
BrukerveiledningPD-450/450W/480/480W

Vennligst les denne veiledningen før du begynner å bruke skriveren



 

Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetsforholdsregler

Betegner muligheten for alvorlig skade eller død

• Bruk kun anbefalte strømkilder.

• Ikke forsøk å ta fra hverandre, endre på eller bruke varme på produktet.

• Ikke slipp produktet i bakken eller utsett det for harde slag.

• Ikke ta på innsiden av produktet dersom det har falt i bakken eller er blitt skadet 
på en annen måte.

• Ikke bruk, plasser eller oppbevar produktet på følgende steder.
- Steder med direkte sollys, steder med en temperatur som er høyere enn 40°C 

(104 °F), steder med høy fuktighet eller mye støv, og steder med sterke 
vibrasjoner.

• Slutt å bruke produktet umiddelbart dersom det avgir røyk, en rar lukt eller på 
annen måte oppfører seg unormalt.

• Ikke bruk organiske løsemidler som alkohol, benzen eller en fortynningsvæske 
for å rengjøre produktet.

• Ikke la produktet komme i kontakt med vann eller andre væsker.

• Ikke la væsker eller fremmedlegemer komme inn i produktet.

• Ikke ta på strømledningen med våte hender.

• Hold utenfor barns rekkevidde.

• Hold skriveren på et trygt område der ingen kan snuble i strømledningen.

• Vennligst hold en avstand på minst 20 cm når utskrift pågår.

• Trekk ut strømledningen når produktet ikke er i bruk.

• Trekk ut strømledningen regelmessig, og bruk en tørr klut til å tørke av støv eller 
smuss som har samlet seg på støpselet, på utsiden av stikkontakten og området 
rundt.

• Ikke putt hånden din eller gjenstander inn i innsiden på skriveren.

• Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet.

Betegner muligheten for skade på utstyret.

• Ikke ta på papiret mens utskrift pågår. Det vil komme inn og ut 4 ganger (gul, 
magenta, cyan, laminering).

• Ikke trekk ut papiret mens utskrift pågår.

• Ikke plasser noe oppå skriveren når den er i bruk.

• Bruk den nyeste appen for optimale resultater. Du kan laste ned den nyeste 
appen via Google Play eller Apple App Store.

• Bruk aldri det samme arket på nytt. Dersom man bruker papir �ere ganger, kan 
det føre til at papiret setter seg fast eller at blekkplaten kleber seg til papiret og 
forårsaker skade på skriveren.

• Ikke bruk tomme blekkpatroner på nytt.

• Ikke trekk ut støpselet mens en utskrift pågår.



Hevarm

Blekkplater Klippelinje

Forbruksvarer (kjøpes separat)Innholdet i esken

Før bruk må du forsikre deg om at følgende komponenter �nnes i esken. 
Dersom noe mangler, må du kontakte forhandleren der du kjøpte skriveren.

Før utskrift må du kjøpe et sett med blekkpatron/papir

Photo Printer Dock
(PD-450/480)

Papirkassett

Strømledning

FotopapirBlekkpatron

Strømadapter

*Spesi�kasjoner eller design kan endres uten forvarsel for 
produktoptimalisering. *Blekkpatron og papir selges som et sett.

Forbrukssett

Modell Utskriftsstørrelse

4 x 6 tommer
(100 x 150mm)

Utskriftspapir

Papirtype

40

120

Utskriftsark



Plassere Photo Printer Dock Sette inn patron

1. Åpne patrondekselet.
Minst 20 cm

2. Sett inn patronen ved å følge pilene til 
du hører en klikkelyd.

3. Trykk ned og trekk ut hevarmen for å 
skifte ut brukte patroner.

-. For tilbehør som er tilgjengelig 
for salg blir fotopapir gitt for 
mengden av blekkpatroner og 
utskriftsantall.
-.Når du setter inn patronen, må 
du ikke ta på blekkplaten med 
hånden din.
-. Ikke bruk brukte blekkpatroner 
på nytt. Dette kan forårsake feil 
på produktet

Minst 5 cm

Minst 5 cm

Minst 5 cm

Velg det rette stedet for å plassere Photo Printer Dock. Plasser skriveren på et bord eller en 
annen �at og stødig over�ate. Ikke plasser skriveren på en ustødig eller hellende over�ate.

- La det være minst 5 cm fritt rom rundt skriveren.
- La det være minst 20 cm fritt rom foran skriveren.
- Forsikre deg om at strømledningen ikke kommer i veien for området der papiret kommer 

inn og ut.
- Unngå å bruke skriveren på støvete områder. Det kan skade skriveren eller forårsake en 

funksjonsfeil.



