HANDLEIDING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Tot 3 meter waterdicht
• Nemen van foto's en opnemen van video onder water
• Videoresolutie: 2.7K 2688x1520, FHD 1920x1080, HD 1280x720P
• Maximale beeldresolutie: 48 MP
• Twee schermen: scherm van 1,8 inch aan de voorkant en TF-scherm van 2,7 inch aan de
achterkant
• Ingebouwde LED-flits
• 16X digitale zoom
• Continue opnamen tegen hoge snelheid, gezichtsherkenning, beeldstabilisatie, meerdere
scènemodi
• Micro SD ondersteuning tot 128 GB (niet inbegrepen)



VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK:

NL

 De lithiumbatterij installeren
Installeer de lithiumbatterij die met de camera is meegeleverd voor gebruik volgens de
volgende instructies.
1.

Schuif het batterijdeksel aan de onderkant van de camera naar links om toegang tot het
batterijvak te krijgen:

Installeer

de

lithiumbatterij als volgt:

2.

Installeer de batterij volgens de juiste polariteit:

3.

Sluit vervolgens het batterijdeksel en schuif het naar links om het op zijn plaats vast te
zetten.

Opmerking: Verwijder de batterij als u denkt de camera langere tijd niet te gebruiken.

 De lithiumbatterij opladen
Om de lithiumbatterij op te laden, sluit de camera (zonder de batterij te verwijderen) aan op
uw computer met behulp van de inbegrepen USB-kabel. De rode led op de achterkant van de
camera brandt om aan te geven dat de batterij aan het opladen is en dooft zodra de batterij
volledig is opgeladen. U kunt de lithiumbatterij tevens opladen door de camera op de
netvoeding aan te sluiten wanneer u in het bezit bent van een adapter die op de USB-kabel

aangesloten kan worden.

 Computersysteemvereisten - Windows 7/XP3
Als u foto's en video's naar een Windows 7/XP3-computer wilt overdragen, dan moet de
computer als volgt zijn ingesteld:
 Pentium processor compatibel met Windows 7/XP3 of hoger
 RAM van minstens 128 MB met minstens 150 MB vrije schijfruimte
 Compatibele USB-interface
 Aanbevolen schermresolutie: 1024 x 768 pixels of meer / 16-bit kleur of meer

 Computersysteemvereisten - Windows Vista
Als u foto's en video's naar een Windows Vista-computer wilt overdragen, dan moet de
computer als volgt zijn ingesteld:
•

800 MHz processor en 512 MB RAM

•

20 GB harde schijf met minstens 16 GB vrije ruimte

•

Super VGA Graphics Array-ondersteuning

•

Compatibele USB-interface

 Computersysteemvereisten - Macintosh
Als u foto's en video's naar een Mac-computer wilt overdragen, dan moet de computer als
volgt zijn ingesteld:
 Macintosh G3 500 MHz processor of hoger
 Mac OS X of 10.5.X of vroegere versies
 RAM van minstens 256 MB met minstens 150 MB vrije schijfruimte
 Aanbevolen schermresolutie: 800 x 600 pixels of meer

 Beschrijving van camera:

