon, beskär och rotera samt mycket mer.
1



Kapitel 1
Innehåll i kamerapaketet
Följande medföljer KODAK DX3600 digital zoomkamera.

1 Kamera
2 Handledsrem
3 AA-litiumbatterier, eller motsvarande*
4 USB-kabel
5 Audio/Video-kabel

(för att visa bilder och videoklipp på en TV)
6 Dockningsinsats**
7 Bruksanvisning***, Snabbstart och CD-

ROM-skiva med programvara (visas inte)
OBS! * En KODAK dockningsstation för kamera, kan eventuellt medfölja

kameran. I så fall ersätts AA-batterierna med KODAK:s uppladdningsbara
Ni-MH-batteripaket.
För mer information om hur du använder KODAK dockningsstation, se
sidan 65.

** Dockningsinsatsen används för att ansluta kameran till tillbehöret
KODAK dockningsstation för kamera.

*** I vissa länder levereras bruksanvisningen på CD-ROM-skiva istället
för som en trycksak.

Du kan också köpa en KODAK dockningsstation för kamera separat hos en
KODAK-återförsäljare eller genom att besöka vår webbplats på
http://www.kodak.com/go/accessories.

4

3*

5

1

6**

2

2
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Kapitel 1
Sätta fast handledsremmen
1 Träd den korta öglan på handledsremmen

genom det avsedda fästet.
2 Träd den långa delen av handledsremmen

genom den korta öglan. Dra tills
handledsremmen sitter ordentligt.

Sätta i batterierna
AA-litiumbatterier, eller motsvarande, medföljer kameran.*

Så här sätter du i batterierna:
1 Stäng avavavav kameran.
2 Skjut batteriluckan på kamerans undersida

i pilens riktning och lyft sedan upp luckan.
3 Sätt i batterierna på det sätt som visas i

bilden.
4 Stäng batteriluckan.

VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERVIKTIG INFORMATION OM BATTERIERVIKTIG INFORMATION OM BATTERIERVIKTIG INFORMATION OM BATTERIER
För att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska duFör att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska duFör att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska duFör att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska du
inte använda alkaliska batterier.inte använda alkaliska batterier.inte använda alkaliska batterier.inte använda alkaliska batterier.
För mer information om de typer av batterier som du kan använda i kameran,
se sidan 94.

OBS! * En KODAK dockningsstation för kamera, kan eventuellt medfölja
kameran. I så fall ersätts AA-batterierna med KODAK:s uppladdningsbara
Ni-MH-batteripaket. För mer information om hur du sätter i
batteripaketet i kameran, se sidan 67.

++++----
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Kapitel 1
Sätta i ett Picture Card
Med Picture Card-kort kan du enkelt lagra och överföra bilder. Tänk på Picture
Card-kort som filmrullar som du kan byta ut eller återanvända eller som ett
utbytbart datorminne. Se sidan 97 för mer information om lagringskapaciteten
på Picture Card-kort.

Så här sätter du i ett Picture Card:
1 Stäng av kameran.
2 Skjut kortluckan i pilens riktning och fäll

upp den.
3 Håll Picture Card-kortet så att

anslutningskontakten pekar in i kameran
och den upphöjda kanten är vänd mot
kamerans baksida.

4 Skjut in minneskortet i kortplatsen och
tryck till för att ansluta kontakten. Stäng
luckan.

VIKTIGT:
Det går bara att sätta i Picture Card-kortet i kameran på ett sätt.Det går bara att sätta i Picture Card-kortet i kameran på ett sätt.Det går bara att sätta i Picture Card-kortet i kameran på ett sätt.Det går bara att sätta i Picture Card-kortet i kameran på ett sätt.
Tvinga inte i kortet, det kan skada kameran.Tvinga inte i kortet, det kan skada kameran.Tvinga inte i kortet, det kan skada kameran.Tvinga inte i kortet, det kan skada kameran.
Sätt inte i, eller ta bort, ett Picture Card när det gröna sökarljusetSätt inte i, eller ta bort, ett Picture Card när det gröna sökarljusetSätt inte i, eller ta bort, ett Picture Card när det gröna sökarljusetSätt inte i, eller ta bort, ett Picture Card när det gröna sökarljuset
blinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortetblinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortetblinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortetblinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortet
eller kameran.eller kameran.eller kameran.eller kameran.

Så här tar du ut ett Picture Card:
1 Stäng av kameran.
2 Öppna kamerans kortlucka.
3 Skjut utmatningsknappen på kamerans

undersida som i bilden och ta ut kortet.

Upphöjd kant

Kortlucka

Utmatnings-
knapp
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Kapitel 1
Använd bara godkända kort som är märkta med CompactFlash-logotypen
.

Du kan köpa KODAK Picture Card-kort separat på vår webbplats på
http://www.kodak.com/go/accessories.

Sätta på och stänga av kameran
1 Du sätter på kameran genom att skjuta

strömbrytaren till läget På ( |||| ).
Linsen skjuts ut till vidvinkelpositionen och
sökarlampan blinkar grönt medan kameran
utför en självtest. När sökarlampan lyser
konstant grönt (och funktionsväljaren är i
stillbildsläge eller videoläge ) är
kameran klar för att ta bilder eller spela in
video.

Ett skärmmeddelande visas med
information om vilken lagringsplats som
används: kamerans internminne eller ett
Picture Card. Se sidan 16 för mer
information om lagringsplatser.

I stillbildsläge eller videoläge visas
statusfältet en kort stund på LCD-
skärmen.

2 Om du vill visa statusfältet igen trycker du på högerpilen . Tryck på den
igen om du vill dölja statusfältet.
Se sidan 15 för en förklaring av ikonerna i statusfältet.

3 Du stänger av kameran genom att skjuta strömbrytaren till läget Av ( ).
OBS! Alla pågående åtgärder (spara, ta bort eller kopiera) slutförs innan

kameran stängs av.

Sökar-
lampa Statusfält

-högerpil
5
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Kapitel 1
Inbyggt linsskydd
Kameran har ett inbyggt linsskydd som fälls ut för att skydda linsen från damm
och repor. Linsskyddet öppnas automatiskt när du sätter på kameran. När du
stänger av kameran dras linsen in och linsskyddet stängs.

Automatiskt strömsparläge sparar
batterier
De automatiska strömsparfunktionerna förlänger batteriets livslängd genom att
stänga av kameran när den har varit inaktiv (inga knappar har tryckts ned och
inga bilder eller videoklipp har tagits) under en viss tidsperiod.

StrömsparlägeStrömsparlägeStrömsparlägeStrömsparläge AktiverasAktiverasAktiverasAktiveras
efterefterefterefter

FunktionFunktionFunktionFunktion Så här aktiverar duSå här aktiverar duSå här aktiverar duSå här aktiverar du
kameran igenkameran igenkameran igenkameran igen

Viloläge 1 minut LCD-skärmen stängs av Tryck på valfri knapp.

Viloläge med
snabbvisning
aktiverad

5 sekunder

Högsta
strömsparande

8 minuter De flestakamerakretsar
stängs av

Automatisk
avstängning

3 timmar Alla kamerakretsar
stängs av

Skjut strömbrytaren
till läget Av och sätt
sedan på kameran
igen.
6



Kapitel 1
Ställa klockan
Det är viktigt att du anger korrekt datum och tid om du vill ha datummärkning
av bilderna (se sidan 28) eller videoklippen (se sidan 35).
1 Sätt på kameran och vrid funktionsväljaren till Inställningar .

2 Markera menyn Date/Time Set (Datum/tid)
och tryck sedan på knappen Select.

Datumformatet är ÅÅÅÅ/MM/DD. Tiden
visas i 24-timmarsformat.

3 Tryck på pilknapparna för att förflytta
dig mellan fälten. Tryck på pilknapparna

för att justera datum- och
tidsinställningar.

4 Tryck på Select för att bekräfta ändringarna.
Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.

OBS! Skärmen Set Date & Time visas automatiskt första gången du sätter på
kameran.
7



Kapitel 1
Kontrollera batteristyrkan
Kontrollera batteristyrkan innan du börjar ta bilder. Då slipper du missa en
viktig bild bara för att kamerans batterier är svaga eller urladdade.

VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERVIKTIG INFORMATION OM BATTERIERVIKTIG INFORMATION OM BATTERIERVIKTIG INFORMATION OM BATTERIER
För att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska duFör att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska duFör att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska duFör att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska du
inte använda alkaliska batterier.inte använda alkaliska batterier.inte använda alkaliska batterier.inte använda alkaliska batterier.
För mer information om de typer av batterier som du kan använda i kameran,
se sidan 94.

1 Sätt på kameran.

2 Om en batterisymbol visas på LCD-skärmen
är batterierna svaga eller urladdade. Om det
inte visas någon symbol är batteriet laddat.
Svagt —Svagt —Svagt —Svagt — batterierna bör snart bytas ut
eller laddas upp.
Urladdat (blinkar) —Urladdat (blinkar) —Urladdat (blinkar) —Urladdat (blinkar) — batterierna
är för svaga för att driva kameran. Byt ut
batterierna eller ladda upp dem.
När batterierna är slut blinkar sökarlampan
rött i fem sekunder och sedan stängs
kameran av.
8



Kapitel 1
Funktionsväljaren – inställningar och
menyer
Med funktionsväljaren kan du använda din kamera på fyra sätt:

Video —Video —Video —Video — spela in videoklipp med ljud
och ändra alternativ för videoinspelning
Stillbild —Stillbild —Stillbild —Stillbild — ta bilder och ändra
inställningar för fotografering
Granska —Granska —Granska —Granska — visa och arbeta med bilder
och videoklipp på LCD-skärmen
Inställningar —Inställningar —Inställningar —Inställningar — anpassa kamerans
funktioner

Funktions-
väljare
9



Kapitel 1
Video-menyer
Använd videoläget när du vill spela in videoklipp och anpassa inställningarna
för videoinspelning. Mer information om hur du använder menyalternativen
finns på de angivna sidnumren nedan.

Så här använder du menyerna i videoläge:
1 Vrid funktionsväljaren till Video .
2 Tryck på knappen Menu.
3 Använd pilknapparna för att

bläddra igenom menyer och undermenyer.
4 Tryck på knappen Select.

MenyMenyMenyMeny MenyMenyMenyMeny

Close-up (närbild)Close-up (närbild)Close-up (närbild)Close-up (närbild)
(sidan 32)

Self TimerSelf TimerSelf TimerSelf Timer
(självutlösare)(självutlösare)(självutlösare)(självutlösare)
(sidan 32)

Video QualityVideo QualityVideo QualityVideo Quality
(videokvalitet)(videokvalitet)(videokvalitet)(videokvalitet)
(sidan 34)

Video LengthVideo LengthVideo LengthVideo Length
(videolängd)(videolängd)(videolängd)(videolängd)
(sidan 36)

Image StorageImage StorageImage StorageImage Storage
(bildlagring)(bildlagring)(bildlagring)(bildlagring)
(sidan 16)

QuickViewQuickViewQuickViewQuickView
(snabbvisning)(snabbvisning)(snabbvisning)(snabbvisning)
(sidan 30)
10



Kapitel 1
Menyer i stillbildsläge
Använd läget Stillbild när du tar stillbilder och när du vill anpassa
inställningarna för fotografering. Mer information om hur du använder
menyalternativen finns på de angivna sidnumren nedan.

Så här använder du menyerna i stillbildsläge:
1 Vrid funktionsväljaren till Stillbild .
2 Tryck på knappen Menu.
3 Använd pilknapparna för att

bläddra igenom menyer och undermenyer.
4 Tryck på knappen Select.

MenyMenyMenyMeny MenyMenyMenyMeny

Close-up (närbild)Close-up (närbild)Close-up (närbild)Close-up (närbild)
(sidan 22)

Self TimerSelf TimerSelf TimerSelf Timer
(självutlösare)(självutlösare)(självutlösare)(självutlösare)
(sidan 26)

Quality (kvalitet)Quality (kvalitet)Quality (kvalitet)Quality (kvalitet)
(sidan 27)

Date StampDate StampDate StampDate Stamp
(datumstämpel)(datumstämpel)(datumstämpel)(datumstämpel)
(sidan 28)

Image StorageImage StorageImage StorageImage Storage
(bildlagring)(bildlagring)(bildlagring)(bildlagring)
(sidan 16)

SnabbvisningSnabbvisningSnabbvisningSnabbvisning
(sidan 20)
11



Kapitel 1
Menyer i granskningsläge
Använd menyerna i läget Granska när du vill visa och arbeta med bilder och
videoklipp i kameran. Mer information om hur du använder menyalternativen
finns på de angivna sidnumren nedan.

Så här använder du menyerna i
granskningsläge:
1 Vrid funktionsväljaren till Granska .
2 Tryck på knappen Menu.
3 Använd pilknapparna för att

bläddra igenom menyer och undermenyer.
4 Tryck på knappen Select.

MenyMenyMenyMeny MenyMenyMenyMeny

Magnify StillMagnify StillMagnify StillMagnify Still
(förstora(förstora(förstora(förstora
stillbild)stillbild)stillbild)stillbild) eller
(sidan 42)

Video PlayVideo PlayVideo PlayVideo Play
(spela upp(spela upp(spela upp(spela upp
video)video)video)video)
(se sidan 38)

ProtectProtectProtectProtect
(skydda)(skydda)(skydda)(skydda)
(sidan 40)

Delete StillDelete StillDelete StillDelete Still
(ta bort(ta bort(ta bort(ta bort
stillbild)stillbild)stillbild)stillbild) eller
(sidan 39)

Delete VideoDelete VideoDelete VideoDelete Video
(ta bort video)(ta bort video)(ta bort video)(ta bort video)
(sidan 39)

Slide ShowSlide ShowSlide ShowSlide Show
(bildspel)(bildspel)(bildspel)(bildspel)
(sidan 45)

Image Storage (bildlagring)Image Storage (bildlagring)Image Storage (bildlagring)Image Storage (bildlagring)
(sidan 16)

CopyCopyCopyCopy
(kopiera)(kopiera)(kopiera)(kopiera)
(sidan 41)

Print Order (utskriftsbeställning)Print Order (utskriftsbeställning)Print Order (utskriftsbeställning)Print Order (utskriftsbeställning)
Stillbilder endast från kamerans Picture
Card (sidan 43)

Picture/VideoPicture/VideoPicture/VideoPicture/Video
InformationInformationInformationInformation
(information(information(information(information
om bild/om bild/om bild/om bild/
video)video)video)video)
(sidan 47)
12



Kapitel 1
Menyer i inställningsläge
Använd menyerna i läget Inställningar när du vill anpassa kamerans
inställningar. Mer information om hur du använder menyalternativen finns på
de angivna sidnumren nedan.

Så här använder du menyer i inställningsläge:
1 Vrid funktionsväljaren till Inställningar .

