
KODAK PRINTOMATIC
SOFORTDRUCK-KAMERA

Benutzerhandbuch
3"H | 4.7"W | 0.9"D   (7.8 cm | 2.4 cm | 12 cm)
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor der Verwendung des Produkts und wahren Sie dieses Handbuch als Referenz auf.
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1. INLEIDING

Bedankt voor het kopen van de KODAK PRINTOMATIC Direct-Klaar Camera. Deze handleiding is bedoeld 
om u te voorzien van richtlijnen om ervoor te zorgen dat het gebruik van dit product veilig is en geen 
risico’s inhoudt voor de gebruiker. Elk gebruik dat niet voldoet aan de richtlijnen die in deze handleiding 
worden beschreven, kunnen de beperkte garantie ongeldig maken.

Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Dit product is gedekt door een beperkte 
garantie en is onderworpen aan voorwaarden en uitsluitingen. Zie garantie voor details.

2. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Waarschuwing:
–   Deze camera is niet waterdicht of waterbestendig. Wees voorzichtig bij het gebruik dichtbij water.

 
–   Gebruik de camera niet tijdens het lopen, rijden met een auto of motorfiets, aangezien deze acties 

ongevallen kunnen veroorzaken. 

–   Richt de flits niet op iemands ogen. Dit kan schade toebrengen aan het zicht van de persoon. 

–   Zet de energie af als: 
 Er vreemde objecten of water in de camera zitten.

 De camera gevallen of beschadigd is.

  Verder gebruik na de voorgaande problemen kan persoonlijk letsel veroorzaken. De service mag 
alleen door een gekwalificeerde technicus uitgevoerd worden.

–   Gebruik de camera in een goed geventileerde ruimte. Pak de camera niet in en omwikkel het niet in 
een doek of dekens. Dit kan hitte veroorzaken en de behuizing vervormen,met persoonlijk letsel tot 
gevolg.

–   Zorg er voor dat er geen zand of andere deeltjes in de camera komen, omdat dit schade kan 
veroorzaken.

–   Laat de camera niet achter in plaatsen waar de temperatuur aanzienlijk kan oplopen, zoals in een auto 
of in direct zonlicht. Dit kan de werking van het product beïnvloeden.

–   Deze camera is een precisie-instrument. Laat de camera niet vallen of botsen en gebruik geen 
overdreven kracht bij het gebruik van de camera.

–   Voordat u de camera verplaatst, moet u alle snoeren en kabels loskoppelen. Als u dit niet doet, kunnen 
de snoeren en kabels beschadigd raken, waardoor u persoonlijk letsel kunt oplopen of het product 
beschadigd raakt.
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3. BATTERIJZORG EN LADEN

Lees en volg deze richtlijnen zorgvuldig.
– Uw KODAK PRINTOMATIC camera is uitgerust met een ingebouwde, niet-verwijderbare lithium-  
 ionbatterij van 7,4V.

 
– Om het functioneren en de levensduur van de batterij te maximaliseren, raden wij u aan om de batterij  
 bij het eerste gebruik volledig te laten ontladen voordat u het opnieuw oplaadt.

 
– Om uw camera op te laden, sluit u die aan in een stopcontact met de bijgeleverde micro USB-kabel  
 en een muuradapter die geschikt is voor 1 Amp. Het LED-signaal van de camera knippert rood totdat  
 de batterij volledig opgeladen is.

 
– Het kan tot 2 uur duren om uw KODAK PRINTOMATIC volledig op te laden.

 
– Vermijd extreem koude omgevingen, omdat lage temperaturen de levensduur van de batterij  
 kunnen verkorten en de camerafuncties verminderen. Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan  
 overmatige hitte, zoals zonneschijn, vuur of dergelijke.

 
– Demonteer de camera niet en verwijder de batterij niet zomaar. De batterij is niet ontworpen om uit  
 de camera te worden verwijderd of buiten de camera te worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar  
 als de batterij verkeerd wordt vervangen en de batterij mag alleen vervangen worden met een  
 identiek of gelijkaardig type. Neem contact op met ons klantendienst voor hulp.

 
– Wanneer de energie van de batterij onder de 10% gaat, zal het LED-signaal van de batterij rood  
 worden en zal de camera niet afdrukken. Bij 2% energie zal uw camera automatisch afgezet worden.

 
– Zorg ervoor dat u de camera en de batterij in een daarvoor bestemd recyclagecentrum in uw buurt  
 verwijdert.

