
Digitale Camera

Bedieningshandleiding

Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera 
in gebruik neemt.
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Bedankt dat u hebt gekozen voor deze RICOH WG-M1.

Lees deze handleiding voor gebruik door om de functies van de camera optimaal te kunnen 
benutten. De handleiding is een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden 
van de camera. Bewaar ze daarom een veilige plaats.

Auteursrechten
Met de RICOH WG-M1 gemaakte opnamen die voor elk ander doel dan strikt persoonlijk gebruik 
zijn bestemd, mogen niet worden gebruikt zonder toestemming volgens de rechten zoals 
neergelegd in de auteursrechtwetgeving. Houd altijd rekening met het volgende: in sommige 
gevallen is zelfs het fotograferen voor persoonlijk gebruik aan beperkingen gebonden, zoals 
bij demonstraties, voorstellingen of presentaties. Opnamen die zijn gemaakt met het doel om 
auteursrechten te verkrijgen, kunnen ook niet worden gebruikt buiten het gebruiksbereik van het 
auteursrecht zoals beschreven in de auteursrechtwetgeving. Ook hiermee dient men rekening te 
houden.

Handelsmerken
•	 Het	microSDHC-logo	is	een	handelsmerk	van	SD-3C,	LLC.

•	 Microsoft,	Windows	en	Windows	Vista	zijn	gedeponeerde	handelsmerken	van	Microsoft	
Corporation	in	de	Verenigde	Staten	en	andere	landen.

•	 Macintosh,	Mac	OS,	OS	X	en	App	Store	zijn	handelsmerken	van	Apple	Inc.,	gedeponeerd	in	de	
VS	en	andere	landen.

•	 Google	en	Google	PlayTM zijn handelsmerken van Google Inc.

•	 HDMI,	het	HDMI-logo	en	High-Definition	Multimedia	Interface	zijn	handelsmerken	of	
gedeponeerde	handelsmerken	van	HDMI	Licensing,	LLC	in	de	Verenigde	Staten	en/of	andere	
landen.

•	 Intel,	Intel	Core	en	Pentium	zijn	handelsmerken	van	Intel	Corporation	in	de	Verenigde	Staten	
en/of	andere	landen.
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•		 Dit	product	is	in	licentie	gegeven	onder	de	AVC-patentportfoliolicentie	voor	privégebruik	door	
een consument en andere vormen van gebruik zonder vergoeding met het oog op (i) het 
coderen	van	video	in	overeenstemming	met	de	AVC-norm	(“AVC-video”)	en/of	(ii)	het	decoderen	
van	AVC-video	die	werd	gecodeerd	door	een	consument	in	een	privéactiviteit	en/of	werd	
verkregen	via	een	videoleverancier	die	een	licentie	heeft	om	AVC-video	te	leveren.	Geen	enkele	
licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik.

	 Meer	informatie	kunt	u	krijgen	bij	MPEG	LA,	LLC.

	 Zie	http://www.mpegla.com.

•		 Alle	andere	handelsmerken	zijn	het	eigendom	van	de	betreffende	eigenaars.

•	 De	volgende	symbolen	worden	in	deze	handleiding	gebruikt	om	u	te	helpen	informatie	snel	en	
gemakkelijk terug te vinden.

 Geeft bruikbare informatie aan.

•	 Volgende	symbolen	worden	gebruikt	bij	de	uitleg	over	het	gebruik	van	de	camera.	Dat	is	
bedoeld voor een beter begrip.

「Eigenschappen	van	item」:  De eigenschappen van items op het camerascherm worden 
aangeduid	met	het	symbool「 」.
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Aan de gebruikers van deze camera
•	 Gebruik	of	bewaar	dit	apparaat	niet	 in	de	buurt	van	apparatuur	die	sterke	elektromagnetische	

straling of magnetische velden genereert.

	 Sterke	elektromagnetische	straling	of	de	magnetische	velden	die	worden	geproduceerd	
door apparatuur zoals radiozenders, kunnen de monitor storen, de opgeslagen gegevens 
beschadigen of het interne circuit van het product beïnvloeden en camerastoringen 
veroorzaken.

•	 Het	paneel	met	vloeibare	kristallen	is	gemaakt	met	behulp	van	extreem	
hogeprecisietechnologie.	Hoewel	het	percentage	werkende	pixels	99,99%	of	hoger	is,	dient	u	
er	rekening	mee	te	houden	dat	0,01%	of	minder	van	de	pixels	niet	oplicht	of	juist	wel	oplicht	
wanneer dat niet zou moeten. Dit heeft echter geen effect op het opgenomen beeld.

•	 De	illustraties	en	de	weergave	op	het	scherm	kunnen	in	deze	handleiding	afwijken	van	het	
feitelijke product.

•	 In	deze	handleiding	wordt	de	algemene	term	“computer(s)”	gebruikt	voor	zowel	Windows-pc’s	
als Macintosh-computers.

•	 In	deze	handleiding	heeft	de	term	“batterij(en)”	betrekking	op	batterijtypes	die	voor	deze	camera	
en accessoires worden gebruikt.
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Veilig gebruik van de camera
We hebben de grootst mogelijke aandacht besteed aan de veiligheid van dit product. Bij gebruik 
van dit product vragen we om uw speciale aandacht voor zaken die zijn aangeduid met de 
volgende	symbolen.

Waarschuwing			Tit	symbool	geeft	aan	dat	het	niet	in	acht	nemen	van	deze	waarschuwing	
ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Pas op	 				Dit	symbool	geeft	aan	dat	het	niet	in	acht	nemen	van	deze	waarschuwing	
minder ernstig tot gemiddeld persoonlijk letsel of materiële schade kan 
veroorzaken.

Over de camera

 Waarschuwing
•	 Probeer	de	camera	niet	te	demonteren	of	te	modificeren.	De	camera	bevat	onderdelen	die	

onder hoogspanning staan, waardoor er gevaar voor een elektrische schok bestaat als de 
camera uit elkaar wordt gehaald.

•	 Mocht	het	binnenwerk	van	de	camera	vrijkomen,	bijvoorbeeld	doordat	de	camera	valt,	raak	dan	
nooit de vrijgekomen onderdelen aan, aangezien er gevaar is voor een elektrische schok.

•	 De	camerariem	om	uw	nek	doen	kan	gevaarlijk	zijn.	Pas	vooral	op	dat	kinderen	de	riem	niet	om	
hun nek doen.

•	 Als	zich	tijdens	het	gebruik	onregelmatigheden	voordoen,	zoals	rook	of	een	vreemde	geur,	
houd	dan	onmiddellijk	op	de	camera	te	gebruiken.	Verwijder	de	batterij	of	de	voedingseenheid	
adapter	en	neem	contact	op	met	het	dichtstbijzijnde	servicecentrum.	Als	u	het	product	blijft	
gebruiken, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
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 Pas op
•	 Wees	daarom voorzichtig: als dergelijke onderdelen lang worden vastgehouden, is er gevaar 

voor lichte verbrandingen.
•	 Mocht	het	LCD	beschadigd	raken,	pas	dan	op	voor	glasdeeltjes.	Vermijd	ook	elk	contact	van	de	

vloeistofkristallen met uw huid, ogen en mond.
•	 Afhankelijk	van	individuele	gevoeligheden	en	uw	fysieke	conditie	kan	het	gebruik	van	de	

camera	jeuk,	uitslag	en	blaren	veroorzaken.	Als	zich	in	die	zin	iets	bijzonders	voordoet,	mag	u	
de camera niet langer gebruiken en dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Over de voedingseenheid adapter

 Waarschuwing
•	 Gebruik uitsluitend	de	exclusief	voor	dit	product	ontwikkelde	voedingseenheid	adapter	met	het	

juiste vermogen en de juiste spanning. Gebruik van een voedingseenheid adapter met andere 
specificaties	dan	voorgeschreven	voor	dit	product,	of	gebruik	van	de	exclusief	voor	dit	product	
ontwikkelde	voedingseenheid	adapter	met	een	niet	juist	gespecificeerd	vermogen	of	spanning	
kan brand, elektrische schokken of schade aan de camera veroorzaken. De voorgeschreven 
spanning	is	100-	240V	wisselstroom.

•	 Probeer	het	product	niet	te	demonteren	of	te	veranderen.	Dit	kan	resulteren	in	brand	of	een	
elektrische schok.

•	 Als	het	product	gaat	roken	of	een	vreemde	geur	afgeeft,	of	in	het	geval	van	welke	andere	
onregelmatigheid dan ook, houd dan onmiddellijk op de camera te gebruiken en neem contact 
op	met	het	dichtstbijzijnde	servicecentrum.	Als	u	het	product	blijft	gebruiken,	kan	dit	brand	of	
een elektrische schok veroorzaken.

•	 Mocht	er	water	binnendringen	in	het	product,	neem	dan	contact	op	met	een	servicecentrum.	Als	
u het product blijft gebruiken, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

•	 Als	het	tijdens	het	gebruik	van	de	voedingseenheid	adapter	gaat	onweren,	haal	het	netsnoer	
dan	uit	het	stopcontact	en	gebruik	het	product	niet	verder.	Als	u	het	product	toch	verder	
gebruikt, kan dit resulteren in beschadiging van de apparatuur, brand of een elektrische schok.

•	 Veeg	de	stekker	van	het	netsnoer	schoon	als	hij	met	stof	bedekt	raakt.	Stof	op	de	stekker	kan	
brand veroorzaken.
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 Pas op
•	 Plaats	geen	zware	voorwerpen	op	USB	het	snoer,	laat	er	geen	zware	voorwerpen	op	vallen	en	

beschadig	USB	het	snoer	niet	door	dit	overmatig	te	buigen.	Mocht	het	netsnoer	beschadigd	
raken, neem dan contact op met dichtstbijzijnde servicecentrum.

•	 Sluit	de	uitgangen	van	het	product	niet	kort	en	raak	ze	niet	aan	terwijl	het	product	nog	is	
aangesloten op de netstroom.

•	 Sluit	het	netsnoer	niet	met	vochtige	handen	aan	op	het	stopcontact	en	koppel	het	niet	met	
vochtige handen los. Dit kan resulteren in een elektrische schok. Over de voedingseenheid 
adapter.

•	 Stel	het	product	niet	bloot	aan	harde	klappen	en	laat	het	niet	op	een	hard	oppervlak	vallen.	Dit	
kan storingen veroorzaken.

•	 Gebruik	de	voedingseenheid	adapter	uitsluitend	voor	het	opladen	van	de	oplaadbare	lithium-
ionbatterij	DB-65.	Het	opladen	van	andere	batterijen	kan	oververhitting,	explosies	of	storing	in	
de voedingseenheid adapter veroorzaken.

•	 Verminder	de	kans	op	ongelukken:	gebruik	uitsluitend	een	stroomsnoer	met	CSA/UL-
certificering,	snoertype	SPT-2	of	zwaarder,	minimaal	AWGkoper	NO.18,	met	aan	het	ene	
uiteinde	een	gegoten	mannelijke	stekker	(met	een	gespecificeerde	NEMA-configuratie),	
en	aan	het	andere	uiteinde	een	gegoten	vrouwelijke	connector	(met	een	gespecificeerde	
IECconfiguratie	van	een	niet-industrieel	type)	of	een	gelijkwaardig	stroomsnoer.

Over de batterij

 Waarschuwing
•	 Berg	de	batterij	op	buiten	bereik	van	kleine	kinderen.	Als	zij	de	batterij	in	hun	mond	steken,	

kunnen ze een elektrische schok krijgen.

•	 Mocht	lekkend	materiaal	van	de	batterij	in	contact	komen	met	uw	ogen,	dan	kan	dat	tot	
gezichtsverlies	leiden.	Spoel	uw	ogen	met	schoon	water	en	ga	onmiddellijk	naar	een	arts.	Wrijf	
de ogen niet uit.
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Pas op
•	 Gebruik	alleen	de	aangegeven	batterij	in	deze	camera.	Het	gebruik	van	andere	batterijen	kan	

brand	of	ontploffing	veroorzaken.

•	 Demonteer	de	batterij	nooit.	Het	demonteren	van	batterijen	kan	leiden	tot	een	explosie	of	
lekkage.

•	 Als	de	batterijen	heet	worden	of	beginnen	te	roken,	moet	u	deze	onmiddellijk	uit	de	camera	
halen.	Pas	op	dat	u	zichzelf	niet	verbrandt	bij	het	verwijderen	van	de	batterij.

•	 Houd	snoeren,	haarspeldjes	en	andere	metalen	voorwerpen	uit	de	buurt	van	de	plus-	en	
minpolen van de batterij.

•	 Sluit	de	batterij	nooit	kort	en	stel	deze	niet	bloot	aan	vuur.	De	batterij	kan	exploderen	of	vlam	
vatten.

•	 Mocht	lekkend	materiaal	van	de	batterij	in	contact	komen	met	uw	huid	of	kleding,	dan	kan	de	
huid geïrriteerd raken. Was de betroffen gebieden grondig schoon met water.

•	 Waarschuwingen	bij	het	gebruik	van	de	batterij	DB-65: 
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader. 
-	Niet	verbranden,	uit	elkaar	halen,	kortsluiten	of	bij	een	hoge	temperatuur	gebruiken.