Menyn Setup (inställningar) visas på
LCD-skärmen.

2 Använd pilknapparna för att
bläddra igenom menyer och undermenyer.

3 Tryck på knappen Select.

MenyMenyMenyMeny MenyMenyMenyMeny

Display BrightnessDisplay BrightnessDisplay BrightnessDisplay Brightness
(bildskärmens ljusstyrka)(bildskärmens ljusstyrka)(bildskärmens ljusstyrka)(bildskärmens ljusstyrka)
(sidan 49)

Language (språk)Language (språk)Language (språk)Language (språk)
(sidan 51)

Date/Time setDate/Time setDate/Time setDate/Time set
(datum/tid)(datum/tid)(datum/tid)(datum/tid)
(sidan 7)

Image StorageImage StorageImage StorageImage Storage
(bildlagring)(bildlagring)(bildlagring)(bildlagring)
(sidan 16)

VideoutgångVideoutgångVideoutgångVideoutgång
(sidan 50)

About (om)About (om)About (om)About (om)
(sidan 51)

Video Playback DisplayVideo Playback DisplayVideo Playback DisplayVideo Playback Display
(LCD-visning vid(LCD-visning vid(LCD-visning vid(LCD-visning vid
videouppspelning)videouppspelning)videouppspelning)videouppspelning)
(sidan 35)

FormatFormatFormatFormat
(sidan 52)
13



Kapitel 1
Navigera genom menyerna
Sättet att förflytta sig genom menyer och välja alternativ är detsamma i
kamerans alla fyra lägen.

Så här visar du menyer på LCD-skärmen:
! I videoläge , stillbildsläge och

granskningsläge trycker du på knappen
Menu när du vill visa menyer.

I granskningsläge visas menyerna på
skärmen med en bild eller början på ett
videoklipp.

! I inställningsläge visas menyerna
automatiskt när du vrider funktionsväljaren
till Inställningar.

Namnet på den markerade menyn visas för ett ögonblick i skärmens övre
högra hörn.

Så här navigerar du och väljer menyer och
alternativ:
1 Använd pilknapparna för att

bläddra igenom alternativen på menyerna
och undermenyerna.
När en pil visas på skärmen betyder det att
ytterligare val kan göras.

2 Tryck på knappen Select om du vill visa
undermenyer för den markerade menyn
och när du vill bekräfta ett alternativ på en
undermeny.

3 I video-, stillbilds- och granskningsläge
trycker du på knappen Menu när du vill
stänga av menyerna.

KnappenMenu
Menynamn

Fler val

Visningavundermenyer

KnappenSelect
14



Kapitel 1
Kontrollera aktuell kamerastatus
I video- eller stillbildsläge kan du trycka på knappen när som helst för att
kontrollera vilken kamerainställning som är aktiv.

1 Vrid funktionsväljaren till Video eller
Stillbild och sätt på kameran.

De ikoner som visas på statusskärmen
representerar de aktiva
kamerafunktionerna.

2 Du kan visa statusikonerna när som helst i
video- eller stillbildsläge genom att trycka
på knappen .

3 Tryck på igen för att dölja ikonerna.

Ikoner i statusfältet

Ikoner på skärmen

Statusfält

Ikoner på skärmen

Närbild Självut-
lösare

Blixt, i
stillbilds-
läge/
Video, i
videoläge

Kvalitet Återstående
bilder/
Återstående
videoi-
nspelnings-
tid

Inställning av
lagringsplats

Förstoring Datumstämpel Svagt batteri Urladdat batteri
(blinkar)

/
Normal

Bästa
/

min:sek

Intern-

Picture
minne

Card
15



Kapitel 1
Välja internminne eller Picture Card
KODAK DX3600 digital zoomkameran har två lagringsalternativ: kamerans
internminne eller löstagbara Picture Card-kort.
Internminne —Internminne —Internminne —Internminne — spela in och lagra upp till 90 sekunder video eller 50 bilder
vid god kvalitet (35 sekunder video eller 16 bilder i bästa kvalitet) i kamerans
8 MB internminne. Du har alltid minne i kameran, även om du inte har något
Picture Card med dig.
Picture Card —Picture Card —Picture Card —Picture Card — spela in och lagra så många bilder och videoklipp du vill,
beroende på hur många kort du har och deras storlek. Videoklipp kräver mer
minnesutrymme än bilder, du bör kanske skaffa ett Picture Card-kort med
större kapacitet för videoklipp.
Du kan ta bilder och spela in videoklipp på ett Picture Card och sedan kopiera
och spara dina favoriter i internminnet (se sidan 41).
Se sidan 97 för mer information om lagringskapaciteten för internminnet och
Picture Card-kort.
Du kan köpa extra KODAK Picture Card-kort separat på vår webbplats på
http://www.kodak.com/go/accessories.

Ändra inställning för lagring
Inställningarna för lagring bestämmer var bilderna sparas när du tar dem och
var kameran söker efter dem i granskningsläge.
Använd menyn Image Storage (bildlagring), som är tillgänglig i alla fyra lägen,
när du vill ändra inställningen. Se sidan 9 för mer information om hur du
använder menyerna i de olika lägena.
1 Markera menyn Image Storage (bildlagring) på valfri

menyskärm.
2 Tryck på knappen Select.
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Kapitel 1
3 Markera den lagringsplats som du vill
använda och tryck sedan på Select.
AUTO (standard) —AUTO (standard) —AUTO (standard) —AUTO (standard) — när inställningen är
Auto, används ett Picture Card-kort om det
finns något i kameran. Om inget Picture
Card är installerat används kamerans
internminne.
INTERNAL MEMORY (internminne) —INTERNAL MEMORY (internminne) —INTERNAL MEMORY (internminne) —INTERNAL MEMORY (internminne) —när
inställningen är Internal Memory
(internminne) används alltid internminnet,
även om ett Picture Card är installerat.

4 Välj Continue (fortsätt), eller Cancel (avbryt ) om du vill ändra dig, och
tryck sedan på knappen Select igen.
Ett meddelande visas medan lagringsplatsen ändras.
Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.

OBS! Oavsett vilket läge du använder för att öppna menyn Image Storage
(bildlagring) gäller inställningen för alla kamerafunktioner (när du
sparar bilder och videoklipp som du tar och när du granskar och arbetar
med lagrade bilder och videoklipp).

✔ = aktuell inställning
17



Kapitel 1
Kontrollera ikonen för lagringsplats
Ikonen för lagringsplats som visas i statusfältet anger:

— Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card
— InternminneInternminneInternminneInternminne

! I video- och stillbildslägevideo- och stillbildslägevideo- och stillbildslägevideo- och stillbildsläge anger
ikonen för lagringsplats var bilder och
videoklipp lagras när du tar dem.

I detta exempel lagras bilder och
videoklipp på Picture Card-kortet.

Tryck på pilknappen för att visa
statusfältet.

! I granskningslägegranskningslägegranskningslägegranskningsläge anger ikonen för
lagringsplats var den bild eller det
videoklipp som visas, finns lagrat.

I detta exempel är den visade bilden
lagrad i internminnet.
18



2 Ta stillbilder

Använd stillbildsläget på funktionsväljaren när du tar bilder eller vill
anpassa inställningarna för fotografering. Innan du tar en bild bör du
kontrollera att platsen för bildlagring är korrekt inställd (sidan 16).

Ta en bild
1 Vrid funktionsväljaren till Stillbild .
2 Rikta in kameran mot motivet. Använd

sökaren eller aktivera Förhandsgranskning
(sidan 21) och använd LCD-skärmen.

3 Tryck ned slutarknappen halvvägs tills
sökarlampan lyser grönt och fortsätt sedan
att trycka ned slutarknappen helt.

Sökarlampan blinkar grönt medan bilden
sparas.

Sökarlampan blinkar gult när blixten
laddas upp. Om så krävs väntar du tills
blixten är fulladdad innan du tar nästa
bild.

VIKTIGT:
Sätt inte i, eller ta bort, ett Picture Card när det gröna sökarljusetSätt inte i, eller ta bort, ett Picture Card när det gröna sökarljusetSätt inte i, eller ta bort, ett Picture Card när det gröna sökarljusetSätt inte i, eller ta bort, ett Picture Card när det gröna sökarljuset
blinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortetblinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortetblinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortetblinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortet
eller kameran.eller kameran.eller kameran.eller kameran.

Sökar-
lampa
19



Kapitel 2
Visa/ta bort den bild som du just tagit
Med Snabbvisning visas bilderna på LCD-skärmen så fort du tagit dem. Medan
bilden visas kan du bestämma dig för om du vill spara den eller ta bort den.
Du kan spara utrymme i internminnet eller på ditt Picture Card genom att bara
behålla de bilder du tycker om.
Aktivera Snabbvisning:
1 Vrid funktionsväljaren till Stillbild och tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn QuickView (snabbvisning) och tryck sedan på

knappen Select.
3 Markera alternativet On (på) och tryck sedan på knappen Select.
4 Tryck på knappen Menu för att stänga menyskärmen.

Ta en bild:
Tryck ner slutarknappen helt när du vill ta
bilden.

Bilden visas en kort stund på LCD-
skärmen med ikonen .

Om den automatiska visningen försvinner kan du visa den igen genom att
trycka på pilknappen .

Ta bort den bild som du just tagit:
1 Tryck på pilknappen.

Fönstret Delete Picture? (ta bort bild)
visas.

2 Markera Yes (ja) och tryck sedan på Select.

Bilden tas bort från kameran.
OBS! När du använder Förhandsgranskning (se sidan 21) är Snabbvisning

alltid aktiverat, även om du stängt av det.
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Kapitel 2
Förhandsgranska bilder
Med Förhandsgranskning aktiverad visas motivet live på LCD-skärmen innan
du tar bilden. Använd LCD-skärmen i stället för sökaren för att rikta in
kameran.

1 Aktivera förhandsgranskning genom att
vrida funktionsväljaren till stillbildsläge
och sedan trycka på knappen Select.

Motivet och statusfältet visas på LCD-
skärmen.

2 Sikta in kameran med hjälp av LCD-
skärmen och ta bilden som vanligt.

3 Tryck på om du vill visa den sista bilden
som tagits under den här sessionen.

4 Tryck på Select igen om du vill stänga av
förhandsgranskningen.

Motiv
Tryck på
knappen
Select
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Kapitel 2
Ta närbilder
Använd närbildsinställningen för att öka skärpa och detalj när du tar bilder på
nära håll, från 25 till 60 cm från motivet.

Aktivera närbildsläge:
1 Vrid funktionsväljaren till Stillbild och

tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Close-up och tryck

sedan på knappen Select.
3 Markera alternativet On (på) och tryck

sedan på knappen Select.
4 Tryck på knappen Menu för att stänga menyskärmen.
Närbildsläget stängs automatiskt av när du stänger av kameran.
OBS! Optisk zoom (sidan 23) är inte tillgänglig i närbildsläge.
22



Kapitel 2
Använda zoom för stillbilder
Kameran har optiska och digitala zoomfunktioner. Med optisk zoom kan du
komma upp till två gånger (2X) närmare motivet. Du kan komma ytterligare
3X närmare med digital zoom.
Med optisk zoom flyttas kameralinsen när du trycker på zoom-knappen.
Digital zoom utförs med bildbehandling, linsen flyttas inte. När du sätter på
kameran flyttas linsen till vidvinkelläge. Förhandsgranskning krävs för digital
zoom.
OBS! Zoomfunktionerna är tillgängliga för stillbilder, men inte för

videoinspelning.

Använda zoom
1 Vrid funktionsväljaren till Stillbild .
2 Aktivera optisk zoomAktivera optisk zoomAktivera optisk zoomAktivera optisk zoom. Tryck zoomknappen

mot telefoto (T) för att komma närmare
motivet. Tryck zoomknappen mot vidvinkel
(W) för att komma längre bort.

Ändringen visas i sökaren, eller på LCD-
skärmen i förhandsgranskningsläge.

3 Ta bilden.
4 Om du vill komma ännu närmare aktiverar du digital zoomaktiverar du digital zoomaktiverar du digital zoomaktiverar du digital zoom. Tryck

zoomknappen hela vägen till T-positionen, gränsen för optisk zoom. Släpp
knappen och tryck den sedan mot T igen.
Den förstorade bilden och aktuell förstoringsgrad visas på LCD-
skärmen medan du zoomar.

5 Ta bilden.

W T
Zoom-
knapp
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Kapitel 2
OBS! Kvaliteten på kopior eller utskrivna bilder kan försämras något när du
använder digital zoom. Digital zoom stängs automatiskt av när
kameraläget ändras (när du stänger av Förhandsgranskning, flyttar
funktionsväljarens position, stänger av kameran eller när kameran
övergår i strömsparläge).
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Kapitel 2
Använda blixten för stillbilder
Blixten behövs när du tar bilder på kvällen, inomhus, eller utomhus om det är
mycket skuggigt. Blixten har effekt när du är 0,5 till 3,2 m från motivet. I
telefotoläge har blixten effekt från 0,5 till 2,3 m.
OBS! Blixten är tillgänglig för stillbilder, men inte för videoinspelning.

Tryck på knappen flera gånger för att
bläddra igenom blixtalternativen.
Blixtikonen som visas i LCD-skärmens
statusfält (sidan 15) anger vilket alternativ
som är aktivt.

OBS! Alla blixtalternativ utom röda ögon-reducering återgår till Auto när
kameran stängs av.

SELECT

MENU

Auto (automatisk blixt) —Auto (automatisk blixt) —Auto (automatisk blixt) —Auto (automatisk blixt) — blixten avfyras automatiskt när
ljusförhållandena kräver det.

Av —Av —Av —Av — blixten används inte.

Fill-in —Fill-in —Fill-in —Fill-in — blixten fyras av varje gång du tar en bild, oberoende av
ljusförhållandena.

Röda ögon-reducering —Röda ögon-reducering —Röda ögon-reducering —Röda ögon-reducering — blixten fyras av en gång så att ögonen
på personen du fotograferar vänjer sig vid blixten, och fyras
sedan av igen när du tar bilden. Använd denna funktion när du
tar bilder på människor. Inställningen för röda ögon-reducering
kvarstår tills du ändrar den.
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Kapitel 2
Ta kort på dig själv
Självutlösaren gör att det tar 10 sekunder innan bilden tas efter det att du
trycker på slutarknappen. Inställningen är idealisk om du själv vill vara med på
bilden.

Aktivera självutlösaren:
1 Vrid funktionsväljaren till Stillbild och

tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Self Timer (självutlösare)

och tryck sedan på knappen Select.
3 Markera alternativet On (på) och tryck

sedan på knappen Select.
4 Tryck på knappen Menu för att stänga

menyskärmen.

Ta bilden:
1 Placera kameran på en plan, stadig yta, eller

använd ett stativ.
2 Komponera bilden och tryck sedan ned

slutarknappen helt.

