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Informatie vóór gebruik
Controleer het volgende vooraleer de camera te gebruiken.

!

Controleer dat alle meegeleverde 

accessoires aanwezig zijn.

Lees "BELANGRIJKE OPMERKINGEN INZAKE 

VEILIGHEID" (Pagina 30) en "De batterij hanteren" 

(Pagina 34) voor een veilig gebruik.

~

*

Lees eerst deze gebruikershandleiding 

voor u de camera gebruikt.

!

Meegeleverde accessoires

• NP-50 herlaadbare batterij (1)

• USB-oplaadkabel (1)

• Polsriem (1)

• Bevestigingsringen voor riem (2)

• Tool voor clipbevestiging (1)

• Gebruikershandleiding (1)
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Namen van onderdelen
Voorkant Achterkant

1 Flitser 7 USB-laadpoort

2 Uitwerpgleuf voor foto's 8 Micro SD-kaartgleuf

3
Lamp voor AF-hulpbelichting/

zelfontspanner
9

Statiefaansluiting 

(statief apart te koop)

4 Riemoog 10 Lens

5 Sluiterknop (rechts) 11
Lensring

(Aan-/uitschakelaar)

6 Kaartdeksel 12 Sluiterknop (links)

1 Filmdeurvergrendeling 9
Keuzeknop/

instelknop

2 Riemoog 10 (Afspeel)knop

3 Printmoduskeuzeknop 11 (Terug)knop

4 Batterijklep 12 (Afdruk)knop

5 Batterijvergrendeling 13 MENU/OK-knop

6 Batterijcompartiment 14 (Helderheids)knop

7 (Filter)knop 15 Filmdeur

8 (Vignetterings)knop 16 LCD-beeldscherm
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Weergave op het LCD-beeldscherm

Opnemen Afspelen

1
Flitsermodus

(Pagina 18)
7

Afdrukmodus

(Pagina 11)

2
Helderheidsaanpassing

(Pagina 16)
8

Huidige datum/tijd

(Pagina 24)

3
Filter

(Pagina 15)
9

Batterijniveau

(Pagina 7)

4
Vignettering

(Pagina 16)
10

Beschikbaar aantal 

frames *3 (Pagina 12)

5
Datum/tijd-afdrukinstelling *1 

(Pagina 24)
11

Beschikbare film

(Pagina 14)

6
Opnamemodus *2

(Pagina 19)

1 Nummer van het frame 2 Datum/tijd van opname

*1  Het icoon wordt getoond in het grijs wanneer de datum/tijd-

afdrukinstelling uitgeschakeld is.

*2  Wordt niet getoond wanneer STANDAARD geselecteerd is.

*3  Wanneer een geheugenkaart ingevoerd wordt, verschijnt het 

icoon  op het nummer.

  Wanneer het beschikbaar aantal frames kleiner is dan 10, wordt 

het icoon op het aantal rood.

De keuzeknoppen gebruiken

1 6 De cursor naar boven bewegen

2 8 De cursor naar links bewegen

3 7 De cursor naar beneden bewegen

4 9 De cursor naar rechts bewegen

5 Bevestigt de keuze

De instelknop gebruiken

Gebruik de instelknop in de volgende 

gevallen.

• Een menu of optie selecteren

• Het afspeelscherm aanpassen 

(Pagina 13)

• De waarde van het beeldeffect 

aanpassen (Pagina 15 en 16)

Wanneer men op de (Terug)knop drukt, wordt de volgende informatie getoond.

9
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De riem vastmaken

De polsriem vastmaken

~

De schouderriem vastmaken (apart te 
koop)

*

!

⁄

Maak de riem vast zoals hieronder getoond.

• Wikkel de riem rond uw pols wanneer u de camera 

draagt of gebruikt zodat de camera niet kan vallen.

Maak de riemclips vast aan de camera en maak vervolgens 

de schouderriem vast.

Maak een riemclip open.
Gebruik de tool voor clipbevestiging om een riemclip open 

te maken zoals te zien is in de illustratie.

Bewaar de tool op een veilige plaats. U zult hem 

nodig hebben om de riemclips open te maken 

wanneer u de schouderriem verwijdert.

Plaats de clip van de schouderriem 
op elk riemoog.
Haak het riemoog vast in de clipopening. Verwijder de tool 

terwijl u met uw andere hand de clip op zijn plaats houdt.

Steek de clip door elk 
riemoog.
Draai de clip volledig door het 

oog totdat hij dichtklikt.

Steek de 
schouderriem door 
elke clip.

Waarschuwing
• Gebruik de riem enkel als schouderriem. Hang de 

schouderriem niet om uw nek.

• Zorg ervoor dat de schouderriem de uitwerpgleuf voor 

foto's niet bedekt.

• Riemogen kunnen verslijten of hun kleur verliezen door 

het vastmaken van de schouderriem.
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De batterij plaatsen/opladen

Schuif de batterijklep open.

Plaats de batterij in de richting van de pijl in het toestel. 

Zorg ervoor dat de gele lijn op de batterij overeenkomt met 

de markering op de camera.

• Om de  batterij te verwijderen duwt u de 

batterijvergrendeling opzij en schuift u de batterij uit 

de camera.

~

*

!

Sluit de batterijklep.

Waarschuwing
• De batterij is bij verscheping uit de fabriek niet volledig 

opgeladen. Zorg ervoor dat u ze oplaadt vooraleer u de camera 

gebruikt. Lees de waarschuwingen in "De batterij hanteren". 

(Pagina 34)

De batterij plaatsen

De batterij opladen

Sluit de camera aan op de met uw smartphone 

meegeleverde AC-adapter met behulp van de 

meegeleverde USB-kabel, sluit dan de AC-adapter aan op 

een stopcontact.

• Gebruik een AC-adapter die omzet naar het volgende vermogen:

DC 5.0 V/1000 mA

• U kunt een foto maken of afdrukken terwijl het toestel oplaadt.

• De oplaadtijd bedraagt ongeveer drie tot vier uur.

Laden met een pc:
• Sluit de camera rechtstreeks op de pc aan. Sluit hem niet aan via 

een toetsenbord of USB-hub.

• Als de pc in slaapstand gaat terwijl de batterij aan het opladen is, 

dan wordt het laden onderbroken. Om te blijven opladen, zet de 

pc opnieuw aan en sluit de USB-kabel opnieuw aan.

• Het is mogelijk dat het opladen vanaf uw pc niet lukt door de 

specificaties, instellingen of status van uw pc.

Aanduiding van batterijstatus

Status
Terwijl de camera 

aan staat

Terwijl de camera 

uit staat

Terwijl de 

batterij 

aan het 

opladen 

is

Het icoon (

-> ->
) verschijnt rechts 

onderaan op het LCD-

beeldscherm.

De lamp voor 

AF-hulpbelichting/

zelfontspanner gaat 

branden.

De batterij 

is volledig 

opgeladen.

Het icoon (

) verschijnt rechts 

onderaan op het LCD-

beeldscherm. (Gaat uit 

wanneer de USB-kabel 

losgekoppeld wordt.)

De lamp voor 

AF-hulpbelichting/

zelfontspanner gaat 

uit. (De USB-kabel is 

aangesloten.)

Fout 

bij het 

opladen

Een foutboodschap 

verschijnt op het LCD-

beeldscherm.

De lamp voor 

AF-hulpbelichting/

zelfontspanner knippert.



7

EN

De camera aan- en uitzetten
Om de camera aan te zetten, draait u de lensring (aan-/uitschakelaar) in wijzerzin. Om hem uit te zetten, draait u de schakelaar in tegenwijzerzin.

Resterende batterijtijd controleren

Wanneer u op de (Terug)knop op het opname-/

afspeelscherm drukt, wordt de resterende batterijtijd 

getoond op het LCD-beeldscherm.

• Gebeurt er niets gedurende een bepaalde tijd, dan 

schakelt de camera zichzelf automatisch uit. U kunt de 

tijd instellen waarna de camera uitschakelt. (Pagina 

24)

• Wanneer u op de (Afspeel)knop drukt, verschijnt 

het afspeelscherm en wordt naar de afspeelmodus 

overgeschakeld.

• Wanneer u de sluiterknop volledig indrukt tijdens de 

afspeelmodus, verschijnt het opnamescherm en wordt 

naar de opnamemodus overgeschakeld.

• Vingerafdrukken en andere onzuiverheden op de lens 

kunnen op de foto's te zien zijn. Hou de lens schoon.

De camera wordt aangezet en het 
opnamescherm verschijnt.

De camera wordt uitgeschakeld.

Indicatie Resterende batterijtijd

FULL

De batterij is gedeeltelijk ontladen.

MID

De batterij is voor meer dan de helft 

ontladen. Het is raadzaam om de 

batterij op te laden. (Pagina 6)

LOW

Het batterijniveau is laag. Laad ze zo 

snel mogelijk op. (Pagina 6)

R Wanneer het batterijniveau laag is, verschijnt het icoon ( ) 

rechts onderaan op het LCD-beeldscherm.

