
Gebruikershandleiding  PD-450/450W/480/480W

Lees deze handleiding voor u de printer gebruikt



 

Veiligheidsmaatregelen Veiligheidsmaatregelen

Duidt op de mogelijkheid van ernstige verwonding of de dood

• Gebruik alleen de aanbevolen stroombronnen.

• Probeer het product niet te demonteren, wijzigen of hitte bij het product toe te 
passen.

• Vermijd dat het product valt of wordt blootgesteld aan aanzienlijke impact.

• Raak de binnenkant van het product niet aan als het is gevallen of op een 
andere wijze beschadigd is.

• Gebruik, plaats of sla het product niet op de volgende plaatsen op.
- Plaatsen met direct zonlicht, plaatsen met een temperatuur hoger dan 40 °C 

(104 °F), plaatsen met een hoog vochtgehalte en plaatsen met sterke 
trillingen.

• Stop het gebruik van het product onmiddellijk als het rook of een vreemde geur 
uitstoot of zich op een andere manier abnormaal gedraagt.

• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of verdunner 
om het product te reinigen.

• Laat het product niet in contact komen met water of andere vloeisto�en.

• Laat vloeisto�en of vreemde voorwerpen in het product komen.

• Hanteer het stroomsnoer niet met natte handen.

• Buiten bereik van kinderen houden.

• Houd de printer in een veilige omgeving om te voorkomen dat personen over 
het stroomsnoer struikelen.

• Houd ten minste 20 cm afstand van de printer tijdens het printen.

• Ontkoppel het stroomsnoer als het product niet wordt gebruikt.

• Ontkoppel het stroomsnoer periodiek en veeg stof of vuil dat zich op de stekker, 
het stopcontact en de omliggende omgeving heeft verzameld weg met een 
droge doek.

• Steek uw handen of voorwerpen niet in de printer.

• Plaats zware voorwerpen niet op het product.

Wijst op de mogelijkheid tot schade aan de apparatuur.

• Raak het papier niet aan tijdens het printen. Het gaat 4 keer naar binnen en 
buiten (geel, magenta, cyaan, laminaren).

• Trek het papier niet uit tijdens het printen.

• Plaats niets op de printer terwijl deze in gebruik is.

• Gebruik de laatste app voor optimale resultaten. U kunt de laatste app 
downloaden via Google Play of Apple Store.

• Gebruik papier nooit opnieuw. Het opnieuw gebruiken van papier kan 
papierblokkeringen veroorzaken of ervoor zorgen dat het inktblad aan het 
papier kleeft en de printer wordt beschadigd.

• Gebruik inktpatronen niet opnieuw.

• Ontkoppel de printer niet terwijl hij aan het printen is.



Hendel

Inktbladen Snijlijn

Verbruiksartikelen (apart aangekocht)Inhoud van de verpakking

Zorg er voor gebruik voor dat de volgende items zich in de verpakking 
bevinden. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de handelaar waar u 
de printer hebt gekocht.

Koop voor het printen een inktpatroon/papierset

Photo Printer Dock
(PD-450/480)

Papiercassette

Stroomsnoer

FotopapierInktpatroon

Stroomadapter

*Speci�caties of design kunnen wijzigen zonder melding voor 
productoptimalisatie. *Inktpatroon en papier worden als een set verkocht, te koop beschikbaar.

Verbruiksset

Model Afdrukgrootte

4 x 6 inch
(100 x 150mm)

Printpapier

Papiertype

40

120

Printbladen



De Photo Printer Dock installeren Het patroon plaatsen

1. Open het deksel van de patroon.
Minimum 20cm 

(8 in.) 2. Plaats de patroon met de 
gespeci�ceerde pijl tot u een klikkend 
geluid hoort.

3. Druk den hendel naar beneden en trek 
hem uit om gebruikte patronen te 
vervangen.

-. Voor accessoires die te koop 
worden aangeboden, wordt 
fotopapier geleverd voor de 
hoeveelheid inktpatronen en het 
aantal printers.
-. Raak het inktblad niet aan met 
de hand als u de patroon plaatst.
-. Gebruikte inktpatronen niet 
opnieuw gebruiken. Dit kan een 
storing veroorzaken

Minimum 5cm 
(2 in.)

Minimum 5cm 
(2 in.)

Minimum 5cm 
(2 in.)

Kies de juiste plaats voor de Photo Printer Dock. Plaats de printer op een tafel
of ander vlak, stabiel oppervlak. Plaats de printer niet op een onstabiel of gekanteld oppervlak.