LCD-skärmen stängs av. Den röda
självutlösarlampan på kamerans
framsida lyser i 8 sekunder, och blinkar
sedan i ytterligare 2 sekunder innan
bilden tas.

Självutlösarfunktionen stängs av när du tagit bilden.

Lampa för
självutlösare
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Kapitel 2
Ställa in bildkvalitet
Använd inställningen Quality (kvalitet) när du väljer bildupplösning.
1 Vrid funktionsväljaren till Stillbild och tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Quality (kvalitet) och tryck sedan på knappen

Select.

3 Markera önskad kvalitetsinställning.
Best (bästa) (1800 x 1200) —Best (bästa) (1800 x 1200) —Best (bästa) (1800 x 1200) —Best (bästa) (1800 x 1200) — för
detaljerade bilder och större kopior. Ger
högre bildupplösning och större filstorlekar
(1800 x 1200 bildpunkter).
När du väljer Best Quality (bästa kvalitet)
visas två stjärnor i LCD-statusfältet.
Good (bra) (900 x 600) —Good (bra) (900 x 600) —Good (bra) (900 x 600) —Good (bra) (900 x 600) — för mindre
kopior, e-post eller visning på datorskärm.
Bilderna får lägre upplösning och
filstorlekarna blir mindre (900 x 600
bildpunkter). Detta är bra om du vill spara
utrymme i internminnet eller på ett Picture
Card.
När du väljer Good Quality (bra kvalitet)
visas en stjärna i LCD-statusfältet.

4 Tryck på knappen Select.
5 Tryck på knappen Menu för att stänga

menyskärmen.
Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.
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Kapitel 2
Datumstämpla bilder
Använd inställningen Date Stamp (datumstämpel) när du vill datumstämpla
bilder.
Den här inställningen är idealisk om du vill registrera när bilden togs, t.ex. på
en födelsedag eller för ett försäkringsärende.

1 Kontrollera att kamerans klocka är inställd på rätt datum (sidan 7).
2 Vrid funktionsväljaren till Stillbild och tryck sedan på knappen Menu.
3 Markera menyn Date Stamp (datumstämpel) och tryck sedan på

knappen Select.

4 Markera önskat datumstämpelalternativ:
Off (av)Off (av)Off (av)Off (av) – stänger av datumstämplingen
Markera något av datumformaten för att
aktivera datumstämpling (exemplets
datum är 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 Tryck på knappen Select.
6 Tryck på knappen Menu för att stänga

menyskärmen.
Aktuellt datum stämplas nu i det nedre högra hörnet på bilder som du tar så
länge datumstämpling är aktiverad.
Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.
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3 Spela in video

Använd videoläget på funktionsväljaren när du vill spela in video eller
anpassa inställningarna för videoinspelning. Innan du spelar in ett videoklipp
bör du kontrollera att platsen för bildlagring är korrekt inställd (sidan 16).

Spela in video
1 Vrid funktionsväljaren till Video .

Förhandsgranskning är aktiverad.
Motivet och statusfältet visas på LCD-
skärmen. Den visade tiden anger hur
mycket inspelningstid som är tillgänglig.

2 Centrera motivet på LCD-skärmen eller
stäng av förhandsgranskning genom att välja
Select, och använd sökaren i stället.

3 Tryck ned slutarknappen halvvägs tills
sökarlampan lyser grönt. Du kan sedan
spela in på två olika sätt:

! Tryck och håll nedTryck och håll nedTryck och håll nedTryck och håll ned – fortsätt hålla ned slutarknappen helt. Släpp upp
slutarknappen när du vill avsluta inspelningen.

! Tryck och släpp uppTryck och släpp uppTryck och släpp uppTryck och släpp upp – fortsätt hålla ned slutarknappen helt och släpp upp
den inom 2 sekunder. Tryck på slutarknappen igen när du vill avsluta
inspelningen.
Sökarlampan blinkar grönt när inspelningen pågår.
Inspelningen avbryts om du når det angivna videolängdsintervallet
(sidan 36) eller den aktuella lagringsplatsen är full.

Sökar-
lampa
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Kapitel 3
När förhandsgranskning och snabbvisning är aktivt kan du omedelbart
spela upp videoklippet och sedan bestämma om du vill behålla eller ta
bort det. Se sidan 30, nästa avsnitt.

Granska/ta bort det videoklipp som du
just spelat in
Med snabbvisningsfunktionen visas den första bilden av ett videoklipp på LCD-
skärmen direkt efter inspelning.

1 Tryck på knappen Select för att spela upp
videoklippet.

2 Tryck på pilknappen för att ta bort
videoklippet.

Skärmen Delete Video? (ta bort video)
visas.

3 Markera Yes (ja) och tryck sedan på Select.

Videoklippet tas bort från kameran.

Om den automatiska visningen försvinner kan du visa den igen genom att
trycka på pilknappen .
OBS! När du använder förhandsgranskning (se sidan 31) är Snabbvisning

alltid aktiverat, även om du stängt av det.
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Kapitel 3
Förhandsgranska videoklipp
När förhandsgranskningen är aktiverad visas motivet live på LCD-skärmen
innan du spelar in videoklippet. Använd LCD-skärmen istället för sökaren för
att rikta in kameran.

1 Aktivera förhandsgranskning genom att
vrida funktionsväljaren till videoläge
och sedan trycka på knappen Select.

Motivet och statusfältet visas på LCD-
skärmen.

2 Sikta in kameran med hjälp av LCD-
skärmen och starta inspelningen.

3 Tryck på om du vill visa den senaste tagna
bilden eller videon under den här
sessionen.

4 Tryck på Select igen om du vill stänga av
förhandsgranskningen.

OBS! I videoläge är förhandsgranskning aktiverad som standard. Du kan
förlänga batteriets livslängd genom att trycka på knappen Select för att
stänga av förhandsgranskningen.

Motiv
Tryck på
Select
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Kapitel 3
Spela in närbildsvideoklipp
Använd närbildsinställningen för att öka skärpa och detalj när du spelar in
video på nära håll, dvs mellan 25 och 60 cm från motivet.

Aktivera närbildsläge:
1 Vrid funktionsväljaren till Video och

tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Close-up och tryck

sedan på knappen Select.
3 Markera alternativet On (på) och tryck

sedan på knappen Select.
4 Tryck på knappen Menu för att stänga

menyskärmen.
Närbildsläget stängs automatiskt av när du stänger av kameran.

Spela in video med dig själv i motivet
Självutlösaren gör att det tar 10 sekunder innan videoklippet börjar spelas in,
efter det att du trycker på slutarknappen. Denna inställning är idealisk om du
själv vill vara med i videon.

Aktivera självutlösaren.
1 Vrid funktionsväljaren till Video och

tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Self Timer (självutlösare)

och tryck sedan på knappen Select.
3 Markera alternativet On (på) och tryck

sedan på knappen Select.
4 Tryck på knappen Menu för att stänga

menyskärmen.
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Kapitel 3
Spela in videoklippet:
1 Placera kameran på en plan, stadig yta, eller

använd ett stativ.
2 Komponera bilden och tryck på

slutarknappen. Se sidan 29 för information
om två olika inspelningsmetoder.

LCD-skärmen stängs av. Den röda
lampan för självutlösaren på kamerans
framsida lyser i 8 sekunder, och blinkar
sedan i ytterligare 2 sekunder innan
videoklippet börjar spelas in.

Under inspelning lyser
självutlösarlampan rött. När inspelningen
avbryts släcks lampan.

Självutlösarfunktionen stängs av när du spelat in videoklippet.

Lampa för självutlösare
33



Kapitel 3
Ställa in videokvalitet
Använd inställningen Video Quality (videokvalitet) för att ange en
videoupplösning.
1 Vrid funktionsväljaren till Video och tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Video Quality (videokvalitet) och tryck sedan på

knappen Select.

3 Markera önskad kvalitetsinställning.
Best (bästa) (320 x 240) —Best (bästa) (320 x 240) —Best (bästa) (320 x 240) —Best (bästa) (320 x 240) — för mer
detaljer, bra för visning på en TV eller
datorskärm. Ger högre upplösning och
större filstorlekar (320 x 240 bildpunkter).
När du väljer Best Quality (bästa kvalitet)
visas två stjärnor i LCD-statusfältet.
Good (bra) (160 x 120) —Good (bra) (160 x 120) —Good (bra) (160 x 120) —Good (bra) (160 x 120) — för e-post eller
visning på LCD-skärm. Ger lägre upplösning
och mindre filstorlekar (160 x 120
bildpunkter). Detta är bra om du vill spara
utrymme i internminnet eller på ett Picture
Card.
När du väljer Good Quality (bra kvalitet)
visas en stjärna i LCD-statusfältet.

4 Tryck på knappen Select.
5 Tryck på knappen Menu för att stänga menyskärmen.

Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.
OBS! Vissa äldre Picture Card-kort kan inte lagra video med bästa kvalitet. Om

du får ett meddelande om detta på LCD-skärmen kan du ändra
kvalitetsinställningen till Good eller ändra lagringsplatsen till
internminnet (se sidan 16).
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Datumstämpla videoklipp
När LCD-visningen vid videouppspelning (Video Playback Display) är aktiverad
visas datum och tid för videoinspelningen på skärmen under de första fem
sekunderna av uppspelningen.
1 Kontrollera att kamerans klocka är inställd på rätt datum (sidan 7).
2 Vrid funktionsväljaren till Inställningar .
3 Markera menyn Video Playback Display (LCD-visning vid

videouppspelning) och tryck sedan på knappen Select.

4 Markera önskat datum- eller datum/tid-
alternativ:

Off (av)Off (av)Off (av)Off (av) – stänger av LCD-visningen vid
videouppspelning
Markera något av datum/tid-formaten för
att aktivera LCD-visning vid
videouppspelning (åååå=år, mm=månad,
dd=dag, hh=timme, mm=minut)

5 Tryck på knappen Select.
6 Tryck på knappen Menu för att stänga

menyskärmen.
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Ställa in videolängd
Du kan ange en tidsgräns för de videoklipp du spelar in. Videolängden (Video
Length) är användbar om du vill spara utrymme i kamerans internminne eller
på ett Picture Card-kort, eller om du vill att alla videoklipp ska ha samma
längd.

1 Vrid funktionsväljaren till Video och
tryck sedan på knappen Menu.

2 Markera menyn Video Length (videolängd)
och tryck sedan på knappen Select.

3 Markera önskad inställning.
Unlimited (obegränsad, standard) —Unlimited (obegränsad, standard) —Unlimited (obegränsad, standard) —Unlimited (obegränsad, standard) —
inspelningen pågår tills du avbryter den
eller tills den aktuella lagringsplatsen är
full.
5, 15 eller 30 sekunder —5, 15 eller 30 sekunder —5, 15 eller 30 sekunder —5, 15 eller 30 sekunder — inspelningen
avbryts efter angiven tid eller när den
aktuella lagringsplatsen är full.

4 Tryck på knappen Select.
5 Tryck på knappen Menu för att stänga

menyskärmen.
Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.

OBS! Om den aktuella lagringsplatsen inte har tillräckligt mycket plats för att
spela in angiven videolängd lyser sökarlampan rött när du stänger av
menyskärmen. Ett meddelande om att minnet är fullt visas om du
försöker spela in en video.
Se sidan 97 för information om hur många sekunder video du kan lagra i
kamerans internminne eller på Picture Card-kort.
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4 Granska bilder och videoklipp

Navigera genom bilder och videoklipp
1 Vrid funktionsväljaren till Granska .

Kameran använder antingen
internminnet eller ditt Picture Card
(sidan 16) och visar den senast tagna
bilden eller det videoklipp som senast
tagits eller granskats från den platsen.

2 Bläddra framåt eller bakåt genom bilderna
med pilknapparna .

3 Om du vill gå igenom bilderna en i taget trycker du ned och släpper upp en
pilknapp. För snabbare bläddring genom bilderna håller du ned en
pilknapp.

4 När du vill avsluta granskningen vrider du funktionsväljaren till en annan
position.

StatusikonerStatusikonerStatusikonerStatusikoner
De ikoner som visas på LCD-skärmen anger vilka funktioner som tillämpats på
bilden eller videoklippet, enligt nedan:

Video-
längd

Video Index
print
(index-
kopia)

Print
Order
(ut-
skrifts-
beställ-
ning)

Protect
(Skydda)

Bild-
nummer

Bild- eller
videolagringsplats

Internminne
Picture Card
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Spela upp en video
1 Om du vill spela upp eller göra uppehåll ispela upp eller göra uppehåll ispela upp eller göra uppehåll ispela upp eller göra uppehåll i

ett videoklipp trycker du på knappen Select.
Du kan också trycka på knappen Menu,
markera menyn Video Play och sedan
trycka på knappen Select.

Tidsvisningen räknar ned videoklippets
längd när det spelas upp.

2 Om du vill justera volymenjustera volymenjustera volymenjustera volymen trycker du på pilknapparna.
3 Om du vill spola tillbakaspola tillbakaspola tillbakaspola tillbaka videon trycker du på pilen.
4 Om du vill hoppahoppahoppahoppa till nästa bild eller videoklipp trycker du på

pilknappen.
OBS! Du kan spela upp videoklipp på en TV. Se sidan 46 för information om

anslutning. Videoklipp med god kvalitet visas med mindre än
fullskärmsstorlek på en TV.

Date Imprint
(Datum-
stämpling)

Svagt batteri Urladdat batteri (blinkar)
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Ta bort bilder och videoklipp
Du kan ta bort en eller samtliga bilder och videoklipp från kamerans
internminne eller Picture Card-kortet med menyn Delete (ta bort).
1 Vrid funktionsväljaren till Granska och tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Delete (ta bort) och tryck sedan på knappen Select.

3 Markera önskat borttagningsalternativ.
PICTURE (bild) —PICTURE (bild) —PICTURE (bild) —PICTURE (bild) — tar bort bilden eller
videoklippet som visas och går till nästa
tillgängliga bild eller videoklipp.
EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) — återgår till menyerna i
granskningsläget.
ALL (alla) —ALL (alla) —ALL (alla) —ALL (alla) — tar bort alla bilder och
videoklipp i internminnet eller på ett Picture
Card-kort, beroende på vald lagringsplats.

4 Tryck på knappen Select och följ instruktionerna på skärmen för att ta bort
bilderna och videoklippen.

OBS! Det går inte att ta bort skyddade bilder och videoklipp. Du måste först ta
bort skyddet (sidan 40).
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Skydda bilder och videoklipp från
borttagning
Använd funktionen Protect (skydda) för att förhindra att bilder och videoklipp
av misstag tas bort från internminnet eller Picture Card-kortet.
Så här skyddar du en bild eller ett videoklipp:
1 Vrid funktionsväljaren till Granska och visa den bild eller det

videoklipp som du vill skydda.
2 Tryck på knappen Menu.
3 Markera menyn Protect (skydda) och tryck sedan på knappen

Select.
Bilden eller videoklippet skyddas och kan inte tas bort. Skyddsikonen

visas tillsammans med den skyddade bilden eller videon varje gång
den visas.