 Wanneer de batterij leeg is, verschijnt het icoon (
EMP

) uitvergroot op het LCD-beeldscherm en wordt de camera 

uitgeschakeld.
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Initiële instellingen uitvoeren
De taal, datum en tijd worden niet aangegeven wanneer de camera voor het eerst aangezet wordt. Volg de onderstaande 

procedure om deze gegevens in te stellen.

U kunt deze instellingen op elk moment uitvoeren. Zie pagina 24 indien u deze instellingen later 
invoert of wijzigt.

~

* 

!

⁄Wanneer u de camera aanzet, verschijnt het 

taalkeuzescherm.

Kies een taal en druk dan op de MENU/OK-knop 

of 9.

De taal wordt aangeduid en het DATUM/TIJD-

scherm verschijnt.

Stel de volgorde in en druk dan op de MENU/

OK-knop of 9.

Kies één van de onderstaande volgordes.

• jaar/maand/dag

• maand/dag/jaar

• dag/maand/jaar

De volgorde wordt ingesteld en het scherm voor 

de instelling van het jaar, de maand, de dag, het 

uur en de minuten verschijnt.

Voer het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten 

in en druk dan op de MENU/OK-knop of 9.

Gebruik 89 om een gegeven te selecteren (jaar, 

maand, dag, uur of minuten) om dit in te stellen en 

gebruik vervolgens 67 om  de waarde te bevestigen.

@ Stel de functie van de sluiterknoppen in.

Voor meer details, zie pagina 9.

¤ Druk op de MENU/OK-knop.
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• Als u deze procedure overslaat, druk dan op de (Terug)knop wanneer elk scherm verschijnt. Het opnamescherm 

verschijnt.

• Wanneer de batterij voor een langere periode verwijderd wordt, kan het zijn dat de instellingen gewist worden. In dit 

geval verschijnt het taalkeuzescherm. Voer de instellingen opnieuw uit.

Initiële instellingen uitvoeren
Functie-instelling voor de sluiterknop

Koppel aan elke sluiterknop een functie uit de combinaties in de onderstaande tabel.

Sluiterknop (rechts) Sluiterknop (links)

Functie

Sluiterknop Sluiterknop

Sluiterknop Schakelknop voor opnamemodus

Sluiterknop UIT

Schakelknop voor opnamemodus Sluiterknop

UIT Sluiterknop

Standaard wordt de functie van de sluiterknop gekoppeld aan de rechter sluiterknop en de functie om de opnamemodus 

te veranderen aan de linkerknop.

Gebruik 89 om de combinatie te selecteren wanneer het scherm van de SLUITERKNOPINSTELLINGEN verschijnt en druk 

vervolgens op de MENU/OK-knop.
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Het INSTAX SQUARE filmpak invoeren/verwijderen

~

*

⁄

!

Een gebruikt filmpak verwijderen

~

*

Het filmpak invoeren

Waarschuwing
Open de achterklep niet voordat u de film volledig hebt 

opgebruikt; doet u dit wel, dan wordt de rest van de film belicht 

en wordt hij wit. Hij is dan onbruikbaar.
• Druk nooit op de twee rechthoekige gaten aan de achterkant van 

het filmpak terwijl u het filmpak invoert.

• Gebruik nooit een filmpak waarvan de bewaardatum is 

overschreden; dit kan de camera beschadigen.

Gebruik enkel FUJIFILM Instant Film “instax SQUARE”. De instax mini 

en de instax WIDE film kunnen niet worden gebruikt.

Opmerkingen betreffende het filmpak
• In elk FUJIFILM Instant Film “instax SQUARE” filmpak zitten 1 

zwarteschutblad en 10 filmvellen.

• Neem het filmpak niet uit zijn binnenhoes alvorens het in de 

camera in te voeren.

• Het schutblad wordt automatisch uitgeworpen als de achterklep 

wordt gesloten.

Voor meer details, zie ook de instructies en waarschuwingen op de 

FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE".

Hou het filmpak aan 

beide kanten vast, 

breng de onderkant 

van het filmpak op één 

lijn met de groef van de 

filmkamer (1) en breng 

het vervolgens recht 

in (2).

Sluit de achterklep. 

Verzeker u ervan dat de 

achterklep terug op zijn 

plaats klikt.

Het schutblad (zwart) wordt 

automatisch uitgeworpen 

als de achterklep wordt 

gesloten. Verwijder de 

filmhoes uit de uitwerpgleuf 

voor foto's.

Als er geen film meer beschikbaar is, worden alle punten aan de 

rechterkant van het opnamescherm in het grijs getoond. (Pagina 

14) Verwijder het filmpak uit het toestel.

Neem het filmpak vast bij 

de rechthoekige gaten en 

trek het pak recht uit de 

machine.

2

1

1
2

1
2

Hou de knop van de filmdeurvergrendeling 

ingedrukt (1) en schuif de hendel vervolgens naar 

rechts (2) tot de filmdeur een beetje opengaat.

Hou de knop van de filmdeurvergrendeling 

ingedrukt (1) en schuif de hendel vervolgens naar 

rechts (2) tot de filmdeur een beetje opengaat.



11

EN

Afdrukmodus

 � Automatische afdrukmodus
Schakel de printmoduskeuzeknop aan de zijkant naar 

'AUTO'.

Er zijn twee afdrukmodi beschikbaar.

• Automatische afdrukmodus
• Manuele afdrukmodus (initiële instelling)

Wanneer de automatische afdrukmodus geselecteerd wordt, begint het afdrukken onmiddellijk nadat het beeld opgeslagen werd in het 

geheugen. Wanneer de manuele afdrukmodus geselecteerd wordt, wordt het beeld opgeslagen in het geheugen. U kunt de beelden later 

selecteren en afdrukken.

Het beeld wordt opgeslagen in het geheugen. U kunt de 

beelden ook later nog selecteren en afdrukken in plaats 

van ze onmiddellijk af te drukken.

Het afdrukken begint onmiddellijk nadat het beeld 

opgeslagen werd in het geheugen.

Het onderstaande icoon verschijnt op het opnamescherm.

 � Manuele afdrukmodus (initiële instelling)
Schakel de printmoduskeuzeknop aan de zijkant naar 

'MANUEEL'.

Het onderstaande icoon verschijnt op het opnamescherm.
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Basisprincipes voor fotograferen en afspelen
Een foto nemen

In dit hoofdstuk worden de basisprincipes voor fotograferen beschreven.

~ Om de camera aan te zetten, draait u de lensring 

(aan-/uitschakelaar) in wijzerzin.

*

⁄

!

Hou de camera vast en bepaal de gewenste 

compositie voor de uiteindelijke foto.

Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen.

• Wanneer de camera scherpstelt:

De camera piept en de groene scherpstelkader 

verschijnt op het beeldscherm.

• Wanneer de camera niet scherpstelt:

De rode scherpstelkader verschijnt op het 

beeldscherm. Verander de compositie of gebruik 

de scherpstelvergrendeling. (Pagina 17)

Druk lichtjes de sluiterknop helemaal in om de foto 

te nemen.

De foto wordt genomen en opgeslagen in het 

geheugen van de camera.

• Indien de automatische afdrukmodus is 

ingesteld, wordt de foto afgedrukt. (Pagina 11)

• Hou de camera met beide handen vast wanneer u een 

foto neemt en druk uw ellebogen tegen uw zijden.

• Zorg ervoor dat u het lensoppervlak niet aanraakt 

wanneer u de sluiterknop indrukt.

• Druk lichtjes wanneer u de sluiterknop volledig indrukt.

• Zorg ervoor dat uw vingers of de riem de flitser, de lens of 

de uitwerpgleuf voor foto's niet bedekken.

• Wanneer een onderwerp zwak belicht is, kan het zijn dat 

de flitser afgaat wanneer men de foto neemt. U kunt de 

flitser zo instellen dat hij niet afgaat. (Pagina 18)

Selecteer de opnamemodus of voer de stappen uit om uw 

beeldeffecten te selecteren. (Pagina 15 tot 19)

@

Waarschuwingen met betrekking tot 
het geheugen van de camera
• Wanneer het geheugen vol raakt, ontspant de sluiter niet 

en kunt u geen foto maken. Wis de afbeeldingen in het 

geheugen of gebruik een andere geheugenkaart.

• U kunt tot 50 foto's opslaan in het geheugen. Wanneer 

u een geheugenkaart gebruikt, kunt u 1000 foto's per 

gigabyte opslaan.

• Beelden die in het geheugen opgeslagen zijn, kunnen 

beschadigd worden of verloren gaan in geval van 

problemen met de camera. We raden aan om van 

belangrijke bestanden een back-up te bewaren op andere 

media (bv. hard disk, CD-R, CD-RW of DVD-R, enz.).

• Wanneer u een reparatie vraagt, kunnen we de veiligheid 

van de beelden in het geheugen niet garanderen.

