Dansk

En ny måde at nyde
fotografering på
llProdukthjemmeside
For den seneste produktinformation og nyttige råd og tips til
hvordan dette produkt bruges, se følgende hjemmeside.
https://theta360.com/uk/

llSupportinformation
For supportinformation og alle garantibestemmelserne,
se følgende hjemmeside.
https://support.theta360.com/uk/

llBrugermanual
For detaljer om hvordan dette produkt bruges,
se brugermanualen på følgende hjemmeside.
https://support.theta360.com/uk/manual/

ll Facebook, Facebook-logoet og ”f”-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Facebook, Inc.
ll Twitter, Twitter-logoet, Twitter ”t”-logoet og Twitter blå fugl er registrerede
varemærker tilhørende Twitter, Inc. i USA og andre lande.
ll Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
ll Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
ll USB Type-C er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum.
ll Billeder, illustrationer og skærmbilleder brugt i denne vejledning kan
afvige fra dem i den egentlige enhed.

Navne på dele
Dette kamera har et simpelt design, som er nemt at
håndtere og som gør dig i stand til at tage billeder af dine
omgivelser med den simpleste betjening.
Gør dig først velkendt med navnene på og brug af delene.

Objektiv
Udløserknap
Tryk for at tage billeder eller
optage videoer.

Højttaler
Mikrofon
Kamerastatuslampe
Lyser, når der kan optages.

OLED-panel
Viser optageinformationen,
batteriniveauet osv.

USB-terminal
(USB Type-C)

Remflap

Bruges til at forbinde med
andre enheder gennem det
medfølgende USB-kabel.

Trefodsmonteringshul

ll Inden brug af kameraet skal du oplade batteriet ved at slutte det til
en computer med det medfølgende USB-kabel. Batteriniveauet kan
kontrolleres på OLED-panelet.
ll Vær forsigtig ved håndtering af objektivsektionen. Opbevar altid
kameraet i den medfølgende bløde æske, når du ikke bruger det.

Mikrofon
Tænd-/sluk-lampe
Lyser blåt, når der er tændt for strømmen.

Tænd-/sluk-knap
Tænder og slukker for strømmen, når der
trykkes på knappen, og den holdes nede.
Sætter kameraet i dvaletilstand, når der
trykkes på knappen, og den holdes nede.

Knap til trådløs funktion
Skifter den trådløse LAN-tilstand.
Tænder og slukker for Bluetooth®funktionen, når der trykkes på knappen,
og den holdes nede.

Tilstandsknap
Skifter fotograferingstilstanden.
Kører og afslutter de installerede plug-ins
i kameraet, når der trykkes på knappen,
og den holdes nede.

Fn-knap
Skifter optagefunktionen mellem den normale
optagelse og selvudløseroptagelse. Når My Settings
(Mine indstillinger) er registreret med den grundlæggende
app, kan du også skifte optagefunktionen til My Settings
(Mine indstillinger) -optagelsen.
Skifter den viste information på OLED-panelet,
når knappen trykkes og holdes inde.

ll Hvis tilstandsknappen og Fn-knappen trykkes og holdes inde samtidig,
slukkes OLED-panelet og lamperne, og udløserknappen gøres
lydløs. Når der trykkes på en anden knap en tænd-/sluk-knappen
og udløserknappen, annulleres denne tilstand.
ll Når knappen til trådløs funktion og Fn-knappen holdes nede samtidig,
vises kameraets firmwareversion på OLED-panelet. Når der trykkes på
en anden knap end tænd-/sluk-knappen og udløserknappen, vender
OLED-paneldisplayet tilbage til det normale display.

llTænding af kameraet
Tryk og hold tænd-/sluk-knappen nede i ca. 1 sekund.
Hver lampe begynder at blinke. Når lampen tændes,
kan du foretage optagelse.