Houd de camera en accessoires uit de buurt van kleine kinderen

 Waarschuwing
•	 Bewaar	de	camera	en	accessoires	niet	binnen	bereik	van	kleine	kinderen.

1.	Als	het	product	valt	of	als	u	onverwachte	bewegingen	maakt,	dan	bestaat	het	risico	dat	u	
letsel oploopt.

2.	Als	u	de	riem	om	uw	nek	wikkelt,	dan	kunt	u	stikken.

3.		Kleine	accessoires	zoals	batterijen	of	een	microSD-kaart	kunnen	per	ongeluk	worden	
ingeslikt. Roep in dat geval onmiddellijk medische hulp in.
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Aandachtspunten tijdens het gebruik

Alvorens de camera in gebruik te nemen
•	 Wanneer de camera lange tijd niet is gebruikt, controleer dan of alles nog goed werkt, vooral als 

u	belangrijke	opnamen	wilt	maken	(bijvoorbeeld	bij	een	huwelijk	of	op	reis).	Als	uw	camera	of	
opnamemedium	(microSD-kaart)	een	defect	vertoont,	kunt	u	er	niet	zeker	van	zijn	dat	beelden	
correct worden opgenomen of afgespeeld of ongeschonden naar een computer worden gekopieerd.

•	 Het	objectief	van	deze	camera	is	niet	verwisselbaar.	Het	objectief	kan	niet	worden	verwijderd.

Over de batterij en de voedingseenheid adapter
•	 Als	de	batterij	volledig	opgeladen	wordt	weggeborgen,	kan	dat	tot	verlies	van	prestaties	leiden.	

Vermijd	met	name	opslag	bij	hoge	temperaturen.

•	 Als	de	camera	gedurende	langere	tijd	niet	wordt	gebruikt	terwijl	een	batterij	is	geplaatst,	kan	de	
batterij te ver ontladen, wat ten koste gaat van de levensduur.

•	 Het verdient aanbeveling de batterij een dag voor gebruik, of op de dag van gebruik zelf op te laden.

•		 De	voedingseenheid	adapter	die	wordt	meegeleverd	met	de	camera	is	alleen	bedoeld	voor	
deze camera. Gebruik het netsnoer niet voor andere apparaten.

Aandachtspunten bij vervoer en gebruik van de camera
•	 Gebruik	of	bewaar	de	camera	niet	in	een	hete	omgeving	of	in	rechtstreeks	zonlicht.
•	 Vermijd	hete	en	vochtige	plaatsen.	Met	name	auto’s	kunnen	van	binnen	zeer	heet	worden.
•	 Deze camera functioneert naar behoren bij een temperatuur van -10°C tot 40°C .
•	 Het	LCD	(liquid	crystal	display)	wordt	zwart	bij	hoge	temperaturen,	maar	werkt	weer	normaal	bij	

een normale omgevingstemperatuur.
•	 De	reactiesnelheid	van	de	vloeistofkristallen	van	het	LCD	wordt	traag	bij	lage	temperaturen.	Dit	

ligt aan de eigenschappen van de vloeistofkristallen en wijst niet op een defect.
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•	 Als	de	camera	wordt	blootgesteld	aan	plotselinge	temperatuurschommelingen,	kan	aan	de	
binnen-	en	buitenkant	condensvorming	optreden.	U	kunt	in	dergelijke	gevallen	de	camera	het	
best in een tas of een plastic zak doen en hem er pas uithalen als het temperatuurverschil 
minimaal is geworden.

•	 Vermijd	contact	met	afval,	modder,	zand,	stof,	water,	gifgassen	of	zouten,	aangezien	de	camera	
hierdoor	defect	kan	raken.	Als	er	regen-	of	waterdruppels	op	de	camera	komen,	veeg	deze	dan	weg.

•	 Druk	niet	met	kracht	op	het	LCD.	De	kans	bestaat	dat	het	LCD	hierdoor	breekt	of	niet	meer	naar	
behoren functioneert.

•	 Let	erop	niet	te	gaan	zitten	als	u	de	camera	in	uw	achterzak	hebt	zitten	omdat	hierdoor	de	
buitenkant	of	het	display	van	de	camera	beschadigd	kunnen	raken.

•	 Als	u	de	camera	op	een	statief	bevestigt,	draai	de	schroef	dan	niet	te	ver	in	de	statiefaansluiting	
van de camera.

Reparaties
•	 Maak	het	product	niet	schoon	met	organische	oplosmiddelen	zoals	verfverdunner,	alcohol	of	

wasbenzine.

•	 Verwijder	stof	dat	zich	op	het	objectief	heeft	verzameld	met	een	lenskwastje.	Gebruik	nooit	een	
spuitbus voor het schoonmaken, omdat het objectief hierdoor beschadigd kan raken.

Opbergen
•	 Berg	de	camera	niet	op	een	plaats	op	waar	gewerkt	wordt	met	bestrijdingsmiddelen	of	

chemicaliën. Haal de camera uit de tas en berg hem op in een goed geventileerde ruimte om 
schimmelvorming tijdens opslag te voorkomen.

•	 Gebruik	of	bewaar	de	camera	niet	op	plaatsen	waar	hij	aan	statische	elektriciteit	of	elektrische	
storingen kan worden blootgesteld.

•	 Gebruik	of	bewaar	de	camera	niet	op	plaatsen	waar	ze	wordt	blootgesteld	aan	rechtstreeks	
zonlicht of aan snelle temperatuurschommelingen of condensatie.

•	 Laat	de	camera	om	de	1	tot	2	jaar	nakijken	teneinde	de	prestaties	op	peil	te	houden.
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Overige
•	 Pas	op	wanneer	u	de	microSD-kaart	meteen	na	gebruik	van	de	camera	uitneemt:	de	kaart	kan	

dan heet zijn.

•		 Houd	de	klep	van	het	batterij/kaartcompartiment	gesloten	en	verwijder	de	microSD-kaart	
niet uit de camera en zet de camera niet uit terwijl opnamen worden weergegeven of op de 
kaart	worden	opgeslagen,	of	wanneer	de	camera	met	een	USB-kabel	is	aangesloten	op	een	
computer.	Anders	kunnen	de	gegevens	verloren	gaan	of	kan	de	kaart	beschadigd	raken.

•	 Buig	de	microSD-kaart	niet	en	stel	hem	niet	bloot	aan	hevige	schokken.	Houd	de	kaart	uit	de	
buurt van water en bewaar hem niet op een plaats met een hoge temperatuur.

•	 Verwijder	de	microSD-kaart	nooit	als	deze	wordt	geformatteerd.	Anders	kan	de	kaart	
beschadigd raken en onbruikbaar worden.

•	 Onder	de	volgende	omstandigheden	kunnen	gegevens	op	de	microSD-kaart	verloren	gaan.	Wij	
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gegevens die per abuis worden gewist
1.	als	de	microSD-kaart	verkeerd	wordt	behandeld	door	de	gebruiker.
2.		als	de	microSD-kaart	wordt	blootgesteld	aan	statische	elektriciteit	of	elektrische	storingen.
3.	als	de	microSD-kaart	lange	tijd	niet	is	gebruikt.
4.		als	de	microSD-kaart	wordt	uitgeworpen	of	de	batterijen	worden	verwijderd	terwijl	er	

gegevens op de kaart worden opgeslagen of aangesproken.
•	 Als	de	kaart	lange	tijd	niet	wordt	gebruikt,	kunnen	de	gegevens	op	de	kaart	onleesbaar	worden.	

Sla	regelmatig	een	reservekopie	van	belangrijke	gegevens	op	een	computer	op.
•	 microSD-kaart	die	niet	eerder	of	in	een	andere	camera	zijn	gebruikt,	moeten	eerst	worden	

geformatteerd. 
•	 Als	u	beelden	wist	of	de	microSD-kaart	of	het	interne	geheugen	formatteert,	dan	worden	de	

originele	gegevens	niet	volledig	verwijderd.	U	dient	zich	hiervan	bewust	te	zijn.	Er	is	in	de	
handel	software	verkrijgbaar	waarmee	anderen	de	door	u	gewiste,	wellicht	privacygevoelige,	
bestanden kunnen terughalen.
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•	 Deze	camera	heeft	een	waterdicht/stofwerend	ontwerp	conform	JIS	waterdichtheidsgraad	8	en	
JIS	stofwerend	heidsgraad	6	(gelijk	aan	IP68).

•	 De	camera	voldoet	aan	onze	valtest	(vanaf	2	m	hoogte	op	een	5	cm	dik	oppervlak	van	triplex)	
conform	MIL-standaard	810F	methode	516.5-Schoktests.

•	 De	camera	heeft	onze	test	voor	een	waterdichte,	stofvrije	en	schokbestendige	prestatie	
doorstaan, maar dit garandeert niet dat de camera altijd probleemloos zal functioneren of geen 
schade kan oplopen.

•	 Waterdichtheid	wordt	niet	gegarandeerd	als	de	camera	wordt	blootgesteld	aan	schokken,	zoals	
laten vallen of erop slaan.

•	 Vergeet	niet	om	de	meegeleverde	onderwaterlensbescherming	O-LP1532	te	bevestigen	op	de	
camera	als	u	de	camera	in	het	water	gebruikt.	Er	kan	alleen	geen	water	in	komen	als	de	camera	
is uitgerust met de lensbescherming.

Voorzorgsmaatregelen die u moet nemen voordat u de camera in water 
gebruikt

Controleer het volgende voordat u in de buurt van water komt
•	 Controleer	of	er	geen	barsten	of	krassen	op	de	rubberen	seal	van	de	klep	voor	de	batterij/kaart	

zitten.

Rubberen sealKlep	voor	batterij/kaart

Informatie over het waterdichte, stofwerende en schokbestendige ontwerp
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•	 Controleer	of	er	geen	rommel	(stof,	zand,	haren,	pluizen	of	vloeistof)	op	de	rubberen	seals,	of	
het	oppervlak	waarmee	ze	contact	maken,	zit	voordat	u	de	klep	van	de	batterij/kaart	sluit.	Veeg	
rommel weg met een schone pluisvrije doek.

•	 Sluit	de	klep	van	de	batterij/kaart	zo	goed	dat	u	een	klik	hoort.	Anders	kan	er	water	in	komen	en	
de camera beschadigen.

Wees voorzichtig in de buurt van water
•	 Maak	de	klep	van	de	batterij/kaart	niet	open	met	natte	handen	of	als	u	vlakbij	water	bent.	Laat	

de	camera	eerst	helemaal	drogen	voordat	u	de	batterij	of	de	microSD-kaart	gaat	vervangen.	
Vervang	de	batterij	of	de	kaart	niet	als	de	camera	waarschijnlijk	nat	of	vuil	kan	worden,	en	zorg	
ervoor dat uw handen droog zijn.

•	 De	camera	zinkt	wanneer	hij	in	het	water	valt.	Bevestig	daarom	de	draagriem	en	doe	de	riem	
om uw pols wanneer u de camera in of bij het water gebruikt.

•	 Om	de	waterdichtheid	van	de	camera	te	verbeteren,	is	de	voorzijde	van	het	objectief	beschermd	
door	glas.	Aangezien	vuil	of	water	op	het	glas	de	kwaliteit	van	de	opnamen	negatief	beïnvloedt,	
dient het glas te allen tijde te worden schoongehouden.

Voorschriften die u dient na te leven terwijl u de camera in water gebruikt
•	 Gebruik	de	camera	niet	op	plaatsen	die	dieper	zijn	dan	10	meter	onder	water.	Gebruik	de	

camera niet langer dan 60 minuten ononderbroken in water.

•	 Maak	de	klep	van	de	batterij/kaart	niet	open	onderwater.

•	 Gebruik	de	camera	niet	in	heet	water	of	in	een	warmwaterbron.

•	 Oefen	niet	te	veel	druk	uit	op	de	camera,	bijvoorbeeld	door	met	de	camera	in	het	water	te	
duiken.	Als	u	dat	wel	doet,	is	de	camera	wellicht	niet	meer	waterdicht	of	gaan	de	kleppen	open.

•	 Als	u	de	camera	op	het	strand	in	het	zand	legt,	kan	de	camera	oververhit	raken	en	kunnen	de	
openingen van de luidspreker en de microfoon verstopt raken door zand.
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•	 Zorg	ervoor	dat	de	camera	niet	wordt	blootgesteld	aan	sterke	trillingen,	schokken	of	druk.	Dit	
kan	tot	gevolg	hebben	dat	de	waterdichtheid	verslechtert.	Als	uw	camera	heeft	blootgestaan	
aan sterke trillingen, schokken of druk, ga dan naar het dichtstbijzijnde servicecentrum om de 
camera te laten controleren.

•	 Voorkom	dat	er	zonnebrandcrème	of	zonnebrandolie	op	de	camera	komt,	omdat	het	oppervlak	
hierdoor kan verkleuren. Mocht er olie op de camera komen, spoel hem dan onmiddellijk af met 
warm water.

•	 Plotselinge	en	extreme	veranderingen	in	temperatuur	kunnen	tot	gevolg	hebben	dat	zich	in	
en op de camera condens vormt. Bewaar de camera in een zak of tas om de verschillen in 
temperatuur te verkleinen.