C&A Marketing UK Ltd is een geregistreerde producent van batterij- en accumulatorproducten 
(Rtegistratienr. BPRN06318) en van elektrische en elektronische producten (Registratienr. WEE/
JK4235XX) in het V.K. Voor meer informatie over de juiste verwijdering, kunt u contact opnemen met 
onze klantendienst.

Lithium-ionbatterijen kunnen schade veroorzaken aan het milieu als ze onjuist worden verwijderd.

– Voor een optimale functionering, gebruik uw KODAK PRINTOMATIC bij temperaturen tussen 60°F en   
 90°F (15,6°C en 32,2°C) en tussen 20% en 80% relatieve luchtvochtigheid.

 
– Tijdens langdurig gebruik kan de camera warm aanvoelen. Dit is normaal en wijst niet op een defect  
 van het product of een reden om het plezier te verderven.
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4. ONDERDELEN EN FUNCTIEST

1.  Bandgleuf (bandje niet inbegrepen)
2. Flits
3.  Uitganggleuf voor het afdrukken  
 van foto’s
4.  Cameralens
5.  Micro USB-poort
6.  Knop om opnieuw in te stellen
7.  Luidspreker
8.  MicroSD™ kaardgleuf

9.   Modusschakelaar voor kleur of zwart-wit
10.  Zoeker
11.   Ontspanknop
12.   Aan-/uitknop
13.  Bandgleuf
14.  Deurgrendel van het papiervak
15.   Signaallicht van de batterij
16.  Signaallicht van het afdrukken 
17.   Signaallicht van de MicroSD™ kaart
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5. UW CAMERA GEBRUIKEN

Aanzetten
– Druk op de aan-/uitknop achteraan de camera. Zorg ervoor dat de camerabatterij volledig  
 opgeladen is.

Uitzetten
– Druk op de aan-/uitknop om de camera uit te zetten. De camera gaat automatisch in slaapstand na 5  
 minuten inactiviteit.

Foto’s nemen
– Druk op de ontspanknop rechtsboven om een foto te maken. Uw camera zal automatisch  
 scherpstellen en de flits activeren voor elke foto, afhankelijk van de lichtomstandigheden.

Afdrukken
– De KODAK PRINTOMATIC camera gebruikt alleen KODAK ZINK fotopapier om direct en automatisch  
 2” x 3” foto’s af te drukken zodra u ze maakt. Zorg ervoor dat de camera is geladen met KODAK ZINK   
 fotopapier.

Het invoeren van fotopapier
– Schuif de grendel op het papiervak naar beneden en open de deur.

 
– Schuif het volledige pakket KODAK ZINK fotopapier in de papierlade.

 
– Elk pakket KODAK ZINK fotopapier bevat een blauw kalibratieblad. Zorg ervoor dat het pakket is  
 geladen met het blauwe kalibratieblad met de streepjescode naar beneden. De glanzende kant van  
 het papier moet naar boven gericht zijn.

 
– Sluit de deur van het papiervak.

 
– Het blauwe kalibratieblad zal uitgestoten worden wanneer u uw eerste foto maakt en daarna wordt  
 uw foto afgedrukt.
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Bijvullen van fotopapier
–  Plaats slechts één pakket van 10 papieren en het bijbehorende blauwe kalibratieblad in de printer  
 wanneer de printer leeg is. Het blauwe kalibratieblad wordt automatisch verwerkt aan het begin van  
 elk papierpakket, waarbij de printer voor dat specifieke papier wordt gekalibreerd.

Do’s en don’ts van het papier
–  Voeg geen papier toe totdat het papiervak volledig leeg is.

 
–  Vul het papiervak niet met meer dan één pakket van 10 vellen KODAK ZINK fotopapier. Het vullen van  
 meer dan 10 vellen kan de printer beschadigen.

 
–  Buig het KODAK ZINK fotopapier niet.

 
–  Houd het papier vast aan de randen. Vermijd het aanraken van het oppervlak met uw vingers.

 
–  Bewaar het KODAK ZINK fotopapier bij temperaturen tussen 68°F en 77°F (20°C en 25°C) wanneer het  
 niet wordt gebruikt.

 
–  Als u het verkeerde type papier hebt ingevoerd of als het papier vastzit of als er een andere   
 gerelateerde fout is, zullen alle signalen rood knipperen. Open uw camera en corrigeer de fout  
 (verwijder papier, vervang papier, enz.) en start de camera daarna opnieuw op.