llInformation vist på OLED-panelet
Du kan skifte den viste information på OLED-panelet mellem
det grundlæggende display og optageinformationsdisplayet
ved at trykke på Fn-knappen og holde den nede.
På optageinformationsdisplayet kan optageindstillinger
såsom eksponeringstilstand kontrolleres.
Selvudløser/
plug-in-status
Kommunikationsstatus

Optagetilstand

Batteriniveau

Antal stillbilleder,
der kan optages/
videooptagningstid

Eksempel på grundlæggende display:
Stillbilledoptagelse

Videooptagelse

Direkte
streaming

Eksempel på optageinformationsdisplay:

Download af appen
Dette kamera tager gode billeder. Du kan også bruge en
smartphone-app til fotografering, forevisning og deling af
billeder fra din smartphone.
Download den grundlæggende app, som er kompatibel
med din smartphone.

Appen til at redigere optagede stillbilleder og videoer er
også tilgængelig.
https://support.theta360.com/uk/download/

Tilslutning til en
smartphone via
trådløst LAN
Når kameraet er sluttet til en smartphone gennem et trådløst
LAN, kan du bruge smartphonen til at fjern-optage og -se
stillbilleder og videoer samt lave funktionsindstillinger.
Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen til trådløs
funktion for at slå den trådløse LAN-funktion til.
(
animeres på OLED-panelet.)
Aktiver derefter smartphonens Wi-Fi™-funktion.
Start den grundlæggende app til smartphone, tryk på ,
og følg instruktionerne på skærmen. (Når den trådløse
LAN-forbindelse er afsluttet, tændes
.)
Når forbindelsen etableres manuelt, skal du vælge
kameraets SSID på netværkslisten af Wi-Fi™-indstillingerne
på smartphonen og indtaste adgangskoden.

Serienummeret trykt på bunden af kameraet er det
samme som SSID'et og adgangskoden.
Adgangskode (00001017 i dette tilfælde)
YN 00
001017

SSID THETA + Serienummer + .OSC
(THETAYN00001017.OSC i dette tilfælde)

ll Du kan ændre adgangskoden fra smartphonen.
ll Adgangskoden initialiseres ved at trykke og holde nede
på knappen til trådløs funktion og tilstandsknappen
samtidig, mens strømmen er tændt.

Tilslutning til en
smartphone via
Bluetooth®
Når kameraet er sluttet til en smartphone, der understøtter
Bluetooth®, kan du bruge smartphonen til at fjern-optage
stillbilleder og videoer samt lave funktionsindstillinger.
Slå smartphonens Bluetooth®-funktion til, og slut kameraet
til smartphonen gennem et trådløst LAN.
Start derefter den grundlæggende app til smartphone,
og vælg [Settings] (Indstillinger)  [Cam Bluetooth settings]
(Bluetooth-indstillinger for kamera)  [Turns on camera
Bluetooth] (Slår kamera Bluetooth til).

Optagelse og visning af
stillbilleder og videoer
llSkift af fotograferingstilstanden
Tryk på tilstandsknappen for at skifte fotograferingstilstanden.
På OLED-panelet vises
og
for henholdsvis
stillbilledoptagelsestilstand og videooptagelsestilstand.

llOptagelse af stillbilleder og videoer
Du kan optage stillbilleder og videoer fra kameraet eller din
smartphone.
For at optage stillbilleder og videoer med kameraet skal du
trykke på udløserknappen.
For at optage stillbilleder og videoer med smartphonen skal
du trykke på udløserknappen på optageskærmen af den
grundlæggende app til smartphone.

llVisning af stillbilleder og videoer
Du kan sende optagede stillbilleder og videoer
til smartphonen for at se dem, ved hjælp af den
grundlæggende app til smartphone. Du kan også se
stillbillederne og videoerne, der allerede er gemt på
smartphonen.