• Gelieve er rekening mee te houden dat het mogelijk is dat 

we tijdens de reparatie van de camera de inhoud van het 

geheugen bekijken.
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Basisprincipes voor fotograferen en afspelen
Foto's bekijken

Beelden kunnen worden bekeken op het beeldscherm. 

Neem een testfoto en controleer de resultaten vooraleer u 

een foto afdrukt.

~ Druk op de  (Afspeel)knop.

* Druk op 8 of 9 om een afbeelding te selecteren om te bekijken.

Het afspeelscherm aanpassen

U kunt inzoomen op het beeld op het beeldscherm of 

het aantal afbeeldingen veranderen dat tegelijk wordt 

getoond.

 � Inzoomen op het beeld
U kunt inzoomen op het beeld op het beeldscherm 

door de instelknop in wijzerzin te draaien.

• Gebruik de knoppen 6789 om het zoekerbeeld te 

verschuiven. 

• Wanneer u op de MENU/OK-knop of de (Terug)

knop drukt, annuleert u het inzoomen.

• U kunt een foto afdrukken terwijl er ingezoomd 

wordt. (Pagina 14)

 � Het aantal afbeeldingen op het scherm 
veranderen
U kunt het aantal afbeeldingen veranderen dat 

tegelijk op het scherm wordt getoond. Wanneer u de 

instelknop in tegenwijzerzin draait, verandert het aantal 

afbeeldingen (één, vier of negen).

• Wanneer u de instelknop in wijzerzin draait, 

verandert het aantal afbeeldingen (vier of één).

• Wanneer u op de MENU/OK-knop of de (Terug)

knop drukt, annuleert u het tegelijk tonen van 

verschillende afbeeldingen.

• U kunt een afbeelding afdrukken terwijl er vier of 

negen afbeeldingen worden getoond. (Pagina 14)

Normaal Zoom

10

Eén afbeelding Vier 
afbeeldingen

Negen 
afbeeldingen

De recentste afbeelding zal worden getoond.

Druk op 8 om een vorige afbeelding te tonen.

Druk op 9 om een volgende afbeelding te tonen.

• Wanneer u de sluiterknop volledig indrukt, 

verschijnt opnieuw het opnamescherm.
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Afdrukken
Voor het afdrukken van een afbeelding volgt u de volgende stappen.

• Wanneer de automatische afdrukmodus geselecteerd werd, 

wordt de afbeelding onmiddellijk na de opname afgedrukt. 

(Pagina 11)

~

*

⁄

!

Druk op de (Afdruk)knop.

Het onderstaande scherm verschijnt.

@ Druk op de MENU/OK-knop.

Het afdrukken begint.

• Om het afdrukken te stoppen, drukt u op de 

(Terug)knop.

¤

Pas het beeldeffect naar wens aan. 

(Pagina's 15 en 16)

 � Aanduiding van resterende foto's
Punten aan de rechterkant van het beeldscherm duiden 

aan hoeveel foto’s er nog beschikbaar zijn.

Eén punt wordt grijs telkens wanneer u een foto afdrukt.

• Wanneer er slechts twee foto’s over zijn, 

worden de punten rood.

Wanneer de foto 

uitgeworpen is (de camera 

maakt niet langer geluid), 

neemt u de randen van de 

foto vast en trekt u hem 

R U kunt een afbeelding die ingezoomd is afdrukken 

of vier of negen afbeeldingen op één film afdrukken. 

Gebruik de instelknop om verschillende afbeeldingen 

tegelijk te tonen in stap 2 wanneer de af te drukken 

afbeelding getoond wordt. (Pagina 13)

• Voor meer details over het uitnemen van de film, zie ook de 

instructies en waarschuwingen op het FUJIFILM Instant Film 

"instax SQUARE" filmpak.

• De ontwikkelingstijd bedraagt ongeveer 90 

seconden. (De tijd varieert in functie van de 

omgevingstemperatuur.)

Druk op de  (Afspeel)knop.

De recentste afbeelding zal worden getoond.

Druk op 8 of 9 om een afbeelding te selecteren om te bekijken.

Druk op 8 om een vorige afbeelding te tonen.

Druk op 9 om een volgende afbeelding te tonen.
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Filter

Beeldeffecten

~ Druk op de (Filter)knop terwijl het opname-/

afspeelscherm getoond wordt.

Het onderstaande scherm verschijnt.

* Gebruik de instelknop om een filter te selecteren.

Voor details over elke filter zie de tabel rechts.

! Druk opnieuw op de (Filter)knop.

Het filtereffect wordt op de afbeelding toegepast en 

de camera keert terug naar het vorige scherm.

• U kunt ook terugkeren naar het vorige scherm 

door op de MENU/OK-knop of de (Terug)knop 

te drukken.

• Om het filtereffect te annuleren, houdt u de (Filter)

knop ingedrukt.

Volg de onderstaande stappen om een filter te selecteren.

 � Filtereffecten die u kunt gebruiken

Type Details

Cornelius Maakt schaduw en licht in het beeld 

intenser.

Monochrome Maakt uw beeld monochroom.

Luna Maakt het beeld helderder en alle 

kleuren intenser.

Immerse Voegt kleurverzadiging en schaduwen 

toe.
Amber Voegt kleurverzadiging en schaduwen 

toe.

Marmalade Voegt een rode tint en een verbrande 

rand aan het beeld toe.

Martini Zachte huidtinten met een lichte 

vintage-touch.

Sepia Uitgesproken ouderwetse look

Roppongi Voegt helderheid en warmte toe aan 

het beeld.

Highline Maakt schaduwen intenser met een 

gelige tint.

U kunt rechtstreeks een effectenmenu selecteren door op een knop aan de achterkant te drukken om het beeldeffect aan te 

passen terwijl het opname-/afspeelscherm getoond wordt.
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Beeldeffecten
De helderheid aanpassen Vignettering

~

*

!

~

*

!

0

16

Volg de onderstaande stappen om de helderheid aan te passen.

Druk op de (Helderheids)knop terwijl het 

opname-/afspeelscherm getoond wordt.

Het onderstaande scherm verschijnt.

Gebruik de instelknop om de helderheid aan te passen.

Draai de instelknop in wijzerzin om het beeld helderder te 

maken en in tegenwijzerzin om het donkerder te maken.

Druk opnieuw op de (Helderheids)knop.

De aangepaste helderheid wordt op de afbeelding toegepast 

en de camera keert terug naar het vorige scherm.

• U kunt ook terugkeren naar het vorige scherm door op de 

MENU/OK-knop of de (Terug)knop te drukken.

• Om de aangepaste helderheid te annuleren, houdt u 

de (Helderheids)knop ingedrukt.

Pas de helderheid aan van de vier hoeken op de afbeelding. Volg de 

onderstaande stappen om de helderheid aan te passen.

Druk op de (Vignetterings)knop terwijl het 

opname-/afspeelscherm getoond wordt.

Het onderstaande scherm verschijnt.

Gebruik de instelknop om de helderheid van de vier 

hoeken aan te passen.

Draai de instelknop in wijzerzin om de hoeken 

donkerder te maken en in tegenwijzerzin om ze 

helderder te maken.

Druk opnieuw op de (Vignetterings)knop.

De aangepaste helderheid wordt op de afbeelding toegepast 

en de camera keert terug naar het vorige scherm.

• U kunt ook terugkeren naar het vorige scherm door op de 

MENU/OK-knop of de (Terug)knop te drukken.

• Om de aangepaste helderheid te annuleren, houdt u 

de (Vignetterings)knop ingedrukt.

Opmerkingen over beeldeffecten:
• Alle aangepaste waarden of effecten blijven ingesteld nadat u een foto gemaakt hebt. Ze worden echter geannuleerd wanneer u de 

afbeelding bekijkt op een ander toestel dan de camera (bv. een computer).

• U kunt meerdere effecten koppelen aan eenzelfde afbeelding.

• Hou de (Terug)knop ingedrukt om alle aangepaste waarden of effecten te annuleren.

• Afhankelijk van het onderwerp of de camera-instellingen, kunnen afbeeldingen (in sommige gevallen) korrelig zijn of variëren qua 

helderheid en kleurschakering. 
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Meer over fotografie
De AE/AF-vergrendeling gebruiken De zelfontspanner gebruiken

Gebruik de AE/AF-vergrendeling om het scherpstellen/de belichting 

vast te houden door de sluiterknop half in te drukken. De AE/

AF-vergrendeling is nuttig wanneer u een foto neemt waarbij het 

onderwerp zich niet centraal bevindt.

~

*

!

Plaats het onderwerp zodat het midden van de compositie 

scherpgesteld wordt en druk dan de sluiterknop half in.

Bepaal de compositie terwijl de sluiterknop half 

ingedrukt is.

Druk de sluiterknop helemaal in om de foto te 

nemen.

Gebruik de zelfontspanner om de fotograaf deel te laten uitmaken 

van een groepsfoto of om een wazig beeld te vermijden wanneer de 

sluiterknop ingedrukt wordt.