Beeldmodi
– Foto’s worden automatisch in kleur afgedrukt. Om in zwart-wit af te drukken, gebruik de  
 kleurmodusschakelaar op de bovenkant van uw camera om over te schakelen naar de  
 zwart-witmodus.

Geheugen
–  Uw KODAK PRINTOMATIC is ontworpen om onmiddellijk foto’s te maken en af te drukken en kan  
 maximaal 3 foto’s tegelijkertijd bevatten. Om uw foto’s op te slaan, gebruik een externe microSD™  
 kaart om de geheugencapaciteit te vergroten.

Een geheugenindicator van een microSD™ kaart invoeren
–  Uw KODAK PRINTOMATIC is geschikt voor een 32GB microSD™ kaart. Schuif de kaart voorzichtig in de  
 gleuf onderin de camera. U zal een lichte klik voelen als de kaart volledig is ingevoerd en het LED-licht  
 van de microSD™ kaart zal wit oplichten.

Een geheugenindicator van een microSD™ kaart verwijderen
– Druk op de bovenkant van de kaart om het los te maken. Trek voorzichtig om de kaart volledig uit de  
 camera te verwijderen.

Een geheugenindicator van een microSD™ kaart verwijderen
–  Wanneer het geheugen van uw microSD™ kaart onder 1 GB gaat, nul bereikt of als er een fout is in het  
 lezen van de kaart, zal het LED-signaal rood knipperen.
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Bestanden overbrengen naar uw computer
–  Via USB-kabel: Sluit uw KODAK PRINTOMATIC aan op een computer met behulp van de bijgeleverde   
 micro USB-kabel. Om uw foto’s te bekijken en op te slaan, dubbelklik op de afbeelding van de    
 geheugenkaart wanneer het op het bureaublad van uw computer verschijnt.
–  Via microSD™ kaart: Verwijder de microSD™ kaart uit de camera zoals hierboven aangegeven. Plaats  
 de kaart in uw kaartlezer.

6. VEELGESTELDE VRAGEN

V  Waarom zijn de kleuren op mijn afdrukken verkeerd?

A  Om de kleurnauwkeurigheid te verzekeren, moet de printer van uw camera op de juiste manier   
 worden gekalibreerd door het blauwe kalibratieblad met de streepjescode naar beneden te plaatsen.  
 Dit blad heeft een unieke streepjescode die specifiek is voor elk papierpakket, dus zorg ervoor dat u   
 geen papier uit verschillende pakketten combineert.

V  Hoe laad ik mijn camera op?

A  Om de batterij van uw camera op te laden, moet u de bijgeleverde micro USB-kabel aansluiten op   
 een muuradapter van 1 ampère (niet inbegrepen). Het gebruik van een computer of laptop om de   
 camera op te laden, wordt niet aanbevolen omdat het de oplaadtijd aanzienlijk zal verhogen.

V  Wat moet ik doen als het papier vastzit?

A  Zet de printer uit en weer aan en de printer zal het papier uitwerpen. Probeer het papier niet uit te   
 trekken met de hand.

V  Waarom zijn mijn afdrukken blanco?

A  Zorg ervoor dat het pakket KODAK ZINK fotopapier correct in de camera is geplaatst. Wanneer het   
 papier wordt geladen, moet de glanzende kant naar boven gericht zijn. Raadpleeg de instructies   
 voor het laden van papier in deze handleiding.

V  Hoeveel vellen kan ik tegelijk laden?

A  U kunt één pakket van 10 vellen KODAK ZINK fotopapier tegelijk laden.

V  Waarom zijn mijn foto’s niet gecentreerd?

A  De kadermarkeringen op de zoeker worden ingesteld op een focusdoel van ongeveer 2 meter. Als   
 u foto’s maakt op minder dan 2 meter van uw doel, kan het zijn dat de kadermarkeringen niet  
 uitgelijnd zijn met de foto.

V  Waarom hebben mijn foto’s lijnen?

A  Zorg ervoor dat uw papier goed is ingevoerd en dat de uitgangsgleuf waar de foto’s worden    
 uitgeworpen, niet belemmert wordt. Gebruik ook het blauwe kalibratieblad met elk papierpakket om  
 de printkoppen schoon te maken. Schud uw camera niet agressief; het kan het afdrukproces storen.

V  Waarom zijn mijn foto’s zwart-wit?

A  De KODAK PRINTOMATIC camera kan foto’s in kleur of zwart-wit afdrukken. Druk op de schakelaar  
 naast de ontspanner om de modi te wijzigen.
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V  Welke geheugenkaarten kunnen voor mijn camera worden gebruikt?