 Pictogrammen:
Opladen van batterij

Zelfontspanner

Volledig opgeladen batterij

Zelfontspanner 10s

Half opgeladen batterij

Zelfontspanner 5s

Lege batterij

Zelfontspanner 2s

Kwaliteit
Gewoon

Zelfontspanner uit

Digitale zoom

Fijn
Super fijn

Flits

Beveiliging
Beveiliging aan

Flits aan
Automatische flits

Anti-trilling
Anti-trilling aan
Anti-trilling uit

Flits uit

Modus

Scènes
Automatisch

Foto

Nachtlandschap

Video

Hoge gevoeligheid

Afspelen

Party

Landschap

Portret

Nachtportret
Sport

Strand

 Geheugenkaart installeren
De camera ondersteunt micro SD-geheugenkaarten tot 128 GB (niet inbegrepen). Het intern
geheugen van de camera kan slechts één foto voor testdoeleinden opslaan. Het is aldus nodig
om een micro SD-kaart in de micro SD-kaartsleuf aan te brengen voordat de camera wordt
gebruikt. Deze bevindt zich onder de sleuf voor de lithiumbatterij. Zorg dat de kaart juist
wordt aangebracht door het voorzichtig in de sleuf te schuiven totdat het op zijn plaats wordt
vastgeklikt. Een micro SD-kaartpictogram verschijnt op het lcd-scherm om aan te geven dat de
camera de micro SD-kaart heeft gedetecteerd. Om de kaart te verwijderen, duw de kaart
stevig in en deze springt uit de sleuf.
Opmerking:
1.
Alle foto's en video's worden op de micro SD-kaart opgeslagen wanneer deze is
geïnstalleerd.
2.
Formatteren wist alle gegevens die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
3.
Verwijder de micro SD-kaart niet tijdens het formatteren om de kaart niet te
beschadigen.

 De camera inschakelen
Druk op de aan/uit-knop aan de bovenkant van de camera om deze in te schakelen. Het
lcd-scherm wordt ingeschakeld om de werking van de camera aan te geven.

 De camera uitschakelen
Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de camera uit te schakelen. Wanneer het
batterijvermogen laag is, geeft de camera een rood pictogram
op het lcd-scherm weer
en wordt de camera na enkele minuten automatisch uitgeschakeld.



FOTOMODUS:

Wanneer de camera is ingeschakeld, verschijnt het pictogram
aan te geven dat de fotomodus actief is.

op het lcd-scherm om

 Tussen schermen schakelen
Om tussen het voorste en achterste scherm te schakelen, druk op de scherm wijzigen-toets
naast de aan/uit-toets. Elke druk op de toets activeert afwisselend het voorste scherm van 1,8
inch of het achterste scherm van 2,7 inch.

 Foto's nemen
Om een foto te nemen, druk op de sluitertoets aan de bovenkant van de camera. Het duurt
enkele seconden voordat de foto op de geheugenkaart is opgeslagen. Na elke opgeslagen foto,
wordt het aantal nog te nemen foto's op het scherm weergegeven afhankelijk van de huidige
instellingen en de grootte van de geheugenkaart die in de camera is aangebracht. Er verschijnt
een melding op het scherm wanneer de geheugenkaart vol is. Om verder te kunnen gaan,
draag alle gegevens van de geheugenkaart naar uw computer over of installeer een nieuwe
geheugenkaart.

 Digitale zoom
U kunt het voorwerp tot 16 keer vergroten met behulp van de digitale zoom. Druk op de (T)
toets om in te zoomen en op de (W) toets om uit te zoomen.
Het pictogram W
T wordt op het lcd-scherm weergegeven.

 Instellingen van de fotomodus:
De camera heeft 18 aanpasbare instellingen om de beste foto's te kunnen maken: Flits, Scènes,
Beeldresolutie, Anti-trilling, Gezichtsherkenning, Continue opnames, Zelfontspanner, EV, ISO,
Witbalans, Scherpte, Kwaliteit, Effecten, Automatische uitschakeling, Geluid, Datum/Tijd,
Frequentie, Formatteren geheugenkaart.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Omhoog/ Omlaag toetsen om de te wijzigen instelling te selecteren.

 Ingebouwde flits
Druk op de Flitstoets aan de achterkant van de camera om de drie flitsmodi te activeren. Om
de Automatische flits te activeren, selecteer het pictogram
. Deze zou automatisch
ingeschakeld moeten worden, wanneer de helderheid voor opname laag is.
Als u het pictogram

selecteert, activeert u de flits handmatig. Deze blijft actief totdat u

het uitschakelt. Schakel de flits uit, door het pictogram

te selecteren.

 Scènes
De camera is voorzien van verschillende scènes om de opname aan te passen aan de
omgeving waar u zich bevindt: Auto / Landschap / Portret / Nachtlandschap / Nachtportret /

Hoge gevoeligheid / Sport / Strand / Party.
Druk op de aan/uit-toets om de camera in te schakelen, het pictogram
verschijnt in
de linkerbovenhoek van het lcd-scherm.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om het pictogram
te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om de gewenste scène te selecteren.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.