Voorschriften die u moet naleven nadat u de camera in water hebt gebruikt
•	 Open	de	klep	van	de	batterij/kaart	niet	als	de	camera	nat	is.	Veeg	water	weg	met	een	schone	

pluisvrije doek.

•	 De	binnenzijde	van	de	kleppen	kan	nat	raken	als	u	de	kleppen	opent.	Veeg	water	op	de	kleppen	
weg.

•	 Als	u	de	camera	schoonveegt	terwijl	er	op	de	camera	zand	of	stof	aanwezig	is,	ontstaan	er	
mogelijk	krassen	op	het	oppervlak	van	de	camera.	Zorg	ervoor	dat	de	klep	van	de	batterij/kaart	
goed	is	afgesloten	voordat	u	de	camera	afspoelt	met	kraanwater.	Veeg	de	camera	schoon	met	
een zachte doek nadat u de camera hebt gewassen.

•	 Veeg	vuil	of	zand	van	de	waterdichte	pakking	of	het	contactoppervlak	van	de	pakking.	De	
waterdichtheid van de camera kan afnemen door een losse pakking en door scheurtjes of 
deukjes in de pakking of het contactoppervlak van de pakking. Mocht er sprake zijn van 
dergelijke beschadigingen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

•	 Als	de	camera	erg	vuil	is,	of	nadat	het	in	zee	is	gebruikt,	moet	u	het	eerst	uitschakelen	en	
controleren	of	de	klep	van	de	batterij/kaart	goed	is	afgesloten	voordat	u	het	afspoelt	met	
kraanwater	of	het	korte	tijd	onderdompelt	in	een	bak	met	schoon	water	(2	á	3	minuten).
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•	 Reinig	de	camera	niet	met	zeepwater,	milde	schoonmaakmiddelen,	alcohol	of	soortgelijke	
vloeistoffen, omdat hierdoor de waterdichtheid in gevaar kan komen.

•	 Om	de	waterdichtheid	van	de	camera	te	behouden,	verdient	het	aanbeveling	de	waterdichte	
pakking	jaarlijks	te	vervangen.	Neem	hiervoor	contact	op	met	het	dichtstbijzijnde	
servicecentrum. (Hieraan zijn kosten verbonden.)

•	 De	accessoires	van	de	camera	zijn	niet	waterdicht.	(met	uitzondering	van	de	
onderwaterlensbescherming	O-LP1532).
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Voorbereiden
Accessoires

Quick Start Guide

Snelle	opstartgids

Voedingseenheid	adapter
GAC-03

Oplaadbare lithium-ionbatterij
DB-65

Landen	of	regio’s	als	gevolg	van	verschillende	vorm	pluggable	voedingseenheid	mag	niet	
hetzelfde	zijn.	Feitelijke	product	kan	afwijken	met	de	bijbehorende	tekeningen.

USB-kabel 
I-USB152

Karabijnriem 
O-ST153
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Lensbescherming 
O-LP1531

Onderwaterlensbescherming 
O-LP1532

De lensbescherming O-LP1531 is op het product bevestigd als het de fabriek verlaat.

Vergeet	niet	om	de	lensbescherming	altijd	op	de	camera	te	monteren	om	te	voorkomen	dat	
er	geen	water	of	stof	in	komt.	Er	kan	alleen	geen	water	in	komen	als	de	camera	is	uitgerust	
met	de	O-LP1532	onderwaterlensbescherming.

WG platte camera-adapter 
O-CM1531
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1 Riembevestiging

2 LCD-scherm

3 Slot	lensbescherming

4 Uitlijnpunten

5 Lensbescherming

6 Microfoon

7 Menuknop	/	 
Richtingsknop (boven)

8 OK	knop

9 Afspeelknop	/
Richtingsknop (onder)

Naam onderdelen

1
2

3
4

6 5
789
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10 Video-opname	/	 
Sluiter

11 Aan-/uitknop	/	Verwijderen

12 Statusindicator

13 Klep	voor	batterij/kaart

14 Schakelaar	klep	open

15 Klep	sluiten

16 Positioneergat

17 Luidspreker

18 Aansluitpunt	statief

18

11
12

13

14

15

16

17

10
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De karabijnriem monteren
De met de camera geleverde karabijnriem monteren
1. Haal het uiteinde van de riem door de riembevestiging op de camera.

2. Bevestig het uiteinde van de riem op de stopper.

Beschermende rubberen ring
Op	de	karabijnriem	zitten	rubberen	ringen	om	schade	aan	het	display	te	voorkomen.	Deze	
rubberen	ringen	verzachten	het	botsen	als	de	karabijnriem	het	display	raakt.

Vergeet	niet	om	de	positie	van	de	rubberen	ringen	aan	te	passen	zoals	geïllustreerd	de	
onderstaande illustratie voor de best mogelijke positie voordat u de karabijnriem gaat gebruiken.
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De lensbescherming bevestigen en loskoppelen
Er	zijn	twee	typen	lensbeschermers	voor	het	
apparaat. Gebruik altijd de lensbescherming 
zodat het waterdicht en stofvrij is.

Lensbescherming	O-LP1531:
Voor	algemeen	gebruik.	Niet	onderwater	
gebruiken.
De zichtbare hoek in de lucht is ongeveer 160° 
(*1)	Kan	onderwater	niet	focussen.
(*1)	Foto,	4:3,	zichtveld:	Breed

Onderwaterlensbescherming O-LP1532:
Voor	gebruik	in	het	water.
Zichtbare	hoek	in	de	lucht	is	ongeveer	130°	
(*2), en de zichtbare hoek in het water is 
ongeveer	90°	(*2).
(*2)	Foto,	4:3,	zichtveld:	Onder	water

Procedure	voor	het	loskoppelen	van	de	
lensbescherming:

1.		Schuif	de	sluiting	van	de	lensbescherming	
in de door de pijl aangegeven richting ①, 
en draai de lensbescherming in de door de 
pijl aangegeven richting ②.

1

2

2.		Als	de	drie	uitlijnpunten	recht	tegenover	
elkaar staan, kunt u de lensbescherming 
eraf halen.

Uitlijnpunten

Slot	lensbescherming
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Als	het	apparaat	wordt	blootgesteld	aan	
temperatuurfluctuaties,	kan	er	condens	
worden gevormd aan de binnenkant van 
de	lensbescherming.	Als	dit	gebeurd,	
moet u de lensbescherming loskoppelen, 
het schoonmaken met een zachte droge 
en pluisvrije doek, en het weer op de lens 
bevestigen.

Procedure	voor	het	bevestigen	van	de	
lensbescherming:

Schuif	de	sluiting	van	de	lensbescherming	in	
de door de pijl aangegeven richting ①.	Als	de	
drie uitlijnpunten recht tegenover elkaar staan, 
moet u de lensbescherming net zolang draaien 
in de door de pijl aangegeven richting totdat 
het vastklikt ②. 

1

2
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1.		Open	de	klep	voor	de	batterijen/kaart.

Schuif	eerst	de	klepsluiting naar rechts (①), 
en druk de schakelaar voor het openen van 
de klep naar beneden (②) om de klep van 
de	batterijen/kaart	naar	beneden	te	openen	
rondom de as.

1

2

De batterijen en de geheugenkaart plaatsen
2.		Plaats	de	batterijen	in	het	

batterijcompartiment in de negatieve en 
positieve richtingen zoals geïllustreerd in de 
volgende afbeelding.
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4.	 Sluit	de	klep	van	de	batterijen/kaart.

Sluit	de	klep	van	de	batterijen/kaart	rond	
de as in naar boven totdat het vastklikt, en 
verschuif de klepsluiting naar links.

Een	geheugenkaart	(verwijst	naar	een	
microSD-kaart	of	microSDHC-kaart)	
is optioneel, en wordt niet met het 
product	geleverd.	U	moet	het	apart 
kopen. Het wordt aanbevolen om een 
geheugenkaart van klasse 4 of hoger te 
gebruiken.

Open	de	klep	van	de	batterijen/kaart	en	
druk de geheugenkaart er voorzichtig uit 
als u de geheugenkaart wilt verwijderen. 
Nadat	het	eruit	is	gedrukt,	moet	u	de	
kaart er voorzichtig uithalen.

Het apparaat zal automatisch worden 
uitgeschakeld als de geheugenkaart erin 
wordt gestopt of eruit wordt gehaald als 
het apparaat aan staat.

3.	 Steek	de	geheugenkaart	in	de	kaartgleuf	
in de richting zoals geïllustreerd in 
de afbeelding als het apparaat is 
uitgeschakeld. Als	u	een	geheugenkaart	
erin steekt, moet u de inkeping in de kaart 
en die van de kaartgleuf op elkaar laten 
passen. Druk de geheugenkaart niet met 
kracht in de kaartgleuf.
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Opladen nadat het apparaat werd 
uitgeschakeld.

1.	 Sluit	het	apparaat	aan	op	de	adapter met 
behulp van de	USB-kabel.

2.	 Steek	de	plug	van	de	adapter	in	de	
wandcontactdoos voor het opladen.

Als	de	batterij	voor	een	lange	tijd	is	
opgeborgen, moet u de meegeleverde 
adapter gebruiken om de batterij op te 
laten voordat u het gaat gebruiken.

Oplaadindicator: 
Rood knipperen: Opladen 
De indicator gaat uit zodra het opladen 
is voltooid, en de camera wordt 
automatisch uitgeschakeld.

Laad de batterij de eerste keer ten 
minste 4 uren op zodat de batterij een 
langere levensduur heeft.

De langste oplaadtijd is 200 minuten 
(afhankelijk van de omgevingstemperatuur 
en de oplaadconditie). Laad de batterij 
binnen op bij een temperatuur tussen de 
0°C en 40°C.

Opladen
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Inleiding tot de verschillende functies van de knoppen

Knop Naam Menustatus Zoekerstatus
Tijdens het 

opnemen van een 
video

Aan-/uitknop	/	 
Verwijderen

- Alle	verborgen	informatie	tonen -

Ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

OK	knop Keuze	bevestigen Schakelen	tussen	de	video-	en	
fotomodus. -

Menuknop	/	 
Richtingsknop (boven) Menu omschakelen Naar	de	instellingeninterface -

Afspeelknop	/	Richtingsknop 
(onder) Menu omschakelen Naar	afspeelmodus -

Video-opname	/	Sluiter Naar	zoekerstatus 
(behalve bij Draadloos)

Opnemen	starten	/	 
Foto	maken	 Opnemen stoppen

De status van de zoeker verwijst naar de status van het opnemen en het maken van foto's.

Als	het	apparaat	30	seconden	lang	niet	is	gebruikt	zal	het	automatisch	het	LCD-scherm	
uitschakelen (energiebespaarmodus); dit om energie te besparen. Druk op een knop om het 
LCD-scherm weer te activeren.

Druk op  in de zoekerstatus als het detecteren van bewegingen, of de Vertraging  
(time-lapse) zijn ingeschakeld, om naar de video-opnamemodus te gaan.

Videomodus	of	fotomodus:
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Knop Naam Foto's afspelen

Film afspelen

Afspelen Snel vooruitspoelen 
/ Achteruitspoelen Pauzeren

Aan-/uitknop	/	 
Verwijderen

Verwijderen Terug	naar	de	beginstatus	van	de	film

Ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

OK	knop
Fotobestand:	geen	actie 
Filmbestand:	begin	met	

afspelen
Pauze Afspelen	op	normale	

snelheid
Doorgaan met 

afspelen

Menuknop	/	 
Richtingsknop (boven) Vorig	bestand Terugspoelen Terugspoelen Vorige	frame

Afspeelknop	/	 
Richtingsknop (onder) Volgend	bestand Vooruitspoelen Vooruitspoelen Volgende	frame

Video-opname	/	 
Sluiter Naar	zoekerstatus -

Afspeelmodus:
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In- en uitschakelen
Turn on:
Als	het	apparaat	is	uitgeschakeld,	moet	u	  langer dan 2 seconden ingedrukt houden om het 
apparaat in te schakelen, of houd  langer dan 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te 
schakelen en naar de afspeelmodus te gaan.

Uitschakelen:
Als	het	apparaat	is	ingeschakeld,	moet	u	  langer dan 2 seconden ingedrukt houden om het 
apparaat uit te schakelen.

Bedieningsmethode
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Uw Language/Taal en de datum en tijd instellen nadat het apparaat voor het eerst is 
ingeschakeld
Instellen als u het voor het eerst gebruikt.

1. Houd de  om het apparaat in te schakelen, en om naar het talenscherm te gaan;

2. Druk op  of  om de taal te selecteren;

3.	 Nadat	u	op	  hebt gedrukt om de taal van uw voorkeur te selecteren, gaat het apparaat naar 
het 「Datum	/	Tijd」instelscherm;

4. Druk op  of  om de format van de datum en de tijd aan te passen, en druk op  om het 
weergaveformaat te bevestigen;

5. Druk op  of  bij de opties voor de datum en de tijd, om de waarden te veranderen, en druk 
op  om te bevestigen;

6.	 Na	het	bevestigen, verschijnt  automatisch in een frame. Druk op  om naar de zoekerstatus 
te gaan.

Datum/Tijd

00:00H-M

01  .2014  . 01
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1.  Modus
2.		 Vertraging
3.		 Cont.	opname
4.  Loop opname
5.  Bewegingsdetectie
6.  Witbalans
7.		 Aantal	resterende	

opnames
8.	 Opnametijd	resterend

LCD-scherm

9.	 Intern	geheugen	/	
Geheugenkaart

10.  Batterijstatus
11.	 Filmformaat
12.  Beeldgrootte
13.		Zichtveld
14.	 Verwijder	windgeruis

Sommige	iconen	verdwijnen	na	2	
seconden automatisch. Druk op 

 om alle huidige instellingen te 
tonen.