A  De KODAK PRINTOMATIC camera aanvaardt microSD™ kaarten en flashgeheugenkaarten van alle  
 merken.

 
V  Is er voor deze camera een microSD™ kaart vereist?

A  Een microSD ™ kaart is niet vereist om de camera te gebruiken. Als u uw foto’s op uw computer wilt  
 opslaan, hebt u in uw camera een microSD™ of een vergelijkbare geheugenkaart nodig terwijl u uw  
 foto’s maakt.

 
V  Is gelijk welk type papier compatibel met deze camera?

A  De KODAK PRINTOMATIC camera is ontworpen om alleen te werken met KODAK ZINK fotopapier.  
 Ander papier is waarschijnlijk niet compatibel met deze camera.

 
V  Hoe zet ik de flits aan op mijn camera?

A  Uw camera is uitgerust met een lichtsensor die de flits automatisch inschakelt bij weinig licht.

 
V  Kan u kiezen wanneer u wilt afdrukken of drukt de camera automatisch af?

A  Uw KODAK PRINTOMATIC camera drukt automatisch af. Elke gemaakte foto zal na een paar  
 seconden worden afgedrukt.

 
V  Drukt de printer van de camera foto’s van andere apparaten af?

A  De KODAK PRINTOMATIC camera drukt alleen de foto’s af die u met de camera maakt. Het kan niet  
 worden aangesloten op andere apparaten.
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7. KLANTENDIENST

V.S.: kodak@camarketing.com, 844-516-1539

Internationaal: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540

Het Kodak-handelsmerk, logo en handelsimago worden gebruikt onder licentie van Kodak.

PRINTOMATIC is een handelsmerk van C&A IP Holdings, LLC in de Verenigde Staten, de Europese Unie 
en het Verenigd Koninkrijk.

ZINK, Zero Ink en het ZINK-logo zijn handelsmerken van ZINK Holdings, LLC, geregistreerd in de VS en 
andere landen.

MicroSD is een handelsmerk van SD-3C LLC in de VS en/of andere landen.

Gemaakt voor en verdeeld onder licentie van Kodak door: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, 
Edison, NJ 08837 VS C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, Londen  
N4 1LZ, VK

©2017 Alle Rechten Gereserveerd. [Gemaakt in Korea]

8. FCC-VERKLARINGEN

Interferentieverklaring van de Federale Communicatiecommissie
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, 
overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming 
te bieden tegen schadelijke interferentie in een wooninstallatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en 
kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, 
schadelijke interferentie veroorzaken aan de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen 
interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie 
veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, die kan worden bepaald door het apparaat aan en 
uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren met een of meer van 
de volgende maatregelen:

– Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.

 
– Verhoog de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.

 
– Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan die waarop de ontvanger is  
 aangesloten.

 
– Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus.
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FCC-waarschuwing:
Eventuele wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die 
verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te 
gebruiken, nietig maken.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking ervan is onderworpen aan de 
volgende twee voorwaarden:
– Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

– Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferenties aanvaarden, met inbegrip van interferenties die  
 een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Dit apparaat en de antenne(s) mogen niet worden geïnstalleerd of gebruikt in combinatie met een 
andere antenne of zender.

Voor het product, beschikbaar op de markt van de VS/Canada, kan alleen kanaal 1~11 worden bediend. 
De selectie van andere kanalen is niet mogelijk. 

BELANGRIJKE OPMERKING:

Verklaring van Blootstelling aan Straling van de Federale Communicatiecommissie (FCC) 

Dit EUT voldoet aan de SAR voor de algemene bevolking/ongecontroleerde blootstellingslimieten in 
ANSI/IEEE C95.1-1999 en is getest volgens de meetmethoden en procedures die zijn gespecificeerd 
in het OET Bulletin 65 Supplement C. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met de 
radiator en uw lichaam.

 

Dit apparaat voldoet aan de licentievrijgestelde RSS van de Canadese Industrie. De werking ervan is 
onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

– Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en

– Dit apparaat moet eventuele interferenties aanvaarden, met inbegrip van interferenties die een  
 ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING:
Gevaar voor explosie als de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij niet. Niet blootstellen 
aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht of vlammen.

