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RICOH THETA Z1 
Guide 

 

Følgende er en guide til brugen af kameraet Ricoh Theta Z1. På de følgende sider vil vi gennemgå, 

hvordan man bruger kameraet samt hvilke indstillinger, vi anbefaler, man indstiller kameraet til - ved 

hjælp af THETA appen til smartphone. 

Når du skal filme med kameraet, skal du sørge 

for, at det står solidt plantet på jorden, 

monteret på et kamerastativ. Du kan enten 

bruge en tripod med 3 ben eller en monopod 

med et ben, som på billedet til højre. 

 

Sørg for at kameraet altid står helt lige, når du 

filmer, så du får den mest optimale orientering 

i din film. 

 

Kameraet skal placeres i øjenhøjde på en 

siddende eller stående person, så sørg for at 

folde dit stativ tilstrækkeligt ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kameraet finder du 5 knapper. 

1. Tænd/sluk 

2. WiFi 

3. Mode 

4. FN 

5. Start/stop optagelse 
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1. Tænd/sluk 
Hold knappen inde for at tænde kameraet. 

Når der er lys i knappen, vil skærmen tænde, og 

kameraet vil være klar til brug efter nogle 

sekunder. 

 

Når du er færdig med at bruge kameraet, 

slukker du ligeledes ved at holde knappen 

nede. 

 
 

2. WiFi 
Denne knap bruges til at tænde og slukke for 

kameraets WiFi-signal. Dette signal bruges, når 

du skal forbinde din mobiltelefon til kameraet. 

Når du ser et WiFi-symbol på skærmen, kan du 

forbinde kameraet til en mobil (Side 3) 
 

 

 

3. Mode 
Når du trykker på ”Mode”, vil kameraet skifte 

imellem at tage billeder eller filme.  

 

Denne funktion skal du bruge, hver gang du 

optager et filmklip.  

 

Enten før eller efter du har optaget en video, 

skal du skifte over og tage et billede, da du 

senere skal bruge dette billede som 

”thumpnail” til din video - altså det lille billede 

du kan se på tabletten, som repræsenterer din 

video. 

 

Når kameraet er sat til at tage billeder, vil der 

være et lille billede af et fotokamera på 

skærmen. 

 

Når den er sat til video, vil der være et lille 

billede af et videokamera på skærmen. 

 

 

Video 

 
 

Foto 
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4. FN 
Denne knap aktiverer og deaktiverer 

selvudløserfunktionen på kameraet.  

Hvis selvudløseren er aktiveret, vil der gå 5 

sekunder, fra man trykker på optageknappen, 

til kameraet begynder at optage.  

 

Det anbefales at denne funktion altid er til, da 

man i så fald kan nå væk fra kameraet, inden 

det begynder at optage, og der vil derfor være 

mindre klippearbejde efterfølgende. 

 

 

 

5. Start/stop optagelse 
Når du er klar til at optage dit videoklip eller 

tage et billede, trykker du på knappen over 

skærmen, og går ud af syne fra kameraet.  

HUSK, hvis du kan se kameraet, er du med på 

filmen/billedet, så sørg for at gemme dig, hvis 

ikke det er meningen, at man skal kunne se dig. 

 

Når kameraet optager, står der ”REC” på 

skærmen, og du kan se, hvor længe optagelsen 

har varet indtil videre. 

 

 

Når du er færdig med dine optagelser, kan du 

overføre materialet til din PC eller tablet ved at 

tilslutte det medfølgende kabel eller andet 

USB-C stik i bunden af kameraet. Læs mere 

herom i Xpandr Upload guiden 

 

 

Forbindelse til Smartphone app 
Det er muligt at ændre på kameraets indstillinger ved hjælp af den tilhørende app til iOS og 

Android. 

Herfra kan du også fjernstyre kameraet, hvis det er nødvendigt. 

 

Her kommer en kort intro til appen med de indstillinger, vi anbefaler. 
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Download appen 
Download appen til din mobil fra App Store 

eller Play Store. 

 

Appen hedder ”RICOH THETA”, og ser ud som 

på billedet til højre. 

 

Appen fungerer på samme måde til iOS og 

Android. Billederne er i dette tilfælde fra en 

iPhone, så der vil muligvis være små variationer 

i udseende, men funktionerne og 

fremgangsmåden er den samme. 

 

Forbind mobil og kamera 
Før du kan bruge appen, skal mobilen og 

kameraet parres ved hjælp af WiFi. 

 

Tænd kameraet og sørg for at WiFi er aktiveret 

(Side 1) 

 

Gå ind i WiFi-indstillinger på din mobil og find 

kameraet på listen over tilgængelige 

forbindelser. 

 

 

 

Første gang du forbinder til kameraet, vil den 

bede dig om en adgangskode. 

Koden er tallene i kameraets serienummer, 

som findes i bunden af kameraet under USB-C 

indgangen. 

 

I dette eksempel vil koden således være: 

20104914 

 

Når mobil og kamera er forbundet, kan du nu 

styre kameraet fra din mobil. 

 

Find appen og åben den. 
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Når du åbner appen, vil den automatisk vise dig 

biblioteket og de over 360 videoer optaget med 

et RICOH THETA kamera.  

 

Hvis du ikke tidligere har optaget noget og 

overført til din mobil, eller der ikke er noget på 

kameraet, vil denne side være tom ligesom i 

eksemplet her. 

 

For at kunne fjernstyre kameraet fra mobilen, 

og for at indstille kameraet til vores ønsker, 

trykker man på knappen ”Shooting” der 

forestiller et THETA logo. 

 

VIGTIGT! 

Følgende indstillinger SKAL laves, før du 

bruger kameraet første gang. 
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Her kan du se et live feed fra kameraet, og 

hvilke indstillinger der i øjeblikket er aktive på 

kameraet.  

 

Her kan også indstilles lys og hvidbalance, 

ligesom der kan optages video direkte fra 

kameraet. 

 

Første gang du bruger kameraet, skal du trykke 

på knappen ”Indstillinger” i øvre højre hjørne. 

 

 

 

 

I indstillingerne kan du ændre de ting, du 

ønsker, som passer til de optagelser, du skal 

lave. 

 

De eneste to indstillinger som SKAL være de 

samme altid, er de to, som til højre er markeret 

med rød. 

- Stitching during shooting (Skal være slået til) 

- Video size (Skal stå på: 4K (3840x1920)) 

 

Du kan nu slukke dit kamera og lukke din app.  

Næste gang du tænder kameraet, vil det huske 

indstillingerne, og du er klar til at skyde med 

det samme. 

 

Har du lavet manuelle indstillinger på lys og 

farve, skal du naturligvis ændre det med appen 

igen, hvis de forhold du filmer under har 

ændret sig. 

 

 

 

 

 

Du er nu klar til at optage med dit RICOH THETA Z1. God fornøjelse! 


