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� De software installeren

� De batterijen plaatsen

Raadpleeg de uitgebreide handleiding www.kodak.com/go/c160support, 
www.kodak.com/go/c180support

Ga na het installeren van de software verder met deze handleiding.

Voordat u kabels gaat aansluiten, dient u de bij uw camera 
meegeleverde software te installeren. Volg de instructies op het 
scherm.

Ga voor handleidingen in de Scandinavische en Baltische talen naar
kodak.com/go/nordic_guides.
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� De camera inschakelen

� De taal, datum en tijd instellen

Raadpleeg de uitgebreide handleiding www.kodak.com/go/c160support, 
www.kodak.com/go/c180support

Druk op de aan-uitknop.

om het huidige veld te wijzigen.
om naar het vorige/volgende 
veld te gaan.
om de instelling te accepteren.

Druk op de OK-knop als daarom wordt 
gevraagd.

om de instelling te wijzigen.
OK om de instelling te accepteren.

Taal:

Datum/tijd:

OK 
(drukknop)

OK
2 www.kodak.com/go/easysharecenter
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� Een foto maken

Raadpleeg pagina 10 voor meer informatie over Automatisch en andere modi.

Raadpleeg de uitgebreide handleiding www.kodak.com/go/c160support, 
www.kodak.com/go/c180support

1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Automatisch . 
Breng het onderwerp in beeld.

2 Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen en de belichting in te stellen. 
Wanneer de zoekermarkeringen groen worden, drukt u de sluiterknop 
volledig in.

Zoekermarkeringen 
www.kodak.com/go/c180support 3
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� Foto's of video's bekijken

Raadpleeg de uitgebreide handleiding www.kodak.com/go/c160support, 
www.kodak.com/go/c180support

De vorige/volgende foto of 
video bekijken.

Druk op de Review-knop (Bekijken)  
als u de modus Bekijken wilt openen of 
afsluiten.

Een video afspelen.OK

Review-knop 
(Bekijken)
4 www.kodak.com/go/easysharecenter
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� Foto's of video's overbrengen

Raadpleeg de uitgebreide handleiding www.kodak.com/go/c160support, 
www.kodak.com/go/c180support

Accessoires aanschaffen www.kodak.com/go/c160accessories, 
www.kodak.com/go/c180accessories

Schakel de camera in.

1

2

Sluit een KODAK USB-kabel (model U-8) aan.
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	 Help-informatie in uw camera
U wilt alles uit uw camera halen wat er in zit. U wilt begrijpen:

■ wat de camera voor u kan doen

■ en hoe u de beste foto's en video's kunt maken

Goed nieuws!
Uw camera heeft een ingebouwd Help-systeem. Hierin staat iedere instelling voor 
iedere menukeuze beschreven. We raden u aan zich te verdiepen in de ingebouwde 
Help. Want hoe meer u over uw camera weet, hoe vertrouwder u ermee raakt. 

Raadpleeg de uitgebreide handleiding www.kodak.com/go/c160support, 
www.kodak.com/go/c180support

Door een Help-onderwerp bladeren

Druk op de Menu-knop  en markeer 
vervolgens een menuoptie.

Druk op de Info-knop .

1

2

6 www.kodak.com/go/easysharecenter
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 Meer informatie over uw camera

Raadpleeg de uitgebreide handleiding www.kodak.com/go/c160support, 
www.kodak.com/go/c180support

Ga naar www.kodak.com/go/c160support 
of www.kodak.com/go/c180support:
• de uitgebreide handleiding
• interactieve probleemoplossing 

en reparaties
• interactieve tutorials
• veelgestelde vragen
• downloads
• accessoires
• afdrukinformatie
• productregistratie

Klaar! 
U hebt:
• uw camera ingesteld
• foto's gemaakt
• foto's overgebracht naar de computer

Meer informatie
Lees ook de volgende pagina's van deze handleiding, zodat u de mooiste foto's 
kunt maken en delen!
www.kodak.com/go/c180support 7
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Vooraanzicht

1 Sluiterknop 5 Lens/lensdop

2 Keuzeschakelaar 6 Microfoon

3 Flitserknop 7 Lampje van de zelfontspanner

4 Aan-uitknop 8 Flitser

6

31 42

7

8

5

8 www.kodak.com/go/easysharecenter
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Achteraanzicht

