
Brugermanual til Digitalt Kamera til
Børn med 32GB Hukommelseskort



Specifikationer
- Skærm: 2"
- Kamera: 8MP
- Videoopløsning: 1080p
- Batterikapacitet: 400mAh
- Vægt: 147g

1. 2” IPS HD-skærm
2. Frontkamera
3. Kameralukker/Enter-knap
4. Strøm/Vend tilbage-knap
5. Op-knap
6. Højre-knap
7. Ned-knap

8. Venstre/timer-knap
9. MicroUSB-port
10.Foto/Video/Enter-knap
11. Nulstil-knap
12.HD-linse
13.MicroSD/TF kortplads



Funktioner
Hold Strøm-knappen inde i et par sekunder for at tænde og tryk på

Strøm-knappen for at gå tilbage til hovedmenu eller forrige side.
For at tage billeder skal du trykke på Kameralukker-knappen, og antallet af

resterende billeder vil blive vist på skærmen i det øverste højre hjørne. Når billedet
er taget, vil indikatorlyset blinke en enkel gang.

Tryk på Op/Ned-knappen for at skifte til Filter/Spejl-billede. Når kameraet er i
digital kamera-tilstand, skal du holde Op/Ned-knappen inde for at zoome ind/ud.
Zoom-intervallet er 1-3 gange, og zoom-faktoren vises i det nederste højre hjørne af
skærmen.

I digital kamera-tilstand, tryk på Venstre-knappen for at få vist
timer-funktionen.

For at optage, tryk på Optag-knappen. Optagnings-indikatoren vil begynde at
blinke for at indikere, at optagelsen er i gang. Kameraopløsningen er vist i øverste
midte af skærmen. Den optagelige tid er vist i øverste højre hjørne af skærmen. For
at stoppe optagningen, tryk på Strøm-knappen.

Gå til album-siden og de nyeste billeder og videoer vil blive vist. Tryk på
Venstre/Højre-knappen for at skifte mellem video- og billede-tilstand. Tryk på
Enter-knappen for at afspille eller pause den aktuelle video. For at slette den aktuelle
video/billede, tryk på Op-knappen eller tryk på Ned-knappen for at slette alle
videoer/billeder.

Tryk på Venstre/Højre-knappen for at vælge spil. Tryk på Enter-knappen for at
spille og Strøm-knappen for at afslutte spillet.

For at gå til indstillinger, tryk på Op/Ned-knappen for at vælge det objekt, som
skal indstilles. Tryk på Enter-knappen for at bekræfte objektet og Strøm-knappen for
at komme tilbage.

Hvis kameraet begynder at opføre sig anderledes, kan du stikke en papirclips
i nulstillings-hullet og nulstille kameraet. Når kameraet ikke bliver brugt, vil det gå i
dvaletilstand efter 2 minutter og slukke efter 3 minutters inaktivitet.

Når du forbinder kameraet til en computer via USB-kablet, vil der være to
tilstande:

1. Hvis ikke den har et MicroSD/TF kort, vil den gå i PC kamera-tilstand.
2. Hvis den har et MicroSD/TF kort vil den automatisk gå i kortlæsnings-tilstand.