	Toont	het	16:9	weergavebereik

	Toont	het	4:3	weergavebereik

00:01:2300:01:23
SD

2.

7.

8.

9.

00:56:0000:56:00

1080

1234
00:01:23

10.

11.

12.

14.

13.

1080 960960 720720

narrownarrownarrownarrownarrownarrow

1.

5.

3.

4.

6.

120
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Inleiding tot de basisbediening voor het maken van opnames en foto's

1.	Naar	de	zoekerstatus,	en	druk	op	  om te schakelen tussen de videomodus en de fotomodus;

2. Richt de lens op het voorwerp waarvan een opname moet worden gemaakt, en druk op  voor 
het maken van een video of foto;

3.	Druk	in	de	videomodus	nog	een	keer	op	  om te stoppen met opnemen.

De langste opnametijd is 25 minuten in een keer.

00:56:0000:56:00

1080

00:01:2300:01:23
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In	de	fotomodus	verschijnt	er	een	groene	focusframe	als	het	apparaat	een	gezicht	detecteert.	Als	
er twee of meer menselijke gezichten worden gedetecteerd, verschijnt er een groene hoofdframe, 
en een witte secundaire frame.

In de foto- en videomodus, kan het LCD-scherm worden uitgeschakeld om energie te 
besparen.	Als	u	op	  drukt, wordt het LCD- scherm ingeschakeld en wordt het opnemen 
onmiddellijk	gestart/gestopt.	Als	u	op	een	andere	knop	drukt,	wordt	alleen	het	LCD-scherm	
ingeschakeld.
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1.	 Filmdisplay
2. Cont. opname
3.	 Vertragingsdisplay	 

(time-lapse)
4. Loop opname
5. Bewegingsdetectie
6. Witbalans
7. Geheugenkaart of intern 

geheugen
8.	 Batterijstatus

Het LCD-scherm in de afspeelmodus

9.	 Filmformaat
10. Beeldgrootte
11. Zichtveld
12.	 Tijdsduur	film
13.	 Weergave	huidig	aantal	

opnames	/	ToLanguage/
Taal aantal opnames

14. Opnametijd en datum

Sommige	iconen	verdwijnen	
na 2 seconden automatisch.

 Wordt alleen weergegeven 
als	het	filmbestand	wordt	
afgespeeld.

	Toont	het	16:9	
weergavebereik

	Toont	het	4:3	
weergavebereik

1.
7.

4.

8.

11.

13.

12. 00:01:2300:01:23

1/12341/1234

9.

10.

14.

00:01:2300:01:23

1/12341/1234

201  10-10 12:21  12:21

1080

2.

6.

1080 960960 720720
120

3.

5. narrownarrownarrownarrownarrownarrow

2014 10-10

201  10-10 12:21  12:212014 10-10
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Inleiding tot de basisbediening van het afspelen
Een foto:
1. In de zoekerstatus, kunt u op  drukken om naar de modus voor het afspelen van video's en 

foto's te gaan;

2.	 Foto-	of	filmbestanden	op	het	LCD-scherm	weergeven;

3.	 Druk	op	  of 	om	de	op	de	geheugenkaart	of	in	het	interne	geheugen	opgeslagen	films	of	
foto's te bekijken.

Druk op  om terug te gaan naar de zoekerstatus.

Als	er	een	geheugenkaart	is	ingestoken,	worden	alleen	de	bestanden	op	de	geheugenkaart	
weergegeven, de bestanden op het interne geheugen worden niet weergegeven.

Als	er	geen	bestanden	op	de	geheugenkaart	of	in	het	interne	geheugen	zitten,	verschijnt	er	
een waarschuwing.

?
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Film afspelen:
1.	 Kies	een	film	welke	moet	worden	afgespeeld,	en	druk	op	  om te beginnen met afspelen.

00:00:4700:00:47 00:01:2300:01:23

2.	 Als	u	de	film	afspeelt,	verschijnt	er	een	interface	op	het	scherm.	U	kunt	op	de	knoppen	drukken	
om de daarbij behorende functies uit te voeren.

Druk op 	:		De	film	vooruitspoelen,	als	u	het	een	aantal	keer	indrukt	zal	de	snelheid	toenemen:	
x2	/	x4	/	x8	/	x16

Druk op 	:		De	film	terugspoelen,	als	u	het	een	aantal	keer	indrukt	zal	de	snelheid	toenemen:	
x2	/	x4	/	x8	/	x16

Druk op 	:		In	de	normale	afspeelmodus	wordt	de	film	onderbroken;	tijdens	het	vooruit-	of	
achteruitspoelen	of	als	het	is	onderbroken	zal	de	film	weer	op	normale	snelheid	
worden afgespeeld.

Druk op 	:	De	film	opnieuw	starten.
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De	film	vooruit-	of	achteruitspoelen:

00:00:4700:00:47 00:01:2300:01:23

Afspelen	onderbreken:

00:00:4700:00:47 00:01:2300:01:23

Er	zal	geen	geluid	te	horen	zijn	tijdens	het	vooruit-	of	achteruitspoelen.
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Een film of foto verwijderen:
1.	 Selecteer	de	films	of	foto's	die	moeten	worden	verwijderd,	en	druk	op	 	om	naar	Verwijderen	te	

gaan. Druk op  of  om 「Verwijderen」te selecteren, en druk op  om te bevestigen.

2.	 Nadat	een	film	of	foto	met	succes	werd	verwijderd,	verschijnt	de	volgende	film	of	foto	op	het	
LCD-scherm. Herhaal de bovenstaande procedure als u nog meer bestanden wilt verwijderen.

3.	 Selecteer	「Afsluiten」en druk op 	om	te	bevestigen	als	u	Verwijderen	wilt	verlaten.

00:01:2300:01:23
Verwijderen

Afsluiten

Het	is	niet	mogelijk	om	film	en/of foto's te herstellen nadat ze zijn verwijderd.

Een	beveiligd	bestand	kan	niet	worden	verwijderd.
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Inleiding tot het instellingenmodus van de menu-opties

1. In zoeker moet u op  drukken om naar het instellingenmenu te gaan;

2. Druk op  of  om「Modus instellingen」,「Film	instellingen」,「Foto	instellingen」,  
「AP-instellingen」 en 「Algemene	instellingen」;

3.	 Kies	een	optie	(behalve「Modus instellingen」), druk op  om naar het secundaire 
menuniveau te gaan;

4. Druk op  of  om een optie te selecteren, en druk op  om naar de interface van het 
tertiaire menu te gaan;

5. Druk op  of  om een optie te selecteren, en druk op 	om	te	bevestigen.	Selecteer	
「Afsluiten」 en druk op  om naar de interface van het menu op het eerste niveau terug te 
keren.

Druk	in	de	interface	van	het	menu	(behalve	in	Status	draadloze	verbinding	in	AP-instellingen)	
op  om terug te keren naar de zoeker.
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Menu 
eerste 
niveau

Modus instelligen Film	instellingen	 Foto		 
instellingen

AP- 
instellingen

Algemene	 
instellingen

Menu 
secundair 

niveau

Film Filmformaat Beeldgrootte

-

Geluidsinstelling

Foto Vertraging	 Cont. 
opname Uitschakelen

Loop opname Zichtveld Wireless energie 
spaarder

Zichtveld Witbalans Datum	/	Tijd

Bewegingsdetectie Afsluiten Language/Taal

Verwijder	
windgeruis Formatteren

Witbalans Kopiëren	naar	
kaart 

Afsluiten Reset Instellingen

FW-versie

Scherm	omkeren.

Afsluiten

Inleiding menu
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Inleiding tot Algemene instellingen
11 opties in 「Algemene	instellingen」van het 
eerste niveaumenu:

•	「Geluidsinstelling」

•	「Uitschakelen」

•	「Wireless energie spaarder」

•	「Datum	/	Tijd」

•	「Language/Taal」

•	「Formatteren」

•	「Kopiëren	naar	kaart」

•	「Reset Instellingen」

•	「FW-versie」

•	「Scherm	omkeren.」

•	「Afsluiten」

Geluidsinstelling
Er	zijn	4	opties	in	「Geluidsinstelling」:

	• 	Volume	1

	• 	Volume	2

	• 	Volume	3

	• 	Uit

Uitschakelen
Uitschakelen	houd	in	dat	het	product	binnen	60	
seconden nadat het LCD-scherm op zwart is 
gegaan, automatisch wordt uitgeschakeld.

Er	zijn	2	opties	in	「Uitschakelen」:

•	 			Uit

•	  60 seconden

Uitschakelen	is	niet	mogelijk	tijdens	het	
opnemen,	het	afspelen	van	een	film,	en	
bij een draadloze verbinding.
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Wireless energie spaarder
De Draadloze energiebespaarmodus houdt 
in	dat	na	30	seconden	van	opnemen	op	
afstand	met	de	APP,	de	draadloze	verbinding	
automatisch zal worden verbroken, maar 
dat het apparaat zal blijven opnemen 
nadat het is uitgeschakeld. De Draadloze 
energiebespaarmodus verlengd de levensduur 
van de batterij.

Er	zijn	2	opties	in	de「Wireless energie 
spaarder」:

•	 	Uit

•	   Inschakelen

Datum / Tijd
De datum en tijd kunnen worden ingesteld 
als het apparaat voor het eerst wordt 
ingeschakeld.	Als	u	de	datum	of	tijd	later	wilt	
veranderen, moet u de volgende procedure 
uitvoeren:

1. Ga naar 「Datum	/	Tijd」in de secundaire 
interface, en druk op  om te bevestigen;

2. Druk op  of  om de format van de 
datum en de tijd aan te passen, en druk op 

 om het weergaveformaat te bevestigen;

3.	 Druk	op	  of  bij de opties voor 
de datum en de tijd, om de waarden 
te veranderen, en druk op  om te 
bevestigen;

4.	 Nadat	het	instellen	werd	voltooid,	moet	u	 
 selecteren, en op  drukken, om 

terug te keren naar 「Datum	/	Tijd」in de 
interface van het secundaire niveau;

5. Druk op  om terug te keren naar de 
zoeker.
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Language/Taal
De taal kan worden ingesteld als het apparaat 
voor	het	eerst	wordt	ingeschakeld.	Als	u	wilt,	
kunt u de taal later veranderen. Hiervoor moet 
u de volgende procedure uitvoeren:

1.  Ga naar 「Language/Taal」 in de interface 
van het secundaire niveau, en druk op  
om te bevestigen;

2.  Druk op  of  om de taal te selecteren;

3.		Druk	op	  om te bevestigen, en ga terug 
naar 「Language/Taal」 in de interface van 
het secundaire niveau;

4.  Druk op  om terug te keren naar de 
zoeker.

Formatteren
Met formatteren wordt alle data in de 
geheugenkaart of het geheugen (inclusief 
beveiligde	films	en	foto's)	gewist.

Er	zitten	2	opties	in	「Formatteren」:

•	 		Annuleren

•	  Bevestigen

Als	er	een	geheugenkaart	is	
ingestoken, kan alleen de kaart worden 
geformatteerd.	Als	u	het	interne	
geheugen moet formatteren, moet u 
eerst de geheugenkaart eruit halen.
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Kopiëren naar kaart 
Kopiëren	naar	kaart	is	het	kopiëren	van	de	
bestanden in het interne geheugen naar de 
geheugenkaart.

Er	zijn	2	opties	in	「Kopiëren	naar	kaart」:

•	 			Annuleren

•	  Bevestigen

Als	de	geheugenkaart	niet	kan	worden	
gedetecteerd door het apparaat, worden 
de opties niet weergegeven in de 
interface van 「Kopiëren	naar	kaart」.

Reset Instellingen
Reset Instellingen kan alle instellingen 
van het apparaat terug instellen naar de 
fabrieksinstellingen.

Er	zijn	2	opties	in	「Reset Instellingen」:

•	 		Annuleren

•	  Bevestigen

FW-versie
De	FW-versie	kan	de	huidige	firmwareversie	
tonen.

Scherm omkeren.
Als	deze	functie	is	ingeschakeld,	zal	het	
display	op	het	LCD-scherm	180	graden	
(omhoog en omlaag) draaien.

De vanuit de camera  gebrachte afbeeldingen 
kunnen op uw computer worden bekeken met 
software waarmee u de afbeeldingen kunt 
draaien.

Er	zijn	2	opties	in	「Scherm	omkeren.」:

•	 	Uit

•	  Inschakelen
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Hoe werkt Modus instellingen :

1.		Na	het	selecteren	van	  of , moet u 
op  drukken om te bevestigen.

2.  Druk op  om naar de zoeker te gaan, en 
toon de geselecteerde  of  status.

Druk in de zoeker direct op  om over te 
schakelen op  of .

