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Börja använda kameran

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen

Kontrollera att alla delar nedan finns med.

Installera CompactFlash-kortet
Innan du kan ta några kort med kameran måste CompactFlash-kortet 
sättas i. Utför följande steg:

1. Se till att kameran är avstängd.

PhotoPC 650 kamera adapterkabel till Mac

programvara 
(mediatyp och mängd 
beror på 
försäljningsland)

rem
videokabel

fyra alkaliska 
AA-batterier

seriekabelCompactFlash 
-kort (8 MB)

EPSON

EPSON

Stäng av kameran genom att 
föra knappen på linsskyddet 
nedåt.
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2. Öppna kamerans kort- och portlucka och för in kortet helt i springan 
enligt bilden nedan. Kortets etikett ska vara framåt.

3. Stäng luckan.

Fotografera med sökaren
Utför följande steg för att fotografera med sökaren:

1. Håll kameran minst 30 cm från motivet. (Om du vill fotografera 
närmare än så använder du makrofunktionen, se sidan 4.)

2. Sätt på kameran och för LCD-fönstrets knapp till AV-läge. Vänta tills 
statuslampan bredvid sökaren lyser konstant grönt.

3. Titta rakt igenom sökaren och centrera motivet.

4. Tryck och håll in slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus. 
Statuslampan bredvid sökaren byter färg från grön till orange. Om 
du vill kan du nu flytta motivet något från mitten utan att ändra 
fokuseringen.

CARD

slutarknapp
status-
lampa

sökare
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5. Tryck in slutarknappen helt för att ta bilden.

6. Håll kameran still tills en ljudsignal hörs och statuslampan börjar 
blinka rött. Detta visar att kameran har tagit bilden och bearbetar 
den.

 

cVarning!
Om du ställer ned kameran medan lampan fortfarande blinkar måste 
det göras försiktigt. Bilden kan förstöras om du ställer ned den för 
hårt.

7. Snabbgranskningsbilden visas i kamerans LCD-fönster så att du kan 
se hur kortet blev, och om du vill kan du radera bilden innan 
kameran sparar den. Bilden finns kvar i fönstret i ca fem sekunder 
och en mätare visas i bilden som anger hur lång tid du har på dig att 
radera bilden. För att radera den håller du in knappen FUNKTION 
och trycker på TILLBAKA-knappen.

Om du inte raderar bilden sparas den när statuslampan slutar blinka 
och börjar lysa grönt. Du kan nu ta ett nytt kort.

snabbgransknings-
bild
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Fotografera med LCD-fönstret

Utför följande steg för att fotografera med LCD-fönstret:

1. Sätt på kameran och för LCD-fönstrets knapp till vänster i VISA-läge. 
En levande förgranskningsbild visas i LCD-fönstret.

2. Centrera motivet i fönstret.

3. Följ anvisningarna från steg 4 i ”Fotografera med sökaren” på sidan 
2.

Använda makrofunktionen för att ta närbilder

Med kamerans makrofunktion kan du fotografera på så nära avstånd 
som 15 cm från motivet. Utför följande steg:

1. Sätt på kameran och för fönstrets knapp till VISA-läge. En levande 
förgranskningsbild visas i LCD-fönstret.

2. Tryck knappen /  makro/timer på kamerans översida tills  
makrosymbolen visas på displayen på kamerans översida. För att 
använda makrofunktionen och timern tillsammans trycker du 
knappen  /  makro/timer tills symbolerna makro och  timer 
visas samtidigt på displayen.

LCD-fönstrets knapp



      5

PhotoPC 650
Rev_C

A5 size 8659 Swe.fm
12/14/00 Pass 2

RProof Sign-off:
Gazan _______
N.Nomoto _______
R.Thomson _______

Sv
e

ns
ka

3. Centrera motivet i fönstret.

4. Följ anvisningarna från steg 4 i ”Fotografera med sökaren” på sidan 
2.

Använda uppspelningsmenyerna

Utför följande steg för att använda uppspelningsmenyerna:

1. Sätt på kameran genom att föra linsskyddets knapp till PÅ-läge.

2. För LCD-fönstrets knapp till UPPSPELNING. Det foto du tog sist 
visas då i LCD-fönstret.

3. Tryck VÄLJ för att gå till menyerna. Menysymbolerna visas högst 
upp i fönstret och den valda menysymbolen är markerad. Menyn 
till denna symbol visas under symbolerna enligt bilden nedan.

LCD-fönstrets 
knapp.
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4. Tryck  och  för att se inställningarna för de övriga menyerna. 
Du kan välja mellan följande menyer:

Inställningar (ställa in datum, tid, ljudsignal, 
snabbgranskning och LCD-fönstrets ljusstyrka).

Information (stänga av/sätta på visningen av information 
för uppspelade bilder).

Uppspelningsläge (spela upp en bild i taget eller nio 
samtidigt).

Fotohanterare (radera eller låsa dina bilder eller formatera 
om CompactFlash-kort).

Video (NTSC eller PAL för standard-TV).

Fotovisning (spela upp bilder automatiskt). Tryck VÄLJ för 
att börja visningen. Tryck TILLBAKA för att avsluta.

Språk (välj ett av sex språk för LCD-fönstret och 
menyerna).

5. När valt dina inställningar trycker du VÄLJ för att verkställa dem.

6. För att gå ur menyerna trycker du på TILLBAKA-knappen upprepade 
gånger till dess att menysymbolerna och inställningarna försvinner. 

Inställningar
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