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CV-123

VOOR GEBRUIK LEZEN

OPGELET

VOORZICHTIG

PRODUCTEIGENSCHAPPEN INSTALLATIE

LADEN

PAPIER LADEN

BEDIENING

CV-123_QSG_Ver. 1

Instant camera printer 

Verkorte handleiding
RMN : PP3001
Het regelgevend modelidenti�catienummer 
is toegewezen voor regelgevende 
identi�catiedoeleinden.E-IM-3159

Lees de volgende instructies en veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat 
gebruikt.

Voor regelgeving en aanvullende veiligheidsinformatie raadpleegt u het 
informatieblad Regelgeving en Veiligheid dat in de verpakking is meegeleverd.

- Als u het apparaat in extreme weersomstandigheden gebruikt, kan het zijn 
dat het niet werkt. Laat het apparaat zich aanpassen aan de aanbevolen 
gebruikstemperatuur van 15° tot 32°C voordat u weer probeert te printen.

- Laad het apparaat in een omgeving met de aanbevolen gebruikstemperatuur van 
15° tot 32°C.

- Stel de accu nooit bloot aan hoge temperaturen of directe hitte, en verwijder 
hem niet door middel van verbranding.

- Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken. Maak het 
apparaat niet schoon met een vochtige doek of met bijtende vloeisto�en zoals 
thinner.

- Houd de bovenste klep gesloten om te voorkomen dat er stof en andere deeltjes 
in de interne onderdelen van het apparaat kunnen komen.

- Als het apparaat niet juist functioneert, neem dan contact
op met de dealer waar u dit product hebt gekocht of met
Canon Service en Support via XXXXXXXXX.

- Het apparaat kan defect raken of het geheugen kan
verloren gaan of gewijzigd worden als gevolg van
elektromagnetische storingen of elektrostatische ontlading.
Als dit gebeurt, gebruik dan een pin of een vergelijkbaar
voorwerp om op de RESET-knop onderaan het apparaat te drukken.

- Ga naar www.XXXXXXXX voor een meer gedetailleerde gebruikershandleiding.

ONDERDELEN IN VERPAKKING

- Het apparaat heeft een ingebouwde accu.
Laad het apparaat voor gebruik volledig 
via de meegeleverde USB-kabel.

1. Houd de aan-/uitknop (        ) ingedrukt totdat de LED-voedingslamp aangaat. 
* De LED-voedingslamp knippert terwijl het apparaat wordt opgestart. (afb. 1)
** Automatisch uitschakelen - Wanneer het apparaat 5 minuten niet wordt 

gebruikt (standaardinstelling), wordt het 
automatisch uitgeschakeld. De gebruiker kan 
het apparaat hervatten door opnieuw op de 
aan-/uitknop te drukken.

2. Selecteer de beeldverhouding voordat u foto's maakt. U kunt foto's met een 
beeldverhouding van 2 x 2 of 2 x 3 printen. (afb. 2)

3. Houd de ontspanknop ingedrukt totdat u een sluitergeluid hoort. (afb. 3)
4. De foto wordt onmiddellijk geprint nadat u deze hebt gemaakt. Er kunnen 

maximaal 3 foto's (inclusief de foto die geprint wordt) worden vastgelegd tijdens 
het printen. (afb. 4)

5. Druk op de knop voor opnieuw printen om de laatst vastgelegde foto opnieuw te 
printen. (afb. 5) 
(De gegevens van de laatst vastgelegde foto worden gewist nadat het apparaat 
opnieuw wordt opgestart.)

6. Laad papier wanneer het fotopapiercompartiment leeg is.
U kunt maximaal 10 vellen + 1 SMART SHEET™ in het fotopapiercompartiment 
plaatsen.

① Cameralens
② Papieruitvoeropening
③ Gat voor draagriem
④ Status-LED
⑤ Flitser
⑥ Aan-/uitknop
⑦ Ontspanknop
⑧ Zoeker
⑨ Selfiespiegel

⑩ Printerklep
⑪ Zoeker
⑫ Beeldverhoudingsknop
⑬ Knop voor opnieuw 

printen
⑭ Luidspreker
⑮ Resetknop*

* Druk hierop met een pin om het 
apparaat te resetten.

⑯ Micro USB-poort
⑰ Laad status-LED
⑱ MicroSD-kaartsleuf

①