OBS! Formatering tar bort skyddade bilder och videoklipp (se sidan 52).
4 Tryck på knappen Select igen om du vill ta bort skyddet.
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Kopiera bilder och videoklipp
Med funktionen Copy (kopiera) kan du kopiera bilder och videoklipp mellan
ett Picture Card-kort och kamerans internminne. Du kan lagra bilder och
videoklipp på ett Picture Card-kort och sedan kopiera och spara dina favoriter
i internminnet.
Det kan också vara bra att kopiera bilder och videoklipp till ett Picture Card-
kort om du behöver ta dem med dig. Du kanske exempelvis vill visa dem på en
annan dator eller göra kopior i en fotoaffär.

Innan du kopierar
Innan du kopierar filer bör du kontrollera följande:
! du har ett Picture Card i kameran.
! kamerans bildlagringsplats är angiven till den plats du kopierar frånfrånfrånfrån. Se

Välja internminne eller Picture Card, sidan 16.

Kopiera bilder
1 Vrid funktionsväljaren till Granska och tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Copy (kopiera) och tryck sedan på knappen Select.

3 Markera önskat kopieringsalternativ:
PICTURE (bild) —PICTURE (bild) —PICTURE (bild) —PICTURE (bild) — kopierar aktuell bild
eller video från vald lagringsplats till den
andra lagringsplatsen.
EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) — återgår till menyn Copy
(kopiera).
ALL (alla) —ALL (alla) —ALL (alla) —ALL (alla) — kopierar alla bilder och
videoklipp från vald lagringsplats till den
andra lagringsplatsen.

4 Tryck på knappen Select.
En stapel visar hur kopieringsprocessen fortskrider. För information om
bildnumrering efter en kopiering, se sidan 100.
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OBS! Bilder och videoklipp kopieras, de flyttas inte. Ta bort bilder från
ursprungsplatsen manuellt om du vill (se sidan 39).

Förstora stillbilder
Använd funktionen Magnify (förstora) för att zooma in till två gångers
förstoring och navigera till olika områden av bilden. Denna funktion är
idealisk när du vill granska detaljer i bilder.
OBS! Förstoring är tillgänglig vid granskning av stillbilder, men inte för

videoklipp.

1 Vrid funktionsväljaren till Granska och
tryck sedan på knappen Menu.

2 Markera menyn Magnify (förstora)
och tryck sedan på knappen Select.

Bilden visas med två gångers förstoring
och menyerna försvinner.

3 Använd pilknapparna för att
navigera till olika delar av bilden.

4 Tryck på knappen Select när du vill visa
bilden i originalstorlek.

Välja bilder som ska skrivas ut
automatiskt
Använd funktionen Print Order (utskriftsbeställning) för att välja ut vissa bilder
på ett Picture Card för automatisk utskrift. När du sätter i ditt Picture Card i en
KODAK Personal Picture Maker, eller en skrivare som är utrustad med en
kortläsare, skrivs de utvalda bilderna ut automatiskt.
OBS! Utskriftsbeställning är bara tillgängligt för bilder (inte videoklipp) på ett

Picture Card. Du kan inte använda funktionen för bilder i kamerans
internminne.
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Skapa en utskriftsbeställning
1 Vrid funktionsväljaren till Granska och tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Print Order (utskriftsbeställning) och tryck sedan

på knappen Select.

3 Markera önskat alternativ.
CANCEL PRINT ORDER (avbrytCANCEL PRINT ORDER (avbrytCANCEL PRINT ORDER (avbrytCANCEL PRINT ORDER (avbryt
utskriftsbeställning) —utskriftsbeställning) —utskriftsbeställning) —utskriftsbeställning) — avbryter hela
utskriftsbeställningen från Picture Card-
kortet.
INDEX PRINT (indexkort) —INDEX PRINT (indexkort) —INDEX PRINT (indexkort) —INDEX PRINT (indexkort) — beställer en
översiktssida med miniatyrer av alla bilder
som finns på Picture Card-kortet.
CURRENT PICTURE (aktuell bild) —CURRENT PICTURE (aktuell bild) —CURRENT PICTURE (aktuell bild) —CURRENT PICTURE (aktuell bild) —
markerar den visade bilden för utskrift.
EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) —EXIT (avsluta) — återgår till menyskärmen.
ALL PICTURES (alla bilder) —ALL PICTURES (alla bilder) —ALL PICTURES (alla bilder) —ALL PICTURES (alla bilder) — markerar
alla bilder på Picture Card-kortet för
utskrift.

4 Tryck på knappen Select och följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra din beställning.
Om meddelandet # Copies (antal kopior) visas använder du
pilknapparna för att välja önskat antal kopior (0–99). Om du
anger siffran noll annulleras beställningen av bilden.

Ikonen för utskriftsbeställning visas på LCD-skärmen tillsammans med de
beställda bilderna.
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Skriva ut din beställning
Sätt i Picture Card-kortet med utskriftsbeställningen i en KODAK Personal
Picture Maker, eller en annan skrivare som kan hantera direktutskrift. I
bruksanvisningen som medföljde skrivaren finns mer information om hur du
skriver ut beställningen automatiskt.
Du kan också ta med dig Picture Card-kortet till en lokal fotohandlare för att
göra papperskopior i en KODAK Picture Maker.
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Visa ett bildspel
Med funktionen Slide Show (bildspel) kan du visa bilder och videoklipp i en
följd (som en diabildsserie) på kamerans LCD-skärm eller en TV (se sidan 46
för anslutning till en extern enhet).

Starta bildspelet
1 Vrid funktionsväljaren till Granska och tryck sedan på knappen Menu.
2 Markera menyn Slide Show (bildspel) och tryck sedan på knappen

Select.

3 Markera Begin Show (starta bildspelet) och
tryck sedan på knappen Select.

Bilder och videoklipp i kameran (från
internminnet eller ett Picture Card,
beroende på var bilderna lagras) visas/
spelas upp en i taget i den ordning du
tagit dem. Kameran återgår sedan till
menyskärmen.

4 Tryck på knappen Select när du vill avsluta bildspelet.

Ändra visningsintervall
Fabriksinställningen är ett bildvisningsintervall på 5 sekunder. Du kan öka
intervallet till upp till 60 sekunder.
OBS! Videoklipp spelas upp i sin helhet, även om de är längre än bildspelets

visningsintervall.
1 Markera Interval (intervall) på skärmen Slide Show (bildspel) och tryck

sedan på knappen Select.
2 Ange med piltangenterna hur länge du vill att varje bild ska visas

(5-60 sekunder).
3 Tryck på knappen Select.
Intervallinställningen kvarstår tills du ändrar den.
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Ansluta till en TV eller annan extern enhet
Du kan visa bilder, spela upp videoklipp eller köra ett bildspel på vilken
apparat med videoingång som helst, t ex en TV, datorskärm eller en digital
projektor. Använd audio/video-kabeln som medföljer kameran.

1 Anslut audio/video-kabeln till
videoutgångens port på kameran.

2 Anslut audio- (vit) och videokontakterna
(gul) till audio- och videoingångarna på
TV:n.

3 Mer information om inställning av audio-
och videoingången finns i bruksanvisningen
som medföljde TV:n.

Kamerans LCD-skärm stängs av och TV:n fungerar som kamerans skärm.
Använd kamerakontrollerna som vanligt.
OBS! Om du ansluter eller kopplar bort audio/videokabeln under visningen

avslutas bildspelet. När du startar om bildspelet genom att välja Begin
Show (starta bildspelet) börjar det från början med den första bilden i
kameran.
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Visa bild- eller videoinformation
Med funktionen Picture Info (bildinformation) kan du visa information om
bilder och videoklipp i kameran.

1 Vrid funktionsväljaren till Granska och
tryck sedan på knappen Menu.

2 Markera menyn Picture Info
(bildinformation) och tryck sedan
på knappen Select.

Informationen om den visade bilden eller
videon är endast för visning och består
av: filnamn, filens placering (katalog),
datum och tid då bilden togs samt
kvalitetsinställningen.

3 Tryck på pilknapparna för att visa föregående/nästa bild eller video
och filinformation.

4 När du vill sluta visa bildinformation trycker du på knappen Select.
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5 Anpassa kamerans
inställningar

I läget Inställningar på funktionsväljaren kan du
anpassa kamerans inställningar.

Justera LCD-skärmens ljusstyrka
Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka så att det blir lättare att se bilderna.
1 Vrid funktionsväljaren till Inställningar .
2 Markera menyn Display Brightness (bildskärmens ljusstyrka) och

tryck sedan på knappen Select.

3 Använd pilknapparna för att
bläddra igenom inställningarna för
ljusstyrka.
Tillgängliga inställningar för ljusstyrka är -
2,0 (svart skärm) till +2,0 (vit skärm), i
steg om 0,5. Kamerans standardinställning
är 0,0.

Ändringarna förhandsvisas på skärmen
när du bläddrar igenom inställningarna.

4 Tryck på knappen Select.

Den markerade inställningen tillämpas
och du återgår till inställningsmenyn.

Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.
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Ställa in videoutgången
Med funktionen Video Out (videoutgång) kan du ställa in kamerans
videosignal så att den överensstämmer med den standard som används där du
befinner dig. Du måste ha rätt inställning för videoutgången om du vill visa ett
bildspel (diabildsserie) på en TV eller någon annan extern enhet.
1 Vrid funktionsväljaren till Inställningar .
2 Markera menyn Video Out (videoutgång) och tryck sedan på

knappen Select.

3 Markera ett alternativ för videoutgång:
NTSC —NTSC —NTSC —NTSC — en standard som används i de
flesta länder utanför Europa. NTSC används
i USA och Japan.
PAL —PAL —PAL —PAL — en standard som används i
europeiska länder.

4 Tryck på knappen Select för att bekräfta
ändringarna och återgå till
inställningsmenyn.

Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.
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Välja ett språk
Med hjälp av språkfunktionen kan du visa menyer och meddelanden på
skärmen på olika språk.
1 Vrid funktionsväljaren till Inställningar .
2 Markera menyn Language (språk) och tryck sedan på knappen

Select.

3 Markera önskat språk.
4 Tryck på knappen Select för att bekräfta

ändringarna och återgå till
inställningsmenyn.

Skärmtexten visas nu med det språk du
valt.

Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem.

Visa information om kameran
Funktionen About this Camera (om kameran) visar information som är särskilt
användbar om du behöver service på kameran.

1 Vrid funktionsväljaren till Inställningar .
2 Markera menyn About (om) och

tryck sedan på knappen Select.

Kamerainformationen är skrivskyddad
och består bl.a. av kamerans
modellbeteckning och aktuell version av
fast programvara.

3 Tryck på knappen Select för att avsluta
visningen av kamerainformation.
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Formatera minnet eller ett Picture Card
Om kamerans internminne skadas kan du behöva formatera det. Du kan också
behöva formatera ett Picture Card om det har använts i en annan kamera. När
formatering blir nödvändig visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. På
sidan 74 finns upplysningar om felmeddelanden.

VIKTIGT:
Vid formatering raderas allt, även skyddade bilder, frånVid formatering raderas allt, även skyddade bilder, frånVid formatering raderas allt, även skyddade bilder, frånVid formatering raderas allt, även skyddade bilder, från
internminnet eller ett Picture Card. Om du tar ut Picture Card-internminnet eller ett Picture Card. Om du tar ut Picture Card-internminnet eller ett Picture Card. Om du tar ut Picture Card-internminnet eller ett Picture Card. Om du tar ut Picture Card-
kortet vid formateringen kan kortet skadas.kortet vid formateringen kan kortet skadas.kortet vid formateringen kan kortet skadas.kortet vid formateringen kan kortet skadas.

1 Vrid funktionsväljaren till Inställningar .
2 Markera menyn Format och tryck sedan på knappen Select.

3 Markera önskat formateringsalternativ.
FORMAT CARD (formatera kort) —FORMAT CARD (formatera kort) —FORMAT CARD (formatera kort) —FORMAT CARD (formatera kort) —raderarraderarraderarraderar
all information på Picture Card-kortetall information på Picture Card-kortetall information på Picture Card-kortetall information på Picture Card-kortet och
formaterar om kortet för användning i
kameran.
CANCEL FORMAT (avbryt formatering) —CANCEL FORMAT (avbryt formatering) —CANCEL FORMAT (avbryt formatering) —CANCEL FORMAT (avbryt formatering) —
avbryter åtgärden utan att ändra något.
FORMAT MEMORY (formatera minne) —FORMAT MEMORY (formatera minne) —FORMAT MEMORY (formatera minne) —FORMAT MEMORY (formatera minne) —
raderar all information i kameransraderar all information i kameransraderar all information i kameransraderar all information i kamerans
internminneinternminneinternminneinternminne och formaterar om minnet.
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4 Tryck på knappen Select.

5 Markera Continue Format (utför
formateringen) och tryck sedan på knappen
Select.

6 När formateringen är slutförd återgår du till
inställningsmenyn.

OBS! När formateringen väl är påbörjad
kommer den att slutföras även om du
stänger av kameran eller ändrar
funktionsväljarens position.
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6 Installera programvaran

Du måste installera programvaran från CD-skivan KODAK Picture Software
innan du överför bilder från kameran till datorn.

Installera programvaran
1 Innan du börjar ska du stänga alla andra program som körs på datorn.
2 Sätt i CD-skivan KODAK Picture Software i CD-ROM-enheten.
3 Ladda programvaran:

På en WINDOWS-baserad dator —På en WINDOWS-baserad dator —På en WINDOWS-baserad dator —På en WINDOWS-baserad dator — Det första installationsfönstret brukar
visas automatiskt. Om det inte gör det väljer du Kör på Start-menyn och
anger enhetsbokstaven för CD-ROM-enheten följt av \setup.exe. Exempel:
d:\setup.exed:\setup.exed:\setup.exed:\setup.exe
På en MACINTOSH-dator —På en MACINTOSH-dator —På en MACINTOSH-dator —På en MACINTOSH-dator — klicka på Continue (fortsätt) i
installationsfönstret som visas.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran. Om du
uppmanas att göra det startar du om datorn när installationen är klar.
Om du vill installera alla tillämpningar som finns på CD-skivan väljer du
Typical (typisk) när du ombeds välja installationsalternativ.
Om du vill välja vilka tillämpningar som ska installeras väljer du Custom
(anpassad) när du ombeds välja installationsalternativ. Se sidan 56 för en
beskrivning av tillämpningarna på CD-skivan.