- Laat minimum 5 cm (2 in.) open ruimte vrij rond de printer.
- Laat minimum 20 cm (8 in.) vrij voor de printer
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer zich niet in het gebied bevindt waar het papier naar 

binnen en buiten gaat.
- Vermijd het gebruik van de printer in sto�ge omgevingen. Dit kan de printer beschadigen 

of  een storing veroorzaken.



De papiercassette plaatsen Installere appen

1. Open het deksel van de cassette.

2. Plaats het papier met de glanzende 
kant naar boven. U kunt tot 20 bladen 
plaatsen. Meer dan 21 bladen plaatsen 
kan een storing veroorzaken. Vermijd 
het gecoate papier met de handen 
aan te raken aangezien dit de 
fotokwaliteit kan beïnvloeden.

3. Open het deksel van de 
printercassette.

4. Plaats de cassette tot deze op haar

1. iPhone, iPad en iPod

1) Ga naar de App Store in het 
apparaat.

2) Zoek naar “KODAK Printer Dock”

3) Installeer de applicatie.

1) Ga naar de Play Store in het 
apparaat.

2) Zoek naar “KODAK Printer Dock”

3) Installeer de applicatie.

2. Android-telefoons en Tablets

KODAK Printer  Dock

KODAK  Printer  Dock



Met de printer verbinden en afdrukken Met de printer verbinden en afdrukken

   

1) Schakel de printer in door op de 
stroomknop in de linker bovenhoek te 
drukken. Sluit de smartphone aan op de 
dock nadat u de printer hebt 
ingeschakeld.

1) Schakel de printer in door op de 
stroomknop in de linker bovenhoek te 
drukken. Sluit de smartphone met een 
USB-kabel aan op de dock.

3) Kies een foto. 3) Kies een foto.

2) Druk op de 1touch-knop in de linker 
benedenhoek van de printer. De app 
loopt automatisch. Bij een 
Android-telefoon kan de app worden 
opgestart als deze is gedockt.

2) Druk op de 1touch-knop in de linker 
benedenhoek van de printer. De app 
loopt automatisch. Bij een 
Android-telefoon kan de app worden 
opgestart als deze is gedockt.

4) Om het afdrukken te starten drukt u op 
de 1Touch-knop of afdrukknop in de 
App.

4) Om het afdrukken te starten, drukt u 
op de 1Touch-knop of de afdrukknop 
in de App.

Foto’s afdrukken met de dock Foto’s afdrukken met een USB-kabel



1) Schakel de printer in door op de 
stroomknop in de linker bovenhoek te 
drukken. Schakel wi� in op uw 
smartphone.

3) Start de App.

2) Ga naar wi�-instellingen in uw smartphone 
en zoek naar “Direct-Kodak-XXXX”. 
Printernaam (XXXX) zijn 4 variabele 
woorden. Het wachtwoord is “12345678”.

4) Kies een foto. Om het afdrukken te 
starten, drukt u op de afdrukknop in 
de App.

Met de printer verbinden en afdrukken USB Flash Drive/digitale camera

Afdrukken met digitale camera

Als “PictBridge” compatibele camera is verbonden, kunt u foto’s afdrukken
vanaf uw digitale camera.

Foto’s afdrukken via wi� (enkel model PD-450W/480W)* Afdrukken met USB �ash drive
1. Schakel de printer in.
2. Sluit  uw apparaat aan op de printer.
3. Steek uw �ash drive in de USB-poort.
4. Selecteer het USB-menu in de printerapp.
5. Selecteer uw afbeelding en druk af.

1. Schakel de printer in.
2. Verwijder aanwezige geheugenkaarten of USB �ash drives.
3. Sluit uw camera met een USB-kabel aan op de printer.
4. Schakel de camera in en ga naar het album.

(Bepaalde camera’s geven            een icoon weer)
5. Selecteer uw afbeelding in de camera en druk af.

* U kunt uw printermodelnr. vinden op het etiket onderaan de printer

Wachtwoord



Laad uw apparaat op Stroom- en led-statusindicatoren

Uw apparaat opladen

De printer docken laadt uw apparaat op.

1. De dock gebruiken

Een USB-kabel aansluiten op de USB-poort die zich aan de linkerzijde van
de printer bevindt, laadt uw apparaat op.