Direkte videostreaming
llInstallation af appsene i en computer
Der kræves en app til direkte streaming og en afspiller-app.
Installation af appsene i overensstemmelse med
instruktionerne på app-skærmen.

llSkift til tilstanden direkte streaming
Slut kameraet til en computer ved hjælp af USB-kablet,
og tryk på tilstandsknappen for at skifte til tilstanden direkte
streaming. ( vises på OLED-panelet.)
Du kan se video live med en afspiller-app, efter kameraet er
sluttet til en computer med USB-kablet.

ll Udløserknappen kan ikke bruges i tilstanden direkte streaming.
Video udsendes konstant via USB-terminalen.

Deling på sociale
netværkstjenester (SNS)
Du kan dele stillbilleder optaget med kameraet på sociale
netværkstjenester såsom Twitter og Facebook.
Tryk på knappen ”Del” på billedvisningsskærmen af den
grundlæggende app til smartphone.
Konfigurer derefter indstillingerne for den tjeneste, du vil
dele billedet i, og tryk på [Done] (Udført). Billedet uploades.

ll Du skal registrere med en konto på hver tjeneste med henblik på at
bruge tjenesterne.
ll Se brugermanualen for detaljerede oplysninger om at se og dele billeder
fra en computer.
https://support.theta360.com/uk/manual/

Udvidelse af funktionerne
Du kan bruge kameraet i specielle tilstande ved at bruge de
plug-ins, der er installeret i kameraet.

llKørsel af plug-in'et
Tryk på tilstandsknappen, og hold den inde, når strømmen
er tændt, for at køre det plug-in, der er installeret i kameraet.
(
vises på OLED-panelet.)
Tryk igen på tilstandsknappen og hold den inde for at
afslutte plug-in'et.

llSkift af plug-ins
Når der er installeret flere plug-ins i kameraet,
vises skærmen til valg af plug-ins, når der trykkes
på tilstandsknappen, og den holdes inde.

ll Som standard kan du køre plug-in'et for USB-dataoverførslen. Installér
et nyt plug-in i kameraet for at bruge nye funktioner.
Se brugermanualen for detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger
og installerer plug-ins.

Vigtig meddelelse til kunder
Forsigtighed ved brug
ll Håndtér linsedelen med forsigtighedda den er lavet
af glas. Opbevar den i den medfølgende bløde
æske, når den ikke bruges.
ll Oplad batteriet ved at slutte det til en computer ved
hjælp af det medfølgende USB-kabel. (Brug ikke
kabler udover det medfølgende USB-kabel.)
ll Korrekt betjening er måske ikke mulig, når enheden
bruges i kombination med en hub eller anden
USB-enhed.
Ophavsret
Reproduktion eller ændring af ophavsbeskyttede
dokumenter, tidsskrifter, musik og andre materialer, andet
end til personligt, hjemme eller lignende begrænsede formål,
uden samtykke fra rettighedshaveren, er forbudt.
Softwarelicensbetingelser
Dette produkt inkluderer software, der er licenseret under
en række forskellige licensbetingelser.
Få detaljerede oplysninger i informationen ved at
vælge [Settings] (Indstillinger)  [Camera settings]
(Kameraindstillinger)  [Camera license] (Kameralicens) på
den grundlæggende app til smartphone.

HEVC/AVC patentporteføljelicens
Dette produkt er licenseret for følgende aktiviteter til
personlig eller anden almennyttig brug af kunder ifølge
HEVC/AVC patentporteføljelicensen.
(i) Kodning af videoer ifølge HEVC/AVC standarden
(de kodede videoer er herefter henvist til som
”HEVC/AVC-videoer”)
(ii) Dekodede HEVC/AVC videoer optaget af kunder til
personligt brug eller HEVC/AVC-videoer fra leverandører,
som har licens til at levere HEVC/AVC-videoer
Ingen licensering er skaffet til nogen anden brug, inklusiv
implicit licensering.
Detaljeret information kan indhentes fra MPEG LA, LLC.
Se http://www.mpegla.com.
* HEVC vil blive understøttet fremover.
Genopladelige batterier
• På grund af batteriernes karakteristika, når de anvendes
et kold sted, kan batteriets brugstid blive reduceret,
selvom batteriet er fuldt opladet.
• Strømmen til udstyret kan afbrydes automatisk for
at beskytte batteriet, når det anvendes et varmt
sted. Det samme gælder, når udstyret opbevares,
og derfor anbefales det ikke at opbevare udstyret
ved høje eller lave temperaturer. Den anbefalede
opbevaringstemperatur er 20 °C.
• Det kan tage længere tid at oplade batteriet ved
høje eller lave temperatur end det, der er angivet
i vejledningen. Det anbefales, at du oplader batteriet
et sted, hvor den omgivende temperatur er mellem
10 °C og 40 °C.