~

*

!

Druk op de MENU/OK-knop op het 

opnamescherm.

Selecteer ZELFONTSPANNER en druk dan op de  

MENU/OK-knop.

Het opnamemenu verschijnt.

Druk de sluiterknop volledig in.

• Wanneer u 10 SEC selecteert:

Wanneer u de sluiterknop indrukt, gaat de lamp voor 

AF-hulpbelichting/zelfontspanner branden; daarna 

knippert ze gedurende 3 seconden voordat de opname 

gemaakt wordt.

• Wanneer u 2 SEC selecteert:

Wanneer u de sluiterknop indrukt, gaat de lamp voor 

AF-hulpbelichting/zelfontspanner knipperen.

⁄

Selecteer 10 SEC of 2 SECen druk dan op de MENU/

OK-knop.

• Om de zelfontsluiter uit te zetten, drukt u op de 

(Terug)knop.

Aangezien het mogelijk is dat het de camera niet 
lukt om scherp te stellen bij de onderstaande 
onderwerpen, raden we u aan de AE/AF-
vergrendeling te gebruiken.
• Sterk glanzende onderwerpen zoals spiegels of 

autocarrosserieën

• Snel bewegende onderwerpen

• Onderwerpen die gefotografeerd worden door een 

raam of een ander reflecterend voorwerp

• Donkere onderwerpen en onderwerpen die eerder 

licht opnemen dan het te weerkaatsen, zoals haar of 

vacht

• Ijle onderwerpen, zoals rook of vlammen

• Onderwerpen die weinig contrasteren met de 

achtergrond (bv. onderwerpen die dezelfde kleur 

hebben als de achtergrond)

• Onderwerpen die zich voor of achter een sterk 

contrasterend voorwerp in hetzelfde scherpstelkader 

bevinden (bv. een onderwerp dat gefotografeerd 

wordt tegen een achtergrond van sterk 

contrasterende elementen)
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Meer over fotografie

De flitser gebruiken

Gebruik de flitser wanneer u 's nachts fotografeert of binnen met weinig licht.

~

*

!

Druk de sluiterknop in om een foto te maken.⁄

Selecteer de flitserinstelling en druk dan op de 

MENU/OK-knop.

Zie de rechterkolom voor details over elke 

flitserinstelling.

 � Flitserinstellingen
Kies een van de onderstaande instellingen.

•  AUTOMATISCHE FLITS
De flitser gaat automatisch af wanneer de camera 

herkent dat het donker is. Aanbevolen in de meeste 

situaties.

•  GEFORCEERDE FLITS
De flitser gaat altijd af, ongeacht de helderheid 

van het onderwerp. Gebruik deze instelling voor 

onderwerpen in tegenlicht.

•  FLITS ONDERDRUKT
De flitser gaat niet af, zelfs niet wanneer het 

onderwerp zwak belicht is. Aanbevolen wanneer het 

verboden is een flitser te gebruiken. 

We raden u aan om een statief te gebruiken wanneer 

u in het donker fotografeert.

•  TRAGE FLITSSYNCHRONISATIE
Als de flitser afgaat met een trage sluitersnelheid 

(trage flitssynchronisatie) op een donkere plaats, 

worden de achtergrond en het onderwerp ervoor 

helder gefotografeerd.

Hou er rekening mee dat het beeld overbelicht zou 

kunnen worden wanneer u deze instelling gebruikt op 

een lichte plaats.

•  RODE OGEN & TRAAG
Deze instelling minimaliseert "rode ogen", 

die veroorzaakt worden doordat het flitslicht 

weerkaatst op de netvliezen van de geportretteerde 

onderwerpen wanneer u de flitser gebruikt op een 

donkere plaats.

Wanneer u deze instelling selecteert, gaat de flitser 

verschillende keren af voordat de foto genomen 

wordt om het "rode ogen"-effect te minimaliseren.

Druk op de MENU/OK-knop op het 

opnamescherm.

Het opnamemenu verschijnt.

Selecteer FLITSER en druk dan op de  MENU/OK-

knop.
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STD STANDAARD
Selecteer deze optie voor normale fotografie.

De flitser gaat automatisch af wanneer de camera herkent 

dat het donker is.

U kunt een instelling kiezen waarbij de flitser niet afgaat.

(Pagina 18)

Ｂ "BULB"-MODUS
De sluiter blijft openstaan terwijl de sluiterknop ingedrukt 

wordt. Gebruik deze optie wanneer u een nachtelijk zicht 

fotografeert. In dit geval is het gebruik van een tafel of 

statief noodzakelijk.

• Pas de tijd voor het indrukken van de sluiterknop aan in 

functie van de helderheid.

DUBBELE BELICHTING
Druk tweemaal op de sluiterknop om twee onderwerpen 

in één foto te fotograferen. Nadat u het eerste onderwerp 

gefotografeerd hebt, fotografeert u het tweede. Volg de 

instructies op het beeldscherm.

STD STANDAARD Ｂ "BULB"-MODUS

DUBBELE BELICHTING

De opnamemodus veranderen

Een opnamemodus selecteren Opnamemodus

Selecteer een opnamemodus in functie van het onderwerp of het doel.

Volg de onderstaande stappen om een opnamemodus te selecteren.

~

*

!

Druk op de MENU/OK-knop op het opnamescherm.

Selecteer OPNAMEMODUS en druk dan op de 

MENU/OK-knop of 9.

Het opnamemenuscherm verschijnt.

Druk op de  (Terug)knop.

Het LCD-beeldscherm gaat terug naar het 

opnamescherm.

⁄

Selecteer de opnamemodus en druk dan op de 

MENU/OK-knop.

De gewijzigde instelling wordt toegepast.

R Wanneer u een andere sluiterknop gebruikt om een 

opnamemodus te selecteren, verandert de modus 

telkens wanneer u op de sluiterknop drukt.
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Afdrukken uit afdrukhistoriek (opnieuw afdrukken)
Druk een foto af met dezelfde instellingen (bv. beeldeffect) als die waarmee u de foto in het verleden reeds afdrukte. Volg 

de onderstaande stappen voor de bediening.

*

!

@

#

⁄

~ Druk op de  (Afspeel)knop.

De recentste afbeelding zal getoond worden.

Druk op de MENU/OK-knop.

Het afspeelmenu verschijnt.

Selecteer AFDRUKHISTORIEK en druk dan op de MENU/

OK-knop.

Het scherm om een afbeelding te selecteren verschijnt.

• De laatste 50 afdrukken worden in het geheugen 

opgeslagen.

• Wanneer er meer dan 50 afdrukken in het geheugen 

opgeslagen worden, worden de oudste door de 

nieuwere overschreven.

Druk op 8 of 9 om een afbeelding te selecteren om af te 

drukken.

Druk op 8 om een vorige afbeelding te tonen.

Druk op 9 om een volgende afbeelding te tonen.

• U kunt een scherm selecteren met vier of negen 

afbeeldingen.

Druk op de MENU/OK-knop.

Het afdrukken begint.

• Om het afdrukken te stoppen, drukt u op de (Terug)

knop.

Wanneer de film uitgeworpen is (de camera maakt 

niet langer geluid), neemt u de randen van de film 

vast en trekt u hem eruit.

• Het is niet mogelijk om de afdrukhistoriek op een 

geheugenkaart te bewaren.

• De volledige afdrukhistoriek wordt gewist wanneer u 

het geheugen initialiseert. (Pagina 24)

• Het is niet mogelijk om afbeeldingen uit de 

afdrukhistoriek te bewerken of er effecten aan toe te 

voegen.

Druk op de (Afdruk)knop.

¤
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Een geheugenkaart gebruiken

De geheugenkaart invoeren

Schuif de geheugenkaart in de gleuf zoals hieronder 

getoond totdat ze achterin de gleuf vastklikt.

Schuif het deksel van de kaartgleuf open.~

*

! Sluit de kaartgleuf.

Deze camera kan ongeveer 50 afbeeldingen in het geheugen opslaan. Het gebruik van een geheugenkaart echter laat u 

toe om meer afbeeldingen te bewaren.

Waarschuwingen met betrekking tot 
de geheugenkaart
• Micro SD/micro SDHC-kaarten werden goedgekeurd voor 

gebruik in deze camera. Het gebruik van andere dan de 

gespecificeerde kaarten kan de camera beschadigen.

• Geheugenkaarten zijn klein en kunnen worden ingeslikt; hou 

ze buiten het bereik van kinderen. Wanneer een kind een 

geheugenkaart inslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

• Zet de camera niet uit en verwijder de geheugenkaart niet 
terwijl de geheugenkaart geformatteerd wordt of terwijl 
er gegevens worden opgeslagen of van de kaart gewist. 
Anders kan de kaart worden beschadigd.

• Vermijd het om geheugenkaarten te gebruiken of te bewaren 

in een omgeving met veel statische elektriciteit of elektrisch 

lawaai.