BELANGRIJKE OPMERKING
IC-Verklaring van Blootstelling aan Straling

Dit EUT voldoet aan de SAR voor de algemene bevolking/ongecontroleerde blootstellingslimieten in 
IC RSS-102 en is getest volgens de meetmethoden en procedures die zijn gespecificeerd in IEEE 1528. 
Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimum afstand van 0 cm tussen de 
radiator en uw lichaam.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

ELEKTRONISCH AFVAL
Kodak, haar licentiehouders en filialen, ondersteunt volledig alle elektronische afvalinitiatieven. Als 
verantwoordelijke beheerders van het milieu en om schendingen van gevestigde wetten te vermijden, 
moet u dit product weggooien in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften, richtlijnen of 
andere bestuursregels van het gebied waar u woont. Bekijk met de lokale autoriteiten of de handelaar 
waar u dit product hebt gekocht om een locatie te bepalen waar u het product op een geschikte wijze 
kunt weggooien.
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V místním recyklačním centru se také můžete informovat ohledně způsobu ničení dat během 
recyklačního procesu.

9. BEPERKTE GARANTIE VOOR DE OORSPRONKELIJKE  
     VERBRUIKER

Deze KODAK PRINTOMATIC camera (“Product”), met inbegrip van de eventuele accessoires in de 
originele verpakking, nieuw geleverd en verdeeld door een erkende handelaar, is gegarandeerd 
door C&A Marketing, Inc. (het “Bedrijf”), uitsluitend voor de oorspronkelijke verbruiker, voor bepaalde 
gebreken in materiaal en vakmanschap (“Garantie”) als volgt:

Om garantie-service en probleemoplossingen te verkrijgen, neem contact op met informatie:
Bezoek onze website op www.kodakphotoplus.com
Om garantie te ontvangen, moet de oorspronkelijke verbruiker contact opnemen met het bedrijf of 
zijn geautoriseerde dienstverlener voor de probleembepaling en de serviceprocedures. Een bewijs 
van aankoop onder de vorm van een verkoopnota of een factuurbewijs, waaruit blijkt dat het product 
binnen de geldende garantieperiode(s) valt, MOET aan het bedrijf of zijn geautoriseerde dienstverlener 
worden voorgelegd om de gevraagde dienst te verkrijgen.

Servicemogelijkheden, beschikbaarheid van onderdelen en antwoordtijden kunnen op elk moment 
variëren en veranderen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, kan het bedrijf eisen dat u 
aanvullende documenten verstrekt en/of voldoet aan de registratievoorschriften voordat u de garantie 
ontvangt. Neem contact op met onze klantendienst op (VS): kodak@camarketing.com, 844-516-1539  
(of internationaal: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540) voor meer informatie over het 
verkrijgen van de garantie. 

Verzendkosten aan de retourfaciliteit van het bedrijf vallen niet onder deze garantie 
en moeten door de verbruiker worden betaald. De verbruiker draagt ook alle risico’s 
van verlies of verdere schade aan het product tot aan de levering aan de genoemde 
faciliteit.                                                                                                                                       

Product Grondgebied Onderdelengarantie

Camera Noord-Amerika 1 jaar

Camera Midden- en Zuid-Amerika 1 jaar

Camera Azië, Afrika, Australië, Nieuw Zeeland 1 jaar

Camera Europa 2 jaar

Camera Rusland 2 jaar
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Uitsluitingen en beperkingen
Het bedrijf garandeert het product tegen gebreken aan materiaal en vakmanschap onder normaal 
gebruik voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke 
eindgebruiker (“Garantieperiode”). Als er een hardware-defect optreedt en er binnen de garantieperiode 
een geldige vordering is ontvangen, zal het bedrijf, in zijn uitsluitende mogelijkheid en voor zover 
wettelijk toegestaan, (1) het productdefect ofwel zonder kosten repareren, door gebruik te maken van 
nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen, (2) het product uitwisselen met een product dat 
nieuw is of dat is vervaardigd uit nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen en tenminste functioneel 
gelijk is aan het originele apparaat, of (3) de aankoopprijs van het product terugbetalen.

Een vervangend product of een onderdeel ervan geniet van de garantie van het oorspronkelijke 
product gedurende de rest van de garantieperiode, of negentig (90) dagen vanaf de datum van de 
vervanging of reparatie, afhankelijk van wat u langer beschermt. Wanneer een product of onderdeel 
wordt uitgewisseld, wordt een vervangend item uw eigendom, terwijl het vervangen item eigendom 
van het bedrijf wordt. Terugbetalingen kunnen alleen worden toegekend als het originele product 
teruggestuurd wordt.