Trådløst LAN
• Tilgængelige frekvensbånd kan variere alt efter land.
Brug kun den trådløse LAN-funktion for dette produkt
i købslandet.
• Brugen af 5 GHz-båndet er forbudt i nogle lande.
Vær opmærksom på lokale love og bestemmelser,
hvis du vil bruge 5 GHz-båndet.
• Dette produkt bruger kun W52-kanaler (36k til 48k)
på 5 GHz-båndet af det trådløse LAN. (Det trådløse
LAN-udstyr, som understøtter 5 GHz-båndet,
har en af de følgende indikationer på bunden.)
5 GHz (W52):
Indoor Use Only
In Japan, Indoor use only, except connecting to 5.2 GHz
high power base station.

Radio interferens
Betjening af dette produkt i nærheden af andet elektronisk
udstyr kan påvirke ydelsen af begge enheder negativt.
Især betjening af kameraet tæt på en radio eller et fjernsyn
kan føre til interferens. Hvis interferens forekommer,
følg nedenstående procedure.
• Flyt kameraet så langt væk som muligt fra TV’et,
radioen eller anden enhed
• Juster TV- eller radioantennen
• Sæt enhederne ind i separate stikkontakter
Bortskaffelse af kameraet
Kameraet har et indbygget genopladeligt batteri. Derfor,
venligst tag eller send kameraet til det nærmeste service
center for bortskaffelse. Vi anbefaler at slette al data gemt
på den indbyggede hukommelse på forhånd.

Sikkerhedsforanstaltninger
Advarselssymboler
Der anvendes forskellige symboler i dette dokument og
på produktet for at forhindre fysisk skade på dig selv eller
andre og skade på ejendele. Symbolerne og deres mening
forklares nedenfor.

Fare

Dette symbol indikerer emner,
der kan føre til overhængende
risiko for død eller alvorlig skade,
hvis det ignoreres eller håndteres
ukorrekt.

Advarsel

Dette symbol indikerer emner,
der kan føre til død eller alvorlig
skade, hvis det ignoreres eller
håndteres ukorrekt.
Dette symbol indikerer emner,
der kan føre til skade eller fysisk

Forsigtighed skade, hvis det ignoreres eller
håndteres ukorrekt.
Eksempler på advarsler
symbolet advarer dig om handlinger,
der skal udføres.

symbolet advarer dig om forbudte
handlinger.
symbolet kan kombineres med andre
symboler for at indikere, at en specifik handling
er forbudt.
Eksempler
Rør ikke
Skil ikke ad

Observér følgende forholdsregler for at sikre sikker brug
af udstyret.

Fare
ll Prøv ikke at skille ad, reparere eller ændre
udstyret selv. Højspændingskredsløb
i udstyret udgør en betydelig elektrisk fare.
ll Stop brug øjeblikkeligt, hvis du bemærker
noget usædvanligt såsom en unormal lugt,
røg eller overophedning. Venligst spørg din
nærmeste forhandler eller service center
for reparation.