• Wanneer u een geheugenkaart met statische elektriciteit in 

de camera invoert, kan dit de werking ervan aantasten. In 

dergelijk geval dient u de camera uit en opnieuw aan te zetten.

• Bewaar geheugenkaarten niet in een zak; anders kan er druk 

op uitgeoefend worden, waardoor de kaart beschadigd kan 

worden.

• Wanneer u de geheugenkaart verwijdert na een langdurig 

gebruik van de camera, kan de kaart warm zijn. Dit is echter 

geen probleem.

• Kleef geen etiketten op geheugenkaarten. Loskomende 

etiketten kunnen de werking van de camera aantasten.

Waarschuwingen met betrekking tot 
het gebruik van de geheugenkaart op 
een computer  
• Formatteer geheugenkaarten voor het eerste gebruik en 

herformatteer zeker alle geheugenkaarten nadat u ze in een 

computer of ander toestel gebruikt hebt.

• Er worden automatisch mappen gecreëerd wanneer u een 

geheugenkaart gebruikt die geformatteerd werd met de 

camera. Verander de naam van de map of het bestand niet 

op een computer; anders kunt u de geheugenkaart niet 

gebruiken.

• Gebruik de camera om beeldbestanden te wissen.

• Bewerk beeldbestanden nadat u ze naar een harde schijf 

gekopieerd of verplaatst hebt. Bewerk best geen originele 

beeldbestanden. 

R Om de geheugenkaart te verwijderen, duwt u erop en laat u ze 

daarna langzaam los. De kaart kan manueel worden verwijderd.

Waarschuwing
• Wanneer u de kaart verwijdert, duw er dan op  met 

uw vinger en laat de kaart langzaam los; anders zou 

de kaart te snel uit de gleuf kunnen springen.

Afdrukken van beelden gemaakt met 
een andere camera

U kunt foto's gemaakt met een andere camera afdrukken door een 

geheugenkaart in te voeren waarop foto's staan. Deze moeten echter 

voldoen aan de volgende voorwaarden.

• Kopieer af te drukken foto's naar de hoofddirectory in plaats van 

ze naar een map te kopiëren.

• De bestandsnaam dient vier hoofdletters te bevatten (A tot X), 

gevolgd door vier cijfers.
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 � Opties in het opnamemenu

OPNAMEMODUS

Selecteer een opnamemodus in functie van het doel of 

de situatie. (Pagina 19)

• U kunt ook een sluiterknop gebruiken waaraan u de 

functie om de opnamemodus te veranderen koppelt 

in SLUITERKNOPINSTELLINGEN. Druk verschillende 

keren op de knop om een opnamemodus te 

selecteren.

FLITSER

Selecteer een instelling om te fotograferen met de 

flitser. (Pagina 18)

ZELFONTSPANNER

Selecteer een instelling wanneer u de zelfontspanner 

gebruikt. (Pagina 17)

AF-BELICHTING

Wanneer u AAN selecteert, gaat de AF-hulpbelichting 

branden terwijl scherpgesteld wordt om de 

automatische scherpstelling te helpen wanneer het 

donker is.

Optie: AAN/UIT

• Het is mogelijk dat de camera in sommige gevallen 

niet in staat is scherp te stellen met de AF-

hulpbelichting.

• Als u dichtbij het onderwerp bent, kan het zijn dat de 

AF-hulpbelichting niet zo effectief is als u verwacht.

• Zorg ervoor dat de AF-hulpbelichting niet recht in 

iemands ogen schijnt.

Menu's

Volg de onderstaande stappen om het opnamemenu in 

te stellen of te wijzigen.

~

*

!

Druk op de MENU/OK-knop op het opnamescherm.

Selecteer de instellingsoptie om de instelling te 

veranderen.

Opnamemenu

Het menuscherm verschijnt.

Druk op de  (Terug)knop.

Het LCD-beeldscherm gaat terug naar het 

opnamescherm.

⁄

Druk op de MENU/OK-knop.

De gewijzigde instelling wordt toegepast.



23

EN

Menu's

 � Opties in het afspeelmenu

AFDRUKKEN

Druk op de MENU/OK-knop om het afdrukken te starten. 

(Pagina 14)

AFDRUKHISTORIEK

Afspeelmenu

Er kunnen tot 50 afbeeldingen getoond worden die in 

het verleden reeds afgedrukt werden.

Selecteer een afbeelding en druk dan op de MENU/OK-

knop om het afdrukken te starten. (Pagina 20)

WISSEN

Wis afbeeldingen één voor één of allemaal tegelijk.

Optie: FRAME/ALLE FRAMES

BEELDROTATIE

Draai een afbeelding 90 graden.

Gebruik de instelknop voor de bediening.

KOPIËREN

Kopieer beelden in het geheugen van de camera naar 

een geheugenkaart en omgekeerd.

Volg de onderstaande procedure.

1 Druk op de MENU/OK-knop of 9.

2 Selecteer de bestemming en druk dan op de MENU/

OK-knop of 9.

3 Selecteer FRAME of ALLE FRAMES en druk dan op de 

MENU/OK-knop of 9.

Het kopiëren begint wanneer u ALLE FRAMES 

selecteert.

Ga naar stap 4 wanneer u een FRAME selecteert.

4 Selecteer een afbeelding om te kopiëren en druk dan 

op de MENU/OK-knop of 9.

AUTOMATISCHE ROTATIE OP AFSPEELSCHERM

Wanneer u AAN selecteert, wordt een afbeelding 

gedraaid op het afspeelscherm.

Optie: AAN/UIT

Volg de onderstaande stappen om het afspeelmenu in te 

stellen of te wijzigen.

~

*

!

Druk op de MENU/OK-knop op het afspeelscherm.

Selecteer de instellingsoptie om de instelling te 

veranderen.

Het menuscherm verschijnt.

Druk op de  (Terug)knop.

Het LCD-beeldscherm gaat terug naar het 

afspeelscherm.

⁄

Druk op de MENU/OK-knop.

De gewijzigde instelling wordt toegepast.
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Menu's

 � Opties in het instellingenmenu

DATUM/TIJD

Voer de datum en de tijd in. (Pagina 8)

DATUMSTEMPEL

Wanneer u AAN selecteert, wordt de huidige datum 

afgedrukt rechts onderaan de afbeelding.  De 

instellingen in DATUM/TIJD hebben een invloed op de 

volgorde van jaar/maand/dag.

言語/LANG.

Instellingenmenu

Stel de taal in die op het scherm getoond wordt.

VOLUME

Pas het geluidsvolume van de bediening, de sluiterknop 

of het opstarten aan.

Optie: UIT/1/2/3

Selecteer UIT om de geluiden uit te zetten.

SLUITERKNOPINSTELLINGEN

Bepaal de functie van de linker/rechter sluiterknop. 

(Pagina 9)

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Selecteer de tijd waarna de camera automatisch 

uitschakelt als hij niet bediend wordt.

Optie: 5 MIN./2 MIN./UIT

TERUGZETTEN

Zet alle instellingen terug op de standaardwaarden.

De datum en tijd die gespecificeerd zijn in DATUM/TIJD 

worden niet teruggezet.

FORMATTEREN

Initialiseer het geheugen van de camera of een 

geheugenkaart die in de kaartgleuf ingevoerd werd. Alle 

bewaarde afbeeldingen zullen gewist worden.

FIRMWARE-UPGRADE

Update de firmware.

Bewaar de firmware vooraf op een geheugenkaart, voer 

deze in in de kaartgleuf en volg dan de instructies op 

het beeldscherm.

Download de meest recente firmware van onze website.

Volg de onderstaande stappen om het instellingenmenu 

in te stellen of te wijzigen.

~

*

!

Druk op de MENU/OK-knop op het opname-/

afspeelscherm.

Selecteer de instellingsoptie om de instelling te 

veranderen.

Het menuscherm verschijnt.

Druk op de (Terug)knop.

Het LCD-beeldscherm gaat terug naar het 

opnamescherm.

⁄

Druk op de MENU/OK-knop.

De gewijzigde instelling wordt toegepast.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Camera

Beeldsensor 1/4 inch, CMOS met primaire kleurenfilter

Effectieve pixels 1920 x 1920

Opslagmedia Ingebouwd geheugen, microSD/microSDHC geheugenkaart

Opslagcapaciteit Ingebouwd geheugen: ca. 50 bestanden

micro SD/micro SDHC geheugenkaart: ca. 1000 bestanden per gigabyte

Bestandssysteem Voldoet aan de voorwaarden van het Design Rule for Camera File System 

(DCF), Exif versie 2.3, ondersteunt JPEG en PIM

Brandpuntsafstand Vastgelegd op 28,5 mm (gelijkwaardig aan 35 mm formaat)

Diafragmaopening F2.4

Autofocussysteem Enkelvoudige AF (contrastdetectie TTL, uitgerust met AF-belichting)

Scherpstelbereik 10 cm tot ∞

Sluitersnelheid 1/29500 sec. tot 1/2 sec. (Automatisch), maximum 10 sec. in "Bulb"-

modus

Lichtgevoeligheid ISO 100 tot 1600 (Automatisch)

Belichtingsregeling Geprogrammeerde AE

Meting TTL 256-zonemeting, Multimeting

Witbalans Automatisch

Flitser Automatisch/Geforceerde flits/Flits onderdrukt/Trage flitssynchronisatie/

Rodeogenreductie

Effectief bereik: ca. 50 cm tot 8 m

Opnamemodus Standaard, Dubbele Belichting, "Bulb"-modus

Zelfontspanner Ca. 10 sec./Ca. 2 sec.

