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Sådan får du begyndt
Udpakning af din PhotoPC 650
Kontroller at du har alle delene, der er vist herunder.

PhotoPC 650 kamera

software
(medietypeog
mængde afhænger
af land)

Mac adapterkable

strap
videokable

fire AA alkalinebatterier

CompactFlash
-kort (8 MB)

serialt kable

Sådan sættes CompactFlash-kortet i
Før du kan tage billeder med dit kamera, skal du sætte et CompactFlashkort i. Gør følgende:
Kontroller at kameraet er slukket.

ON

EPS

EPS

1.

Skub linsens dæksel ned
for at slukke kameraet.

ON
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Åbn kameraets kort- og portdæksel og sæt kortet helt ind på
kortpladsen, som vist. Kontroller at kortets label vender ud til
kameraets front.

CARD

3.

Luk kort- og portdækslet.

Sådan tager du billeder via søgeren
Gør følgende for at tage billeder via søgeren.
1.

Kontroller at du er mindst 30 cm (12 tommer) væk fra dit motiv.
(Hvis du ønsker at komme tættere på anvendes makrofunktionen;
se side 4)

2.

Tænd kameraet og skub LCD-monitorens afbryder i OFF-position.
Vent til statuslyset ved siden af søgeren bliver ved med at lyse grønt.
statuslys

søger

lukkerknap

2

3.

Se lige ind i søgeren og ret kameraet mod motivet, til det er
midtpunktet.

4.

Tryk og hold lukkerknappen halvvejs nede for at låse autofokus.
Statuslyset ved siden af søgeren skifter fra grønt til orange. Hvis du
ønsker, kan du nu flytte dit motiv væk fra midtpunktet uden at
ændre fokus.
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5.

Tryk lukkerknappen helt ned for at tage et billede.

6.

Hold kameraet i ro indtil det bipper og statuslyset begynder at
blinke rødt. Dette angiver at kameraet har taget billedet og er i gang
med at fremkalde det.

c

Advarsel:
Hvis du sætter kameraet ned, mens lyset stadig blinker, skal det
behandles forsigtigt. Kameraet kan miste billedet, hvis det sættes for
hårdt ned.

7.

På kameraets LCD-monitor kommer billedet kort til syne, så du kan
få et hurtigt overblik over, hvor godt det er blevet, og om nødvendigt
slette det, før kameraet gemmer det. Billedet bliver på monitoren i
ca. 5 sekunder, og en tæller kommer til syne på billedet, som angiver,
hvor lang tid du har tilbage til at slette det. For at slette billedet skal
FUNCTION-knappen holdes nede og der skal trykkes på BACKknappen

tæller til hurtigt
overblik

Hvis du ikke sletter billedet, gemmes det, når statuslyset holder op
med at blinke og bliver grønt. Herefter kan du tage det næste billede.
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Sådan tage du billeder via LCD-monitoren
Gør følgende for at tage billeder via LCD-monitoren:
1.

Tænd for kameraet og skub LCD-monitorens afbryder til venstre, så
det er i VIEW-position. Et levende billede kommer til syne på LCDmonitoren.
LCD-monitorens

2.

Få dit motiv ind på monitorens midtpunkt.

3.

Følg vejledningen fra nr. 4 i ”Sådan tager du billeder via søgeren”
på side 2.

Sådan anvendes makrofunktionen til close-ups
Du kan anvende kameraets makrofunktion til at tage billeder indtil 15
cm (6 tommer) fra dit motiv. Gør følgende:

4

1.

Tænd kameraet og skub monitorens afbryder i VIEW-position. Et
levende billede kommer til syne på LCD-monitoren.

2.

Tryk på / makro-/timerknappen på toppen af kameraet, indtil
makroikonet kommer til syne på displayet på toppen af kameraet.
For at anvende både makrofunktionen og timeren, trykkes på /
makro-/timerknappen, indtil
makro- og
timer-ikonerne
begge kommer til syne på displayet.

R

PhotoPC 650
Rev_C

_______
_______
_______

A5 size
12/14/00

8659 Dan.fm
Pass 2

3.

Få dit motiv ind i monitorens midtpunkt.

4.

Følg vejledningen fra nr. 4 i ”Sådan tager du billeder via søgeren”
på side 2.

Anvendelse af visningmenuer
Gør følgende for at komme frem til visningmenuerne.
1.

Tænd kameraet ved at skubbe linsedækslets afbryder op i ONposition.

2.

Skub LCD-monitorens afbryder til PLAYBACK. Det sidste foto, du
har taget, vil komme til syne på LCD-monitoren.
LCDmonitorens
afbryder

3.

For at komme til menuerne trykkes på SELECT-knappen. Menuikoner kommer til syne for oven på monitoren med det aktuelle
menu-ikon fremhævet. Den tilknyttede menu kommer til syne
under ikonerne, som vist herunder.
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menu-ikoner

Settings
05/15/99
05:15
: On
: On

4.

Tryk på knapperne
og
for at se indstillingerne for andre
menuer. Der kan vælges mellem følgende menuer:

Indstillinger (indstilling af dato, tid, bip, hurtigt overblik
og LCD-lysstyrke).
Information (sluk/tænd information-display ved visning
af billeder).

Visning-modus (visning af billeder et ad gangen eller i
grupper a ni).
Fotokontrol (slet eller lås dine billeder, eller reformater
CompactFlash-kort).
Video (NTSC eller PAL videoudgang til standard-TV).
Visning af lysbilleder (automatisk visning af billeder).
Tryk på SELECT-knappen for at starte visning af lysbilleder.
Tryk på BACK for at stoppe.
Sprog (tekst på LCD-display og menuer: vælg mellem seks
sprog.)

6

5.

Efter du er færdig med at indstille, trykkes på SELECT-knappen for
at vælge menufunktioner.

6.

For at forlade menuerne trykkes flere gange på BACK-knappen, til
menu-ikonerne og indstillingerne forsvinder.

