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Brugervejledning til børnekamera med vendbart objektiv

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, 
og gem vejledningen til senere brug.

1.Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier. 
2.Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget 
   på eller slugt.
3.Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor 
   dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4.Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, 
   kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5.Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys! 
6.Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, 
   kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer 
   trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7.Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
8.Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne 
   fungere unormalt.
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Oversigt over kameraet

1. Genopladning
Brug et Micro-USB-kabel til opladning, når batteriet er ved at køre tørt. Som 
vist på tegningen herunder.

2. Sådan bruges hukommelseskortet
2.1. Sæt Micro SD-kortet korrekt i kortholderen iht. vejledningen nær kortholderen.
2.2. Når du vil tage Micro SD-kortet ud, skal du trykke blidt mod enden af 
hukommelseskortet, hvorefter kortet skydes ud. Bemærk: Med den indbyggede 
hukommelse kan du tage ca. 10 billeder uden hukommelseskort. Sæt et 
hukommelseskort i, inden du optager video.

3. Tænd/sluk
3.1. Opstart: Hold Tænd/slukknappen inde, indtil skærmen lyser op, og kameraet tænder.
3.2. Nedlukning: Sluk kameraet ved at holde Tænd/slukknappen inde i 3 sekunder, 
mens kameraet er inaktivt.
3.3. Autosluk skærm: Skærmen slukker automatisk, når kameraet har været inaktivt i 
den periode, der er angivet i indstillingerne. Dette sparer på batteriet.
3.4. Automatisk nedlukning, når batteriet mangler strøm. Når batteriet er ved at 
køre tørt, vises et ikon på LCD-displayet, der minder dig om at oplade det i tide. 
Når ikonet blinker, lukker kameraet automatisk ned.
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4. Tilstandene videooptagelse, billedoptagelse, afspilning, spil, musik og 
systemindstillinger

4.1. Videooptagelse
Sæt Micro SD-kortet i, og tænd kameraet.
Vælg tilstanden video, og klik dernæst på knappen “OK” for at starte en videooptagelse. 
Afbryd videooptagelsen ved at trykke på knappen “OK” igen. 

I videotilstand kan du trykke på pil Op/Ned for at vælge et andet filter. I videotilstand 
kan du trykke én gang på pil Venstre for at skifte til optagelse af video i slow motion, 
tryk på Venstre igen for at skifte til optagelse af timelapsevideo. Tryk på Venstre igen 
for at vende tilbage til normal video.
I videotilstand kan du trykke Tænd/slukknappen for at afslutte videotilstand.

4.2 Billedoptagelse
Indstil kameraet til billedoptagelse, og tryk kort på knappen “OK” for at tage et billede.
I billedtilstand kan du trykke på pil Op eller Ned for at skifte mellem de forskellige 
filtre og billedeffekter samt billedrammer.

I billedtilstand kan du trykke på pil Højre for at skifte til timerfunktion. 
Hold pil Op/Ned inde for at indstille zoomen, og tryk på Tænd/slukknappen for 
at afslutte billedoptagelse.

4.3 Afspilning
Vælg afspilningstilstand, og tryk på knappen OK for at gennemse dine video- og 
billedoptagelser. 
Tryk dernæst på pil Højre/Venstre for at vælge mellem de forskellige billeder og videoer. 

Hvis du vil slette et billede eller en video, skal du dernæst trykke på pil Op eller 
Ned for at slette det aktuelle billede eller video. Tryk på Tænd/slukknappen for at 
afslutte afspilningstilstand.

4.4 Spil og musik
Kameraet har 5 indbyggede spil. Vælg et spil, og tryk på knappen OK for at starte spillet.
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Bemærk, dette kamera understøtter udelukkende musik i formatet MP3.
Download først dine MP3-musikfiler, og kopiér dem til Micro SD-kortet. Sæt kortet i 
kameraet, vælg musiktilstand, og tryk på knappen OK for at starte musikafspilning.

5. Indstillinger
       Gå ind i hovedmenuen, find ikonet for indstillinger, og tryk kort for at åbne 
        indstillingerne. Flere funktioner herunder:
 Billedopløsning: 2M, 3M, 5M, 8M, 12M, 16M, 18M, 20M, 40M
 Timeroptagelse af billede: Fra，2 sek., 5 sek., 10 sek.
 Videoformat: 1080P, 720P, VGA
 Datostempel: Til ，Fra
 Sprog: Engelsk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Dansk, Svensk, Finsk, 
       Polsk, Norsk, Fransk, Kroatisk
 Autosluk skærm: Fra, 1 min., 2 min., 3 min. (sparer på strømmen, når kameraet 
       ikke er i brug)
 Autosluk: Fra, 3 min., 5 min. (for at spare på strømmen slukker kameraet, 
       hvis der ikke trykkes på nogen knappe i det valgte tidsrum)
 Formatering: Udfør, annullér (Sletter alle data på SD-kortet).
 Dato: År/Måned/Dato (indstilling af dato og tid for kameraet)
 Nulstil system, annullér (Nulstiller kameraet til de oprindelige indstillinger)

10. Tilslutning til computer
Med USB-kablet kan du forbinde kameraet til computeren, hvorefter du kan se dine 
video- og billedoptagelser på computeren.
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Skærm                                                               2,0"

Batteri                                                               400 mAh

Opladningstid                                          3 timer

Driftstid                                                                100 minutter

Videoopløsning

Funktioner

FHD (1920 x 1080P interpoleret)
HD (1280 x 720P interpoleret)

VGA (640 x 480P)

Billedopløsning                     40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M,  
                                                                                           5M, 3M, 2M

Materiale                                            ABS med olie-gummimaling

Eksternt lagermedie                         Maks. understøttelse 32 GB (tilkøb)

Billedoptagelse, Videooptagelse, 5 spil, 
28 billedrammer, 4x digital zoom, 
10 forskellige billedeffekter, 7 filtre, 

Video i slow motion, Timelapsevideo 

Produktstørrelse                                            9,1 x 5,6 x 4,1 cm

Indbygget hukommelse
Den indbyggede hukommelse kan 
rumme 10 billeder, men du kan ikke 

optage video uden hukommelseskort

Specifikationer
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Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold 
for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet,
 hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres 
korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med 
en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk 
udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald 
men skal bortskaffes særskilt.
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Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil 
beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne 
genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og 
andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere 
information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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Contact
Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00 
(Push “1” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900 -3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

DENVER A/S

 

Omega 5A, Soeften

 

DK-8382 Hinnerup

 

Denmark

 
 

denver.eu

 

facebook.com/denver.eu

Germany 
 
Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4 
94036 Passau 
 
Phone: +49 851 379 369 40  
 
E-Mail 
support.de@denver.eu  
 
Fairfixx GmbH 
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2 
53859 Niederkassel  
 
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, 
Smartphones & Tablets) 
 
Tel.: +49 851 379 369 69 
E-Mail: denver@fairfixx.de  
 

Austria 
 
Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1 
1230 Wien 
 
Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: denver@lurfservice.at  
 

 

If your country is not listed above,  
please write an email to 
support@denver.eu  


