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VIDEOCAMERA

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Controleer (de plaatsing van) 
de batterij.

De batterij werd niet 
of slecht geplaatst.

De batterij is niet opgeladen.

Deel 1/3

Het toestel werkt niet. Laad de batterij volledig op. 
Controleer of de camera werkt 
door aan te sluiten op een 
stopcontact indien mogelijk.

Het toestel schakelt 
automatisch uit.

Wanneer de cameramodus 
gepauzeerd wordt gaat het toestel 
automatisch in slaaptoestand na 
enkele minuten (3 tot 5 volgens 
model) om de batterij te sparen.

Zet de camera niet te lang op 
pauze zonder te filmen.

Bewaar het toestel of de batterij 
op een warme plaats 
(zak van uw jas).

Ontlaad de batterij volledig 
alvorens opnieuw op te laden. 

Vervang de batterij.

Vervang de batterij.

De batterij is sneller 
leeg dan normaal.

De omgevingstemperatuur 
is te laag.

De batterij van het type Ni-Cd 
(oudere videocamera's) hebben 
een « geheugen »-effect.

De batterij is te oud en is versle-
ten.

Het is niet mogelijk om 
de cassette te plaatsen 
of uit te halen.

De batterij is niet voldoende 
geladen om het laadmechanisme 
van de cassette te openen.

Sluit de camera aan 
op het stopcontact.

De opname op de cas-
sette start niet.

De cassette is « vergrendeld » 
om het wissen te vermijden.

Controleer de stand van de 
bescherming op de cassette 
zelf.

De vochtigheidsmeter zet het 
toestel 'in veiligheid'.

Vermijd dat de camera van een 
warme plaats naar een koude 
plaats gebracht wordt en 

Wacht ongeveer 30 minuten bij 
kamertemperatuur om de 
camera opnieuw te gebruiken.
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Deel 2/3

De DVD van de videocame-
ra werkt niet op de 
DVD-speler in de 

De DVD-R of –RW moet 
« gefinaliseerd » worden 
om gelezen te kunnen worden 
op andere toestellen.

 Kies de actie finaliseren 
(zie handleiding) 
op het einde van de opname.

Na finalisatie speelt de 
DVD-RW niet op de 
DVD-speler in de 
woonkamer.

De DVD is opgenomen 
in « VR »-modus.

De DVD kan enkel afgespeeld 
worden op een speler die 
compatibel is met « VR » of met 
de videocamera zelf.

De DVD is opgenomen
in « video »-modus.

Bepaalde oudere DVD-spelers 
lezen geen herschrijfbare 
DVD-schijfjes.

De finalisatie van de 
DVD start niet.

De batterij is niet voldoende 
opgeladen voor de actie (duurt 
gemiddeld 15 tot 20 minutes).

Sluit het toestel aan op het 
stroomnet om de finalisatie 
te starten.

De videocamera is 
aangesloten op de televi-
sie, er is beeld maar geen 

De kabel voor het geluid 
is niet aangesloten.

Controleer de aansluiting voor 
het geluid (rood/witte fiche). De 
gele fiche of de S-video-fiche 
(mini 4 pinnetjes) is enkel voor 
het beeld.

Het volume van de televisie staat 
op 0 of de stille functie (Mute) is 
geactiveerd.

Stel het volume juist in 
of schakel de mute-functie uit.

De foto-modus 
werkt niet.

De geheugenkaart is 
niet aanwezig in het 

Plaats een geheugenkaart in 
het toestel.

De geheugenkaart is vergren-
deld.

Ontgrendel de geheugenkaart.
(Klein knopje 'Lock' op SD-kaart 
of geheugenstick).

De geheugenkaart is vol.

Verwijder foto's van de kaart 
met een computer of plaats 
een nieuw of leeg kaartje.

De videocamera staat 
in modus « camera ».

Zet de videocamera in modus 
« Memory »,« DSC » 
of « Photo » volgens merk. 
(Zie handleiding).
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Deel 3/3

De kwaliteit van de 
foto's is niet goed.

De resolutie (grootte van de 
foto's) en de compressie (kwa-
liteit) 
zijn niet goed ingesteld. 

Controleer de instellingen 
en stel alle opties naar wens in 
(zie handleiding).

Zet de kwaliteit hoger dan 
de VGA-modus of 
de kwaliteit « standard ».
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