OBS! Registrera kameran och programvaran elektroniskt när du ombeds att
göra det, det tar bara några minuter. Registreringen innebär att du får
information om programuppdateringar och att du kan registrera några
av produkterna som medföljer kameran.
Du måste vara ansluten till Internet för att kunna registrera elektroniskt.
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Programvara som medföljer kameran
CD-skivan KODAK Picture Software innehåller följande programvara. CD:n kan
även innehålla programvara som inte beskrivs här.
Mer information finns i direkthjälpen för de olika programmen.

KODAK Picture Transfer
Överför automatiskt bilder och video från kameran till datorn och gör att du
kan organisera och ändra namn på filerna. Se sidan 60 för mer information.

KODAK Picture
När du har överfört bilder och video till datorn kan du använda programmet
KODAK Picture för följande uppgifter:
! Visa och dela med dig av bilder och videoklipp.
! Lägga till specialeffekter, skapa en diabildsserie, reducera röda ögon,

beskära och rotera samt mycket mer.
! E-posta bilder och videoklipp till släkt och vänner.
Se sidan 62 för mer information.

KODAK Camera Connection
Med programmet KODAK Camera Connection visas kameran som en flyttbar
enhet på skrivbordet. Du kan använda bilder och videoklipp i kameran på
samma sätt som innehållet i andra flyttbara enheter. Du kan överföra, kopiera,
flytta, ta bort eller byta namn på filerna. För mer information, se Överföra
bilder och videoklipp manuellt på sidan 62.

QUICKTIME
Med QUICKTIME kan du spela upp videoklipp och portabla bildspel (KODAK
Picture Road Show) som du skapar i programmet KODAK Picture. Mer
information finns i direkthjälpen för QUICKTIME.
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Systemkrav
För acceptabel bildöverföring och redigering rekommenderas följande
minimikrav:

Systemkrav för WINDOWS-baserade datorer
! Datorer utformade för WINDOWS 98, 98SE, ME eller 2000
! Tillgänglig USB-port
! Persondator med CD-ROM-enhet, minst 200 MHz-processor
! Färgbildskärm med en upplösning på minst 640 x 480 (1024 x 768

rekommenderas) och 256 färger: High Color (16-bitars) eller True Color
(24-bitars) rekommenderas

! 32 MB tillgängligt RAM-minne. 70 MB tillgängligt utrymme på hårddisken

Systemkrav för MACINTOSH
! Operativsystem 8.6, 9.0x, 9.1, X
! Tillgänglig USB-port eller CompactFlash-kortläsare
! PowerPC-baserad MACINTOSH-dator med CD-ROM-enhet
! Färgbildskärm med en upplösning på minst 640 x 480 (1024 x 768

rekommenderas) och 256 färger (tusentals eller miljontals
rekommenderas)

! 64 MB tillgängligt RAM-minne. 100 MB tillgängligt utrymme på hårddisken
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7 Överföra bilder och videoklipp

Innan du överför filer till datorn
Innan du överför bilder och videoklipp från kameran till datorn måste du ha
installerat programmen som finns på CD-skivan KODAK Picture Software
(sidan 55).

Ansluta till datorn
Du kan överföra bilder och videoklipp från kameran till datorn antingen med
den medföljande USB-kabeln eller med tillbehöret KODAK dockningsstation för
kamera.

Ansluta med USB-kabeln
1 Stäng av kameran.
2 Anslut den märkta ( ) änden av USB-

kabeln till den märkta USB-porten på
datorn.
Om porten inte är märkt finns mer
information i datorns bruksanvisning.

3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till
den märkta USB-porten på kameran.

4 Sätt på kameran.
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Ansluta med KODAK dockningsstation
1 Öppna luckan till kontakterna som finns på

kamerans undersida.
2 Placera kameran i dockningsstationen.
3 Tryck på knappen Connect (anslut).

Du kan överföra filer medan lampan
blinkar grönt.

För mer information, se Kapitel 8, Använda
KODAK dockningsstation för kamera.

OBS! Du kan också använda en KODAK USB Picture Card-läsare när du
överför bilder. Kontakta din KODAK-återförsäljare eller besök vår
webbplats på http://www.kodak.com/go/accessories.

Överföra bilder och videoklipp
Programmet KODAK Picture Transfer öppnas automatiskt på datorn om du har
gjort anslutningarna i enlighet med instruktionerna i föregående avsnitt,
Ansluta till datorn.
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Kapitel 7
Överföra till en WINDOWS-baserad dator
! Klicka på Transfer Now (överför nu) för att överföra bilder och

videoklipp till datorn.
Bilderna överförs till följande standardplats på datorn: C:\Kodak
Pictures.

! Om du vill ändra standardinställningarna för överföring klickar du på
Setup (inställningar) innan du klickar på Transfer Now (överför
nu).

Överföra till en MACINTOSH-dator
! Välj knappen Automatic Transfer (automatisk överföring) och klicka sedan

på Transfer (överför).
Vid automatisk överföring kopieras alla bilder och videoklipp från
kamerans lagringsplats till datorn med användning av aktuella
inställningar.

! Du kan också välja alternativknappen Guided Transfer (guidad överföring)
och sedan klicka på Transfer (överför).
Om du använder guiden kan du granska varje bild, ge den ett namn
och välja en målmapp på datorn.

Stänga av automatisk start av programmet KODAK
Picture
Om du inte vill att programmen KODAK Picture Transfer och Picture ska startas
automatiskt kan du stänga av den funktionen. Mer uppgifter om detta och
annan information om hur du använder Picture Transfer finns i programmets
direkthjälp:
På en WINDOWS-baserad datorPå en WINDOWS-baserad datorPå en WINDOWS-baserad datorPå en WINDOWS-baserad dator — högerklicka på ikonen Picture Transfer i
aktivitetsfältet och välj sedan Learn more about this application (visa mer
information om detta program).
På en MACINTOSH-datorPå en MACINTOSH-datorPå en MACINTOSH-datorPå en MACINTOSH-dator — klicka på hjälpikonen (?) i programfönstret.
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Arbeta med bilder och videoklipp
När bilder och videoklipp är överförda stängs programmet Picture Transfer
och programmet KODAK Picture startas.
Med programmet KODAK Picture kan du utföra följande uppgifter:
! lägga till specialeffekter i bilder, skapa ett eget bildspel, reducera röda

ögon, beskära och rotera.
! skriva ut bilder på en skrivare.
! spela upp ett videoklipp.
! e-posta bilder och videoklipp till släkt och vänner.
OBS! Den som du e-postar videoklipp till måste ha programmet QUICKTIME

installerat på sin dator för att kunna visa videoklippet. QUICKTIME kan
hämtas från http://www.apple.com.

I direkthjälpen finns mer information om programmets användning.

Överföra bilder och videoklipp manuellt
Med programmet KODAK Camera Connection får du direktåtkomst till bilder
och videoklipp i kameran och du kan göra följande: visa och bläddra bland
miniatyrer av bilder och videoklipp, kopiera alla eller utvalda bilder och
videoklipp till datorn, öppna en bild eller ett videoklipp direkt i program från
tredje part, ta bort bilder och videoklipp från en lagringsplats, formatera
kamerans internminne eller ett Picture Card och visa information om en bild
eller ett videoklipp.
Anslut kameran till datorn (sidan 59) och använd sedan bilder och videoklipp
på följande sätt:
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Kapitel 7
På en WINDOWS-baserad dator
! När du ansluter kameran till datorn (sidan 59) visas kameran som en

flyttbar enhet i fönstret Den här datorn.
! Dubbelklicka på kameraikonen i fönstret Den här datorn.
! Fönstret Camera (kamera) öppnas och visar kamerans internminne och

Picture Card som undermappar.

På en MACINTOSH-dator
! Kamerans internminne och Picture Card visas som separata ikoner på

skrivbordet.
! Om ikonerna inte visas stänger du av kameran och sätter sedan på den

igen.
Se sidan 98 för information om bilders namn och placering.

Direkthjälpen för KODAK Camera Connection
Mer information om hur du använder programmet Camera Connection finns i
programmets direkthjälp:
På en WINDOWS-baserad datorPå en WINDOWS-baserad datorPå en WINDOWS-baserad datorPå en WINDOWS-baserad dator — högerklicka på kameraikonen i fönstret
Den här datorn och välj sedan Camera Help (kamerahjälp).
På en MACINTOSH-datorPå en MACINTOSH-datorPå en MACINTOSH-datorPå en MACINTOSH-dator — i menyn Finder, välj Camera (kamera)→ 
Camera Help (kamerahjälp).
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Skriva ut bilder
Välj din favoritmetod för att få långlivade papperskopior av dina digitala bilder.

Från programmet KODAK Picture
! Skriv ut på din skrivare med fotopapperet KODAK Premium Picture Paper.

Från ett Picture Card
! Använd funktionen Print Order (utskriftsbeställning) (sidan 43) för att

automatiskt skriva ut från ett Picture Card direkt till en KODAK Personal
Picture Maker eller annan skrivare som är avsedd för direktutskrift.

! Tag med dig ditt Picture Card till en lokal fotohandlare och be dem göra
papperskopior.

! Gör egna papperskopior i en KODAK Picture Maker.
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8 Använda KODAK
dockningsstation för kamera

Med KODAK dockningsstation för kamera är det lättare än någonsin att
överföra bilder till datorn. Dockningsstationen fungerar också som en snabb
batteriladdare för det medföljande uppladdningsbara batteripaketet, och ger
ström till kameran.
Om du vill vara säker på att batteripaketet alltid är fulladdat och kameran alltid
är redo att ta bilder bör du förvara kameran i dockningsstationen när den inte
används.
OBS! En dockningsinsats medföljer alla kameror i KODAK DX-serien och krävs

för anslutning av kameran till dockningsstationen. Kontrollera att en
sådan insats medföljde kameran.

Om ingen dockningsstationen levererades med kameran kan du köpa en som
ett tillbehör. Kontakta din KODAK-återförsäljare eller besök vår webbplats på
http://www.kodak.com/go/accessories.

Innehåll i dockningsstationspaketet
Följande artiklar medföljer dockningsstationen.

1 Dockningsstation
2 Nätadapter

Vissa nätadaptrar kan se annorlunda ut
än den på bilden.

3 KODAK laddningsbart NiMH-batteripaket
4 Guiden Snabbstart (visas inte)1

2

3
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Kapitel 8
Installera dockningsinsatsen
Alla kameror i KODAK DX-serien levereras med den dockningsinsats som krävs
för anslutning av kameran till dockningsstationen.

1 Placera flikarna på insatsen i hålen i
dockningsstationen.

2 Tryck ned insatsen tills den snäpper fast.
Om du vill beställa en insats för kameran
kontaktar du Kodaks kundsupport, se sidan 86.

Ansluta dockningsstation för kamera
Anslut dockningsstationen till datorn och en extern strömkälla. Du kommer att
behöva USB-kabeln som medföljde kameran och nätadaptern som levererades
med dockningsstationen.
Kontrollera att kameran inte är ansluten till dockningsstationen när du
ansluter strömmen och datorn.

1 Anslut den märkta ( ) änden av USB-
kabeln till den märkta USB-porten på
datorn.
Mer information finns i datorns
bruksanvisning.

2 Anslut den andra änden av USB-kabeln till
den märkta USB-kontakten på baksidan av
dockningsstationen.

3 Anslut nätadaptern på baksidan av
dockningsstationen och till ett vägguttag.

1

2

3
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Kapitel 8
Vissa nätadaptrar kan se annorlunda ut än den som visas i bilden och kan vara
utrustade med flera kontakter. Använd den kontakt som passar för det eluttag
du använder.
Låt dockningsstationen vara ansluten till datorn för enkel överföring av bilder
och för laddning av batteripaketet och ge ström till kameran.

Installera batteripaketet i kameran
1 Öppna batteriluckan på kamerans

undersida.
2 Installera batteripaketet i pilarnas riktning,

som på bilden.

VIKTIGT:
Batteripaketet kan bara sättas iBatteripaketet kan bara sättas iBatteripaketet kan bara sättas iBatteripaketet kan bara sättas i
kameran på det sätt som visas påkameran på det sätt som visas påkameran på det sätt som visas påkameran på det sätt som visas på
bilden. Om batteripaketet inte gliderbilden. Om batteripaketet inte gliderbilden. Om batteripaketet inte gliderbilden. Om batteripaketet inte glider
in på plats riktar du om det ochin på plats riktar du om det ochin på plats riktar du om det ochin på plats riktar du om det och
försöker igen. TVINGA INTE Iförsöker igen. TVINGA INTE Iförsöker igen. TVINGA INTE Iförsöker igen. TVINGA INTE I
BATTERIET. Om du gör det kanBATTERIET. Om du gör det kanBATTERIET. Om du gör det kanBATTERIET. Om du gör det kan
kameran skadas.kameran skadas.kameran skadas.kameran skadas.

3 Stäng batteriluckan.
VIKTIGT! Batterierna i batteripaketet är inte laddade vid leverans.

Se sidan 69 för mer information om hur du laddar
batterier.

Kodak
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Docka kameran
När du vill överföra bilder från kameran till datorn eller ladda batteripaketet,
ansluter du kameran till dockningsstationen.

1 Stäng avavavav kameran.
2 Skjut luckan för dockningskontakten på

kamerans undersida åt sidan tills den
klickar fast i öppet läge.

3 Placera kameran i dockningsstationen. För
in stödpinnen i kamerans stativhållare och
tryck ned för att koppla kontakterna.

Dockningsstationslampan lyser grönt närDockningsstationslampan lyser grönt närDockningsstationslampan lyser grönt närDockningsstationslampan lyser grönt när
kontakterna är ordentligt anslutna.kontakterna är ordentligt anslutna.kontakterna är ordentligt anslutna.kontakterna är ordentligt anslutna.
Kameran får nu ström från
dockningsstationen istället för kamerans
batterier.

OBS! Om kamerans batteripaket behöver laddas börjar
dockningsstationslampan lysa rött efter några sekunder och laddningen
påbörjas.

Lucka

Stativ-
hållare Kontakt

öppen

Lampa

Kontakt

Stöd-
pinne
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Ladda batteripaketet
Batterierna i batteripaketet är inte laddade vid leverans.
1 Stäng avavavav kameran.
2 Kontrollera att batteripaketet är installerat i kameran.
3 Placera kameran i dockningsstationen (se sidan 68).

! Laddningen påbörjas efter några sekunder.

! Dockningsstationslampan lyser rött under laddningen och lyser sedan
grönt när batteripaketet är fulladdat.

! En fullständig laddning tar ca 2,5 timmar. När batteripaketet är
fulladdat kan du lämna kameran i dockningsstationen. Batteristyrkan
kontrolleras automatiskt och en ny uppladdning påbörjas vid behov.
Under sådana laddningar lyser inte den röda lampan.

! Laddningen avbryts om du sätter på kameran. Om du lämnar
kameran i dockningsstationen medan strömmen är på fortsätter
laddningen när kameran ställs i det högsta strömsparläget (se
sidan 6).