2. Een USB-kabel gebruiken

Stroom- en led-statusindicatoren

LED-status

Status LED

Gele led knippert

Rode led knippert

Rode led knippert gedurende 10 seconden dan gele led

Rode led knippert gedurende 10 seconden dan gele led

Rode led knippert gedurende 10 seconden dan gele led

Gele led

Geen

Afdrukken

Firmware-update

Geen patroon/patroon verwijderen

Geen cassette/cassette verwijderen

Geen papier

Rode led knippert gedurende 10 seconden dan gele ledFout (papierblokkering enz.)

Laden/afkoelen Gele led

Stroom aan

Stroom uit (2 seconden)



Problemen oplossen

Problemen oplossen

Productspeci�catie

Productspeci�catie

Papierblokker-
ing

Lage resolutie

Printer drukt 
niet af

Niet mogelijk 
om af te 
drukken vanaf 
digitale camera

Niet mogelijk 
om USB �ash 
drive af te 
drukken

- Schakel de printer in en uit. De printer werpt het papier automatisch 
uit. Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met 
Customer support

- Schakel de printer in en uit.
- Controleer of de patroon correct is geplaatst.
- De printer drukt niet af zodra hij een bepaalde temperatuur heeft 

bereikt. Dit is geen storing. Wacht tot de printer afkoelt.

- Controleer of de USB �ash drive correct is geplaatst.
- Controleer of de afbeelding een ondersteund formaat heeft. 

*JPEG(Baseline), PNG.
- Als er een groot aantal foto’s op de �ash drive staan, kan het een paar 

minuten duren om deze te laden.

- Controleer in de handleiding van uw camera of uw camera PictBridge 
ondersteunt.

- Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten.
- Controleer of de camera voldoende batterij heeft.

- De resolutie van de oorspronkelijke foto kan de afdrukkwaliteit 
beïnvloeden. We raden foto’s aan met 1280 x 2448 pixels en hoger 
aan.

OplossingIndicatie

Afdrukgrootte

Thermische overdracht inktsublimatie

DC 24 V 2,5 A

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

Android Ver 4.0 en hoger / iOS Ver 6.0 en hoger

5-pin Micro USB Dock8-pin Lightning Dock

4 x 6 inch (100 x 148 mm)

PHC serie, PHS serie

Temperatuur: 15~35C / vochtgehalte :minder dan 70% RV (35C)

JPEG (Baseline), PNG

USB-poort
-. USB-geheugen
-. PictBridge (afdrukken vanaf digitale camera)
-. iPhone, iPad & Android-apparaten (afdrukken & laden)

Ondersteund 
afbeeldingsformaat

Inktpatroon

Optimale 
afdrukomstan-
digheden

Afdruktype

WiFi

Externe 
koppelingen

Stroom

Printerafmetingen

Ondersteunde 
apparaten

- -O O

Docken

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

* Probeer de Micro 5 Pin poort niet te gebruiken. Deze poort is ontworpen voor 
fabrieksgebruik.



Onderdelennaam Onderdelennaam

USB-poort

Micro 5 Pin*

Stroomknop

Papiertray
Papierweg

Ventilatieopening

Papierdeur

1Touch App& afdrukknop

Dockconnector
Dockconnector

Patroondeksel

DC-stroomsleuf

* Probeer de Micro 5 Pin poort niet te gebruiken. Deze poort is ontworpen voor 
fabrieksgebruik.



FCC-VEREISTEN DEEL 15
Opgelet: wijzigingen aan de constructie van de apparaat die niet expliciet
zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke voor overeenstemming kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker geen 
toestemming meer heeft om het apparaat te gebruiken

OPMERKING: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.
Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden;
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, waaronder interferentie die ongewenste werking kan 

veroorzaken.
Deze apparatuur is getest in overeenstemming gebleken met de limieten voor een digitaal apparaat van de klasse B, 
volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen voor deze apparatuur die radiofrequentie-ener-
gie genereert, gebruikt en kan uitzenden en schadelijke interferentie met radiocommunicatie ken veroorzaken als ze 
niet correct is geïnstalleerd en gebruikt.
Er is echter geen garantie dat interferentie niet optreedt in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke 
interferentie veroorzaakt met radio- of televisie-ontvangst, wat bepaald kan worden door de radio of televisie in en uit 
te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen te 
corrigeren.
1. Richt of verplaats de ontvangende antenne.
2. Verhoog de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
3. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact of ander circuit.
4. Raadpleeg de handelaar of een ervaren radio-/TV-technicus voor hulp.

Made in Korea
©Prinics Co., LTD.

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



www.kodakphotoprinter.com