Inleiding tot de modus-instellingen
2 opties in「Modus instellingen」 in het menu 
op het eerste niveau:

•	 「Film」:	voor	het	opnemen	van	films

•	  「Foto」: voor het maken van foto's
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Inleiding Film instellingen 
Er	zijn	8	opties	in	het	eerste	niveaumenu	
「Film	instellingen	」:

•	「Filmformaat」

•	「Vertraging」

•	「Loop opname」

•	「Zichtveld」

•	「Bewegingsdetectie」

•	「Verwijder	windgeruis」

•	「Witbalans」

•	「Afsluiten」

Filmformaat
Filmformaat	geeft	de	resolutie	van	het	beeld	
aan tijdens het opnemen.
Er	zijn	7	opties	in	「Filmformaat」:

1080 「1080p30」:	1920×1080	(30fps)

960 「960p50」:	1280×960	(50fps)

960 「960p30」:	1280×960	(30fps)

720 「720p60」:	1280×720	(60fps)

720 「720p30」:	1280×720	(30fps)

「WVGA60」:	848×480	(60fps)

120 「WVGA120」:	848×480	(120fps)

Als	u	 120  selecteert, maakt het 
apparaat	ultra	snelle	films,	en	speelt	
ze	af	op	de	normale	snelheid	van	30	
fps zodat visueel niet te onderscheiden 
moment makkelijk worden vastgelegd.

Als	u	 120 ,	selecteert,	is	de	maximale	
opname	tijd	60	seconden.	Als	de	60	
seconden voorbij zijn, zal het apparaat 
automatisch stoppen en terug gaan naar 
de zoeker.
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Als	u	 120  selecteert, kan er geen geluid worden opgenomen.

Als	u	 120  selecteert, kunnen 「Vertraging」, 「Loop opname」of「Bewegingsdetectie」 
niet worden ingeschakeld.

Als	u	  selecteert, kunnen 「Vertraging」 of 「Loop opname」 niet worden 
ingeschakeld.

De langste opnametijd is 25 minuten in een keer.

Gebruik een geheugenkaart (klasse 4 of hoger) voor het opnemen van video's.

Filmgrootte Beeldgrootte Framerate De	maximum	opnametijd	(4GB)

1080
	1080p30 1920×1080 30fps 31min.	39sec.

960
	960p50 1280×960 50fps 31min.	39sec.

960
	960p30 1280×960 30fps 49min.	40sec.

720
 720p60

1280×720 60fps 35min.	11sec.

720
	720p30 1280×720 30fps 1	uur	3min.	45sec.	

	WVGA60 848×480 60fps 1	uur	3min.	43sec.	

120 	WVGA120 848×480 120fps 35min.	10sec.
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2.  Druk op , en op het LCD-scherm wordt 
het aftellen in het rood weergegeven;

3.		Druk	nogmaals	op	  om het opnemen te 
stoppen.

00:08:0800:08:08

0909

De	Filmgrootte	kan	niet	worden	ingesteld	
op 120  of .

Het geluid kan niet worden opgenomen.

Als	Loop	opname	of	Bewegingsdetectie	
is	ingeschakeld,	kan	Vertraging	niet	
worden gebruikt.

De langste opnametijd is 25 minuten in 
een keer.

Vertraging
Vertraging	neemt	een	tijdsinterval	op	en	
verbindt de frames met elkaar om een verkorte 
video te laten zien waarvoor normaal veel tijd 
nodig is om deze af te kijken.
Er	zijn	7	opties	in	「Vertraging」:

•	 	Uit

•	  1 seconde

•	  2 seconden

•	  5 seconden

•	  10 seconden

•	 	30	seconden

•	  60 seconden

Hoe	werkt	Vertraging:
1.		Nadat	u	Vertraging	hebt	geselecteerd,	moet	

u op  drukken om terug te gaan naar de 
zoeker. Op het LCD-scherm verschijnen de 
bijbehorende iconen;
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Loop opname
Loop opname stelt u in staat om segmenten 
van	films	apart	op	te	nemen	volgens	een	
geselecteerde tijdsduur. Het apparaat zal pas 
stoppen	met	het	opnemen	van	films	als	op	
de video-opnameknop wordt gedrukt om het 
opnemen	te	stoppen.	Als	de	geheugenkaart	
vol is, zal het apparaat de oudste opgenomen 
bestanden	overschrijven	om	andere	films	op	
te nemen.

Er	zijn	3	opties	in	「Loop opname」:

•	 			Uit

•	    5 minuten

•	  10 minuten

Hoe werkt Loop opname :

1.  Druk op  om terug te keren naar de 
zoeker nadat u de tijd voor de Loop 
opname hebt geselecteerd. Op het LCD-
scherm verschijnen de bijbehorende 
iconen;

2.  Druk op  om het opnemen te starten;

3.		Druk	nogmaals	op	  om het opnemen te 
stoppen.

00:00:2300:00:23

De	Filmgrootte	kan	niet	worden	ingesteld	
op 120  of .

Als	Vertraging	of	Bewegingsdetectie	is	
ingeschakeld, kan Loop opname niet 
worden gebruikt.

Loop opname kan alleen worden gebruikt 
als er een geheugenkaart in het apparaat 
zit.

Schakel	het	apparaat	uit	als	Loop	
opname is ingeschakeld, en start 
het	apparaat	opnieuw	op.	U	zult	
zien dat Loop opname nog steeds is 
ingeschakeld.
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Zichtveld
Zichtveld stelt de kijkhoek in.

Er	zijn	4	opties	in	「Zichtveld」:

•	    Breed

•	    Gemiddeld

•	 na
rrownarrownarrownarrownarrownarrow 	Smal

•	   Onder water

Hoe werkt Zichtveld:

1.		Nadat	u	de	hoek	van	het	zichtveld	hebt	
geselecteerd, moet u op  drukken om 
terug te keren naar de zoeker. Op het 
LCD-scherm verschijnen de bijbehorende 
iconen;

2. Druk op  om het opnemen te starten;

3.	Druk	nogmaals	op	  om het opnemen te 
stoppen.

Gemiddeld	of	Smal	kunnen	alleen	
worden	geselecteerd	als	de	Filmgrootte	

is ingesteld op 
1080

.	Als	er	een	andere	
filmgrootte	dan	 1080  is geselecteerd 
in	Medium	of	Smal,	zal	het	apparaat	
automatisch het zichtveld op Breed 
instellen.

Bewegingsdetectie
Bewegingsdetectie houdt in dat als het 
apparaat bewegende voorwerpen detecteert 
die het LCD-scherm betreden, het automatisch 
begint met opnemen. Tijdens het opnemen 
zal, als er 10 seconden achter elkaar geen 
bewegend voorwerp is gedetecteerd, het 
opnemen automatisch worden onderbroken.

Er	zijn	2	opties	in	「Bewegingsdetectie」:

•	 	Uit

•	  Inschakelen

Hoe werkt Bewegingsdetectie:
1.		Nadat	Bewegingsdetectie werd 

ingeschakeld, moet u op  drukken om 
terug te keren naar de zoeker. Op het 
LCD-scherm verschijnen de bijbehorende 
iconen;

2.  Druk op .	Als	het	apparaat	bewegende	
voorwerpen detecteert, begint het 
automatisch met opnemen;

3.		Het	apparaat	zal	stoppen	met	opnemen	
als er 10 seconden achter elkaar geen 
bewegend voorwerp wordt gedetecteerd;

4.		Als	het	voorwerp	weer	beweegt,	zal	het	
apparaat automatisch gaan opnemen, 
en deze keer zal het opnieuw een 
videobestand opnieuw genereren;

5.  Druk op  om het opnemen te stoppen.
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Als	Bewegingsdetectie	is	ingeschakeld,	
kunnen	Vertraging	of	Loop	opname	niet	
worden uitgevoerd.

De	filmgrootte	kan	niet	worden	ingesteld	
op 120 .

Icoon interface Bewegingsdetectie:

①  Toont de totale opnameduur

②  Toont de tijd van de opname

③  Toont de totale tijdsduur sinds het 
begin van de opname

00:00:0100:00:01
00:00:0100:00:01
15:0015:00 ①②

③

Als	de	geheugenkaart	vol	is,	zal	① rood 
worden, en 2 seconden knipperen.

00:00:0000:00:00
0000
15:0015:00
00000000
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Verwijder windgeruis
Verwijder	windgeruis	reduceert	het	geruis	
veroorzaakt door de wind.

Er	zijn	2	opties	in	「Verwijder	windgeruis」:

•	 	Uit

•	  Inschakelen

Hoe	werkt	Verwijder	Windgeruis:

1.  Druk op  om terug te keren naar de 
zoeker	nadat	Verwijder	windgeruis	werd	
ingeschakeld. Op het LCD-scherm 
verschijnen de bijbehorende iconen;

2.  Druk op  om het opnemen te starten;

3.		Druk	nogmaals	op	  om het opnemen te 
stoppen.

04:56:0004:56:00

Witbalans
Witbalans betekent dat de gebruikt de 
kleurtemperatuur aanpast onder verschillende 
lichtbronnen zodat de kleuren van de 
onderwerpen correct worden weergegeven.

Er	zijn	5	opties	in	「Witbalans」:

•	 	AWB

•	  Daglicht

•	  Bewolkt

•	  TL

•	  Onder water

Hoe werkt Witbalans:

1.		Nadat	de	Witbalans werd ingesteld, moet 
u op  drukken om terug te gaan naar de 
zoeker. Op het LCD-scherm verschijnen de 
bijbehorende iconen;

2.  Druk op  om het opnemen te starten;

3.		Druk	nogmaals	op	  om het opnemen te 
stoppen.
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Inleiding Foto instellingen 
Er	zijn	5	opties	in	het	menu	op	het	eerste	niveau	van「Foto	instellingen」:

•	「Beeldgrootte」

•	「Cont. opname」

•	「Zichtveld」

•	「Witbalans」

•	「Afsluiten」
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Beeldgrootte
Beeldgrootte	geeft	het	aantal	pixels	voor	foto's	
aan.

	Er	zijn	3	opties	in	「Beeldgrootte」: 

•	「14M」	:	4320×3240(4:3)

•	「10M」	:	4320×2432(16:9)

•	「5M」			:	2592×1944(4:3)

Het aantal foto's dat kan worden opgeslagen 
op een geheugenkaart van 4GB: 

Fotogrootte Geschat	maximum	aan	
afbeeldingen

14M 911	opnames

10M 1208	opnames

5M 2391	opnames

Cont. opname
Met Cont. opname kunt u tien foto's in een 
keer achter elkaar vastleggen.

Er	zijn	2	opties	in	「Cont. opname」:

•	 	Uit

•	  Inschakelen

Hoe werkt Cont. opname:

1.		Nadat	Cont.	opname	is	geselecteerd,	
moet u op  om terug te keren naar de 
zoeker. Op het LCD-scherm verschijnen de 
bijbehorende iconen;

2.  Druk op  om te beginnen met Cont. 
opname. Het stopt nadat er 10 foto's zijn 
gemaakt. 
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Witbalans
Witbalans betekent dat de gebruikt de 
kleurtemperatuur aanpast onder verschillende 
lichtbronnen zodat de kleuren van de 
onderwerpen correct worden weergegeven.

Er	zij5	5	opties	in「Wit balans」:

•	 	AWB

•	  Daglicht

•	  Bewolkt

•	  TL

•	  Onder water

Hoe werkt Witbalans:

1.		Nadat	een	optie	van	de	Witbalans werd 
geselecteerd, moet u op  drukken om 
naar de zoeker terug te keren. Op het LCD-
scherm verschijnen de bijbehorende iconen;

2.  Druk op  om de foto te maken.

Zichtveld
Zichtveld stelt de kijkhoek in.

Er	zijn	4	opties	in	「Zichtveld」:

•	    Breed

•	    Gemiddeld

•	 na
rrownarrownarrownarrownarrownarrow 	Smal

•	   Onder water

Hoe werkt Zichtveld: 

1.		Nadat	u	de	hoek	van	het	zichtveld	hebt	
geselecteerd, moet u op  drukken om 
terug te keren naar de zoeker. Op het 
LCD-scherm verschijnen de bijbehorende 
iconen;

2.  Druk op  om de foto te maken. 

Als	de	fotogrootte is ingesteld op 
「5M」,	kunnen	Medium	en	Smal	niet	
worden ingeschakeld.
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Inleiding AP-instellingen
De camera kan draadloos worden verbonden met uw smart-apparaat.

Lees eerst de volgende informatie voordat u voor het eerst verbinding gaat maken.

1.		De	systeemversie	op	uw	smart-apparaat	moet	iOS	6.0-7.1	of	Android	4.0-4.3	zijn.	Als	dat	niet	
het	geval	is,	moet	u	eerst	de	systeemversie	van	uw	smart-apparaat	bijwerken.

2.  Gebruik het niet op plekken met een sterk magnetisch veld, elektrostatische en elektrische 
golfinterferentie	(bijvoorbeeld	vlak	bij	een	magnetron),	wat	kan	leiden	tot	het	niet	goed	
ontvangen van signalen. 

