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Het toestel werkt niet.

De batterij is niet correct 

De batterij is leeg.

Controleer de correcte plaatsing 
van de batterij.

Laad de batterij volledig op.

Deel 1/2

De batterijen zijn leeg of 
verkeerd geplaatst.

Controleer en/of vervang 
de batterijen. Gebruik enkel 
herlaadbare batterijen.

Het toestel werkt maar de 
lens verschijnt niet of het 
toestel neemt geen foto's.

Het toestel staat in de 
modus « fotoweergave 
».

Zet de camera in de stand
« camera » of « programma » 
(zie handleiding).

De geheugenkaart 
is niet geplaatst of 
het klepje is niet volledig 
gesloten.

Plaats de geheugenkaart en 
controleer of het klepje goed 
gesloten is. Verwijder foto's van 
het kaartje om plaats te maken 
op het geheugenkaartje of maak 
het kaartje leeg met een compu-

De geheugenkaart is niet 
« geformatteerd.

Formatteer het kaartje 
(zie handleiding).

Bepaalde fototoestellen werken 
enkel met kaartjes met een 
opslagcapaciteit kleiner dan 4 GB. 
Controleer of het kaartje compati-
bel is met uw toestel.

De kwaliteit van de 
foto's is niet goed.

De lens is vuil.

Maak de lens voorzichtig schoon 
met een droge, zachte doek of 
met een speciale schoonmaakset 
voor lenzen dat verkocht wordt in 
de winkel.

De instellingen « resolutie » 
(grootte van de foto) of « com-
pressie » (kwaliteit) zijn niet 
goed ingesteld.

Kies de juiste instellingen in het 
configuratiemenu (zie handleiding).

Zet de kwaliteit hoger 
dan de VGA-modus 
of de kwaliteit « standard ».
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Deel 2/2

De foto's kunnen niet 
overgezet worden 
op de computer.

Het toestel staat 
niet in de juiste stand.

Zet de camera in de juiste stand 
om de foto's over te zetten 
(zie handleiding).

De USB-kabel (voor de verbin-
ding met de computer) is niet 
aangesloten of is defect. De 
software om foto's over te zetten 
is niet geïnstalleerd.

Controleer de aansluiting van de 
USB-kabel (aan de computer en 
aan de camera).

De software moet ingesteld 
worden om de foto's over te 
brengen naar de computer (dit is 
niet langer 
noodzakelijk vanaf Windows XP).

De lens maakt voortdurend  
« lawaai ».

De functie gezichtsherken-
ning is geactiveerd.

Deactiveer deze functie 
(zie handleiding om deze functie 
uit te schakelen).
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