OBS! Dockningsstationen laddar bara det medföljande laddningsbara NiMH-
batteripaketet. Om du placerar kameran i dockningsstationen med
någon annan typ av batterier, oavsett om de är laddningsbara eller inte,
utförs ingen laddning.
69



Kapitel 8
Överföra bilder
Så här överför du bilder från kameran till datorn:

1 Placera kameran i dockningsstationen.
2 Tryck på knappen Connect (anslut).

! Dockningsstationslampan blinkar grönt
när anslutningen till datorn är aktiv.

! Programmet KODAK Picture Transfer startas automatiskt och bilderna
överförs.
Du kan överföra bilder manuellt medan lampan blinkar grönt. Se sidan 62.

! Därefter startas programmet KODAK Picture så att du kan arbeta med
bilderna på datorn. För mer information, se Kapitel 7, Överföra bilder och
videoklipp.

OBS! När bilderna är överförda kan du lämna kameran i dockningsstationen.
8 minuter efter att överföringen är färdig börjar dockningsstationen att
övervaka batteristyrkan och batterierna laddas vid behov.

Vid användning av ett stativ
För att få bästa stabilitet när du använder ett stativ kan du ta ur kameran från
dockningsstationen och koppla stativet direkt till kameran i stället för via
dockningsstationen.
Stativhållaren finns på kamerans undersida.

Anslut
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9 Felsökning

Ibland kan det hända att du har frågor om hur KODAK-kameran eller
dockningsstationen för kameran ska användas. Då kan du snabbt hitta svaren i
det här kapitlet.
Ytterligare teknisk information finns i filen ReadMe på CD-skivan KODAK
Picture Software. Besök vår webbplats på http://www.kodak.com för
uppdateringar av felsökningsinformationen.

Felsökning — kamera
Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning

Kameran känner inte
igen Picture Card-
kortet.

Picture Card-
kortet kanske inte
är CompactFlash-
certifierat.

Köp ett Picture Card-kort som är
CompactFlash-certifierat.
(sidan 4).

Picture Card-
kortet kan vara
skadat.

Formatera om Picture Card-kortet
(sidan 52).
Varning: Formatering raderar alla
bilder och videoklipp från kortet.

Inget Picture Card
har satts i
kameran, eller
också sitter inte
kortet helt på
plats.

Skjut in Picture Card-kortet i
kortplatsen och tryck till för att
ansluta kontakten (sidan 4).
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Kapitel 9
Kameran fryser när
du stoppar in eller
tar ur ett Picture
Card.

Kameran
upptäckte ett fel
när du stoppade i
eller tog ut ett
Picture Card.

Stäng av kameran och sätt sedan
på den igen.
Kontrollera att kameran är
avstängd när du stoppar i eller tar
ur ett Picture Card.

Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning
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KamerakommunikationKamerakommunikationKamerakommunikationKamerakommunikation

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning

Datorn kan inte
kommunicera med
kameran.

Det har uppstått ett
problem med
konfigurationen av
datorns USB-port.

Se följande fil på CD-skivan
KODAK Picture Software:
USB.html
Eller gå till www.kodak.com
och klicka på Service and
Support.

Kameran är avstängd. Sätt på kameran (sidan 5).

Batteriet är inte laddat. Byt ut batterierna eller ladda
upp dem (sidan 3).

Vissa APM-funktioner
(Advanced Power
Management) på
bärbara datorer kan
stänga av portarna för
att spara på batteriet.

Läs avsnittet om Power
Management i den bärbara
datorns bruksanvisning för
att stänga av denna funktion.

USB-kabeln är inte
korrekt ansluten.

Anslut kabeln till portarna på
kameran och datorn
(sidan 59).

Programvaran är inte
installerad.

Installera programvaran
(sidan 55).

Det finns för många
aktiva program på
datorn.

Koppla ur kameran från
datorn. Stäng alla aktiva
program och anslut sedan
kameran och försök igen.

Batteriövervakning eller
liknande programvara
körs konstant.

Stäng det programmet innan
du startar KODAK-
programmet.
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Kan inte överföra
bilder till datorn.
Guiden Lägg till ny
maskinvara kan inte
hitta drivrutiner.

Programvaran är inte
installerad.

Koppla från USB-kabeln (om
du använder
dockningsstationen, kopplar
du från kabeln och tar ut
kameran ur dockan).
Installera programmet
KODAK Picture (sidan 55).

Meddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmen

MeddelandeMeddelandeMeddelandeMeddelande OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning

No images to display
(inga bilder att visa)

Det finns inga bilder på
den aktuella
lagringsplatsen.

Ändra inställningen för
bildlagringsplats
(sidan 16). Du kan behöva
ändra funktionsväljarens
inställning först.

Memory card requires
formatting
(minneskortet måste
formateras)

Kamerans Picture Card
är skadat eller
formaterat för en annan
digitalkamera.

Sätt i ett nytt Picture Card
eller formatera om kortet
(sidan 52).

Memory card cannot
be read (Please format
the card or insert
another card)
(minneskortet kan inte
läsas – formatera om
kortet eller sätt i ett
annat kort)

KamerakommunikationKamerakommunikationKamerakommunikationKamerakommunikation

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning
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Internal memory
requires formatting
(internminnet måste
formateras)

Kamerans internminne
är skadat.

Formatera internminnet
(sidan 52).

Internal memory
cannot be read (Please
format internal
memory)
(internminnet kan inte
läsas – formatera om
internminnet)

No memory card, Files
not copied (inget
minneskort, filerna ej
kopierade)

Det finns inget Picture
Card i kameran.
Bilderna kopierades
inte.

Sätt i ett Picture Card.

Not enough space to
copy files (utrymme
saknas för kopiering av
filer)

Det finns inte
tillräckligt mycket
utrymme på den plats
som du kopierar till
(internminnet eller ett
Picture Card).

Ta bort bilder från den
plats som du kopierar till
(sidan 39) eller sätt i ett
nytt Picture Card.

Inmatningsskärmen
för datum/tid visas
automatiskt

Detta är första gången
du satte på kameran,
batterierna har varit
uttagna en längre tid
eller också är
batterierna slut.

Ställ klockan igen
(sidan 7).

Meddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmen

MeddelandeMeddelandeMeddelandeMeddelande OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning
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Camera needs service
#xxx (kameran
behöver service)

Ett kamerafel har
uppstått.

Stäng av kameran och sätt
sedan på den igen. Om
felmeddelandet fortfarande
visas måste du kontakta en
servicereparatör
(sidan 86).

High camera
temperature (hög
kameratemperatur).
(Kameran kommer att
stängas av.)

Kamerans
interntemperatur är för
hög för att kameran ska
kunna fungera.
Sökarlampan lyser rött
och kameran stängs av
efter fem sekunder.

Lämna kameran avstängd i
flera minuter och sätt
sedan på den igen.
Om meddelandet visas igen
upprepar du sekvensen
ovan tills meddelandet
försvinner.

Memory Card is full
(minneskortet är fullt)

Det finns ingen plats
kvar på kamerans
Picture Card.

Ta bort bilder från
kamerans Picture Card
(sidan 39), sätt i ett nytt
Picture Card eller ändra
lagringsplatsen till
internminnet (sidan 16).

Internal Memory is full
(internminnet är fullt)

Det finns ingen mer
plats i kamerans
internminne.

Ta bort bilder från
internminnet (sidan 39)
eller ändra lagringsplats till
Auto och sätt i ett Picture
Card (sidan 16).

Unrecognized File
Format (okänt
filformat)

Kameran kan inte läsa
bildformatet.

Överför bilden till datorn
(sidan 60) eller ta bort
bilden (sidan 39).

Meddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmenMeddelanden på LCD-skärmen

MeddelandeMeddelandeMeddelandeMeddelande OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning
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KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning

Kameran slutade
spela in video trots
att slutarknappen
hålls ned.

En videolängd är
angiven. Slutarknappen
hölls ned längre än den
angivna tiden för
videolängd.

Ändra inställningen för
Video Length till Unlimited
(sidan 36).

Kameran kan inte
spela in video på
grund av ett
långsamt Picture
Card.

Vissa äldre Picture Card-
kort kan inte lagra video
med bästa kvalitet.

Ändra inställningen för
Video Quality till Good
(sidan 34), ändra
lagringsplats till
internminnet (se sidan 16)
eller använd ett annat
Picture Card.

Slutarknappen
fungerar inte.

Kameran är inte
påslagen.

Sätt på kameran (sidan 5).

Kameran bearbetar en
bild, sökarlampan
blinkar.

Vänta tills lampan slutar att
blinka innan du tar nästa
bild.

Picture Card eller
internminnet är fullt.

Överför bilder till datorn
(sidan 60), ta bort bilder
från kameran (sidan 39),
byt lagringsplats (sidan 16)
eller sätt i ett kort med ledigt
minne.
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Kameran stängs
inte av och linsen
dras inte in.

Alkaliska batterier har
installerats i kameran.

ANVÄND INTE ALKALISKA
BATTERIER. Stäng av
strömmen, ta ut de alkaliska
batterierna och ersätt dem
med en godkänd batterityp
(sidan 94).
Om strömmen är påslagen
när du byter batterier
kanske kameran inte
aktiveras igen. Stäng i så fall
av kameran och sätt sedan
på den igen.

Det går inte att sätta
på kameran.

Batteriet har inte satts i
på rätt sätt.

Ta ut batterierna och sätt i
dem igen (sidan 3).

Batteriet är inte laddat. Byt ut batterierna eller ladda
upp dem (sidan 3).

Delar av bilden
saknas.

Något var i vägen för
linsen när bilden togs.

Se till att du inte håller
fingrarna framför linsen
eller att inte något annat
objekt blockerar den när du
fotograferar.

Ditt öga eller bilden var
inte ordentligt centrerad
i sökaren.

Lämna utrymme runt motivet
när du centrerar bilden i
sökaren.

I granskningsläge
syns ingen bild på
LCD-skärmen eller
också visas fel bild.

Kameran använder
eventuellt inte korrekt
lagringsplats.

Kontrollera inställningen för
bildlagringsplats (sidan 16).

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning
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Kapitel 9
Bilden är för mörk. Blixten är inte på eller
fungerar inte.

Sätt på blixten (sidan 25).

Motivet är för långt borta
för att blixten ska ha
någon effekt.

Flytta på dig så att det inte är
mer än 3,2 meter mellan
kameran och motivet (2,3 m
med telefoto).

Motivet är framför en
stark ljuskälla
(motljus).

Flytta på dig så att ljuskällan
inte ligger bakom motivet.

Kameran fryser när
du stoppar in eller
tar ut ett Picture
Card.

Kameran upptäckte ett
fel när du stoppade i
eller tog ut ett Picture
Card.

Stäng av kameran och sätt
sedan på den igen.
Kontrollera att kameran är
avstängd innan du stoppar i
eller tar ur ett Picture Card.

Bilden är för ljus. Blixten behövs inte. Byt till automatisk blixt
(sidan 25).

Motivet är för nära när
blixten används.

Flytta på dig så att det är
minst 0,5 meter mellan
kameran och motivet.

Ljussensorn är
övertäckt.

Håll kameran så att
ljussensorn inte täcks av
dina händer eller andra
objekt.

Lagrade bilder har
skadats.

Picture Card-kortet togs
bort medan
sökarlampan blinkade.

Kontrollera att Picture Card-
lampan inte blinkar innan
du tar bort kortet.

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning
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Kapitel 9
Antalet
kvarvarande bilder
minskade inte när
jag tog en bild.

Bilden tar inte upp
tillräckligt mycket
utrymme för att minska
antalet återstående
bilder.

Kameran fungerar på
normalt sätt. Fortsätt att
fotografera.

Bilden är otydlig. Linsen är smutsig. Rengör linsen (sidan 95).

Motivet är för nära när
du tar bilden.

Flytta på dig så att det är
minst 0,5 meter mellan
kameran och motivet.

Motivet eller kameran
rörde sig när bilden
togs.

Håll still kameran när du tar
bilden.

Motivet är för långt bort
för att blixten ska ha
någon effekt.

Flytta på dig så att det inte är
mer än 2,3 meter mellan
kameran och motivet.

Det går inte att visa
ett bildspel på en
extern
videoapparat.

Inställningen för Video
Out (videoutgång) är
felaktig.

Justera kamerans inställning
för Video Out (NTSC eller
PAL), (sidan 50).

En extern enhet är
felaktigt inställd.

Se bruksanvisningen för den
externa enheten.

Det går inte att visa
ett bildspel på LCD-
skärmen.

Kameran använder
eventuellt inte korrekt
lagringsplats.

Kontrollera inställningen för
bildlagringsplats (sidan 16).

KameraKameraKameraKamera

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning
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Kapitel 9
Kamerans sökarlampaKamerans sökarlampaKamerans sökarlampaKamerans sökarlampa
Sökarlampan lyser grönt när kameran är påslagen och klar för att ta enSökarlampan lyser grönt när kameran är påslagen och klar för att ta enSökarlampan lyser grönt när kameran är påslagen och klar för att ta enSökarlampan lyser grönt när kameran är påslagen och klar för att ta en
bild.bild.bild.bild.

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning

Sökarlampan tänds
inte och kameran
fungerar inte.

Kameran är inte
påslagen.

Sätt på kameran (sidan 5).

Batterierna är svaga. Byt ut batterierna eller ladda
upp dem (sidan 3).

Strömmen var
påslagen när
batterierna byttes.

Stäng av kameran och sätt
sedan på den igen.

Sökarlampan blinkar
rött.

Batteristyrkan är svag
eller slut.

Byt ut batterierna eller ladda
upp dem (sidan 3).

Inställningen för
Video Length
överskrider
tillgängligt utrymme i
minnet.

Minska inställningen för
Video Length (sidan 36),
överför bilder till datorn
(sidan 60), ta bort bilder
från kameran (sidan 39), byt
lagringsplats (sidan 16)
eller sätt i ett minneskort
med ledigt minne.
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Sökarlampan lyser
rött.

Kamerans
internminne eller
Picture Card är fullt.

Överför bilder till datorn
(sidan 60), ta bort bilder
från kameran (sidan 39), byt
lagringsplats (sidan 16)
eller sätt i ett kort med ledigt
minne.

Kameran spelar in
video med
självutlösaren
aktiverad.

Kameran fungerar normalt.

Ditt PictureCard-kort
kan inte lagra video
med bästa kvalitet.

Ändra inställningen för Video
Quality till Good (sidan 34),
ändra lagringsplats till
internminne (se sidan 16)
eller använd ett annat Picture
Card.

Sökarlampan blinkar
grönt.

En bild håller på att
bearbetas och sparas
i kameran.

Vänta. När lampan slutar
blinka kan du ta en ny bild.

Sökarlampan blinkar
gult.

Blixten är inte
laddad.

Vänta. När lampan slutar
blinka och lyser grönt kan du
ta en ny bild.