Beeldeffect 10 Filters, Helderheidsaanpassing, Vignettering

Afspeelfunctie Bijsnijden, tonen van meerdere beelden
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TECHNISCHE GEGEVENS
Printer

Film FUJIFILM Instant Film “instax SQUARE” (apart te koop)

Fotocapaciteit 10 prints/pak

Afmetingen film 86 mm x 72 mm

Fotogrootte 62 mm x 62 mm

Ondersteunde beeldgrootte 800 x 800 beeldpunten

Afdrukresolutie 12,5 dots/mm (318 dpi, 80 μm dot pitch)

Printlagen 256 lagen per kleur (RGB)

Ondersteunde beeldformaten JPEG (Het is mogelijk dat sommige beelden die werden bewaard met 

fotobewerkingssoftware niet worden getoond of afgedrukt.)

Afdruktijd Ca. 12 seconden

Tijdstip van afdrukken Afdruk onmiddellijk na opname/Afdruk na selecteren van foto

Afdrukfunctie Beelden op ingebouwd geheugen/micro SD-kaart

Opnieuw afdrukken Tot 50 van de laatste afdrukken kunnen worden afgedrukt

(Tot 50 afbeeldingen kunnen worden opgeslagen in de afdrukhistoriek)

Digitale zoom Tot 2,4 x bij afdruk (pixels: 800 x 800)

Filmdetectie Ja (Automatische uitwerping wanneer ingevoerd)
Andere

LCD-beeldscherm 3,0 inch (7,6 cm) TFT LCD-kleurenbeeldscherm

Pixels: ca. 460.000 beeldpunten

Ingangen/uitgangen Micro-USB (enkel om te laden)

Batterij NP-50

Oplaadfunctie Ingebouwd

Afdrukcapaciteit Ca. 160 afdrukken (Beginnend met volledig opgeladen batterij)

* Varieert in functie van de gebruiksomstandigheden.

Laadtijd Ca. 3 tot 4 uur (Met gebruik van 0,5A USB-poort)

 * Varieert in functie van de luchttemperatuur.

Afmetingen 119 mm x 47 mm x 127 mm (B x D x H)

Gewicht 450 g (incl. filmpak en batterij)
* Bovengenoemde kenmerken kunnen worden gewijzigd met het oog op hun verbetering.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Lees het onderstaande wanneer u denkt dat er een probleem is met uw camera. Als u de oplossing niet vindt, 
neem dan contact op met een erkende FUJIFILM-verdeler.
Of bezoek de onderstaande website.

FUJIFILM website： http://fujifilm.com/

Tijdens het gebruik

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing
De camera kan niet 

worden aangezet.

① De batterij is niet voldoende 
opgeladen.

② De batterij werd niet correct 
ingebracht.

① Laad de batterij volledig op.
② Breng de batterij correct in.

De batterij wordt te 

snel leeg.

① U gebruikt de camera op een zeer 
koude plaats.

② De polen van de batterij zijn vuil.
③ U gebruikt gedurende lange tijd 

dezelfde batterij.

① Steek de batterij in uw zak om ze op te warmen en breng 
ze onmiddellijk voor het gebruik in de camera in.

② Verwijder de batterij, reinig de polen met een schone, 
droge doek en breng de batterij vervolgens opnieuw in.

③ De batterij heeft het einde van haar levensduur bereikt. 
Vervang ze door een nieuwe batterij.

De camera schakelt uit 

tijdens het gebruik.

● De batterij is bijna leeg. ● Vervang door een volledig opgeladen batterij.

Het opladen van de 

batterij start niet.

① De batterij werd niet ingebracht.
② De batterij werd in de verkeerde 

richting ingebracht.
③ De AC-adapter is niet correct op een 

stopcontact aangesloten.

① Voer de batterij in.
② Voer de batterij opnieuw in in de juiste richting.
③ Sluit de AC-adapter correct op een stopcontact aan.

Het duurt lang om de 

batterij op te laden.

● U laadt de batterij op een zeer koude 
plaats op.

● Bij lage temperaturen kan het lang duren om de batterij 
op te laden.

Tijdens het opladen 

van de batterij knippert 

de lamp van de 

AF-hulpbelichting/

zelfontspanner of 

verschijnt er een 

foutmelding op het 

LCD-beeldscherm dat 

het niet mogelijk is om 

de batterij op te laden.

① De polen van de batterij zijn vuil.
② De batterij heeft het einde van haar 

levensduur bereikt of is stuk.
③ De batterij is te warm of te koud.

① Verwijder de batterij, reinig de polen met een schone, 
droge doek en breng de batterij vervolgens opnieuw in. 
Voer ze in de juiste richting in.

② Vervang ze door een nieuwe batterij. Als hiermee het 
probleem niet opgelost is, neem dan contact op met een 
erkende FUJIFILM-verdeler. 

③ Laad de batterij opnieuw op eens de temperatuur van de 
batterij gestabiliseerd is.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

Er verschijnt een niet 

gewenste taal op het 

beeldscherm.

● De taalinstelling (言語/LANG.) op het 
instellingenmenu is niet correct.

● Selecteer uw taal in het menu.

Er wordt geen foto 

genomen wanneer de 

sluiterknop ingedrukt 

wordt.

① De camera staat niet aan.
② De batterij is bijna leeg.
③ Het geheugen van de camera of de 

geheugenkaart is vol.
④ De geheugenkaart werd niet 

geformatteerd.
5 Het contact van de geheugenkaart 

(goudkleurig deel) is vuil.
6 De geheugenkaart is beschadigd.

① Zet de camera aan.
② Laad de batterij volledig op.
③ Voer een nieuwe geheugenkaart in of wis beelden.
④ Gebruik een geheugenkaart die met deze camera 

geformatteerd werd.
5 Reinig het contact van de geheugenkaart met een droge, 

zachte doek.
6 Voer een nieuwe geheugenkaart in.

Het beeldscherm werd 

donker na de opname.

● De flitser gaat af voor de opname. ● Het is mogelijk dat het beeldscherm donker wordt terwijl 
de flitser oplaadt. Wacht totdat de flitser opgeladen is.

De camera stelt niet 

scherp.

● Het onderwerp is niet geschikt voor 
automatische scherpstelling. (Pagina 
17)

● Gebruik de AE/AF-vergrendeling.

De flitser gaat niet af. ① U probeerde een foto te maken terwijl 
de flitser aan het opladen was.

2 FLITS ONDERDRUKT wordt 
geselecteerd voor FLITSER.

③ De batterij is bijna leeg.

① Druk op de sluiterknop nadat de flitser opgeladen werd.
2 Selecteer een andere flitserinstelling dan FLITS 

ONDERDRUKT. (Pagina 18)
③ Vervang door een volledig opgeladen batterij.

De flitser belicht 

het onderwerp niet 

volledig.

① Het onderwerp bevindt zich niet 
binnen het bereik van de flitser.

② Het venster van de flitser wordt bedekt.

① Plaats het onderwerp binnen het bereik van de flitser.
② Hou de camera correct vast.

De foto's zijn wazig. ① De lens is vuil.
② De scherpstelkader is rood wanneer u 

een foto maakt.

① Maak de lens schoon.
② Verzeker u ervan dat de scherpstelkader groen is voordat 

u een foto maakt.

Er staan vlekken op de 

foto's.

● Een trage sluitersnelheid (bv. 
bulb) wordt geselecteerd bij hoge 
temperaturen.

● Dit komt door de kenmerken van een CCD en betekent 
niet dat er een probleem is.

De camera reageert 

niet.

① De camera werkt soms niet goed.
② De batterij is bijna leeg.

① Verwijder de batterij en voer ze opnieuw in. 
Als hiermee het probleem niet opgelost is, neem dan 
contact op met een erkende FUJIFILM-verdeler.

② Vervang door een volledig opgeladen batterij.

Het filmpak kan niet 

worden ingevoerd, of 

het invoeren verloopt 

erg stroef.

① Het filmpak is niet bedoeld voor uw 
camera.

② Het filmpak zit niet correct in de 
camera.

① Gebruik enkel FUJIFILM Instant Film “instax SQUARE”. 
(Andere films zijn onbruikbaar.)