Advarsel
ll Sluk enheden øjeblikkeligt, hvis nogle
metalliske objekter, vand, væske eller andet
fremmed materiale kommer ind i kameraet.
Og kontakt det nærmeste service center.
Fortsæt ikke med at bruge maskinen,
hvis den har en fejl eller funktionsfejl.
ll Opbevar udstyret utilgængeligt for børn.
Små børn kan ikke forstå informationen om
sikkerhedsforanstaltninger og advarsler om
anvendelse, hvilket kan føre til en ulykke.

ll Rør ikke ved udstyrets indre komponenter,
hvis de bliver udsatte som et resultat
af at bilve tabt eller beskadiget.
Højspændingskredsløbet i udstyret kan
føre til et elektrisk chok. Kontakt din
nærmeste forhandler eller service center,
hvis det er beskadiget.
ll Brug ikke udstyret nær brændbare gasser,
benzin, benzin til rengøring, fortynder eller
lignende substanser for at undgå risikoen
for eksplosion, brand eller forbrændinger.
ll Brug ikke udstyret på steder, hvor brug er
begrænset eller forbudt, da dette kan føre
til katastrofer eller ulykker.
ll Du må ikke bruge, opbevare eller efterlade
dette udstyr på et varmt sted så som
nær åbne flammer, udsættelse for direkte
sollys eller i et køretøj parkeret i direkte
sollys. At gøre dette kan føre til, at udstyret
eksploderer, hvilket kan resultere i brand
eller skade.
ll Stop opladning, hvis opladning ikke bliver
færdig indenfor den fastsatte opladningstid.
ll Put aldrig batteriet i en mikrobølgeovn eller
en højtryksbeholder.

Forsigtighed
ll Kontakt med væske udsivende fra batteriet
i kameraet kan føre til forbrændinger.
Hvis du rører ved væsken, rens området
med vand øjeblikkeligt. (Brug ikke sæbe.)
Og kontakt det nærmeste service center.
Fortsæt ikke med at bruge maskinen,
hvis den har en fejl eller funktionsfejl.
ll Lad ikke kameraet blive vådt. Betjen det
desuden ikke med våde hænder. Begge
dele udgør en risiko for elektrisk chok.
ll Brug det ikke pakket ind i et klæde, etc.
Dette kan føre til brand.
ll Tillad ikke terminalernes metal at kortslutte.
Dette kan føre til brand.
ll Brug ikke på våde steder som køkkener,
hvor det vil blive udsat for olieret røg og
fugtighed. Dette kan føre til brand eller
elektrisk chok.
ll Hvis kameraets yderside bliver snavset,
skal den tørres af med en blød klud, såsom
en klud til brilleglas, eller aftør kameraet
grundigt med en hårdt opvredet klud.
Brug ikke opløsningsmidler, da dette kan
forårsage, at produktets yderside ruster.

Regulatoriske overholdelseserklæringer
Brugere i Europa
Bemærkning til brugere i EØS-landene
Producent
Navn
RICOH COMPANY, LTD.
Adresse	1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku,
Tokyo 143-8555, JAPAN
Importør
Navn
RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Adresse	Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert
Schuman - B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex,
FRANCE
Driftsfrekvensbånd
2400–2483,5 MHz / 5150–5250 MHz
Maks. RF-effekt
17 dBm EIRP
Forenklet overensstemmelseserklæring
Dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige
krav og relevante bestemmelser iht. Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2014/53/EU.
CE-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på
internettet på adressen:
https://support.theta360.com/uk/ce_docs/
Vælg her det pågældende produkt.

AT
BE
BG
CY
CZ
DK

EE
FI
FR
DE
EL
HU

IE
IT
LV
LT
LU
MT

NL
ES
PL
SE
PT UK (NI)
RO
IS
SK
LI
SI
NO

CH
HR
MK
TR
ME
RS

• Brug ikke 5 GHz-båndet (W52) af trådløst LAN udendørs
i de lande, der er angivet ovenfor. Udendørsbrugen af
W52 er forbudt i disse landet. Brug 2,4 GHz-båndet
udendørs.
• Frekvensområdet, dette produkt bruger, er begrænset til
5150 til 5250 MHz (W52) i 5 GHz-båndet.

