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Gebruikershandleiding voor kindercamera met fliplens

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste 
keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1.Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen. 
2.Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en 
inslikken te voorkomen.
3.De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. 
Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4.Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken 
kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5.Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht! 
6.Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat 
binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk 
het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7.Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8.Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien 
dit de werking van het apparaat kan verstoren.
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1. Opladen
Gebruik de micro-USB-kabel om de camera op te laden als de accu bijna leeg is, 
zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding.

2. De geheugenkaart gebruiken
2.1. Plaats de microSD-kaart in de kaarthouder volgens de instructies nabij de 
kaarthouder.
2.2. Om de microSD-kaart te verwijderen, drukt u zachtjes op het uiteinde van de 
geheugenkaart waarna de kaart zal worden uitgeworpen. Opmerking: Met het 
ingebouwde geheugen kunt u ongeveer 10 foto’s maken zonder geheugenkaart. 
Plaats de geheugenkaart in het apparaat voordat u video-opnamen maakt.

3. In-/uitschakelen
3.1. Inschakelen: Houd de aan/uit-knop ingedrukt, het scherm gaat aan en de 
camera wordt opgestart.
3.2. Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt wanneer de camera 
in stand-by staat om hem uit te schakelen.
3.3. Scherm automatisch uitschakelen: Het scherm wordt automatisch 
uitgeschakeld wanneer het apparaat in stand-by staat om stroom te besparen.
3.4. Uitschakelen wanneer de camera geen stroom heeft. Als de accu bijna
leeg is wordt er 
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op het scherm een pictogram weergegeven, zodat u tijdig de accu kunt opladen. 
Als het pictogram flikkert wordt de camera automatisch uitgeschakeld.

4. Opnamemodus, fotomodus, afspeelmodus, spellen, muziek en 
systeeminstellingen

4.1. Opnamemodus

Plaats de microSD-kaart en schakel de camera in.
Selecteer Videomodus, klik vervolgens op de OK-knop om de video-opname te 
starten. Om de video-opname te stoppen, drukt u nogmaals op de OK-knop. 

Druk in de videomodus op de omhoog/omlaag-knop om een andere filter te 
kiezen. Druk in de videomodus één keer op de links-knop om over te schakelen 
naar de slowmotionvideomodus, druk nogmaals op de links-knop om over te 
schakelen naar de tijdsverloopvideomodus. Druk nogmaals op de links-knop om 
terug te keren naar de normale videomodus.
Druk in de videomodus op de aan/uit-knop om videomodius te verlaten.

4.2 Fotomodus
Schakel de camera naar de fotomodus en druk vervolgens kort op de OK-knop om 
een foto te maken.
Druk in de fotomodus op de omhoog- of omlaag-kop om naar verschillende filters, 
foto-effecten en tekenfilmlijsten te gaan.

Druk in de fotomodus op de rechts-knop om over te schakelen naar de 
fototimermodus. Houd de omhoog/omlaag-knop ingedrukt om de zoom in te 
stellen en op de aan/uit-knop om de fotomodus te verlaten.

4.3 Afspeelmodus
Selecteer Afspeelmodus en druk op de OK-knop om de video’s en foto’s te bekijken. 
Druk vervolgens op de links/rechts-knop door de foto's en video's te bladeren. 

Als u een foto of video wilt verwijderen, drukt u op de omhoog- of omlaag-knop om 
de huidige video of foto te verwijderen. Druk op de aan/uit-knop om de 
afspeelmodus te verlaten.
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4.4 Spellen en muziek
Er zijn 5 puzzelspellen ingebouwd in deze camera. Selecteer de spelmodus en druk 
op de OK-knop om de spellen te starten.
Deze camera ondersteunt alleen muziek in MP3-indeling.
Download eerst de MP3-muziek en kopieer deze naar de microSD-kaart, 
plaats vervolgens de kaart in de camera, selecteer de MP3-muziekmodus en druk 
op de OK-knop om de muziek af te spelen.

5. Instellingenmodus
       Ga naar het hoofdmenu, zoek het instellingenpictogram op en druk om de 
       instellingenmodus te openen. De onststaande functies zijn beschikbaar:
 Fotogrootte: 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 40 M.
 Getimede foto: uit, 2 seconden, 5 seconden, 10 seconden.
 Video-indeling: 1080P, 720P, VGA.
 Datumstempel: aan, uit.
 Talen: Engels, Duits, Italiaans, Portugees, Espanol, Nederlands, Deens, Zweeds, 
       Fins, Pools, Noors, Frans, Kroatisch.
 Automatisch scherm: uit, 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten (om de accu te sparen 
       wanneer u de camera niet gebruikt).
 Automatisch uit: uit, 3 minuten, 5 minuten (om de accu te sparen, schakelt de 
       camera uit als er geen knoppen worden ingedrukt binnen de geselecteerde tijd).
 Formatteren: uitvoeren, annuleren (alle gegevens op de geheugenkaart wissen).
 Datum: jaar/maand/dag (instellen van de datum en tijd van de camera).
 Systeemreset: uitvoeren, annuleren (instellingen van de camera terugzetten naar 
       fabrieksinstellingen).

10. Aansluiten op een computer
Met de USB-kabel sluit u de camera aan op een computer, waarna u de video en foto's 
op de computer kunt lezen.
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Scherm                                                             2,0 inch

Accu                                                               400 mAh

Oplaadtijd                                                                     3 uur

Gebruikstijd                                                                100 minuten

Videoresolutie

Functies

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

VGA (640 x 480P)

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

Materiaal                                                 ABS met rubber olieverf

Externe opslagmedia                        Maximale ondersteuning 32 GB 
                                                                                          (niet inbegrepen)

Foto, video, 5 puzzelspellen, 
28 tekenfilmlijsten 

voor foto’, 4x digitale zoom, 
10 foto-effecten, 7 filters, slowmotionvideo, 

tijdverloopvideo, 

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

Ingebouwd geheugen

Ingebouwd geheugen met ruimte voor 
opslag van 10 foto's, maar niet geschikt 

voor opslag van video's zonder 
geheugenkaart.

Specificaties
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige 
aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten 
materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid 
en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het 
doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent 
dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden 
afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.
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Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast 
en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen 
worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade 
toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische 
apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of 
andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden 
opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling 
van uw gemeente.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
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  