Sette inn papirkassett Installere appen

1. Åpne kassettdekselet.

2. Sett inn papiret med den glinsende 
siden opp. Du kan sette inn opptil 20 
ark. Dersom man setter inn over 21, 
kan det forårsake funksjonsfeil. Unngå 
å ta på det belagte papiret med 
hendene dine, da dette kan påvirke 
utskriftskvaliteten.

3. Åpne kassettdekselet på skriveren. 4. Sett inn kassetten til det klikker på 
plass

1. iPhone, iPad og iPod

1) Gå til App Store i enheten.

2) Søk etter «KODAK Printer Dock»

3) Installer appen.

1) Gå til Play Store i enheten.

2) Søk etter «Kodak Printer Dock»

3) Installer appen.

2. Telefoner og nettbrett med Android

KODAK Printer  Dock

KODAK  Printer  Dock



Koble til skriveren og utskrift Koble til skriveren og utskrift

   

1) Slå på skriveren ved å trykke på 
av/på-knappen øverst i venstre hjørne. 
Koble smarttelefonen til dokken etter at 
du har slått på skriveren.

1) Slå på skriveren ved å trykke på 
av/på-knappen øverst i venstre hjørne. 
Koble smarttelefonen til dokken ved 
hjelp av en USB-kabel.»

3) Velg et bilde. 3) Velg et bilde.

2) Trykk på 1Touch-knappen nederst i 
venstre hjørne på skriveren. Appen vil 
kjøre automatisk. Hvis du bruker en 
Android-telefon, kan appen åpnes når 
den er dokket.

2) Trykk på 1Touch-knappen nederst i 
venstre hjørne på skriveren. Appen vil 
kjøre automatisk. Hvis du bruker en 
Android-telefon, kan appen åpnes når 
den er dokket.

4) For å begynne utskriften trykker du på 
1Touch-knappen eller utskriftsknap-
pen i appen.

4) For å begynne utskriften trykker du på 
1Touch-knappen eller utskriftsknap-
pen i appen.

Skrive ut bilder med dokken Skrive ut bilder med en USB-kabel



1) Slå på skriveren ved å trykke på 
av/på-knappen øverst i venstre hjørne. 
Slå på Wi-Fi i smarttelefonen din.

3) Åpne appen.

2) Gå til Wi-Fi-innstillinger i smarttelefonen 
din og �nn «Direct-Kodak-XXXX». 
Skrivernavnet (XXXX) kan bestå av 4 ord. 
Passordet er «12345678».

4) Velg et bilde. For å begynne 
utskriften trykker du på 
utskriftsknappen i appen.

Koble til skriveren og utskrift USB-minnepinne/digitalkamera

Skrive ut med digitalkamera

Dersom et «PictBridge»-kompatibelt kamera er tilkoblet, kan du skrive ut 
bilder direkte fra digitalkameraet ditt.

Skrive ut bilder ved via Wi-Fi (kun modellen PD-450W/480W)* Skrive ut med en USB-minnepinne
1. Slå på skriveren.
2. Koble enheten din til skriveren.
3. Sett minnepinnen din inn i USB-porten.
4. Velg USB-menyen fra skriverappen.
5. Velg bildet ditt og skriv ut.

1. Slå på skriveren.
2. Ta ut alle minnekort eller USB-minnepinner.
3. Koble kameraet ditt til skriveren ved hjelp av en USB-kabel.
4. Slå på kameraet og gå til albumet.

(Enkelte kameraer vil vise      et ikon)
5. Velg bildet ditt fra kameraet og skriv ut.

* Du kan �nne skriverens modellnummer på etiketten på bunnen av skriveren

Passord



Lade enheten din Strøm- og LED-statusindikatorer

Lade enheten din

Hvis du dokker enheten din til skriveren, vil den begynne å lades.

1. Bruke dokken

Ved å koble en USB-kabel til USB-porten, som �nnes på venstre side av
skriveren, vil den begynne å lades.

2. Bruke en USB-kabel

Strøm og LED-statusindikatorer

LED-status

Status LED

Gul LED blinker

Rød LED blinker

Rød LED blinker i 10 sekunder, deretter gul LED

Rød LED blinker i 10 sekunder, deretter gul LED

Rød LED blinker i 10 sekunder, deretter gul LED

Gul LED

Ingen

Drucken

Utskrift pågår

Ingen patron / tar ut patron

Ingen kassett / tar ut kassett

Ikke noe papir

Rød LED blinker i 10 sekunder, deretter gul LEDFeil (papirstopp osv.)