Brugerinformation vedr. elektrisk og
elektronisk udstyr
Bruger i landene hvor dette symbol vises i denne
sektion, er blevet fastlagt i national lovgivning om
indsamling og behandling af e-affald
Vores produkter indeholder højkvalitetskomponenter og er
designet til at fremme genbrug.
Vores produkter og produktemballage er mærket med
symbolet nedenfor.
Symbolet indikerer, at produktet ikke må
behandles som kommunalt affald. Det skal
bortskaffes separat via de passende tilgængelige
retur- og indsamlingssystemer. Ved at følge
disse instruktioner kan du sikre, at dette produkt
behandles korrekt og hjælpe med at reducere mulige
virkninger på miljøet og menneskers sundhed, hvilket ellers
kunne være resultater af upassende håndtering. Genbrug
af produkter hjælper med at bevare naturlige ressourcer og
beskytte miljøet.
For mere detaljeret information om indsamling og
genbrugssystemer for dette produkt, venligst kontakt
butikken, hvor du købte det, din lokale forhandler eller
salgs-/servicerepræsentanter.
Alle andre brugere
Hvis du ønsker at kassere dette produkt, venligst kontakt de
lokale myndigheder, butikken hvor du købte dette produkt,
din lokale forhandler eller salgs-/servicerepræsentanter.

Garanti
1. Vi vil reparere dette produkt uden beregning hvis
en fejlfunktion forekommer i løbet af produktets
garantiperiode. Kontakt din nærmeste forhandler eller
servicecenter. Alle udgifter pådraget ved at bringe dette
produkt til din nærmeste forhandler eller service center,
vil blive båret af kunden.
2. Følgende situationer er ikke dækket af garantien, hvis de
forekommer under den ovenstående periode.
(1) Fejlfunktioner forårsaget af fejlbrug (f.eks. betjening
udover den fastlagt i brugermanualen)
(2) Fejlfunktioner skabt af reparation, modifikation
eller demontering af en part udover en udbyder af
værkstedsservice udpeget af os
(3) Fejlfunktioner forårsaget af fænomener så som brand,
naturkatastrofer, geologiske begivenheder, lyn eller
unormal spænding
(4) Fejlfunktioner, der ikke forekommer naturlige, så som
dem forårsaget af oversvømmelse, salt, overhældning
med væsker (f.eks. regnvand, juice, alkoholiske
drikke), tab, stød, indtrængen af sand eller snavs
inden i kameraet og tryk
(5) Fejlfunktioner forekommene fra årsager så
som upassende opbevaring (som beskrevet
i brugermanualen), forekomst af mug eller
upassende behandling
(6) Hvis en kvittering eller et bevis for køb indeholdende
sælgers navn og købsdato ikke er skaffet
3. Denne garanti dækker kun enheden. Den dækker ikke
tilbehør så som den bløde æske.
4. Vi kan ikke tilbyde nogen garantier angående data
opbevaret på den indre hukommelse. Lav back-up
af data før kameraet bringes til reparation.

5. Ricoh accepterer intet ansvar for tab skabt i relation til
brug af kameraet, inklusiv tab af data, tab af muligheder,
tab af fortjeneste, restværdier, betalinger til tredjeparter
eller andre tilfældige, indirekte eller sekundære tab,
uanset om fejlfunktionen sker under perioden med
fri reparation.
6. Specielle forespørgelser omhandlende kameraet, så som
del inspektioner og detaljerede inspektioner, pådrager
sig separate udgifter, der bæres af kunden, selv under
garantiperioden.
7. Denne garantiservice er kun gældende i det land eller
den region, i hvilken produktet er købt. Hvis reparation
bliver nødvendig, mens du er udenlands, få produktet
repareret efter du vender tilbage til det land, hvori dette
produkt er købt.

Uautoriseret reproduktion af dette dokument, helt eller
delvist, er strengt forbudt.
Indholdet af dette dokument kan blive ændret når som helst
uden forudgående underretning.
© 2019 RICOH COMPANY, LTD.