3.		De	afstand	tussen	de	camera	en	het	smart-apparaat	moet	korter	zijn	dan	10	meter	zonder	dat	
er signaalblokkerende interferentie plaatsvindt.

4.  Gebruik de draadloze verbinding niet in een vliegtuig.

5.  De camera en het slimme apparaat kunnen alleen met elkaar zijn verbonden.

6.	 Als	de	temperatuur	van	de	batterij	te	hoog	is:

①	 kan	de	AP-instelling	niet	worden	ingeschakeld;	

② wordt de draadloze verbinding automatisch verbroken.
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Instellen verbindingsmethode voor de 
camera en het smart-apparaat:
Stap	1:	Installeer	de	speciale	toepassing	op	
het smart-apparaat.

Download de speciale toepassing (WG-M1) 
vanuit	Google	Play	of	App	Store,	en	installeer	
het op uw smart-apparaat.

Stap	2:	Het	instellen	van	de	camera

Druk op  in de zoeker, selecteer「AP-
instellingen」, en druk op  om de draadloze 
verbindingsfunctie wordt ingeschakeld zodat 
het	SSID-scherm	in	de	「AP-modus」
verschijnt. De velden voor het invoeren van 
de	SSID-	en	WPA2-wachtwoorden	worden	
weergegeven.

AP-modus

SSID:RICOH-WG-M1_XXXX
WPA2-PSK:00000000

SSID-scherm

Het maken van de draadloze verbinding 
duurt	ongeveer	30	seconden.	Tijdens	dit	
proces is alleen  geactiveerd.

Druk op  of  om  te selecteren, 
en druk dan op 	om	het	WPA2-
wachtwoord te veranderen.

Als	het	nodig	is	om	de	draadloze	
verbinding te verbreken, moet u op 

 drukken, of op  drukken na het 
selecteren van  zodat de keuze-
interface	verschijnt.	Kies	 , en druk 
op  om de draadloze verbinding te 
verbreken.

AP-modus

Scherm	Draadloze	verbinding	verbroken
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3.		Klik	op	het	icoon	  om de toepassing in te 
schakelen	(hierna	APP).

Scherm	APP	verbonden

Als	u	de	verbinding	moet	verbreken,	
moet u op  , zodat het scherm voor het 
verbreken van de verbinding verschijnt. 
Druk op  of  om  te selecteren, 
end druk op  om de verbinding te 
verbreken en terug te keren naar het 
SSID-scherm.

Scherm	verbinding	verbroken

Stap	3:	Het	instellen	van	het	smart-apparaat

1.		Schakel	de	draadloze	functie	van	het	smart-
apparaat in om te zoeken naar draadloze 
apparaten in de omgeving; 

2.		Selecteer	de	naam	van	de	camera	
waarmee verbinding moet worden gemaakt 
(RICOH-WG-M1_XXXX),	en	voer	het	
achtcijferige wachtwoord in aangegeven 
naast	WPA2-PSK	op	de	camera	zelf;

Scherm	draadloos	verbonden

Als	u	op	  drukt, gaat de camera terug 
naar	de	SSID-interface.
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De	APP	kan	werken	met	de	positiefunctie	op	uw	apparaat.	Het	kan	GPS-informatie	vastleggen	in	
de	fotobestanden.	Deze	functie	werkt	niet	bij	filmbestanden.

Android-systeem:

1.		Als	de	APP	voor	het	eerst	wordt	ingeschakeld,	kan	de	volgende	melding	verschijnen: 
「"WG-M1"	wil	uw	huidige	GPS	locatie	gebruiken」.	Als	de	positiefunctie	van	het	smart-
apparaat niet is ingeschakeld, kunt u in de interface aangeven of u de positiefunctie wilt 
inschakelen of niet.

2.		Als	de	APP	voor	de	tweede	keer	of	later	wordt	ingeschakeld,	en	als	de	positiefunctie	reeds	
is	ingeschakeld,	zal	de	interface	direct	naar	de	homepagina	van	de	APP	gaan;	en	als	de	
positiefunctie niet is ingeschakeld, kunt u in de interface aangeven of u de positiefunctie wilt 
inschakelen of niet. 

Hoe	werkt	APP	op	mijn	smart-apparaat
Positiefunctie
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iOS-systeem:

1.  Als	de	APP	voor	het	eerst	wordt	ingeschakeld,	en	als	de	positiefunctie	reeds	is	ingeschakeld,	
verschijnt de melding: 「"WG-M1"	wil	uw	huidige	GPS	locatie	gebruiken」; als de positiefunctie 
is uitgeschakeld, verschijnt de melding: 「Schakel	locatieservices	in	om	"WG-M1"	wordt	
toegestaan te uw Locatie te laten bepalen」; en als u op「Instellingen」klikt, verschijnt de 
interface voor het instellen van de positie van het smart-apparaat.

2.		Als	de	APP	voor	de	tweede	keer	of	later	wordt	ingeschakeld,	is	de	status	van	de	positiefunctie	
als volgt:

De positiefunctie 
geselecteerd als  
de	APP	voor	
het eerst wordt 
ingeschakeld.

Het	voor	de	tweede	keer	of	later	inschakelen	van	de	APP.

De positiefunctie is 
ingeschakeld De positiefunctie is uitgeschakeld

Inschakelen De positiefunctie 
inschakelen

De melding: 「Schakel	locatieservices	in	om	
"WG-M1" wordt toegestaan te uw Locatie 
te laten bepalen」 verschijnt; en nadat u op 
「Instellingen」 hebt geklikt, verschijnt de 
interface voor het instellen van de positie van het 
smart-apparaat.

Uit

De melding: 「Locatiedienst	is	uitgeschakeld	vr.	WG-M1.	Sluit	WG-M1	af,	
ga	nr.	'Instell.;	Alg.;	Locatiediensten'	&	schakel	dienst	in	vr.	de	WG-M1.」; en 
als u op 「OK」	klikt,	zal	de	interface	van	APP	home	verschijnen.	Bovendien	
wordt de positiefunctie uitgeschakeld.
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Ga	naar	de	APP	Home-interface,	en	er	worden	
drie opties weergegeven:

•	「Afspelen」: naar de afspeelmodus.

•	「Externe	zoeker」:  
Naar	de	externe	zoeker,	
en de bediening van de 
camera via uw smart-
apparaat.

•	「Info」: controleer de versie van de 
APP.

Klik	in	de	interface	van	de	APP	op	  om 
terug te keren naar de vorige interface 
te	gaan.	Maar	in	de	Afspeel-	en	Externe	
zoeker modussen, moet u op  om 
direct	terug	te	keren	naar	de	APP	Home.	

APP Home
Klik	op「Afspelen」	in	APP	Home	om	naar	de	
afspeelmodus te gaan.

Er	zijn	twee afspeelopties in de afspeelmodus:

•	Index	afspelen	 
		(camera	/	smart-apparaat)

•	Enkele	foto	(film	/	foto)

Afspelen



64

Index afspelen (camera / smart-
apparaat) 
1.		Klik	in	de	APP	Home	op「Afspelen」om 

naar	de	index	voor	het	afspelen	te	gaan,	en	
ga naar de fotoalbum van de camera.

<

28:01

•	 	:	naar	de	Externe	zoeker
(Raadpleeg	bladzijde	73	voor	meer	uitleg.)

•	  :  download bestanden vanuit de 
camera naar het smart-apparaat

(Raadpleeg bladzijde 66 voor meer uitleg.)

•	  : bestanden verwijderen
(Raadpleeg bladzijde 67 voor meer uitleg.)

2.		Als	u	op	het	  icoon drukt, worden de 
afbeeldingen die u naar uw smart-apparaat 
download	weergegeven	als	miniaturen.	Als	
u op het  icoon drukt, keert u terug 
naar de miniatuurweergave van de op de 
camera opgeslagen afbeeldingen.

<

28:01

28:01

•	 	:	naar	de	Externe	zoeker
(Raadpleeg	bladzijde	73	voor	meer	uitleg.)

•	  :	Selecteer meerdere foto's
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Ga na he selecteren van  naar de 
keuze-interface, en klik op de miniaturen 
om	bestanden	te	selecteren.	Als	u	twee	
keer op dezelfde miniatuur klikt wordt de 
selectie ongedaan gemaakt.

< 4 Items geselecteerd

28:01

28:01

•  : delen

•  : diashow

•  : verwijderen

Instellingen
Klik	op	  rechtsboven in de interface zodat 
de interface voor het maken van instellingen 
verschijnt. 

<

Het cachegeheugen kan worden gewist in het 
Android-systeem.

Het	cachegeheugen	kan	worden	gewist	in	iOS,	
waarbij de inlog- en uitlog accounts eveneens 
kunnen worden ingesteld. 



66

U	kunt	maximaal	20	bestanden	
selecteren.

In	de	index	voor	het	afspelen,	zal	
klikken op  of  het downloaden 
onderbreken. Het downloaden gaat 
weer verder zodra de interface voor het 
afspelen weer verschijnt.

Het downloaden gaat weer verder na het 
omschakelen	naar	de	index	interface	van	
het smart-apparaat, en er verschijnt een 
voortgangsbalk.

<

28:01

28:01

Downloaden

Klik	op	  in de interface van de camera voor 
het afspelen om naar de downloadmodus te 
gaan.	Kies	een	bestand	dat	u	wilt	downloaden.

< Download

15:01 28:01

 : downloaden

 : downloaden in de wacht

 : het downloaden is voltooid

 : downloaden annuleren

 : downloaden mislukt
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Verwijderen
1.		Klik	op	  in de interface van de camera 

voor het afspelen om naar de keuze-
interface	te	gaan.	Selecteer	de	bestanden	
die moeten worden verwijderd, en klik 
nog een keer op  om te bepalen of de 
bestanden wel of niet moeten worden 
verwijderd. 

< < 4 Items geselecteerd

28:01

28:0128:01

1

2

De bestanden die worden gedownload 
of in de wacht staan, kunnen niet worden 
verwijderd.

2.		Klik	op	  in de interface van het smart-
apparaat voor het afspelen om naar de 
keuze-interface	te	gaan.	Selecteer	de	
bestanden die moeten worden verwijderd, 
en klik op  om te bepalen of de bestanden 
wel of niet moeten worden verwijderd.

<

28:01

28:01

< 4 Items geselecteerd

28:01

28:01

1

2

Het	selectievakje	□	wordt	niet	
weergegeven als het bestand wordt 
gedownload.
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Als	u	in	een	diashow	op	een	foto	klit,	zal	
het afspelen worden onderbroken en 
verschijnt de interface voor de foto.

Als	u	een	film	in	een	diashow	afspeelt,	
wordt alleen het eerste frame getoond; 
als	u	op	de	film	klikt	wordt	de	diashow	
onderbroken en verschijnt de interface 
voor	het	afspelen	van	films.

Diashow
1.		Klik	op	  in de interface van het smart-

apparaat voor het afspelen om naar de 
keuze-interface te gaan.

2.		Selecteer	eerst	de	bestanden	die	moeten	
worden afgespeeld, en klik daarna op  
om de diashow te starten;

3.		Als	er	geen	bestand	is	geselecteerd,	kunt	
u direct op  klikken zodat alle bestanden 
worden afgespeeld.

<

28:01

28:01

< 4 Items geselecteerd

28:01

28:01

1

2
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Delen
1.		Klik	op	  in de interface van het smart-

apparaat voor het afspelen om naar de 
keuze-interface te gaan. 

2.		Selecteer	de	bestanden	die	u	wilt	delen,	en	
klik op  om de optie voor het delen te 
laten verschijnen. 

<

28:01

28:01

< 4 Items geselecteerd

28:01

28:01

1

2

De optie Delen is afhankelijk van de 
instellingen van uw smart-apparaat.
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Enkele foto
De foto-interface verschijnt als in de 
afspeelinterface op een bestand wordt geklikt.

Door te scrollen kunt u de vorige en volgende 
bestanden bekijken.

Als	u	dubbelklikt	op	een	foto	wordt	deze	in	
een	100%	volledig	scherm	weergegeven,	en	
als u er weer op dubbelklikt, verschijnen de 
oorspronkelijke afmetingen weer.

Als	u	de	video’s	afspelen	op	slimme	
Androïde	apparaat	specificatie	wilt,	
zorg ervoor dat een video app die 
correspondeert met de geluidsbron van 
het	PCM	formaat	selecteren.	U	bent	
geluid af te spelen als u een video app 
die	is	in	corresponding	naar	de	PCM-
indeling.

1.	 Uitvoerbare	handelingen	bij	het	afspelen	
van foto's op de camera:

•	 	:	naar	de	Externe	zoeker
(Raadpleeg	bladzijde	73	voor	meer	uitleg.)

•	  : download de bestanden op de 
camera naar het smart-apparaat

•	  : verwijderen

•	 	/	 	:	film	afspelen	/	onderbreken	 
																		(alleen	iOS-systeem)

13/26<
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2.	 Uitvoerbare	handelingen	bij	het	afspelen	
van foto's op het smart-apparaat: 

•	  : delen

•	 : diashow

•	  : bewerken

•	  : verwijderen

•	 	/	 	:	film	afspelen	/	onderbreken	 
																		(alleen	iOS-systeem)

13/26<

Bewerken
1.	Fotobestanden	bewerken:

Klik	op	  om naar de interface voor de 
effecten	te	gaan,	waar	u	de	filtereffecten,	de	
helderheid, en de modelleereffecten kunt 
instellen. 

