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Kääntölinssillä varustetun lastenkameran käyttöopas

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja 
säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1.Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja. 
2.Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun 
ja nielemisen.
3.Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. 
Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4.Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa 
sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5.Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle! 
6.Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena 
voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta 
käyttö välittömästi.
7.Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
8.Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote 
voi toimia epänormaalisti.
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1. Lataaminen
Käytä Micro-USB-kaapelia lataamiseen, jos akun varaus on vähissä. Kuten alla olevassa
 kuvassa.

2. Muistikortin käyttäminen
2.1. Työnnä Micro SD -kortti kunnolla kortin pidikkeeseen, kuten lähellä kortin pidikettä 
olevissa ohjeissa näytetään.
2.2. Kun haluat poistaa Micro SD -kortin, paina muistikortin päätä varovasta ja kortti 
ponnahtaa ulos. Huomautus: Sisäisen muistin avulla voit ottaa noin 10 valokuvaa ilman 
muistikorttia. Aseta muistikortti ennen kuin käytät sitä videoiden ottamiseen.

3. Virran kytkeminen päälle tai pois päältä
3.1. Virta päälle: Paina pitkään virtapainiketta, näyttö kytkeytyy päälle ja kamera 
käynnistyy
3.2. Virta pois päältä: kytke virta pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 3 
sekunnin ajan, kun kamera on joutotilassa.
3.3. Automaattinen näytön sammutus: näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä 
kameran ollessa joutotilassa, jolloin näyttö sammuu virran säästämiseksi.
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3.4. Katkaise virta, kun kamerassa ei ole virtaa. Kun akun varaus on vähissä, 
LCD-näyttöön tulee kuvake, joka kehottaa lataamaan sen ajoissa. Kun kuvake vilkkuu, 
kamera sammuu automaattisesti.

4. Tallennustila, valokuvaustila, toistotila, pelit, musiikki ja järjestelmäasetukset

4.1. Tallennustila
Aseta Micro SD -kortti ja kytke sitten kameran virta päälle.
Valitse videotila ja aloita videon tallennus painamalla “OK”. Videotallennus lopetetaan 
painamalla “OK”-painiketta uudestaan. 

Valitse eri suodatin napsauttamalla videotilassa YLÖS/ALAS-painiketta. Napsauta 
videotilassa VASEN-painiketta kerran, vaihda hidastettuun videotilaan, napsauta 
VASEN uudestaan vaihtamaan aikaviiveen videotilaan. Palaa takaisin normaaliin 
videotilaan napsauttamalla VASEN uudelleen.
Lopeta videotila napsauttamalla videotilassa virtapainiketta.

4.2 Valokuvatila
Vaihda kamera valokuvatilaan ja ota sitten valokuva painamalla kerran “OK”-painiketta.
Vaihda eri suodattimia ja valokuvaefektejä tai eri sarjakuvakehys napsuttamalla 
valokuvatilassa YLÖS- tai ALAS-painiketta.

Vaihda valokuva ajastintoiminnon tilaan napsauttamalla valokuvatilassa oikeaa 
painiketta. Aseta zoomaus painamalla pitkään YLÖS/ALAS-painiketta ja lopeta 
valokuvatila painamalla virtapainiketta.

4.3 Toistotila
Valitse toistotila ja tarkista tallennettu video ja valokuva napsauttamalla OK. 
Valitse sitten eri valokuva ja video napsauttamalla OIKEA/VASEN-painiketta. 

Poista nykyinen valokuva tai video napsauttamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta. Lopeta 
toistotila napsauttamalla virtapainiketta. 
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4.4 Pelit ja musiikki
Kameraan on sisäänrakennettu 5 pulmapeliä, valitse pelitila ja aloita peli 
napsauttamalla OK.

Huomaa, että kamera tukee musiikkia vain MP3-tiedostomuodossa.
Lataa ensin MP3-musiikkia ja kopioi se Micro SD -kortille. Aseta sitten kortti kameraan, 
valitse MP3-musiikkitila ja toista musiikki painamalla OK.

5. Asetustila
       Siirry päävalikkoon, etsi Asetukset-kuvake ja siirry asetustilaan painamalla lyhyesti. 
       Lisätoiminnot, kuten alla:
 Valokuvakoko: 2M~3M~5M~8M~12M~16M~18M~20M ~40M
 Ajastettu valokuva: pois päältä, 2 sek., 5 sek., 10 sek.
 Videoformaatti: 1080P, 720P, VGA
 Päiväleima: käytössä, ei käytössä
 Kielet: englanti, saksa, italia, portugali, espanja, hollanti, tanska, ruotsi, suomi, puola, 
       norja, ranskaa, kroatia
 Automaattinen näyttö: pois päältä, 1 min., 2 min., 3 min. (virran säästämiseksi, kun et 
       käytä laitetta)
 Automaattinen pois päältä: pois päältä, 3 min, 5 min (akun virran säästämiseksi 
       kamera sammuu, jos mitään näppäintä ei paineta valitun ajan kuluessa)
 Alustus: suorita, peruuta (poistaa kaikki tiedot SD-kortilta)
 Päivämäärä: vuosi/kuukausi/päivä (aseta kameran päivämäärä ja kellonaika)
 Järjestelmän palautus, peruuta (palauta kameran asetukset tehdasasetuksiin)

10. Kytkeminen tietokoneeseen
Kytke kamera tietokoneeseen USB-johdon avulla, sitten voit lukea tallennettuja 
videoita ja valokuvia kamerasta.
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, 
komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, 
jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei 
käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty 
rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa 
hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.
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On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä 
tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita 
ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi 
kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. 
Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

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