 De beeldresolutie selecteren
1.

Druk op de INSTELLEN toets.

2.
3.

Druk op de Linker / Rechter toetsen om het pictogram
te selecteren.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om een van de volgende beeldresoluties te
selecteren: (48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900,
(16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M)
2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.
De gekozen resolutie verschijnt als een pictogram op het lcd-scherm.

4.
5.

 Beeldkwaliteit
Deze functie stelt u in staat om de algemene kwaliteit van uw foto aan te passen.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Beeldkwaliteit te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Normaal / Fijn /
Super fijn.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.
5.
Het pictogram dat met de gekozen kwaliteit overeenstemt wordt vervolgens op het
lcd-scherm weergegeven.

 Zelfontspanner
Wanneer de zelfontspanner ingeschakeld is, wordt de foto enkele seconden na het drukken op
de sluitertoets genomen. Ideaal voor groepsfoto's. We bevelen aan om een statief te
gebruiken of de camera op een stabiel oppervlak te plaatsen als u de zelfontspanner wilt
gebruiken.

1.
2.
3.

Druk op de INSTELLEN toets.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om het pictogram
te selecteren.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om de gewenste duur te selecteren. 2 sec. / 5
sec. / 10 sec. / Uit.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.
5.
Het pictogram dat met de gekozen zelfontspanner overeenstemt wordt vervolgens op
het lcd-scherm weergegeven.
Opmerking: Deze functie wordt na elk gebruik automatisch uitgeschakeld.

 Anti-trilling
Deze instelling stelt u in staat om de opname te stabiliseren en het nemen van onscherpe
foto's te vermijden.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om het pictogram
te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Aan / Uit.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.
5.
Het pictogram
verschijnt op het lcd-scherm om aan te geven dat Anti-trilling
geactiveerd is.

 Gezichtsherkenning
Activeer gezichtsherkenning als volgt:
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om het pictogram
te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Aan / Uit.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.

 Continue opnames
Met deze instelling kunt u tot 6 foto's snel na elkaar nemen (alleen VGA-beeldgrootte) nadat
er eenmaal op de sluitertoets werd gedrukt.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om het pictogram
te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Aan / Uit.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.
Opmerking:
Wanneer u deze instelling activeert, schakelt de beeldresolutie automatisch naar VGA. Als het

werd gewijzigd, dan wordt de melding "Continue without continuous shooting" (Doorgaan
zonder continue opnames) op het scherm weergegeven om u eraan te herinneren dat deze
functie alleen beschikbaar is wanneer de beeldgrootte VGA is.

 Witbalans
Deze instelling stelt u in staat om de kleur van uw foto's aan te passen afhankelijk van de
lichtbron.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Witbalans te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Automatisch /
Daglicht / Bewolkt/ Fluorescerend / Gloeiend.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.



Kleureffect

Deze instelling stelt u in staat om een hip effect aan uw foto's toe te voegen door hun kleur te
veranderen.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Kleureffect te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Standaard /
Sepia / Monochroom / Levendig.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.

 Scherpte
Deze instelling stelt u in staat om de scherpte van de foto aan te passen zodat de beeldranden
duidelijker en scherper zijn.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Scherpte te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Scherp /
Gewoon / Zacht.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.

 Blootstelling
Deze instelling stelt u in staat om de helderheid van uw foto's aan te passen.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.

2.
3.
4.
5.

Druk op de Linker / Rechter toetsen om Blootstelling (EV) te selecteren.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om een blootstellingswaarde tussen +3 en -3 te
selecteren.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.
Het blootstellingspictogram wordt op het lcd-scherm weergegeven.

 ISO
Het wordt aanbevolen om deze instelling te activeren als de opnamehelderheid laag is en het
gebruiken van de flits niet mogelijk is.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om ISO te selecteren.
1.
3 Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om een ISO-waarde te selecteren:
Automatisch / 100 / 200 / 400.
3.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.
4.
Het ISO-pictogram wordt op het lcd-scherm weergegeven.

 Meting
Deze instelling stelt u in staat om het meetpunt aan te passen.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Meting te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Midden / Multi /
Plek.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.