•	Filtereffecten:

Er	zijn	23	verschillende	typen	aan	
filtereffecten.	Meer	opties	zijn	te	zien	door	
met de optiebalk naar links of rechts te 
schuiven. 

13/26< Effect

Optiebalk effecten
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•	Helderheid	aanpassen:

	:	Uit

	:	Auto

•	Modelleereffecten:

	:	Uit

 : Ronde vorm

 : Riemachtige vorm (laterale richting)

Klik	eerst	op	het	gewenste	effect,	en	klik	
daarna op  om de opties「Opslaan」of 
「Annuleren」te selecteren, of selecteer de 
locatie om het bestand te delen.

2.	Filmbestanden	bewerken:

Klik	op	  om naar de trim-interface te 
gaan.

Bijsnijden

00:00:00

Bijsnijden

00:00:08

12 3

4

•	  en 	:	films	afspelen

•	  : verhoog het aantal frames 

•	  : verlaag het aantal frames

•	  : startpunt trimmen

•	  : eindpunt trimmen



73

Procedure	voor	het	trimmen	van	een	film:

①	Klik	op	  of  om het aantal frames 
te verhogen of te verlagen.

②	Schuif	de	bladerbalk	van	links	naar	
rechts of omgekeerd zodat de verticale 
lijn op een weg te knippen frame blijft 
staan, en klik op  om het startpunt 
van het trimmen te selecteren.

③		Schuif	de	bladerbalk	weer	naar	links 
zodat de verticale lijn op een te knippen 
frame blijft staan, en klik op  om het 
eindpunt van het trimmen te selecteren.

④		Klik	op	  om de optie 「Opslaan」 of 
「Annuleren」te selecteren, of selecteer 
de locatie om het bestand te delen.

Externe zoeker
Klik	op「Externe	zoeker」	in	APP	Home	om	
naar de zoeker te gaan, en bedien de camera 
via het smart-apparaat.

De	via	APP	gemaakte	bestanden	worden	
in de camera opgeslagen.

De instellingsparameters van de camera 
worden weergegeven aan de bovenkant van 
de videomodus en in de opname-interfaces op 
het smart-apparaat.

Filmformaat:	「1080p30」

「960p50」

「960p30」

「720p60」

「720p30」

「WVGA60」

「WVGA120」
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Zichtveld:     Breed

   Gemiddeld

 narrownarrownarrownarrownarrownarrow 	Smal

    Onder water

Witbalans:  	AWB

   Daglicht

  Bewolkt

  TL

  Onder water

Beeldgrootte: 14M

10M-16:9

5M

Cont.opname: 	Enkele	opname

  Cont.opname

De karakteristieken van deze parameters 
zijn gelijk aan die van de camera.

Videomodus:

<

23:30

99:99 1080

1080

•	 	:		naar	de	afspeelindex	op	de	
camera.

•	 	:		Opnemen	van	video's	starten	/	
opnemen van video's stoppen

•	 :  Overschakelen naar de fotomodus 
vanuit de videomodus.
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Hoe werkt de videomodus:
1.		Klik	op	de	iconen	aan	de	bovenkant	van	

de interface om de daarbij behorende 
parameters in te stellen.

2.  Klik	op	  om de video op te nemen, en 
klik op  om het opnemen van de video te 
stoppen.

3.		Klik	op	 	om	afspeelindex	te	gaan.	

In Draadloze energiebesparing, verschijnt 
er een melding waarin wordt aangegeven 
dat	de	draadloze	verbinding	binnen	30	
seconden zal worden verbroken als u een 
video opneemt met uw smart-apparaat. 
Als	de	gebruiker	op	dat	moment	niet	stopt	
met het opnemen van de video, zal de 
draadloze online verbinding automatisch 
worden verbroken, en zal er een 
melding verschijnen hierover tijdens het 
ononderbroken opnemen van de video op 
de camera.

Fotomodus:
Hoe werkt de opnamemodus:

1.		Klik	op	de	iconen	aan	de	bovenkant	van	
de interface om de daarbij behorende 
parameters in te stellen.

2.		Klik	op	  om foto's te maken. 

3.		Klik	op	 	om	afspeelindex	te	gaan.
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<<

23:30

9999

•	 	:		naar	de	afspeelindex	op	de	camera.

•	  : foto's maken

•	  :  vanuit de fotomodus 
overschakelen naar de 
videomodus 

Info
Klik	op	「Info」	in	APP	Home	zodat	u	weet	
welke	versie	van	APP	u	heeft.	
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Verbinding maken met een computer

Inleiding verbindingspoort

U	kunt	de	USB-kabel	gebruiken	om	de	camera	
aan te sluiten, en afbeeldingen kopiëren 
(overbrengen) naar een computer.

Afbeeldingen overbrengen naar uw 
computer
Voer	de	onderstaande	procedure	uit	om	de	
camera aan te sluiten op een computer.

1.	 Schakel	de	computer	in.

2.	 Sluit	het	ene	uiteinde	van	de	meegeleverde	
USB-kabel	aan	op	de	USB-poort	van	uw	
camera.

3.	 Sluit	het	andere	uiteinde	van	de	USB-kabel	
aan	op	de	USB-poort	van	uw	computer.

4. De computer zal de camera automatisch 
detecteren als een verwijderbare 
schijf. Dubbelklik op de snelkoppeling 
Computer op het bureaublad om naar de 
verwijderbare schijf te gaan, en kopieer de 
mappen	en	bestanden	naar	een	directory	
op	uw	PC.

5.	 Nadat	het	overbrengen	is	voltooid,	moet	
u	de	USB-kabel,	volgens	de	aanwijzingen	
voor	het	veilig	verwijderen	van	USB-
apparaten, los koppelen. 
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HDMI verbonden TV-uitvoer
Het	apparaat	kan	via	een	HDMI-kabel	films	en	foto's	afspelen	op	een	TV.

Stappen:

1.		Open	de	klep	van	de	batterijen/kaart	van	het	apparaat,	sluit	het	ene	uiteinde	van	de	HDMI-
kabel	(niet	meegeleverd)	aan	op	een	TV	compatibel	met	de	HDMI-standaard	(zowel	de	TV	als	
het apparaat moeten allebei worden ingeschakeld), en het andere uiteinde van de kabel op de 
HDMI-poort van het apparaat.

2.  Het apparaat zal automatisch naar de afspeelmodus gaan zodra het aansluiten is voltooid. De 
bediening is gelijk aan die van 「Inleiding tot de basisbediening van het afspelen」 op bladzijde 
37.

Afbeeldingen op de computer bekijken
Toon	de	overgebrachte	afbeeldingen	op	een	standaard	mediaspeler	op	een	besturingssysteem.	
Raadpleeg de handleiding van de mediaspeler voor meer informatie over het bekijken van 
afbeeldingen.

Ondersteunt	besturingssysteem	==>Windows:	Windows	Vista®	/	Windows®	7	/	Windows®	8	/	
Windows®	8.1

Macintosh:	Mac	OS	X	10.6,	OS	X	10.7	/	10.8	/	10.9

Als	er	een	geheugenkaart	in	het	apparaat	zit,	worden	alleen	de	bestanden	op	die	
geheugenkaart	gelezen.	Als	u	de	bestanden	in	het	interne	geheugen	wilt	lezen,	moet	u	de	
geheugenkaart eruit halen voordat u verbinding maakt met de computer.
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Bijlagen
Belangrijkste specificaties

Type Compact	Digital	Still	Camera

Aantal	effectieve	pixels Ongeveer	14	megapixels

Beeldsensor 1/2,3 inch	CMOS

Aantal	opgenomen	pixels

Foto
(4:3)			14M:	4320×3240
											5M:	2592×1944
(16:9)	10M:	4320×2432

Film

1920×1080	(30fps)
1280×960	(50fps)
1280×960	(30fps)
1280×720	(60fps)
1280×720	(30fps)
848×480	(60fps)
848×480	(120fps)

Gevoeligheid Automatische	(ISO	100	-	800)

Bestandsformaat
Foto JPEG	(Exif	2.3),	DCF2.0

Film MOV/H.264,	30fps/50fps/60fps/120fps,	PCM-
systeem, stereogeluid

Opslagmedia Ingebouwd geheugen (ongeveer 100MB),  
microSD-geheugenkaart	/	microSDHC-geheugenkaart
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Geschatte opslagcapaciteit, en Opnametijd

Foto

Ingebouwd geheugen 4GB	microSD-geheugenkaart
14M	(4320×3240) 24 foto's 911 foto's
10M	(4320×2432) 32 foto's 1208 foto's
5M	(2592×1944) 64 foto's 2391 foto's

•		De	opslagcapaciteit	is	alleen	ter	referentie.	De	daadwerkelijke	opslagcapaciteit	is	afhankelijk	van	
de microSD-geheugenkaart,	en	het	onderwerp.

Film

Ingebouwd geheugen 4GB	microSD-geheugenkaart

1920×1080.30fps 46sec. 31min. 39sec.

1280×960.50fps 46sec. 31min. 39sec.

1280×960.30fps 1min. 15sec. 49min. 40sec.

1280×720.60fps 52sec. 35min. 11sec.

1280×720.30fps 1min. 38sec. 1uur 3min. 45sec.

848×480.60fps 1min. 38sec. 1uur 3min. 43sec.

848×480.120fps 52sec. 35min. 10sec.

•		De	bovenstaande	cijfers	zijn	gebaseerd	op	onze	standaard	opnamecondities,	en	kunnen	variëren	
afhankelijk	van	het	onderwerp,	de	opnamecondities,	en	het	type	microSD-geheugenkaart	dat	
wordt gebruikt.

•		U	kunt	doorgaan	met	opnemen	totdat	de	opname	tijd	de	25	minuten	bereikt	(alleen 
848×480.120fps is 60 seconden) per opname.
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Witbalans AWB, Daglicht, Bewolk, TL, Onder water

Lens

Focuslengte:	3mm	(ongeveer	16,8	mm	in	35	mm	formaat	equivalent)

Helderheid:	F2,8

Lensconstructie: 6 elementen in 6 groepen (2 asferische elementen)

Maximum	zichtveld: Foto	ongeveer	160°	(4:3	breed)

																																	Film	ongeveer	137°	(1280	x	960)

Beeldstabilisatie Elektronische	beeldstabilisatie	(alleen	film)	

Display 1,5-inch LCD, ongeveer 115.000 punten

Afspeelmodussen: Foto's	afspelen,	film	afspelen

Focus

Type Vaste	focus

Focusbereik

In	lucht	(Lensbescherming	O-LP1531,	
Onderwaterlensbescherming	O-LP1532):	60cm - ∞

Onderwater	(Onderwaterlensbescherming	O-LP1532): 
80cm	-	∞

Belichting AE-meten AiAE,	Face	AE (niet verwisselbaar)

Opnamemodussen Foto,	film,	Vertraging, Loop opname, Bewegingsdetectie

Gezichtsdetectie Gezichten van 10 mensen

Drive-modussen Foto:	Enkel, Cont. opname
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Voeding Oplaadbare lithium-ionbatterij: DB-65 

Levensduur 
batterij

Opslagcapaciteit 
in afbeeldingen

Ongeveer	350	
afbeeldingen (met 
aangegeven batterij)

Het aantal afbeeldingen is 
schatting gebaseerd op onze 
metingen. Het daadwerkelijke 
aantal kan variëren afhankelijk 
van het gebruik.

Opnametijd	films
Ongeveer 150 minuten 
(met aangegeven 
batterij)

De tijd is een schatting 
gebaseerd op onze metingen. 
Het daadwerkelijke aantal kan 
variëren afhankelijk van het 
gebruik.

Afspeeltijd
Ongeveer 400 minuten 
(met aangegeven 
batterij)

De tijd is een schatting 
gebaseerd op onze metingen. 
Het daadwerkelijke aantal kan 
variëren afhankelijk van het 
gebruik.

Interfaces USB	2.0	(high-speed	compatibel),	HDMI-poort	(Type	D)

Draadloze 
interface

•		Standaard:	802.11b/g/n
•		Frequentie:	2,4GHz	band
•		Beveiliging:	WPA2

Afmetingen Ongeveer 66,5	(B)×42,5	(H)×89,5	(D)	mm	(zonder	werkende	of	uitstekende	
onderdelen)
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Gewicht

Ongeveer 190g	(inclusief	batterij,	geheugenkaart,	en	Lensbescherming 
O-LP1531)

Ongeveer 151g	(exclusief	batterij,	geheugenkaart,	en	Lensbescherming)

Accessoires

Oplaadbare lithium-ionbatterij DB-65 
Voedingseenheid	adapter	GAC-03 
USB-kabel	I-USB152 
Karabijnriem	O-ST153 
Snelle	opstartgids 
Lensbescherming	O-LP1531 
Onderwaterlensbescherming	O-LP1532 
WG	platte	camera-adapter	O-CM1531
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Prompts en waarschuwingsberichten

Melding Beschrijving Oplossing

!

  De mappen met bestanden in de 
geheugenkaart	hebben	het	maximum	
(999)	bereikt,	de	afbeeldingen	worden	niet	
opgeslagen.