② Zorg dat de gele lijn op het filmpak overeenkomt met de 
gele aanduiding op uw camera.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

De filmhoes wordt niet 

uitgeworpen.

● De camera heeft het filmpak niet 
herkend.

● Verwijder het filmpak en breng het opnieuw in.

De film wordt niet 

volledig uitgeworpen.

● De camera schokt of is gevallen en de 
film zit niet meer recht in het toestel.

① Neem de film vast bij de rand en trek hem uit het toestel.
② De volgende printopdracht duwt de vastgelopen film uit 

het toestel.

Het filmpak wordt niet 

uitgeworpen.

① De camera schokt of is gevallen en de 
film zit niet meer recht in het toestel.

② De film is vastgelopen.

① Voer een nieuw filmpak in.
② Zet de camera uit en weer aan. Als dit het probleem niet 

oplost, verwijder dan de vastgelopen film en voer een 
nieuw filmpak in.

Afgedrukte foto's

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing
De juiste datum wordt 

niet afgedrukt.

● De datuminstelling is niet correct. ● Voer de datuminstellingen opnieuw uit. (Pagina 24)

De afgedrukte foto is 

gedeeltelijk of volledig 

wit.

● De achterklep werd geopend alvorens 
alle film opgebruikt was.

● Open de achterklep nooit voordat u de film volledig hebt 
opgebruikt; doet u dit wel, dan wordt de rest van de film 
belicht en is hij onbruikbaar.

De foto is onscherp. ① Er is druk uitgeoefend op de foto 
onmiddellijk nadat hij uit de printer 
kwam.

② De foto kwam er niet gemakkelijk uit.

① U mag de foto niet schudden, buigen, vouwen of erop 
drukken.

② U mag de uitwerpgleuf voor foto's niet bedekken.

Er staat een zwarte 

streep onderaan de 

afgedrukte foto.

● De camera schokt of is gevallen en de 
film zit niet meer recht in het toestel.

● Druk de foto opnieuw af. Als dit het probleem niet oplost, 
voer dan een nieuw filmpak in.
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Belangrijke opmerkingen INZAKE VEILIGHEID
Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid en om een veilige service te bieden wanneer het correct en in over-
eenstemming met de gebruikershandleiding en instructies wordt gebruikt. Het is belangrijk dat zowel het product als 
de INSTAX films correct worden gehanteerd en alleen gebruikt worden om foto's af te drukken volgens de instructies in 
deze gebruikershandleiding en de instructies voor de INSTAX minifilm. Voor uw gemak en veiligheid dient u de richtli-
jnen van deze gebruikershandleiding te volgen. Het is ook raadzaam om deze handleiding na het lezen op een veilige 
en handige plaats te bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen.

 WAARSCHUWING

Dit pictogram duidt op gevaar, dat kan leiden tot ernstig of fataal letsel. Gelieve deze instructies te volgen.

 WAARSCHUWING
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 Als de camera (of de batterijen) heet worden, rook of een brandlucht afgeven of anderszins abnormaal lijken, 
verwijder dan onmiddellijk de batterijen. Storingen van deze aard kunnen brand doen ontstaan en brandwonden 
veroorzaken. (Wees bijzonder voorzichtig om brandwonden te voorkomen bij het verwijderen van de batterijen 
of bij het uittrekken van de USB-kabel.)
 Als de camera in het water is gevallen of als er water, metaal of andere vreemde voorwerpen in de camera zijn 
geraakt, verwijder dan onmiddellijk de batterijen, trek de AC-adapter uit het toestel en uit het stopcontact. 
Storingen van deze aard kunnen de camera doen oververhit geraken of in brand vliegen.
 Gebruik deze camera niet in de nabijheid van brandbaar gas, benzine, benzeen, verfverdunner of andere 
onstabiele stoffen die gevaarlijke dampen kunnen afgeven. Storingen van deze aard kunnen de camera doen 
ontploffen of in brand vliegen en kunnen brandwonden veroorzaken.
 Neem de batterijen nooit uit elkaar. Stel de batterijen niet bloot aan hitte, gooi ze niet in het vuur, probeer ze niet 
herop te laden of kort te sluiten, laat ze niet vallen en onderwerp ze niet aan druk. De batterijen zouden kunnen 
ontploffen.
Gebruik alleen het soort batterijen dat wordt aanbevolen in de gebruikershandleiding van uw camera. Storingen 
van deze aard kunnen de camera doen oververhit geraken of in brand vliegen.
Verzeker u ervan dat de batterijen worden opgeborgen op een veilige plaats, buiten het bereik van baby's, jonge 
kinderen en huisdieren. Jonge kinderen of dieren zouden de batterijen per ongeluk kunnen inslikken. Indien dit gebeurt, 
raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
 Gebruik alleen de gespecificeerde batterij die bestemd is voor uw camera. Gebruik de camera ook niet met een 
ander netspanningsvoltage dan het voltage dat wordt aangegeven in de handleiding. Het gebruik van andere 
batterijen zou de camera kunnen doen oververhitten of in brand vliegen.
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 WAARSCHUWING
 Probeer dit product nooit uit elkaar te halen. U zou zich kunnen verwonden.

 Ondervindt u problemen met de camera, probeer hem dan nooit zelf te herstellen. U zou zich kunnen verwonden.

 Als dit product op de grond valt of beschadigd geraakt waardoor de binnenkant zichtbaar wordt, raak deze dan niet aan. Neem in dat 

geval contact op met uw FUJIFILM-verdeler.

 Raak geen onderdelen of uitstekende delen in de achterklep aan. U zou zich kunnen verwonden.

 Maak dit product nooit nat en raak het nooit aan met natte handen. U zou een elektrische schok kunnen krijgen.

 Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van verschillende types tezamen. Zorg ervoor dat de C- en D-polariteit van de 

batterij correct is. Een beschadigde batterij of lekkende elektrolyt kan brand, verwondingen en milieuvervuiling veroorzaken.

Indien u de camera voor lange tijd ongebruikt laat (omdat u met vakantie bent, bijvoorbeeld), haal de batterijen er dan uit en 

ontkoppel de netadapter en de USB-kabel. Doet u dit niet, dan bestaat het gevaar op brand.

 Verplaats de camera niet terwijl de USB-kabel er nog aan vastzit. Dit zou de USB-kabel kunnen beschadigen en brand of een 

elektrische schok kunnen veroorzaken.

 Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen. Dit product zou kleine kinderen kunnen verwonden.

 Bedek of wikkel de camera of de AC-adapter niet in een doek of deken. Hierdoor kan de temperatuur oplopen, wat de behuizing kan 

vervormen en zelfs brand veroorzaken.

 Bij gebruik van de camera, zorg ervoor dat het batterijdeksel is bevestigd; zo niet zou u zich kunnen verwonden.

Het "CE" label garandeert dat dit product voldoet aan de eisen van de EU (Europese Unie) met betrekking 

tot de veiligheid, de volksgezondheid, het milieu en de consumentenbescherming. (“CE” is de afkorting van 

Conformité Européenne.)

FUJIFILM verklaart hierbij dat deze camera in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen 

van richtlijn 1999/5/EG.

Dit symbool op het product, of in de handleiding en in de garantie, en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet kan 

worden verwerkt als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het naar een toepasselijk inzamelpunt voor de recyclage van 

elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt vernietigd, 

helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen, die kunnen worden 

veroorzaakt door de onjuiste verwerking van dit product. Als uw apparatuur gemakkelijk verwijderbare batterijen of accu's 

bevat, dan moet u deze afzonderlijk volgens de plaatselijke voorschriften inleveren. 

De recyclage van materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen. Voor verdere informatie over de recyclage van dit product kunt u contact 

opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product hebt aangekocht.

Voor landen buiten de EU: indien u dit product wenst weg te gooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of de verdeler en vraag 

informatie over de juiste manier om dit product te verwerken.

Wegwerpen van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens

Wegwerpen van elektrische en elektronische apparatuur 

(van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
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GOEDE PRAKTIJKEN I.V.M. DE ZORG VOOR UW CAMERA

DE ZORG VOOR UW CAMERA
1  Uw camera is een precisie-instrument. Laat hem niet nat worden en laat hem niet vallen. Vermijd ook blootstelling aan zand.

2  Gebruik geen riem die bedoeld is voor een mobiele telefoon of andere gelijkaardige elektronische apparaten. Dergelijke riemen zijn gewoonlijk 

niet sterk genoeg om uw camera goed vast te houden. Gebruik voor de veiligheid enkel riemen die ontworpen zijn voor uw camera en gebruik 

deze enkel zoals aangegeven in de instructies.

3  Wanneer u een statief gebruikt, controleer dan de sterkte van het statief en monteer vervolgens de camera door het statief te draaien en niet de 

camera. Wanneer u de camera op een statief monteert, wees dan voorzichtig dat u hem niet te sterk vastschroeft en dat u geen overmatige kracht 

uitoefent. Draag de camera ook niet wanneer hij op het statief gemonteerd is. Dit kan leiden tot verwondingen of schade aan de camera.