 Taal
De camera ondersteunt vele talen.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Taal te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om uw taal te selecteren.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.

 Datum/Tijd
Deze instelling stelt u in staat om de systeemdatum en -tijd in te stellen die op de foto's
worden weergegeven wanneer het is ingeschakeld.

1.
2.
3.

Druk op de INSTELLEN toets.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Datum/Tijd te selecteren.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Aan - de datum
op de foto weergeven wanneer u deze naar uw computer downloadt / Uit - geen datum
op de foto's / Datum instellen - de systeemdatum instellen.
4.
Als u Datum instellen selecteert:
- Druk op de INSTELLEN toets om het menu Datum instellen te openen.
- Druk op de Linker / Rechter toetsen om het gemarkeerde Jaar / Maand / Dag / Uur /
Minuten / Seconden / AM te selecteren.
- Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om de juiste datum en tijd in te stellen.
5.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.

 Stille modus
Deze instelling stelt u in staat om het geluid van de camera in of uit te schakelen.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Stille modus te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Aan / Uit.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.



Automatische uitschakeling

De standaard instelling voor het automatisch uitschakelen van de camera is 3 minuten. Om dit
te veranderen, volg de onderstaande stappen:
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Automatische uitschakeling te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om de gewenste duur te selecteren. 1 min / 3
min / 5 min / Uitschakelen.
4.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.
Opmerking: Als deze instelling is uitgeschakeld, zal de camera niet worden uitgeschakeld
totdat de batterij volledig ontladen is of de camera handmatig wordt uitgeschakeld.

 Frequentie
1.
2.
3.

Druk op de INSTELLEN toets.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Frequentie te selecteren.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: 50Hz / 60Hz.

4.

Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.

 Geheugenkaart formatteren

Deze optie zal de geheugenkaart formatteren en alle foto's en video's die zijn opgeslagen, met
inbegrip van de beveiligde bestanden, wissen
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Geheugenkaart formatteren te selecteren.
3.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Ja / Nee.
4.

Als u Nee selecteert, druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen. De
camera keert terug naar de fotomodus.
5.
Of selecteer Ja en druk dan op de INSTELLEN toets om het formatteren te starten.
Opmerking: Wees voorzichtig wanneer u wilt formatteren. Wanneer de geheugenkaart is
geformatteerd, worden alle opgeslagen bestanden permanent verwijderd. Het is ten zeerste
aanbevolen dat u al uw foto's, video's en andere belangrijke bestanden naar uw computer
overdraagt alvorens te formatteren.

 Standaard instelling
Deze instelling stelt u in staat om uw camera-instellingen opnieuw op de standaard
fabriekswaarden terug te zetten.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Standaard instelling te selecteren.
3.
Druk op de INSTELLEN toets om het submenu te openen.
4.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Ja / Nee.
5.
Als u Nee selecteert, druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen. De
camera keert terug naar de fotomodus.
6.
Of druk op Ja en vervolgens op de INSTELLEN toets om alles op de standaard
instellingen terug te zetten.
Opmerking: Alle reeds bepaalde instellingen gaan verloren tenzij deze de standaard
instellingen zijn.



VIDEO-OPNAMEMODUS

Druk op de MODUS toets om de video-opnamemodus te selecteren en druk dan op de
sluitertoets om de video-opname te starten. Het videopictogram
wordt in de linker
bovenhoek van het lcd-scherm en de verstreken opnametijd in de rechter bovenhoek

weergegeven. De knipperende rode stip
verschijnt tevens op het scherm om aan te
geven dat de video-opname bezig is.
Opmerking:
- U kunt vervolgens uw video via de camera-afspeelmodus bekijken.
- Elk videobestand wordt in het AVI-formaat opgeslagen.
- Als u de maximale video-opnametijd van 29 minuten bereikt, wordt de camera automatisch
uitgeschakeld. In dit geval, start opnieuw met opnemen door op de aan/uit-knop te drukken.