  Het hebben van te veel mappen in de 
geheugenkaart leidt tot een langere 
opstarttijd.

	 Kopieer	de	afbeeldingen	
naar	uw	PC,	en	formatteer	
de geheugenkaart.

!
SD   De geheugenkaart is vol. 	 Verwijder	ongewenste	

afbeeldingen.

!
IN   Het interne geheugen is vol. 	 Verwijder	ongewenste	

afbeeldingen.
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Melding Beschrijving Oplossing

SD

  De geheugenkaart wordt nog steeds niet 
herkent na het formatteren.

		 Er	vindt	een	fout	plaats	tijdens	het	lezen	van	
de geheugenkaart.

		 Er	vindt	een	onderbreking	plaats	als	er	wordt	
geschreven naar de geheugenkaart tijdens 
het opnemen van een video of het maken 
van foto's.

		 Formatteer	de	
geheugenkaart.

IN

  Het interne geheugen kan na het formatteren 
niet	worden	geïdentificeerd.

		 Er	vindt	een	onderbreking	plaats	als	er	wordt	
geschreven naar het interne geheugen 
tijdens het opnemen van een video of het 
maken van foto's.

		 Formatteer	het	interne	
geheugen.

SD
!

		 Als	een	geheugenkaart	van	een	lagere	
klasse dan klasse 4 wordt gebruikt om een 
HD-film	op	te	nemen,	zal	de	schrijfsnelheid	
te laag zijn en zal het opnemen worden 
onderbroken.

  Gebruik een 
geheugenkaart van 
klasse 4 of hoger.
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Melding Beschrijving Oplossing

   De batterij is leeg. Het is een 
waarschuwing dat de camera gaat 
afsluiten.

		 Plaats	een	nieuwe	batterij.

		 Plaats	een	helemaal	
opgeladen batterij.

   De melding verschijnt als de temperatuur 
van de batterij te hoog is tijdens het 
maken van een opname.

  Haal de batterij eruit nadat 
het apparaat is uitgeschakeld. 
U	kunt	de	batterij	weer	
gebruiken zodra het is 
afgekoeld.

 		Als	de	AP-instelling	is	ingeschakeld,	zal	
de melding verschijnen als de temperatuur 
van de batterij te hoog is.

  Haal de batterij eruit nadat 
het apparaat is uitgeschakeld. 
U	kunt	de	batterij	weer	
gebruiken zodra het is 
afgekoeld.
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Deze meegeleverde accessoire zet onze camera vast op een plat oppervlak.
Raadpleeg de onderstaande aanwijzingen voor veilig gebruik.

	Waarschuwing			Plaats	dit	apparaat	niet	op	zodanige	wijze	in	voertuigen	dat	het	hinder	
kan opleveren voor het besturen van het voertuig of ongelukken kan 
veroorzaken als gevolg van het laten vallen van het product. Gebruik de 
camera niet tijdens het rijden.

 Pas	op	 								Neem	altijd	de	volgende	waarschuwingen	in	acht.	Anders	kan	uw	camera	
vallen wat kan leiden tot letsel, schade of in het water terecht komen.

1.  Zorg ervoor dat u de camera stevig op het bijbehorende platform bevestigd.
2.  Zorg ervoor dat u de camera-adapter stevig op een daarvoor geschikt 

voorwerp bevestigd.
3.		Draai	de	moer	stevig	vast	zodat	het	niet	los	zal	raken.

Als	deze	aanwijzingen	niet	in	acht	worden	genomen	kan	dit	leiden	tot	letsel,	
schade of in het water terecht komen.

Belangrijke mededelingen met betrekking tot het gebruik van dit apparaat
•	 Haal	dit	apparaat	niet	uitelkaar	en	breng	ook	geen	wijzigingen	aan.
•	 Gebruik	altijd	onze	originele	onderdelen	bij	het	vervangen	onderdelen.
•	 Stel	dit	apparaat	niet	bloot	aan	direct	zonlicht	of	een	hoge	vochtigheid.
•	 Dit	product	met	een	camera	erop	gemonteerd	zal	zinken	als	het	in	het	water	terechtkomt.	

Voorkom	het	laten	vallen	ervan	door	riem	te	gebruiken	(in	de	winkel	verkrijgbaar)	als	u	dit	
apparaat op een boot et cetera gebruikt.

Er	zijn	optionele	reserveonderdelen	verkrijgbaar	voor	dit	product:

WG	Repair	Parts	1	O-CM1474	(Dubbelzijdig	plakband)

WG	Repair	Parts	2	O-CM1475	(Moer)

De WG platte	camera-adapter	O-CM1531	gebruiken
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Hoe camera-adapter te installeren
1. Zet de schroef recht tegenover het aansluitpunt van het statief van de camera. Draai de schroef vast.

2.	 Steek	het	bijbehorende	cameraplatform	met	de	moer	in	de	platte	camera-adapter,	en	draai	de	
moer vast om ze vast te zetten.

3.	 Trek	een	stuk	seal	af	van	de	onderkant	van	de	camera-adapter	om	dit	apparaat	vast	te	zetten	
op een vlak oppervlak zoals een tafel. De hoek van de gemonteerde camera kan worden 
versteld door de moer los te draaien. Zorg ervoor dat de moer weer goed wordt vastgedraaid 
zodra de camera in de gewenste hoek staat.

Bijbehorende camera-  
platform Schroef

Moer

Camera-adapter
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Waarschuwing:
•	 Zorg	ervoor	dat	dit	apparaat	wordt	bevestigd	op	een	plat	oppervlak	zonder	onregelmatigheden	

of ruwheid, en na het vuil of olie eraf zijn geveegd.

•	 Gebruik	geen	kracht	om	het	apparaat	te	draaien	nadat	u	het	hebt	bevestigd,	aangezien	dit	tot	
verzwakking kan leiden. Maak gebruik van een optioneel dubbelzijdig plakband (WG Repair 
Parts	1	O-CM1474)	voor	het	vervangen	van	een	gebruikte	adapter	in	plaats	van	het	opnieuw	te	
gebruiken.

•	 Haal	dit	apparaat	er	voorzichtig	af.	Anders	kan	het	monteeroppervlak	beschadigd	raken	of	de	
verf eraf worden getrokken afhankelijk van de omstandigheden.

•	 De	moer	kan	los	raken	tijdens	het	vervoer.	Neem	de	procedures	in	acht	om	dit	apparaat	veilig	te	
installeren.

•	 Wij	zijn	niet	verantwoordelijk	voor	schade,	storingen,	verliezen	of	ongelukken	met	uw	camera	of	
dit apparaat als gevolg van kantelen of het laten vallen van dit apparaat.
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Garantiebepalingen
Al	onze	camera’s	die	via	de	erkende	kanalen	door	de	officiële	importeur	zijn	ingevoerd	en	via	de	
erkende	handel	worden	gekocht,	zijn	tegen	materiaal-	en/of	fabricagefouten	gegarandeerd	voor	
een tijdsduur van twaalf maanden na de datum van uw aankoop. Tijdens die periode worden 
onderhoud en reparaties kosteloos uitgevoerd, op voorwaarde dat de camera niet beschadigd is 
door vallen of stoten, ruwe behandeling, inwerking van zand of vloeistoffen, corrosie van batterijen 
of door chemische inwerking, gebruik in strijd met de bedieningsvoorschriften, of wijzigingen 
aangebracht	door	een	niet-erkende	reparateur.	De	fabrikant	of	zijn	officiële	vertegenwoordiger	is	
niet aansprakelijk voor enige reparatie of verandering waarvoor geen schriftelijke toestemming is 
verleend en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging en gederfd 
gebruik voortvloeiend uit indirecte schade van welke aard dan ook, of deze nu veroorzaakt wordt 
door	ondeugdelijk	materiaal,	slecht	vakmanschap	of	enige	andere	oorzaak.	Uitdrukkelijk	wordt	
gesteld	dat	de	verantwoordelijkheid	van	de	fabrikant	of	zijn	officiële	vertegenwoordiger	onder	alle	
omstandigheden	beperkt	blijft	tot	het	vervangen	van	onderdelen	als	hierboven	beschreven.	Kosten	
voortvloeiend	uit	reparaties	die	niet	door	een	officieel	servicecentrum	zijn	uitgevoerd,	worden	niet	
vergoed.
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Handelwijze tijdens de garantieperiode 
Een	camera	die	defect	raakt	gedurende	de	garantieperiode	van	12	maanden,	moet	worden	
geretourneerd	aan	de	handelaar	waar	het	toestel	is	gekocht,	of	aan	de	fabrikant.	Als	in	uw	land	
geen vertegenwoordiger van de fabrikant gevestigd is, zendt u het apparaat naar de fabriek 
met een internationale antwoordcoupon voor de kosten van de retourzending. In dit geval zal 
het vrij lang duren voordat het apparaat aan u kan worden geretourneerd, als gevolg van de 
ingewikkelde douaneformaliteiten. Wanneer de garantie op het apparaat nog van kracht is, zal 
de reparatie kosteloos worden uitgevoerd en zullen de onderdelen gratis worden vervangen, 
waarna het apparaat aan u wordt teruggezonden. Indien de garantie verlopen is, wordt het 
normale reparatietarief in rekening gebracht. De verzendkosten zijn voor rekening van de 
eigenaar. Indien uw camera gekocht is in een ander land dan waarin u tijdens de garantieperiode 
de reparatie wilt laten verrichten, kunnen de normale kosten in rekening worden gebracht door 
de vertegenwoordigers van de fabrikant in dat land. Indien u uw camera in dat geval aan de 
fabriek terugzendt, wordt de reparatie desalniettemin uitgevoerd volgens de garantiebepalingen. 
De verzend- en inklaringskosten zijn echter altijd voor rekening van de eigenaar. Teneinde de 
aankoopdatum indien nodig te kunnen bewijzen, gelieve u het garantiebewijs en de aankoopnota 
van	uw	camera	gedurende	ten	minste	één	jaar	te	bewaren.	Voordat	u	uw	camera	voor	reparatie	
opstuurt, dient u zich ervan te vergewissen dat u de zending inderdaad hebt geadresseerd aan 
de	fabrikant.	Vraag	altijd	eerst	een	prijsopgave.	Pas	nadat	u	zich	hiermee	akkoord	hebt	verklaard,	
geeft u het servicecentrum toestemming de reparatie uit te voeren.

•	 Deze	garantiebepalingen	zijn	niet	van	invloed	op	de	wettelijke	rechten	van	de	klant.

•	 De	plaatselijke	garantiebepalingen	van	onze	distributeurs	in	sommige	landen	kunnen	afwijken	
van deze garantiebepalingen. Wij adviseren u daarom kennis te nemen van de garantiekaart 
die u hebt ontvangen bij uw product ten tijde van de aankoop, of contact op te nemen met onze 
distributeur in uw land voor meer informatie en voor een kopie van de garantiebepalingen.

		Het	CE-keurmerk	is	een	keurmerk	voor	conformiteit	met	richtlijnen	van	de	Europese	Unie.
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Informatie voor gebruikers over inzameling en verwerking van afgedankte 
apparatuur en gebruikte batterijen

1.		In	de	Europese	Unie 
Deze	symbolen	op	de	verpakking	en	in	bijgevoegde	documenten	duiden	erop	dat	gebruikte	
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het gewone huisvuil mogen 
worden verwerkt. 
Gebruikte	elektrische/elektronische	apparatuur	en	batterijen	moeten	afzonderlijk	en	in	
overeenstemming met de bestaande wetgeving worden behandeld. 
Als	u	zich	op	de	juiste	wijze	van	deze	producten	ontdoet,	dan	draagt	u	ertoe	bij	dat	het	
afval op de juiste wijze wordt behandeld en hergebruikt en dat geen schade optreedtn aan 
het milieu of de gezondheid.

Als	een	chemisch	symbool	is	toegevoegd	onder	het	hierboven	getoonde	symbool	(conform	de	
richtlijn	voor	batterijen),	dan	wil	dit	zeggen	dat	een	zwaar	metaal	(Hg	=	kwik,	Cd	=	cadmium,	
Pb	=	lood)	in	de	batterij	aanwezig	is	met	een	concentratie	die	hoger	is	dan	de	desbetreffende	
drempelwaarde die in de batterijrichtlijn is vastgelegd.

Neem	voor	meer	informatie	over	inzameling	en	hergebruik	van	gebruikte	producten	contact	op	
met de plaatselijke autoriteiten, de locatie voor inzameling van afval of de leverancier waar u de 
producten hebt gekocht.

2.	In	andere	landen	buiten	de	EU

Deze	symbolen	zijn	alleen	geldig	in	de	Europese	Unie.	Als	u	zich	van	gebruikte	producten	wilt	
ontdoen, neem dan contact op met de lokale overheid of een dealer om te vragen naar de juiste 
methode voor afvalverwerking.

Voor	Zwitserland:	Gebruikte	elektrische/elektronische	apparatuur	kan	gratis	worden	teruggebracht	
naar	de	detaillist,	zelfs	wanneer	u	geen	nieuw	product	koopt.	Andere	verzamelpunten	vindt	u	op	de	
website www.swico.ch of www.sens.ch.
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