4  Als u de camera gedurende een lange periode niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en berg ze op zodat ze beschermd zijn tegen hitte, stof 

en vocht.

5  Veeg het toestel niet schoon met vluchtige middelen zoals verdunner of alcohol.

6  Houd de film en de binnenkant van de camera schoon om de films niet te beschadigen.

7  Laat uw camera bij warm weer niet achter op warme plaatsen, zoals in uw wagen of op het strand. Laat hem niet te lang in een vochtige omgev-

ing.

8  Motwerende gassen zoals naftaleen kunnen uw camera en de afdrukken beschadigen. Berg uw camera en prints veilig op in een lade of een kast.

9  Uw camera wordt bestuurd door software en kan daarom in zeldzame gevallen storingen vertonen. 

Indien u storingen opmerkt, reset uw toestel door de batterijen uit de camera te halen en ze na een tijdje terug te plaatsen.

0  Houd er rekening mee dat het temperatuurbereik waarbinnen de camera kan worden gebruikt + 5 °C tot + 40 °C is.

-  Zorg ervoor dat het afgedrukte materiaal geen overtreding van auteursrechten, beeldrechten, privacy of andere persoonlijke rechten inhoudt 

of in strijd is met de goede zeden. Handelingen die de rechten van anderen schenden, in strijd zijn met de goede zeden of overlast veroorzaken, 

kunnen bij wet strafbaar zijn of anderszins worden bestraft.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het printen

ZORG VOOR DE INSTAX SQUARE FILM EN AFDRUKKEN
Zie FUJIFILM Instant Film “instax SQUARE” voor instructies over het gebruik van deze films. Volg alle instructies voor een veilig en goed gebruik.

1 Bewaar de film op een koele en droge plaats. Laat de film niet voor lange tijd achter op een erg warme plaats (bv. in een gesloten wagen).

2 Eens het filmpak in het toestel zit, maak het dan zo snel mogelijk op.

3 Als de film  op een plaats met een extreem hoge of lage temperatuur lag,  breng hem dan eerst op kamertemperatuur voordat u begint met foto's 

af te drukken.

4 Zorg ervoor dat u de film gebruikt voor het verstrijken van de gebruiksdatum.

5 Vermijd inspectie van bagage op de luchthaven en andere sterke bestraling met X-stralen. Het effect van verneveling, etc. kan zichtbaar zijn op 

ongebruikte films. Wij raden u aan de camera en/of de film als handbagage op het vliegtuig mee te nemen. (Raadpleeg de luchthaven in kwestie 

voor meer informatie.)

6 Vermijd sterk licht en bewaar de ontwikkelde films op een koele, droge plaats.

7 U mag de INSTAX SQUARE film niet doorboren, scheuren of snijden. Als een film beschadigd geraakt, gebruik hem dan niet meer.

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de films en de prints

Voor meer details, zie ook de instructies en waarschuwingen op de FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE".
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De batterij hanteren
• Zorg ervoor dat u de camera goed gebruikt.  Lees voor gebruik deze veiligheidsopmerkingen en uw 

gebruikershandleiding zorgvuldig door.
• Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.

 WAARSCHUWING  WAARSCHUWING
Dit pictogram duidt op gevaar, dat kan leiden tot ernstig of 

fataal letsel. Gelieve deze instructies te volgen.

Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies 

kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Gelieve 

deze instructies te volgen.  Gelieve het product op de juiste 

manier te gebruiken.

 WAARSCHUWING

Verboden
Gebruik de batterij enkel zoals gespecificeerd. Laad de batterij zoals aangegeven door de indicator.

Verboden

Verwarm, verwissel of demonteer de batterij niet. Laat de batterij niet vallen en stel ze niet bloot aan grote 

schokken. Kortsluit de batterij niet. Bewaar de batterij niet samen met producten in metaal. Gebruik geen 

andere lader dan deze die gespecificeerd wordt om de batterij op te laden. Door deze handelingen kan de 
batterij scheuren, lekken en in brand vliegen of verwondingen veroorzaken.

Verboden

Gebruik geen spanningen die hoger zijn dan de aangegeven voedingsspanning.  Het gebruik van andere 
energiebronnen kan brand veroorzaken.

Verboden

Als de batterij vloeistof lekt en deze stof in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen 

met schoon water en een arts raadplegen of onmiddellijk een noodnummer bellen.

Vereist

Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij. Gooi de gebruikte batterijen 

weg volgens de instructies.

Vereist

Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies. Wanneer u de batterijen weggooit, plak de polen 

af met isolatieband. Contact met andere metalen voorwerpen of batterijen kan de batterij ontsteken of 
doen barsten.

 WAARSCHUWING

Vereist

Wanneer u de camera schoonmaakt of u niet van plan bent om de camera te gebruiken voor een langere pe-

riode, verwijder dan de batterij. Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Vereist

Als er een storing optreedt, schakel de camera uit en verwijder de batterij. Het blijven gebruiken van 
de camera als deze rook of een ongewone geur verspreidt of wanneer de camera een ander gebrek 
vertoont, kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Neem in dat geval contact op met uw 
FUJIFILM-verdeler.

De batterij
Dit gedeelte beschrijft hoe u de batterijen moet hanteren zodat ze zo lang mogelijk meegaan. Verkeerd gebruik kan de 
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levensduur verkorten en lekkage, oververhitting en ontploffing van de batterij tot gevolg hebben.

De batterij is bij verscheping uit de fabriek niet opgeladen.  Laad de batterij vóór gebruik op.

 � Opmerkingen over de batterij
De batterij verliest geleidelijk haar lading, zelfs wanneer ze niet wordt gebruikt.  Laad de batterij een of twee dagen vóór 

gebruik op.

De levensduur van de batterij kan worden verlengd door de camera uit te schakelen wanneer hij niet wordt gebruikt.

De capaciteit van de batterij neemt bij lage temperaturen enigszins af; een lege batterij werkt vaak helemaal niet meer 

wanneer het koud is.  Bewaar een volledig opgeladen reservebatterij op een warme plaats en verwissel de batterij wanneer 

dat nodig is, of plaats de batterij pas vlak voordat u gaat fotograferen in de camera.  Voorkom dat de batterij in direct contact 

komt met handenwarmers of andere verwarmingsapparaten.

 � De batterij opladen
Laad de batterij op met de meegeleverde USB-kabel. De laadtijd neemt toe wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 

+10 °C of hoger dan +35 °C.  Probeer de batterij nooit op te laden bij een temperatuur boven 40 °C; opladen is niet mogelijk 

bij een temperatuur onder +5 °C.

Probeer nooit een volledig opgeladen batterij op te laden.  De batterij hoeft echter ook niet volledig ontladen te zijn om te 

worden opgeladen.

De batterij kan onmiddellijk na het opladen en tijdens gebruik enigszins warm aanvoelen.  Dit is normaal.

 � Levensduur van de batterij
Bij normale temperaturen kan de batterij minimaal 300 keer worden opgeladen.  Wanneer de batterij steeds minder lang haar 

lading kan vasthouden, is dat een indicatie dat het einde van de levensduur van de batterij is bereikt en dat de batterij moet 

worden vervangen.

 � Bewaring
De prestaties van de batterij kunnen verslechteren als de batterij gedurende een langere periode in volledig opgeladen 

toestand ongebruikt blijft.  Ontlaad de batterij volledig voordat u deze opbergt.

Wanneer de camera gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, neem dan de batterij eruit en bewaar ze op een droge 

plaats met een omgevingstemperatuur van +15 °C tot +25 °C.  Bewaar de batterij niet op plaatsen waar ze wordt blootgesteld 

aan extreem hoge temperaturen.

 � Waarschuwingen: De batterij hanteren
• Plak geen stickers of andere voorwerpen op de batterij.

• Scheur of trek de etiketten niet van de batterij. 

• Houd de polen van de batterij schoon.

• De batterij en de camera kunnen bij intensief gebruik enigszins warm aanvoelen. Dit is normaal.

 � Afvalverwijdering
Lever lege batterijen in volgens de plaatselijke regels.

 � De keurmerken van de camera bevinden zich in de filmkamer.

Dit symbool op de batterijen of accu's geeft aan 

dat de batterijen niet als huishoudelijk afval 

behandeld mogen worden.

In landen buiten de Europese Unie, Noorwegen, 
IJsland en Liechtenstein:
Indien u dit product, inclusief de batterijen of accu's, wenst 

weg te gooien, neem dan contact op met uw plaatselijke 

autoriteiten en vraag informatie over de juiste manier om 

dit product te verwerken.
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EN

Informatie over traceerbaarheid in 

Europa
Fabrikant: FUJIFILM Corporation
Adres, stad: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-
ku, Tokio
Land: JAPAN

Erkende vertegenwoordiger in 
Europa: 
FUJIFILM EUROPE GMBH
Adres, stad: Düsseldorf Heesenstrasse 31, 
40549
Land: Duitsland