Deze garantie is niet van toepassing op:

– Elk product, hardware of software dat niet van KODAK PRINTOMATIC is, zelfs indien verpakt of   
 verkocht met het product;

 
– Schade veroorzaakt door gebruik met producten die niet van KODAK PRINTOMATIC zijn;

 
– Schade veroorzaakt door ongeval, misbruik, verkeerd bruik, overstroming, brand, aardbeving of   
 andere externe oorzaken;

 
– Schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten de toegestane of beoogde    
 toepassingen die door het bedrijf zijn beschreven;

 
– Schade veroorzaakt door diensten van derden;

 
– Een product of onderdeel dat is aangepast om de functionaliteit of capaciteit te wijzigen zonder de   
 schriftelijke toestemming van het bedrijf;

 
– Verbruiksartikelen, zoals het KODAK ZINK fotopapier, batterijen, zekeringen en lampen;

 
– Kosmetische schade;

 
– Als een serienummer van de KODAK PRINTOMATIC camera is verwijderd of uitgewist.

Deze garantie is alleen geldig in het land waar de verbruiker het product heeft gekocht, en is alleen 
van toepassing op producten die in dat land zijn gekocht en onderhouden. Deze garantie omvat geen 
afbeeldingen die “verbrandt” zijn op het scherm.

 
Het bedrijf garandeert niet dat de werking van het product ononderbroken of foutvrij zal zijn. Het bedrijf 
is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet volgen van instructies voor het gebruik 
ervan.
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ONGEACHT ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING, VOORZIET HET BEDRIJF HET PRODUCT “ZOALS HET IS” EN “ZOALS 
BESCHIKBAAR” VOOR UW COMFORT EN HET BEDRIJF EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS 
VERWERPEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTORISCH 
UITGEDRUKT, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL, TITEL, STILLE GOEDKEURING, PRECISIE EN DE NIET-SCHENDING VAN  
DERDE-PARTIJ-RECHTEN. HET BEDRIJF GARANDEERT GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET 
GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DAT HET BEDRIJF HET PRODUCT ZAL BLIJVEN AANBIEDEN OF 
BESCHIKBAAR MAKEN VOOR EEN BEPAALDE PERIODE. HET BEDRIJF VERWERPT VERDER ALLE 
GARANTIES NA DE UITDRUKKELIJKE GARANTIEPERIODE DIE HIERBOVEN WORDT VERMELD.

U GEBRUIKT HET PRODUCT NAAR EIGEN INZICHT EN RISICO. U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK 
VOOR (EN HET BEDRIJF VERWERPT) GEDEELTELIJK OF GEHEEL VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID OF 
SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN HET BEDRIJF OF VIA 
DE GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENERS VERKRIJGT, CREËERT ENIGE GARANTIE. IN GEEN GEVAL 
ZAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF, DAT VOORTVLOEIT UIT OF IN 
VERBAND STAAT MET HET PRODUCT, ZOWEL IN CONTRACT OF BENADELING OF ANDERE MANIER, 
DE KOSTEN OVERSTIJGEN DIE DOOR U BETAALD WERDEN AAN HET BEDRIJF OF EEN VAN HAAR 
GEAUTORISEERDE DOORVERKOPERS VOOR HET BETREFFENDE PRODUKT IN HET LAATSTE JAAR 
VANAF UW AANKOOP. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET VERHOOGD WORDEN DOOR DE 
EXISTENTIE VAN MEER DAN EEN INCIDENT OF EIS. HET BEDRIJF VERWERPT ALLE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN WELKE SOORT DAN OOK VAN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS. IN GEEN GEVAL ZIJN 
HET BEDRIJF OF HAAR LICENTIEGEVERS, FABRIKANTEN EN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN 
VOOR INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (ZOALS, MAAR 
NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINSTEN, BEDRIJFSRESULTATEN, BESPARINGEN, 
GEGEVENS OF ARCHIEVEN), VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONBEKWAAMHEID 
OM HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.

Niets in deze voorwaarden zal proberen om aansprakelijkheid uit te sluiten die niet kan worden 
uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Sommige landen, staten of provincies staan de uitsluiting 
of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, of laten beperkingen van garanties toe, zodat 
bepaalde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u. Deze garantie geeft u 
specifieke wettelijke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van land tot staat of provincie 
verschillen. Neem contact op met uw erkende handelaar om te bepalen of er een andere garantie geldt.
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Kodak vervaardigt dit product NIET of levert geen garantie of ondersteuning.
 
Geautoriseerd door KODAK Merklicentiehouder C&A Marketing, Inc.
 
Verdeeld door: C&A Marketing, Inc.
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