1 Lcd-scherm 6

7

8

9

10

, OK-knop

Share-knop (Delen)

Sleuf voor SD/SDHC-kaart

Batterijcompartiment

Statiefbevestiging

2 Delete-knop (Verwijderen), Menu-knop, 
Info-knop, Review-knop (Bekijken)

3 Zoom-knop (telefoto/groothoek)

4 Draagriembevestiging

5 USB-poort

2

1

4

6

5

10
7

8
9

3
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1 Meer camerafuncties

Zet de keuzeschakelaar op de modus die het beste 
past bij uw onderwerp en de omgeving.

Modus Voor

Automatisch Gewone foto's – deze modus biedt een uitstekend evenwicht 
tussen kwaliteit en gebruiksgemak. 
De verdere inhoud en de belichting van de scène worden 
geanalyseerd.
U kunt het beste fotoformaat en de beste 
hoogte-breedteverhouding voor de foto kiezen – u hoeft 
alleen maar op de Menu-knop  te drukken en 
Fotoformaat te selecteren.

Close-up Voor onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het 
beschikbare licht in plaats van de flitser.

Sport Bewegende onderwerpen.

Scène Eenvoudig richten en foto's maken als u foto's maakt in 
vrijwel alle omstandigheden. (Raadpleeg pagina 11.)

Onscherptereductie Het verminderen van onscherpte door beweging van de 
camera of het onderwerp.
10 www.kodak.com/go/easysharecenter



Meer camerafuncties
Een video maken
1 Zet de keuzeschakelaar op Video .

2 Druk de sluiterknop volledig in en laat de knop 
vervolgens los. Als u de opname wilt beëindigen, 
drukt u nogmaals op de sluiterknop en laat u deze 
vervolgens weer los.

Raadpleeg pagina 18 voor het bekijken van video's.

Scènemodi gebruiken
Kies een scènemodus voor prachtige foto's in bijna elke situatie.

1 Zet de keuzeschakelaar op SCN (Scène).

2 Druk op  om beschrijvingen van de scènemodi weer te geven.

Druk op de OK-knop als de modusbeschrijving wordt uitgeschakeld voordat u deze 
volledig hebt gelezen.

Video Voor het opnemen van videobeelden met geluid. (Raadpleeg 
pagina 11.)

OPMERKING: Er kan geen geluid worden weergegeven op de 
camera. Geluid kunt u pas horen nadat de video is 
overgebracht naar uw computer.

Modus Voor
www.kodak.com/go/c180support  11



Meer camerafuncties
3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te kiezen.

Scènemodus Voor
Portret Portretfoto's van mensen. 
Panorama Vergezichten.
Bloemen Close-upfoto's van bloemen of andere kleine onderwerpen bij helder licht.
Zonsondergang Onderwerpen bij zonsondergang.
Tegenlicht Onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer de lichtbron zich 

achter het onderwerp bevindt).
Kaarslicht Onderwerpen die door kaarslicht worden verlicht.
Kinderen Actiefoto's van kinderen bij helder licht.
Stil/museum Gelegenheden waarbij rust een vereiste is, zoals bij een huwelijk of lezing. 

De flitser en het geluid zijn uitgeschakeld. Zet de camera op een stevige 
ondergrond of op een statief.

Tekst Documenten. Zet de camera op een stevige ondergrond of op een statief.
Strand Heldere strandscènes.
Sneeuw Heldere sneeuwscènes.
Vuurwerk Vuurwerk. Zet de camera op een stevige ondergrond of op een statief.
Zelfportret Close-upfoto's van uzelf. Deze modus zorgt voor een correcte 

scherpstelling en minimaliseert rode ogen.
Nachtportret Het verminderen van rode ogen, 's nachts of bij weinig licht. 
Nachtpanorama Vergezichten bij nacht. De flitser gaat niet af.
Hoge ISO-snelheid Binnenfoto's van mensen bij weinig licht.
12 www.kodak.com/go/easysharecenter



Meer camerafuncties
Optische zoom gebruiken
1 Richt de camera zo dat het te fotograferen 

onderwerp op het lcd-scherm in beeld wordt 
gebracht.

