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Brukerhåndbok for barnekamera med fliplinse

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold 
instruksjonene for fremtidig referanse.

1.Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert. 
2.Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3.Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 
grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4.Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake 
elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5.Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys! 
6.Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i 
enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart 
dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7.Lade kun med den leverte USB-kabelen.
8.Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at 
produktet fungerer unormalt.
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1. Lade opp
Bruk Micro-USB-kabel til å lade dersom det er lite batteri. Som vist i figuren nedenfor.

2. Hvordan bruke minnekortet
2.1. Sett Micro SD-kortet riktig inn i kortholderen i henhold til instruksjonene nær 
kortholderen.
2.2. For å fjerne Micro SD-kortet, trykkes det forsiktig på enden av minnekortet og 
kortet kommer ut. Merk: Med det innebygde minnet, kan du ta omtrent 10 bilder uten 
minnekort. Sett inn minnekort før du bruker det til å ta opp video.

3. Slå av/på
3.1. Slå på: Trykk lenge på strømknappen, skjermen slås på og kameraet starter
3.2. Slå av: Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder når kameraet er i inaktiv tilstand, for 
å skru det av.
3.3. Autoskjerm av: For å spare strøm, slås skjermen automatisk av i tiden kameraet er 
i inaktiv tilstand.
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3.4. Slå av strømmen når kameraet mangler batteri. Når batteriets kraft er svært lav, 
vises et ikon på LCD-skjermen og ber om at du lader i tide. Når ikonet blinker, skrus 
kameraet automatisk av.

4. Opptaksmodus, fotomodus, avspillingsmodus, spill, musikk og 
systeminnstillinger

4.1. Opptaksmodus
Sett inn Micro SD-kortet og slå deretter på kameraet.
Velg videomodus og klikk deretter på «OK»-knappen for å starte videoopptak. For å 
stoppe opptak av video, trykk på «OK» knappen igjen. 

Klikk på OPP/NED-knappen i videomodus for å velge et annet filter. Klikk på 
VENSTRE-knappen én gang i videomodus, bytt til videomodus i sakte film, klikk 
på VENSTRE igjen og bytt til intervall-videomodus. Klikk på VENSTRE igjen for å gå 
tilbake til normal videomodus.
I videomodus klikker du på strømknappen for å avslutte videomodus.

4.2 Fotomodus
Bytt kameraet til fotomodus, og trykk kort på «OK»-knappen for å ta et bilde.
Klikk på opp- eller ned-knappen i fotomodus for å bytte til forskjellige filtre, 
forskjellige fotoeffekter og annen tegneserieramme.

I fotomodus klikker du på høyre knapp for å bytte til fototimerfunksjonsmodus. 
Trykk lenge på opp/ned-knappen for å konfigurere zoom og strømknappen for å 
avslutte fotomodus.

4.3 Avspillingsmodus
Velg avspillingsmodus og klikk på OK-knappen for å se den innspilte videoen og bildet. 
Klikk deretter på høyre/venstre-knappen for å velge forskjellige bilder og videoer. 

For å slette et bilde eller en video, klikker du deretter på opp- eller ned-knappen for 
å slette gjeldende video eller bilde. Klikk på strømknappen for å avslutte 
avspillingsmodus.
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4.4 Spill og musikk
Det er 5 puslespill innebygd i dette kameraet, velg spillmodus klikk på OK-knappen 
for å spille.

Merk at dette kameraet kun støtter musikk i MP3-format.
Last ned MP3-musikken først og kopier den til Micro SD-kortet. Sett deretter kortet 
inn i kameraet, velg MP3-musikkmodus, klikk OK-knappen for 
musikkavspillingsmodus.

5. Innstillingsmodus
       Gå inn i hovedmenyen, finn innstillingsikonet og trykk kort for innstillingsmodus. 
       Flere funksjoner som følger:
 Bildestørrelse: 2M~3M~5M~8M~12M~16M~18M~20M ~40M
 Tidsstyrt foto: Av, 2 sek, 5 sek, 10 sek
 Videoformat: 1080P, 720P, VGA
 Datostempel: på, av
 Språk: engelsk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk, nederlandsk, dansk, svensk, finsk, 
       polsk, norsk, fransk, kroatisk
 Autoskjerm: av, 1 min, 2 min, 3 min (for å spare strøm når ikke i bruk)
 Auto av: av, 3 min, 5 min (for å spare batteristrøm slår kameraet seg av hvis det ikke 
       trykkes på noen taster innenfor den valgte tiden)
 Formatering: utfør, avbryt (slette alle data på SD-kortet)
 Dato: År/måned/dag (innstilling av dato og klokkeslett for kameraet)
 Systemtilbakestilling utføres, avbryt (tilbakestill kameraets innstillinger til 
       fabrikkstandard)

10. Tilkobling til datamaskin
Med USB-kabelen kobles kameraet til datamaskinen, slik at du kan lese den innspilte 
videoen og bildene fra datamaskinen. 
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2,0 tommer

400 mAh

3-timers

100-minutters

Videooppløsning

Funksjoner

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

VGA (640 x 480P)

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

ABS med oljebilde på gummi

Maks støtte 32 GB (ikke inkludert)

Ta bilde, video, 5 puslespill, 
28 bilde tegneserierammer, 

4x digital zoom, 10 forskjellige 
fotoeffekter, 7 filtre, sakte film, 

intervallvideo,

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

Innebygd minne Det innebygde minnet kan ta 10 bilder, 
men kan ikke tas opp video uten minnekort

Materiale

Eksternt lagringsmedia

Produktstørrelse

Bildeoppløsning

Arbeidstid

Ladetid

Batteri

Skjerm

Spesifikasjoner
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. 
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og 
stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og 
elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss 
over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og 
batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes 
separat.
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Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt 
måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til 
lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og 
batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre 
innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer 
informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

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  


