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Wat is de RICOH Theta V?

De RICOH Theta V is een camera waar je 360° foto’s en
video’s kan maken.
Mogelijke toepassingen:
- Een ruimte volledig in beeld brengen
- Virtueel rondwandelen in een bepaalde omgeving
- Heel dynamische opnames maken

Hoe maak ik een 360° foto?
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1) Druk op de aan/uit knop(1) tot de lamp(jes) beginnen te
branden.
2) Druk op de ‘mode’ knop(2) tot u het foto-icoontje(3) ziet
oplichten.
3) Houd de camera zo recht mogelijk.
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4) Druk op de grote knop(4) om een foto te maken.
5) De foto is nu opgelagen in het interne geheugen van de
RICOH.
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Hoe maak ik een 360° video?
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1) Druk op de aan/uit knop(1) tot de lamp(jes) beginnen te
branden.
2) Druk op de ‘mode’ knop(2) tot u het video-icoontje(3) ziet
oplichten.
3) Houd de camera zo recht mogelijk.
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4) Druk op de grote knop(4) om te starten met filmen.
5) Druk nogmaals op de grote knop(4) om te stoppen met
filmen.
6) De foto is nu opgelagen in het interne geheugen van de
RICOH.
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Hoe plaats/bekijk ik de foto’s/ video’s op mijn pc?

1) Via deze link download je de app voor pc: https://support.theta360.
com/en/download/
2) Dubbelklik op het gedownloadde bestand om het te installeren.
3) Connecteer de RICOH via de meegeleverde usb-kabel aan je pc.
4) Je kan de bestanden op de RICOH verplaatsen naar de gewenste
map op je pc. Hier zal je echter de foto’s niet in 360° kunnen bekijken.
5) Je opent de app voor pc (1)
6) Via file < open kan je in windows verkenner zoeken naar de RICOH
en bestanden openen in de app om ze te kunnen bekijken met het 360°
effect.
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Betekenis van de lampjes
Powerknop
1) De lamp kleurt blauw: de batterij is nog
genoeg geladen
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2) De lamp knippert blauw: de batterij is bijna
leeg
3) De lamp knippert rood: het toestel sluit af
4) De lamp brand niet: volledig opgeladen OF
slaapstand OF het toestel ligt af
Opmerking: Als het toestel via USB verbonden
is kleurt de lamp groen en wordt de RICOH
opgeladen. De lamp gaat uit als het toestel
volledig volgeladen is.

Betekenis van de lampjes
Camera status lamp
1) De lamp kleurt blauw: de camera kan gebruikt worden
2) De lamp knippert blauw traag:de camera is aan het opstarten
3) De lamp knippert blauw snel: bezig met bestanden omzetten
4) De lamp brand wit: de plug-in in de camera werkt
5) De lamp knippert rood: er is een fout opgetreden in de camera
6) De lamp brand groen: de timer kan gebruikt worden om te shooten
7) De lamp brand niet: je kan niet ‘shooten’ omdat de camera OF in
slaapstand is OF het geheugen vol is. De lamp brand ook niet tijdens
het shooten.

