
Brugervejledning til Cartoon HD
Digitalkamera til Børn med 3 Spil



Specifikationer
- Skærm: HD 2"
- Videoopløsning: 1280x720p
- Billedopløsning: 12MP
- MicroUSB-port: op til 32 GB kort
- Batterikapacitet: 1200mAh
- Opladningstid: ca. 2 timer
- Forudinstallerede spil: Snake, Sokoban, Tetris
- Understøttede sprog: engelsk, russisk, kinesisk, koreansk, japansk osv.
- Mål: 8cm x 5cm x 4cm

1. Mikrofon
2. Linse
3. Video/Foto knap
4. Tænd/sluk-knap
5. USB-port
6. Nulstil knap
7. Mode-knap

8. Ned-knap
9. Menu-knap
10.Op-knap
11. Display
12.SD-kortplads
13.Speaker
14.Linse



Basale funktioner
Tænd/Sluk: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde kameraet.

Den blå indikator lyser for at angive strømstatus. For at slukke den skal du trykke på
tænd/sluk-knappen igen, og den blå indikator slukkes.

Videotilstand: Tryk kort på den mode-knappen for at skifte til videotilstand.
Kameraopløsningen og kameraikonet vil blive vist i øverste højre hjørne af skærmen.
Tryk kort på Video/Foto-knappen for at starte optagelsen, og optageindikatoren
begynder at blinke, hvilket indikerer, at kameraet optager.

Fototilstand: Tryk kort på mode-knappen for at skifte til fototilstand, og
kameraopløsningen og ikonet vises i øverste højre hjørne. Tryk kort på
Video/Foto-knappen for at tage et billede. Når billedet er taget, blinker indikatoren én
gang, hvilket indikerer, at billedet er færdigt.

Video/Foto afspilning: Tryk kort på mode-knappen for at skifte til
afspilningstilstand. Afspilningsikonet vil blive vist i øverste højre hjørne. Brug op- og
ned-knapperne til at vælge de billeder eller videoer, du vil se.

Menuindstillinger: Tryk kortvarigt på Menu-knappen for at åbne
menuindstillingerne. Brug op- og ned-knapperne til at bladre gennem mulighederne.
Vælg den indstillingsmulighed, der skal ændres, og bekræft ved et kort tryk på
Video/Foto-knappen. Tryk kort på Menu-knappen for at forlade menuindstillingerne.

USB-tilstand: Brug USB-kablet til at tilslutte kameraet til computeren. I denne
tilstand kan video- og fotofiler tilgås.

Batteriinstruktioner
Der er tre måder at oplade batteriet på. Den blå indikator lyser for at angive,

at opladningen er i gang.
1. Opladning med vægopladeren
2. Opladning med USB-kabel via computer
3. Opladning med bilopladeren