2 Als u wilt inzoomen, drukt u op de knop T (telefoto). 

Als u wilt uitzoomen, drukt u op de knop W (groothoek).

3 Maak de foto.

Digitale zoom gebruiken
Met de digitale zoom kunt u het beeld tot 5x vergroten nadat u de optische zoom 
al hebt toegepast. Druk op de knop T (telefoto) tot het schuifblokje op het lcd-scherm 
aangeeft dat u het maximale bereik van de optische zoom hebt bereikt. Laat de 
knop T (telefoto) los en druk er nogmaals op.

OPMERKING: Als u de digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit minder goed is. Het 
schuifblokje stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet bereikt voor 
een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.
www.kodak.com/go/c180support  13



Meer camerafuncties
De flitser gebruiken

Flitsermodi Flitser
Automatisch De flitser gaat af wanneer de 

lichtomstandigheden dit vereisen.
Altijd flitser (flitser aan) De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de 

lichtomstandigheden. U kunt deze modus 
gebruiken voor onderwerpen in de schaduw of 
in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het 
onderwerp bevindt). Houd de camera stil of 
gebruik een statief wanneer er weinig licht is. 

Rode ogen
De camera kan rode ogen op 2 
manieren corrigeren. Druk op de 
Menu-knop en ga vervolgens 
naar het Instelmenu om een 
rode-ogeninstelling te kiezen.

Voorflits Voordat de foto wordt genomen, gaat een 
voorflits af, zodat de pupillen kleiner worden.

Digitale 
correctie

Er gaat geen voorflits af. De camera corrigeert 
de rode ogen.

Uit De flitser gaat nooit af.

Druk herhaaldelijk op de flitserknop als u door de flitsermodi 
wilt bladeren. 
De huidige flitsermodus wordt weergegeven op het lcd-scherm.
14 www.kodak.com/go/easysharecenter



Meer camerafuncties
Snelkoppelingen gebruiken
Uw camera heeft een schone, rustige interface. Voer de volgende stappen uit om 
de meestgebruikte functies snel te kunnen openen: 

1 Druk op de Info-knop . 

De snelkoppelingen worden weergegeven.

2 Druk op  om functies als Belichtingscompensatie, Zelfontspanner en 
Automatische scherpstelling te openen. (U ziet verschillende functies in 
verschillende modi.)

3 Druk op  om een instelling te selecteren.

Druk op  om de snelkoppelingen weer te verbergen.

Snelkoppelingen
www.kodak.com/go/c180support  15



Meer camerafuncties
De Menu-knop gebruiken om instellingen te wijzigen
BELANGRIJK: Uw camera heeft een ingebouwd Help-systeem. Raadpleeg zie pagina 6 om 

alles uit uw camera te halen.

U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten levert.

OPMERKING: Sommige modi hebben minder instellingen. Sommige instellingen blijven van kracht tot u ze 
wijzigt; andere instellingen blijven van kracht tot u de modus wijzigt of de camera uitschakelt. 

1 Druk op de Menu-knop .

2 Druk op  om een tabblad te markeren:

■ Opname/Video voor de meest gebruikte opname-instellingen

■ Instellen voor de overige camera-instellingen

3 Druk op  om een instelling te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

4 Markeer een optie en druk vervolgens op de OK-knop. (Bij sommige opties kunt 
u  gebruiken om een instelling te kiezen.)
16 www.kodak.com/go/easysharecenter



Meer camerafuncties
Opnamepictogrammen

Batterijniveau

Opnamemodus Resterende foto's/tijd

Datumstempel

Schuifbalk voor zoomen

Labelnaam

Zelfontspanner

Flitsermodus

Scherpstelmodus

Belichtingscompensatie
www.kodak.com/go/c180support  17



2 Mogelijkheden van foto's 
en video's

Foto's of video's verwijderen
1 Druk op de Review-knop (Bekijken) .

2 Druk op  om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.

3 Druk op de Delete-knop (Verwijderen) .

4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Foto's weergeven als miniaturen
1 Druk op de Review-knop (Bekijken) .

Op de camera wordt de foto weergegeven die het laatst is gemaakt.
2 Druk op de knop W (groothoek) als u de foto's en video's wilt weergeven als 

miniaturen. (Druk nogmaals op deze knop als u meer foto's als kleinere miniaturen 
wilt weergeven.) 