AFSPEELMODUS:

In de afspeelmodus kunt u de foto's en video's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen
bekijken. U kunt uw foto's tevens draaien, beveiligen, verwijderen, afdrukken en een diashow
van uw foto's starten. Om het in te schakelen, druk op de MODUS toets en een pictogram
verschijnt op het lcd-scherm om aan te geven dat de afspeelmodus geactiveerd is.
Opmerking:
1.
Er verschijnen geen bestanden op het lcd-scherm als er geen foto's of video's op de
geheugenkaart zijn opgeslagen.
2.
Stel uw video-opname-instellingen in op de video-opnamemodus.

 Diashow afspelen

U kunt kiezen hoe lang elke foto op het scherm wordt weergegeven wanneer de diashow
wordt gebruikt.
1.
Druk op de INSTELLEN toets.
2.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Diashow te selecteren.
3.
4.

Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om de weergavetijd voor elke foto te selecteren:
3 sec / 5 sec / 10 sec.
Druk op de INSTELLEN knop om uw selectie te bevestigen en de diashow van uw foto's
te starten.

 Functies van de afspeelmodus:
Selecteer eerst een foto om te draaien, beveiligen, verwijderen of af te drukken.

 Verwijderen
U kunt ongewenste foto's en video's verwijderen om meer vrij geheugen te hebben. U kunt
bestand per bestand verwijderen of alle onbeveiligde foto's en video's die op de
geheugenkaart zijn opgeslagen verwijderen. In de foto-/videomodus, druk op de Verwijderen
toets (of Linker toets) om de laatste foto/video te verwijderen.
Volg in de afspeelmodus de onderstaande stappen:
1.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om een bestand te selecteren.
2.
Druk op de INSTELLEN toets.
3.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Verwijderen te selecteren.
4.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Deze foto
verwijderen? / Alle afbeeldingen verwijderen / Annuleren.
5.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.
6.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Ja / Nee.
7.
Als u NEE selecteert, druk op de INSTELLEN knop om te bevestigen en de camera gaat
terug naar de afspeelmodus.
8.
Of selecteer Ja en druk dan op de INSTELLEN toets om het verwijderen te bevestigen.

 Draaien
Deze functie stelt u in staat om de foto's te draaien.
1.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om een bestand te selecteren.
2.
Druk op de INSTELLEN toets.
3.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om een foto te selecteren en druk op de INSTELLEN
toets.
4.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om een draaihoek te selecteren of de wijziging te
annuleren: 90° / 180° / 270° / Annuleren.
5.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om het draaien te bevestigen.
Opmerking: De melding 'Saving' (Opslaan) verschijnt op het lcd-scherm na het drukken op de
INSTELLEN toets.

 Beveiligen/Vergrendelen
U kunt uw foto's/video's tegen ongewenste verwijdering beveiligen.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Druk op de Linker / Rechter toetsen om een bestand te selecteren.
Druk op de INSTELLEN toets.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om Beveiligen/Vergrendelen te selecteren.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Deze foto
vergrendelen / Deze foto ontgrendelen / Alle afbeeldingen vergrendelen / Alle
afbeeldingen ontgrendelen.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om te bevestigen.
Tijdens het bekijken van de foto's en video's verschijnt er een vergrendelingssymbool
op het scherm bij elk beveiligd bestand.

 Afdrukken
U kunt foto's op gelijke welke printer afdrukken met behulp van de PictBridge-functie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Druk op de Linker / Rechter toetsen om de foto die u wilt afdrukken te selecteren.
Druk op de INSTELLEN toets.
Druk op de Linker / Rechter toetsen om het afdrukpictogram
te selecteren.
Druk op de Omhoog / Omlaag toetsen om het volgende te selecteren: Afdrukken /
Annuleren.
Druk opnieuw op de INSTELLEN toets om uw keuze te bevestigen.
Als het draadloos afdrukken mislukt, sluit de camera aan op uw printer met behulp van
de USB-kabel.

 Videobestanden afspelen
Selecteer het AVI-videobestand dat u wilt afspelen en druk op de sluitertoets om het af te
spelen. Om te onderbreken, druk opnieuw op de sluitertoets.

Foto's en video's naar uw computer uploaden
1.
2.
3.
4.