Laster/kjøler Gul LED

Strøm på

Strøm av (2 sekunder)



Feilsøking

Feilsøking

Produktspesi�kasjon

Produktspesi�kasjon

Papirstopp

Lav 
oppløsning

Skriveren 
skriver ikke ut

Kan ikke skrive 
ut fra 
digitalkamera

Kunne ikke 
skrive ut fra 
USB-minne-
pinne

- Slå av og på skriveren. Skriveren vil automatisk løse ut papiret. 
Dersom problemet ikke løser seg, kan du kontakte kundeservice

- Slå av og på skriveren.
- Undersøk om patronen er satt inn på korrekt måte.
- Skriveren vil slutte å skrive ut så snart den når en bestemt temperatur. 

Dette er ikke en funksjonsfeil. Vennligst vent til skriveren kjøler seg 
ned.

- Undersøk om USB-minnepinnen er satt inn på korrekt måte.
- Undersøk om bildet er i et støttet format. *JPEG(Baseline), PNG.
- Dersom det er mange bilder på minnepinnen, kan det ta

opptil �ere minutter å laste dem inn.

- Undersøk om kameraet ditt støtter PictBridge i brukerhåndboken til 
kameraet.

- Undersøk om USB-kabelen er koblet til på korrekt måte.
- Undersøk om kameraet ditt har nok batteri.

- Oppløsningen på det originale bildet kan påvirke utskriftskvaliteten. 
Vi anbefaler bilder med en oppløsning på 1280 x 2448 piksler og 
høyere.

LøsningIndikasjon

Utskriftsstørrelse

Varmeoverføring med sublimering

DC 24 V 2,5 A

168,5 x 103,2 x 68,5 mm

Android Ver 4.0 og høyere / iOS Ver 6.0 og høyere

5-pins Micro USB-dokk8-pins Lightning-dokk

4 x 6 tommer (100 x 148 mm)

PHC Series, PHS Series

Temperatur: 15–35 °C / Fuktighet: Under 70 % rel. (35 °C)

JPEG (Baseline), PNG

USB-port
-. USB-minne
-. PictBridge (Utskrift fra digitalkamera)
-. iPhone, iPad og Android-enhet (utskrift og lading)

Støttet 
bildeformat

Patron

Optimale 
utskriftsforhold

Utskriftstype

WiFi

Eksterne lenker

Strøm

Utskriftsstørrelse

Støttede enheter

- -O O

Dokking

PD-480WPD-480 PD-450 PD-450WModell

* Ikke prøv å bruke Micro 5 Pin-porten. Denne porten er designet for bruke på 
fabrikken.



Navn på del Navn på del

USB-port

Micro 5 Pin*

Av/på-knapp

Spor for papirsku� 
Spor for papirbane

Ventilasjonshull

Luke for papirutgang

1Touch App&Print-knapp

Dokk-kontakt
Dokk-kontakt

Patrondeksel

DC-strømspor

* Ikke prøv å bruke Micro 5 Pin-porten. Denne porten er designet for bruke på 
fabrikken.



FCC-KRAV DEL 15
Forsiktig: Alle endringer eller modi�kasjoner på konstruksjonen til dette apparatet er uttrykkelig ikke
godkjent av produsenten og kan gjøre brukerens rett til å bruke apparatet ugyldig.

MERK: Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene.
Driften er underlagt de to følgende betingelsene;
1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må tolerere all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
Dette utstyret er testet og overholder grensene for en digital enhet av klasse B, som beskrives i del 15 av FCC-reglene. 
Disse begrensningene er utformet for at utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan forårsake 
skadelig interferens for radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene.
Men det er ingen garanti for at det ikke oppstår interferens på en spesi�kk installasjon. Hvis utstyret ikke forårsaker 
skadelig interferens for radio- eller TV-mottakere (dette kan fastslås ved å slå utstyret av og på), bør brukeren prøve å 
korrigere interferensen på en av de følgende måtene.
1. Reorienter eller omplasser mottakerantennen.
2. Øk lengden mellom utstyret og mottakeren.
3. Koble utstyret til et uttak eller en annen krets.
4. Konsulter forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

Made in Korea
©Prinics Co., LTD.

The Kodak trademark, logo and trade dress are 
used under license from Kodak.



www.kodakphotoprinter.com