Markeer het tabblad Alles als u alle foto's en video's wilt weergeven. 
Druk op  en markeer het juiste tabblad om de foto's en video's te sorteren op 
favorieten, datum of label.

3 Druk op  om één foto of video te markeren die u wilt weergeven. 
Druk vervolgens op de knop T (telefoto).

■ Druk de sluiterknop half in als u wilt terugkeren naar de opnamemodus.
18 www.kodak.com/go/easysharecenter



Mogelijkheden van foto's en video's
Pictogrammen in de modus Bekijken

Raadpleeg pagina 15 voor meer informatie over snelkoppelingen.

E-maillabel

Favorietenlabel

Afdruklabel/
aantal afdrukken
Beveiligd

Foto-/videonummer

Videoduur

Foto selecteren

Batterijniveau

Naam tekstlabel

Tekstlabel toevoegen
Miniaturen 
weergeven
Video afspelen

Snelkoppelingen 

Datumstempel
Label uploaden
www.kodak.com/go/c180support  19



3 Vertel uw verhaal!

Afdrukken Fotocadeaus Digitaal
• Foto's (10 x 15)
• Vergrotingen, posters
• Collages
• Fotoboeken

• Kaarten
• Kalenders
• Mokken
• Dassen 
• T-shirts

• EASYSHARE digitale fotolijst
• HDTV-apparaten
• E-mail

...en nog veel meer!

Hoe vertelt u een verhaal?

Elk verhaal kan op duizenden manieren 
worden verteld...

maar ze beginnen allemaal met een foto.
20 www.kodak.com/go/easysharecenter



Vertel uw verhaal!
Breng foto's 
over naar de 
computer.

Hier beginnen de foto's!

1 2 3

Laad de 
KODAK 
EASYSHARE-
software. Maak foto's.

Hier worden foto's verhalen!

KODAK All-in-One printers

Thuis Online Bij uw plaatselijke fotozaak

KODAK Picture Kiosk

www.kodak.com/go/tips
www.kodak.com/go/c180support  21
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4 Cameraproblemen oplossen

Problemen met de camera

Status Oplossing
De camera kan niet worden 
ingeschakeld

■ Controleer of de batterijen zijn opgeladen en of deze juist zijn 
geïnstalleerd (zie pagina 1).

■ Schakel de camera uit en weer in.De camera kan niet worden 
uitgeschakeld
De bedieningsknoppen van 
de camera werken niet
In de modus Bekijken wordt 
een blauw of zwart scherm 
weergegeven in plaats van 
een foto

■ Breng alle foto's over naar de computer (zie pagina 5).
■ Maak nog een foto.

Na het maken van een foto 
gaat het aantal resterende 
foto's niet omlaag

■ Ga door met het maken van foto's. De camera werkt naar 
behoren.

(De camera schat het aantal resterende foto's nadat een foto is 
gemaakt, op basis van het fotoformaat en de inhoud.)

De flitser gaat niet af ■ Controleer de flitserinstellingen en wijzig ze indien nodig 
(zie pagina 14).
OPMERKING: De flitser gaat niet in elke modus af.

Geheugenkaart is (bijna) vol ■ Breng de foto's over naar uw computer (zie pagina 5).
■ Verwijder foto's van de kaart (zie pagina 18) of plaats een 

nieuwe kaart.



5 Bijlage
FCC-conformiteitsverklaring

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal 
apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur produceert en 
gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies 
geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie 
dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of 
televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, 
kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de 
ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 
3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 
4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen. Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur 
die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de 
voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. 
Als afgeschermde interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of 
toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de 
FCC-voorschriften te voldoen.
Elektrisch en elektronisch afval

C-Tick (Australië)

In Europa: Ter bescherming van uw gezondheid en het milieu mag dit product niet met het gewone 
huisafval worden meegegeven, maar moet het naar een officieel aangewezen inzamelpunt worden 
gebracht. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper, het inzamelpunt of met de 
gemeente. U kunt ook naar www.kodak.com/go/recycle gaan.

KODAK EASYSHARE C160/C180 digitale camera

N137
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