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Brugsanvisning

MINOX GmbH
Walter-Zapp-Str. 4
D-35578 Wetzlar
Tel. +49(0)64 41- 9 17- 0
Fax +49(0)64 41- 9 17- 601
Internet: http://www.minox.com
eMail: info@minox.com
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11. Udløser
12. Knap for selvudløser og ADJUST
DATE
13. Føler for belysningsautomatik
14. Vælger for driftsmåde (MODE/SEL)
15. Søgervindue
16. LCD datadisplay (flydende
krystaller)
17. Integreret elektronblitz
18. Autofokusvindue
19. Objektiv Minoctar 25 mm F/4 med
objektivdæksel
10. Selvudløser-indikator; lampe til
mindskelse af "røde-øjne-effekt"
11. Øsken til bærerem
12. Lås til filmrum
13. Tilbagespolingsknap
14. CHP-vælger for billedformat
15. ON/OFF-knap
16. Søgerindblik
17. Grønt bekræftelsessignal
18. Låg til filmrum
19. Dæksel til batterirum
20. Stativgevind
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LCD Datadisplay
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Påsætning af bærerem
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Billedtæller
Battericheck
Symbol for indlagt film
Symbol for datalagring
Selvudløsersymbol
Symbol for mindskelse af
"røde-øjne-effekt"
Blitztilkobling
Blitzfrakobling
Langtidsbelysning med blitz
Automatisk blitzfunktion
Datovisning
Kolon for datovisning
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Isætning af film
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Indstilling af dato og klokkeslæt


‘98 I ‘9I

år/måned/dag
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måned/dag/år
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dag/måned/år



18:30


O

F

F

timer/minutter

Efter at batteriet er monteret, kan De
indstille dato og klokkeslæt, mens
kameraet er slukket:
– Tryk på MODE/SEL-knappen, indtil
år/måned/dag vises i LCD-displayet.
– Herefter holdes MODE/SEL-knappen
nedtrykt, således at årstallet begynder at blinke.
– De kan nu med ADJUST DATE-knappen vælge det korrekte årstal.
– Efter at årstallet er valgt, trykkes
knappen MODE/SEL igen for at fremkalde måneden, og denne indstilles
ved hjælp af ADJUST DATE-knappen
som beskrevet ovenfor. Samme fremgangsmåde anvendes til indstilling af
dag og klokkeslæt.
Inden kameraet tændes, kan De ved
hjælp af MODE/SEL-knappen vælge
mellem de viste alternativer for datalagring. Når gemmefunktionen er aktiv,
vises PRINT i LCD-datadisplayet.
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Visninger i søgeren
C

I II

III

IV

I Søgervindue
II Mærker for parallakse-udligning:
ved næroptagelser viser de billedkanten foroven og i siderne.
III Autofokusramme:
til fokusering skal hovedmotivet
fylde denne ramme ud.
IV Grønt bekræftelsessignal:
viser, at blitzen er klar, og tjener
samtidig til skarphedsindikation.

H

P

OBS: MINOX CD 25 er udstyret med
avanceret APS-teknologi. Inden hver
optagelse kan De vælge mellem tre forskellige billed-formater. Dette vises i
søgeren.
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Optagelser med MINOX CD 25

Blitzens driftsmåder

MINOX CD 25 tændes på "ON/OFF"kontakten. I LCD-displayet vises symbolet for automatisk blitzfunktion (universel driftsmåde).
Til autofokusfunktionen er det absolut
nødvendigt, at hovedmotivet ligger
inden for autofokusrammen.
Udløseren trykkes let ned indtil
trykpunktet. MINOX CD 25 fokuserer nu
automatisk. Når det grønne bekræftelsessignal tændes, er fokuseringen afsluttet. (Hvis hovedmotivet skal ligge i
udkanten af billedet, kan billedets
opbygning ændres nu.)
For at optage billedet, trykkes udløseren helt igennem. Efter optagelsen
køres filmen automatisk frem til næste
billede.

Ved at trykke gentagne gange på knappen for valg af driftsmåde (MODE/SEL)
aktiveres følgende funktioner en efter
en.

9.1

Automatisk blitzfunktion

Når kameraet tændes,
står det altid på automatisk blitzfunktion (universel driftsmåde).

9.2

Mindskelse af "røde-øjne-effekt"

Denne driftsmåde skal
vælges for at mindske
"røde-øjne-effekten"
ved personoptagelser.
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Manuel tilkobling af blitz
For at gøre skygger lysere eller ved modlysoptagelser kan resultatet forbedres ved at tilkoble
blitzen manuelt.

9.4

Manuel frakobling af blitzen
Denne funktion anvendes, hvor det ikke er tilladt eller ønskeligt at
fotografere med blitz.
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9.5

Langtidsbelysning med blitz

Med denne funktion kan
optagelser med blitz og
langtidsoptagelser kombineres. Dette kan f.eks.
være relevant ved natteoptagelser, når samtidig
restlyset skal udnyttes til motivet.
P.g.a. de forlængede lukkertider anbefales det at anvende et stativ.

Selvudløser
Når MINOX CD 25 er
tændt, kan De ved hjælp
af ADJUST DATE-knappen aktivere selvudløseren. Der går nu 10 sek.,
før lukkeren udløses.
(Kameraet skal sættes på
et stabilt underlag eller
stativ).
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Udtagning af film
Når det sidste billede er taget, spoles filmen automatisk tilbage. Når tilbagespolingen er afsluttet, blinker "E" i billedtælleren i LCD-displayet. Låsen på
filmrummet åbnes, og filmkassetten
tages ud.
For at tilbagespole en kun delvist eksponeret film, trykkes tilbagespolingsknappen ind med en spids genstand.

I udlandet står vore nationale repræsentationer eller vore autoriserede
reparationsværksteder til rådighed.
Adresserne findes på vedlagte garantibevis.
Bemærk: Minox GmbH kan ikke holdes
ansvarlig for funktionsfejl stammende
fra forkert behandling af kameraet.

Kundeservice

CE-mærkning

Ved beskadigelser eller eftersyn kontakt venligst

Kameraets CE-mærke dokumenterer, at
alle grundlæggende krav i de til enhver
tid gældende EU-direktiver er overholdt.

MINOX GmbH
Walter-Zapp-Str. 4
D-35578 Wetzlar
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