Auto Exposure
(automatisk
exponering) är inte
låst.

Släpp upp slutarknappen
och komponera bilden på
nytt.

Kamerans sökarlampaKamerans sökarlampaKamerans sökarlampaKamerans sökarlampa
Sökarlampan lyser grönt när kameran är påslagen och klar för att ta enSökarlampan lyser grönt när kameran är påslagen och klar för att ta enSökarlampan lyser grönt när kameran är påslagen och klar för att ta enSökarlampan lyser grönt när kameran är påslagen och klar för att ta en
bild.bild.bild.bild.

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning
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Kapitel 9
Felsökning — dockningsstation för
kamera

Dockningsstation för kameraDockningsstation för kameraDockningsstation för kameraDockningsstation för kamera

ProblemProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning

Bilderna överförs
inte till datorn

Nätadaptern eller
USB-kabeln är
inte korrekt
ansluten.

Kontrollera anslutningarna
(sidan 66).

Programvaran är
inte installerad.

Installera programvaran
(sidan 55).

Det finns för
många aktiva
program på
datorn.

Stäng alla aktiva program och
försök igen.

Bilder överförs inte
till datorn

Kameran togs bort
från docknings-
stationen under
bildöverföring.

Placera kameran i
dockningsstationen och tryck på
knappen Connect (anslut).

Du tryckte inte på
knappen Connect
(anslut).

Tryck på knappen Connect
(anslut).
83



Kapitel 9
DockningsstationslampanDockningsstationslampanDockningsstationslampanDockningsstationslampan

LampstatusLampstatusLampstatusLampstatus OrsakOrsakOrsakOrsak LösningLösningLösningLösning

Lampan lyser grönt Kameran är dockad. Kameran och
dockningsstationen fungerar
normalt.

Lampan lyser rött Dockningsstationen
laddar batteripaketet.

Lampan blinkar
grönt

Anslutningen (USB)
mellan datorn och
dockningsstationen är
aktiv.

Lampan blinkar rött Batteripaketet är
felaktigt installerat.

Installera om batteripaketet
(sidan 67).

Kamerans batteripaket
eller anslutningsstift är
skadade.

Kontrollera om skador finns.

Kameran och dess
batteripaket har utsatts
för mycket höga eller
låga temperaturer.

Återför försiktigt kameran
och dess batteripaket till
rumstemperatur.
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10 Få hjälp

Du kan få hjälp med kameran eller dockningsstationen för kameran från flera
olika informationskällor:

Hjälp med programvaran
Du kan få hjälp med alla program som medföljde kameran i respektive
programs direkthjälp.

Kodaks online-tjänster

Kodaks faxsupport

! Felsökning, sidan 71
! Direkthjälp i program
! Produktinformation via fax

! Inköpsstället
! Internet
! Teknisk support

! Internet http://www.kodak.com
(klicka på Service and Support)

! USA och Kanada
! Europa
! Storbritannien

1-800-508-1531
44-0-131-458-6962
44-0-131-458-6962
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Kapitel 10
Telefonsupport
Om du har frågor angående användningen av KODAK-program eller kameran
kan du tala direkt med en representant på kundtjänst.

Innan du ringer
Innan du ringer och talar med en representant på kundtjänst, ska du se till att
kameran är ansluten till datorn, att du sitter framför datorn och har följande
upplysningar till hands:
Operativsystem.___________________________________________
Processorns hastighet (MHz)  _________________________________
Datormodell _____________________________________________
Mängd minne (MB) ________________________________________
Exakt felmeddelande _______________________________________
Version på installations-CD ___________________________________
Kamerans serienummer _____________________________________

Telefonnummer
! USAUSAUSAUSA — avgiftsfritt nummer i USA, 1-800-235-6325, mellan 09.00 och

20.00 (EST – standardtid i östra USA), måndag-fredag.
! KanadaKanadaKanadaKanada — avgiftsfritt nummer i USA, 1-800-465-6325, mellan 09.00 och

20.00 (EST – standardtid i östra USA), måndag-fredag.
! EuropaEuropaEuropaEuropa — ring det avgiftsfria telefonnumret till Kodak Digital Imaging

Support Centre som gäller där du bor, eller ring Storbritannien (avgift för
utlandssamtal utgår), +44-0-131-458-6714, mellan 09.00 och 17.00
(GMT/CET), måndag-fredag.
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! Utanför USA, Kanada och EuropaUtanför USA, Kanada och EuropaUtanför USA, Kanada och EuropaUtanför USA, Kanada och Europa - avgift för utlandssamtal utgår.

Österrike/Osterreich 0179 567 357

Belgien/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

Grekland 0080044125605

Italien/Italia 02 696 33452

Japan 81 3 5644 5500

Korea 82 2 708 5600

Nederländerna/Nederland 020 346 9372

Norge 23 16 21 33

Portugal 021 415 4125

Spanien/España 91 749 76 53

Sverige 08 587 704 21

Schweiz/Suisse 01 838 53 51

Storbritannien/UK 0870 2430270

Internationellt
telefonnummer

+44 131 4586714

Internationellt faxnummer +44 131 4586962
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11 Bilaga

Denna bilaga innehåller teknisk information om kameran, batterier,
dockningsstationen för kameran, Picture Card och tillgängliga tillbehör.

Specifikationer för kameran DX3600
KameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationer

Bildlägen Stillbild
Video med ljud

Färg 24-bitars, miljontals färger

Kommunikation med
dator

USB Kabel medföljer kameran

Mått Bredd/Djup/
Höjd

120 mm/50 mm/74 mm

Vikt 230 g utan batterier

Exponeringskontroll Automatisk

Blixt
(stillbild)

Lägen Auto, Fill, Red-Eye, Off (auto, fill-in,
röda ögon-reducering, av)

Räckvidd
(ISO 140)

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

Uppladd-
ningstid

Maximalt 7 sekunder med fulladdat
batteri

ISO Automatisk (100, 200)
89



Kapitel 11
LCD-skärm
(Liquid Crystal Display)

45,7 mm, färg,
312 x 230 bildpunkter
Förhandsgranskning: 20 rps (bilder
per sekund)

Lins Typ Glas med optisk kvalitet,
5 grupp, 6 element
Inkluderar 2 icke sfäriska linser

Maximal
bländare

Fast: f/3,3–4,5

Brännvidd 35 till 70 mm (jämförbart med en 35
mm-kamera)
5,6 till 11,1 mm (verklig)

Avståndsin-
ställning

Fast 0,5 meter till oändlighet
Närbild, 25 till 60 cm

Tillbehörs-
linser

30 mm lins med extern gänga
37, 43 mm – adapter krävs
Filter – adapter krävs

Driftstemperatur 0 till 40° C)

Filformat Stillbild
Video

JPEG – .jpg
QUICKTIME – .mov

Bildlagring Internminne – 8 MB inbyggt

ATA-kompatibelt Typ I CompactFlash-
kort – medföljer inte, valfritt tillbehör

KameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationer
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Pixelupplösning
2,2 MP

Stillbildsläge Best Quality (bästa kvalitet) – 1800 x
1200 bildpunkter
Good Quality (bra kvalitet) – 900 x 600
bildpunkter

Videoläge
20 rps
(bilder per
sekund)

Best Quality (bästa kvalitet) – 320 x
240 bildpunkter
Good Quality (bra kvalitet) – 160 x 120
bildpunkter

Ström Batterier 2 Litium, AA
Litiumbatteri KCRV3
2 Ni-MH-batterier i storlek AA,
uppladdningsbara
Alkaliska batterier rekommenderas
inte

Batteripaket,
endast
docknings-
stationen

KODAK uppladdningsbart NiMH-
batteripaket (kan endast laddas i
dockningsstationen)
Batteripaketet är också tillgängligt som
tillbehör

Self Timer (självutlösare) 10 sekunder (stillbild och
videoinspelning)

Stativhållare 6 mm gängad

Videoutgång (AV-kabel medföljer) NTSC eller PAL (kan väljas)

Sökare Optisk realtidssökare

Vitbalans Automatisk

Zoom
(stillbild)

2X optisk zoom
3X digital zoom

KameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationerKameraspecifikationer
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Specifikationer för dockningsstation för
kamera

Fabriksinställningar — kamera
Kameran har följande fabriksinställningar:

Specifikationer för dockningsstationenSpecifikationer för dockningsstationenSpecifikationer för dockningsstationenSpecifikationer för dockningsstationen

Kommunikation med
dator

USB Kabel medföljer
kameror i KODAK DX-serien

Mått
(utan insats)

Bredd/Djup/
Höjd

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

Vikt 155 g

Mått
(med insats)

Bredd/Djup/
Höjd

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

Vikt 175 g

Lampa 2-färgs lysdiod anger drift/laddning

Inspänning 7 ±0,7 V DC

Ström Likström Nätadapter medföljer
dockningsstationen

FunktionFunktionFunktionFunktion FabriksinställningFabriksinställningFabriksinställningFabriksinställning

Blixt (stillbild) Auto

Bildlagringsplats Auto

Kvalitet, bild Best (bästa) – 1800 x 1200

Kvalitet, video Best (bästa) – 320 x 240

Snabbvisning På

Ljusstyrka 0.0
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Videoutgång NTSC

Datum/tid 2001/01/01; 12:00

Språk Engelska

Video Length (videolängd) Unlimited (obegränsad)

Video Playback Display (LCD-
visning vid videouppspelning)

åååå-mm-dd hh:mm

Optisk zoom Vidvinkel

FunktionFunktionFunktionFunktion FabriksinställningFabriksinställningFabriksinställningFabriksinställning
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Använda batterierna
! BatterityperBatterityperBatterityperBatterityper - kameran kan användas med följande batterityper:

– 2, 1,5 volt AA-litiumbatterier
– 1, KODAK litiumbatteri KCRV3 *
– 1, KODAK Ni-MH laddningsbart batteripaket, laddas i

dockningsstationen för kameran *
– 2, 1,2 volt Ni-MH-batterier i storlek AA, uppladdningsbara *
* Du kan köpa extra batterier separat på vår webbplats på
http://www.kodak.com/go/accessories.
För att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott
rekommenderar vi att du inte använder alkaliska batterierrekommenderar vi att du inte använder alkaliska batterierrekommenderar vi att du inte använder alkaliska batterierrekommenderar vi att du inte använder alkaliska batterier.

! Du får längre batterilivslängdDu får längre batterilivslängdDu får längre batterilivslängdDu får längre batterilivslängd om du begränsar följande aktiviteter:
– Förhandsgranskning (med LCD-skärmen som sökare, se sidan 21)
– Granska bilder på LCD-skärmen (se sidan 37)
– Spela in video (video kräver mer batterikraft än stillbilder)
– Använda blixten i onödan

! När du använder uppladdningsbara batterier ska du inte överskrida mAH-
kapaciteten på batteriladdaren.

! ALLA BATTERIER ÄR INTE LIKADANA! Batteriernas livslängd beror på ålder,
användning, typ, märke och kamera. Digitalkameror ställer höga krav på
batterierna. Det är inte alla batterier som fungerar bra under dessa villkor.
I Kodaks laboratorietester gav uppladdningsbara Ni-MH-batterier bäst
resultat under ett antal olika förhållanden. Ni-MH-batterier är avsedda för
krävande enheter, som digitalkameror, och har inte samma
”minneseffekter” som andra uppladdningsbara teknologier.

! Batteriernas prestanda försämras vid temperaturer under 5 °C. Ta med dig
reservbatterier när du använder kameran i kyligt väder och håll dem varma
tills du är redo att ta bilder. Kasta inte bort kalla batterier som inte
fungerar. När de återfått normal temperatur kan de fungera igen.
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Kapitel 11
Tips, säkerhet, underhåll
! Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna. Se häftet “Important

Safety Instructions” (viktiga säkerhetsföreskrifter) som medföljde
kameran.

! Se till att inga kemikalier, t.ex. solskyddsmedel, kommer i kontakt med
kamerans bestrukna ytor.

! Om kameran har varit utsatt för dåligt väder eller om du misstänker att
vatten har kommit in i kameran, ska du stänga av kameran och ta ut
batteriet och minneskortet. Låt alla delar lufttorka i minst 24 timmar innan
du använder kameran igen.

! Rengör linsen och den bakre LCD-skärmen:
1 Blås försiktigt av linsen eller LCD-skärmen för att avlägsna damm och

smuts.
2 Fukta linsen eller LCD-skärmen genom att försiktigt andas på den.
3 Torka försiktigt av linsen eller LCD-skärmen med en luddfri trasa eller

en obehandlad linsrengöringsservett.
Använd inga rengöringsmedel om de inte är speciellt avsedda för
kameralinser. Torka inte av LCD-skärmen med kemiskt behandladeTorka inte av LCD-skärmen med kemiskt behandladeTorka inte av LCD-skärmen med kemiskt behandladeTorka inte av LCD-skärmen med kemiskt behandlade
servetter som är avsedda för rengöring av glasögon. De kan repa linsen.servetter som är avsedda för rengöring av glasögon. De kan repa linsen.servetter som är avsedda för rengöring av glasögon. De kan repa linsen.servetter som är avsedda för rengöring av glasögon. De kan repa linsen.

! Rengör kamerans utsida genom att torka av den med en ren, torr trasa.
Använd aldrig grova eller slipande rengöringsmedel eller kemiska
lösningsmedel på kameran eller dess delar.

! I vissa länder finns serviceavtal tillgängliga. Kontakta en Kodak-
återförsäljare för ytterligare upplysningar.
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Kapitel 11
Kameratillbehör
Få ut det mesta av din KODAK-digitalkamera
med de rätta tillbehören. Utöka
bildalternativen. Öka bildlagringsutrymmet.
Eller utöka batteriernas användningstid.
Du kan få information om alla KODAK-
tillbehör hos din Kodak-återförsäljare eller
genom att besöka vår webbplats på
http://www.kodak.com/go/accessories.

KODAK-tillbehörKODAK-tillbehörKODAK-tillbehörKODAK-tillbehör

Dockningsstation förDockningsstation förDockningsstation förDockningsstation för
kamerakamerakamerakamera

Ger snabb bildöverföring, laddar medföljande
batteripaket och ger ström till kameran.

Laddningsbart NiMH-Laddningsbart NiMH-Laddningsbart NiMH-Laddningsbart NiMH-
batteripaketbatteripaketbatteripaketbatteripaket
(för(för(för(för
dockningsstationen)dockningsstationen)dockningsstationen)dockningsstationen)

Kan laddas upp med KODAK dockningsstation för
kamera och ser till att du alltid har fulladdade
batterier.

Litiumbatteri KCRV3Litiumbatteri KCRV3Litiumbatteri KCRV3Litiumbatteri KCRV3 Ett lätt batteripaket som passar perfekt i kameran
och som har oöverträffligt lång användningstid.