Schakel de camera in.
Selecteer de afspeelmodus.
Sluit vervolgens de camera aan op de computer met de inbegrepen USB-kabel.
Het venster van de afneembare schijf die met de camera overeenstemt verschijnt op
het scherm van uw computer.

5.

Klik op 'Open folder to view files' (Open map om bestanden te bekijken) en de foto's
worden in de DCIM-submap opgeslagen.
U kunt tenslotte de foto's kopiëren en plakken in de map die u op uw computer hebt
gekozen.

6.

 TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Sensor

CMOS SONY
(48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200,

Fotoresolutie

(20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000,
(8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944,

Videoresolutie

(3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080
2.7K 2688X1520, FHD1920x1080, HD1280x720P

Twee schermen
Intern geheugen
Digitale zoom
EV

2,7 inch scherm achteraan, 1,8 inch scherm vooraan
Micro SD-kaart max. tot 128 GB (niet inbegrepen)
16X
-3~+3

Witbalans
Scènes
ISO
Zelfontspanner

Automatisch/Zonnig/Bewolkt/Fluorescerend/Gloeiend
Automatisch/Landschap/Portret/Nachtlandschap/Nachtportret/
Hoge gevoeligheid/Sport/Strand/Party
Auto/100/200/400
2s/5s/10s

Bestandsformaat
Anti-trilling
Flits
Printondersteuning

JPEG (photo)/AVI (video)
JA
Auto/Flits aan/Flits uit
JA

Gezichtsherkenning
Continue opnames
Microfoon
USB-sleuf

JA
JA
Ingebouwd
2.0

Batterij
Bedrijfstemperatuur

Lithium
0-40°C

GEBRUIKELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
V: Ik heb foto's genomen maar mijn computer herkent mijn camera niet. Wat moet ik doen?
A: Controleer eerst of u daadwerkelijk foto's hebt genomen. Neem enkele foto's als test en
probeer ze op uw computer te downloaden door het op de camera aan te sluiten met behulp
van de USB-oplaadkabel. U kunt de geheugenkaart tevens direct in de kaartsleuf van uw
computer steken, indien voorhanden, of een externe kaartsleuf gebruiken die op een
USB-poort van uw computer is aangesloten. Controleer tevens of uw computer voldoet aan de
minimum vereisten, zoals aangegeven aan het begin van deze gebruiksaanwijzing.
V: Hoe weet ik of ik geen belangrijke foto's heb gemist?
A: Gezien alle foto's worden opgeslagen op de micro SD-kaart die in uw camera is aangebracht,
zorg dat er voldoende geheugenruimte op de kaart aanwezig is om de foto's te kunnen nemen.
Het wordt aanbevolen om bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen regelmatig
over te dragen naar uw PC om geheugenruimte vrij te maken.
V: Zal de camera normaal werken als ik het MAC-systeem gebruik?
A: De camera kan tevens als een verwijderbare schijf worden gebruikt op Max OSX (versie
10.5.x of hoger).

Garantie: dit product heeft een garantie van één jaar.
Product vervaardigd voor en gedistribueerd door :
GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - France - 01 61 10 09 25 - www.gtcompany.fr
Gemaakt in China

Conformiteitsverklaring voor de Europese Unie
Producten die voorzien zijn van de CE-markering voldoen aan de geldende Europese
richtlijnen en de bijbehorende geharmoniseerde Europese normen.

Verwijdering van het gebruikte apparaat door gebruikers in de Europese Unie
Dit symbool betekent dat u het product niet met uw andere huishoudafval mag weggooien. In
plaats hiervandient u ten behoeve van de gezondheid en het milieu afgedankte apparatuur in
televeren bij een inzamelingspunt voor recycling van afgedankteelektrische en elektronische
apparatuur. Neem contact op met uw gemeente, het afvalinzamelingsbedrijf of de winkel
waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over inzamelingspunten waar u oude
apparatuur kunt aanbieden voor recycling.
Service na verkoop :
@ : aftersaleservice@gtcompany.fr
 : + 33 (0) 1.85.49.10.26
AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been
granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com.) Neither Agfa-Gevaert NV nor
AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or
support. For service, support and warranty information, contact the distributor or
manufacturer.