Picture Card-kortPicture Card-kortPicture Card-kortPicture Card-kort Löstagbart minne, många tillgängliga storlekar, t.ex.:
16, 32, 64, 96, 128 och 192 MB.

Objektiv och linserObjektiv och linserObjektiv och linserObjektiv och linser Specialadapter gör att du kan använda flera olika
objektiv för flexibilitet och mångsidighet vid
fotograferingen.

Premium Picture PaperPremium Picture PaperPremium Picture PaperPremium Picture Paper Skriv ut bilder med fotokvalitet på din skrivare.
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Kapitel 11
Bild/videolagringskapacitet
Picture Card-kort är tillgängliga i många olika storlekar, eller
lagringskapaciteter. I tabellen nedan anges hur många bilder eller videoklipp,
med normala filstorlekar, som kan lagras på Picture Card-kort av olika
storlekar och i kamerans internminne.
Bild- och videofilstorlekar kan variera. Du kan lagra fler eller färre bilder eller
videoklipp, beroende på filstorleken.

Du kan köpa extra KODAK Picture Card-kort separat på vår webbplats på
http://www.kodak.com/go/accessories.
Använd bara godkända kort som är märkta med CompactFlash-logotypen.

Best Quality (bästaBest Quality (bästaBest Quality (bästaBest Quality (bästa
kvalitet)kvalitet)kvalitet)kvalitet)

Good Quality (braGood Quality (braGood Quality (braGood Quality (bra
kvalitet)kvalitet)kvalitet)kvalitet)

Antal bilder/sekunder video som lagrasAntal bilder/sekunder video som lagrasAntal bilder/sekunder video som lagrasAntal bilder/sekunder video som lagras

Internminne (8 MB)Internminne (8 MB)Internminne (8 MB)Internminne (8 MB) 12 / 35 49 / 126

16 MB Picture Card16 MB Picture Card16 MB Picture Card16 MB Picture Card 24 / 70 99 / 252

64 MB Picture Card64 MB Picture Card64 MB Picture Card64 MB Picture Card 98 / 280 395 / 1 008

96 MB Picture Card96 MB Picture Card96 MB Picture Card96 MB Picture Card 148 / 420 593 /1 512

192 MB Picture Card192 MB Picture Card192 MB Picture Card192 MB Picture Card 295 / 840 1,185 / 3 024
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Kapitel 11
Söka upp filer på ett Picture Card
Bilder och videoklipp lagras på KODAK Picture Card i enlighet med en
standard som många kameratillverkare har kommit överens om. Denna
standard innebär att du kan använda Picture Card-kortet i olika kameror. Om
du hämtar bilderna med en kortläsare eller om du inte kan hitta bilderna med
programvaran kan du ha användning av nedanstående beskrivning av Picture
Card-kortets filstruktur.
MISC-mapp —MISC-mapp —MISC-mapp —MISC-mapp — innehåller filen med utskriftsbeställningen som skapas när du
använder funktionen Print Order (utskriftsbeställning).
SYSTEM-mapp —SYSTEM-mapp —SYSTEM-mapp —SYSTEM-mapp — används för att uppdatera kamerans fasta programvara.
DCIM-mapp —DCIM-mapp —DCIM-mapp —DCIM-mapp — mapp på rotnivå som innehåller mappen 100K3600. Tomma
mappar i mappen DCIM tas bort varje gång du sätter på kameran eller sätter i
ett nytt Picture Card.
100K3600-undermapp —100K3600-undermapp —100K3600-undermapp —100K3600-undermapp — innehåller alla bilder och videoklipp som tagits när
det sitter ett Picture Card i kameran och lagringsplatsen är inställd på Auto.

Namnkonventioner för filer
Kameran har en separat och löpande numrering i internminnet och på Picture
Card-korten. Bilderna får namnet DCP_nnnn.JPG och videoklipp kallas
DCP_nnnn.MOV. Dessa namnkonventioner gäller både för JPG- och MOV-filer.
Filerna numreras i den ordning som de lagras. Den första bilden kallas
DCP_0001.JPG; det högsta tillåtna numret är DCP_9999.JPG.

Namnkonventioner för bildfiler på ett Picture Card
! När ett Picture Card innehåller en fil med namnet DCP_9999.JPG i mappen

\DCIM\100K3600, visas efterföljande bilder i en ny mapp
(\DCIM\101K3600) som börjar med bilden DCP_0001.JPG.
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! Kameran fortsätter att använda på varandra följande nummer för alla
efterföljande filer, även om du överför filer till datorn eller tar bort filer
från kameran. Om namnet på den senast tagna bilden t.ex. var
DCP_0007.JPG och du tar bort den, blir namnet på nästa bild eller
videoklipp ändå DCP_0008.JPG eller .MOV.

! När du sätter i ett annat minneskort i kameran, definieras nästa
bildnummer antingen från den senaste bilden som togs med kameran eller
bildnumret i mappen, beroende på vilket som är högst.

! Om du använder Picture Card-kortet i en annan kamera än DX3600 och
kameratillverkaren håller sig till dessa filstrukturnormer, innehåller
mappen \DCIM en mapp som namngivits av denna kamera. Mer
information finns i dokumentationen som medföljde kameran.

Namnkonventioner för bildfiler i internminnet
! Kamerans internminne innehåller dina lagrade bilder och videoklipp utan

några mappar eller undermappar.
! När du formaterar internminnet börjar nummerserien om från DCP_0001.
! När internminnet innehåller en bild med namnet DCP_9999, får nästa bild

som tas det lägsta oanvända numret. Om internminnet exempelvis
innehåller DCP_0002, DCP_0004 och DCP_9999, får nästa bild du tar
namnet DCP_0003.
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Namnkonventioner för bildfiler efter kopiering
Kameran upprätthåller separata numreringssekvenser för filer i internminnet
och filer på ett Picture Card. När du kopierar en fil får den ett nytt
ordningsnummer på den nya platsen.
Exempel: I listan Före kopiering nedan kopieras de två filerna i internminnet
till Picture Card-kortet. Efter kopieringen får de kopierade filerna nya nummer
på Picture Card-kortet som DCP_0004 och DCP_0005. Om DCP_0005 tas bort
får nästa fil som kopieras till Picture Card-kortet namnet DCP_0006. I
internminnet förblir de ursprungliga filerna och deras nummer oförändrade.

Före kopieringFöre kopieringFöre kopieringFöre kopiering Efter kopieringEfter kopieringEfter kopieringEfter kopiering

Internminne Picture Card Internminne Picture Card

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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Upplysningar om bestämmelser
Uppfyllande av FCC-krav och -rekommendationer
Denna utrustning uppfyller kraven i del 15 av FCC-bestämmelserna. Följande
två förhållanden gäller för användningen: 1) denna enhet får inte avge skadliga
störningar och 2) denna enhet måste acceptera eventuella mottagna
störningar, inklusive störningar som kan innebära att utrustningen inte
fungerar på önskat sätt.
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital
enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-bestämmelserna. Dessa gränser
är avsedda att ge rimligt skydd mot farliga störningar vid en bostadsinstallation.
Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och
kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, förorsaka
skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för
att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna utrustning skulle förorsaka skadliga störningar på radio- eller TV-
mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sedan slås
på igen, åligger det användaren att försöka korrigera störningarna genom en
eller flera av följande åtgärder: 1) vrid eller flytta mottagarantennen; 2) öka
avståndet mellan utrustningen och mottagaren; 3) anslut utrustningen till en
annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten; 4) rådfråga en
återförsäljare eller en erfaren radio- och TV-tekniker.
Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part
som är ansvarig för uppfyllande av krav kan upphäva användarens rätt att
använda denna utrustning. Om avskärmade gränssnittskablar har
tillhandahållits med produkten, eller ytterligare angivna komponenter eller
tillbehör som det på annan plats har angivits skall användas vid installationen
av produkten, måste dessa användas för att säkerställa att kraven i FCC-
bestämmelserna uppfylls.
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Kanadensisk DOC-förklaring
Uppfyllande av DOC klass B —Uppfyllande av DOC klass B —Uppfyllande av DOC klass B —Uppfyllande av DOC klass B — Denna digitala apparat överstiger inte de klass
B-gränser för alstring av radiobrus från digital utrustning som fastställts i
bestämmelserna gällande radiostörningar på kanadensiska
kommunikationsdepartementet.
Observation des normes-Class B —Observation des normes-Class B —Observation des normes-Class B —Observation 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 Class B ITE

Översättning:
Detta är en klass B-produkt baserad på en VCCI-standard (Voluntary Control
Council for Interference from Information Technology Equipment). Om den
används nära en radio- eller TV-mottagare i hemmiljö kan den orsaka
radiostörningar. Installera och använd utrustningen enligt bruksanvisningen.
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ansluta dockningsstation 66
ansluta kamera

med dockningsstation 60
med USB-kabel 59
till dator 59
till TV 46

använda
batterier 94
bilder på dator 59
dockningsstation 65

audio/video-kabel 46
automatisk

blixt 25
skriva ut 42

automatisk avstängning 6
automatiskt

strömsparläge 6
autostart, program,
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avstängning, automatisk 6
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batterier
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kontrollera batteristyrkan 8
ladda 3
ladda batteripaket 67, 69
med dockningsstation 65
riktlinjer 94
säkerhet 95
tips 94
typer 94

batteripaket, dockningsstation
installera 67
ladda 69

bestämmelser,
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använda på dator 59, 62
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filnamn 98
förstora 42
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hitta på Picture Card 98
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information, visa 47
kontrollera placering 18
kopiera 41
kvalitet, ställa in 27
lagringskapacitet 97
markera för utskrift 42
navigera 37
närbilder 22
plats för lagring 16
plats på datorn 61
redigera 62
skriva ut 64
skydda 40
ta 19
överföra manuellt 62
överföra till

dator 59, 60, 70
bildlagringsmeny 16
bildskärm, krav 57
bildskärmens ljusstyrka,
justera 49
bildspel

problem 80
visa 45
ändra visningstid 45

blixt
använda 25
auto 25
fill-in 25
röda ögon 25

borttagning
från internminne 39
från Picture Card 39
senaste bilden 20
senaste video 30
skydda bilder från 40

byta batterier 94

CCCC
Camera Connection

direkthjälp 63
om 56
överföra bilder 62

CompactFlash 4
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dator

ansluta kamera 59
systemkrav 57
visa ett bildspel 45
överföra bilder

till 59, 60, 62
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datum
datumstämpling 28, 35
ställa in 7

DCIM-mapp, Picture Card 98
digital zoom 23
digitala bilder, använda 1, 59
docka kameran 68
dockningsinsats 2, 66
dockningsstation för kamera

använda 65
docka kameran 68
elanslutning 66
innehåll i förpackningen 65
installera insats 66
ladda batteripaket 69
specifikationer 92
USB-anslutning 66
överföra bilder 70

FFFF
faxnummer, support 85
felmeddelanden 74
felsökning

dockningsstation 83
kamera 77
kamerakommunikation 73
kamerans sökarlampa 81
meddelanden på LCD-

skärmen 74

Picture Card 71
filnamn

i internminnet 99
på Picture Card 98

formatera
internminne 52
Picture Card 52

fotopapper, köpa 96
funktionsväljare

granska 12
inställningar 13
inställningar och menyer 9
stillbild 11
video 10
översikt iv

förhandsgranska bilder 21, 31
förstora bild 42
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granska

funktionsväljare 12
granska bilder

bildspel 45
för utskrift 42
förstora 42
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granska bilder och videoklipp
bild-, videoinformation 47
borttagning 39
skydda 40
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hjälp

direkthjälp, Picture
Transfer 61

direkthjälp, program 63
felsökning av kamera 71
felsökning

dockningsstation 83
online-tjänst 85
telefonsupport 86
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information

bild, visa 47
kamera, visa 51
video, visa 47

innehåll i förpackningen
dockningsstation 65
kamera 2

insats, dockning 2, 66
installera

batterier 3
batteripaket 67
Picture Card 4

programvara 55
inställningar

funktionsväljare 13
läge, använda 49

internminne
ange bildplacering 16
filnamnskonventioner 99
formatera 52
lagringskapacitet 97

JJJJ
justera

bildkvalitet 27
LCD-skärmens ljusstyrka 49
upplösning 27, 34
videokvalitet 34
videovolym 38
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kablar

audio/video 46
ström, dockningsstation 66
USB 59

kamera
anslutningsproblem 73
docka 68
funktioner, översikt iii
information, visa 51
innehåll i förpackningen 2
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internminne 16
ladda batteripaket 69
plats för bildlagring 16
problem 77
rengöring 95
specifikationer 89
statusikoner 15
säkerhet 95
sätta på och stänga av 5
tillbehör 96
underhåll 95
ursprungliga

fabriksinställningar 92
överföra bilder 59, 70

klocka, ställa 7
knapp, blixt 25
KODAK programvara

Camera Connection 56
Picture 56

KODAK-programvara
installera 55
Picture Transfer 56
skaffa hjälp 85

kommunikationsproblem 73
kontrollera lagringsplats 18

kopiera bilder
kort till minne 41
minne till kort 41
till dator 59, 60, 62, 70

krav
MACINTOSH-system 57
WINDOWS-baserade

system 57
kundsupportnummer 86
kvalitet, ställa in 27, 34
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ladda

batterier 3
batteripaket 67
Picture Card 4
programvara 55

ladda batteripaket 69
ladda ner
bilder 59, 60, 62, 70
lagringskapacitet, minne 97
lampa

dockningsstation 84
självutlösare, kamera 26,

33
sökare, kamera 5, 81
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LCD-skärm
batterisymbol 8
felmeddelanden 74
förhandsgranska

bilder 21, 31
ikon för lagringsplats 15
justera ljusstyrka 49
statusfält 15

lins, rengöra 95
linsskydd 6
ljusstyrka, LCD-skärm 49
lägen

granska 12
inställningar 13
stillbild 11
video 10
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MACINTOSH

installera
programvara på 55

systemkrav 57
mappar, Picture Card 98
menyer

bildlagring, ange 16
granska 12
granska bilder 12
inställningar 13
kamerainställningar 13

navigera 14
spela in video 10
stillbild 11
ta bilder 11
video 10
översikt 9

minne
inställning för lagring 16
internminne eller kort 16

MISC-mapp, Picture Card 98
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navigera

bilder, videoklipp 37
menyer 14

NTSC, ställa in videoutgång 50
närbildsmotiv 22
närbildsvideoklipp 32
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bild-, videoinformation 47
kamerainformation 51

optisk zoom 23
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PAL, ställa in videoutgång 50
Picture

om 56
redigera bilder 62
spela upp videoklipp 62
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ange bildplacering 16
bildplacering 16
filnamnskonventioner 98
filstruktur 98
formatera 52
köpa 96
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problem 71
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direkthjälp 61
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skaffa hjälp 85
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ReadMe-fil 71
redigera bilder 62
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riktlinjer, batteri 94
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service och support
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slutare
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