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Användarmanual för barnkamera med uppvikningsbart objektiv

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för 
första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1.Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier. 
2.Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga 
på eller svälja produkten.
3.Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 
grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka 
funktionen.
4.Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten 
kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av 
kvalificerad personal.
5.Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus! 
6.Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i 
enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande 
föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7.Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
8.Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom 
produktens funktionalitet kan äventyras.
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1. Ladda
Använd Micro-USB-kabeln för att ladda om batterinivån är låg. Som visas på 
bilden nedan.

2. Använda minneskortet
2.1. Sätt i Micro SD-kortet korrekt i korthållaren enligt instruktionerna nära kortplatsen.
2.2. Tryck försiktigt på änden av minneskortet för att ta bort Micro SD-kortet. 
Kortet kommer att skjutas ut. Obs! Det inbyggda minnet låter dig ta cirka tio bilder 
utan minneskort. Sätt i minneskortet innan du använder den för att filma.

3. Ström på/av
3.1. Ström på: Tryck länge på strömknappen för att tända skärmen och starta kameran
3.2. Ström av: Håll inne strömknappen i tre sekunder när kameran är i inaktivt läge 
för att stänga av den.
3.3. Automatisk skärm av: Skärmen slås av automatiskt när kameran befinner sig i 
viloläge, under en specifik tidsperiod, för att spara ström.
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3.4. Stäng av kameran när batterinivån är låg. När batterinivån är mycket låg visas en 
ikon på LCD-skärmen som uppmanar dig att ladda enheten i tid. När ikonen blinkar 
stängs kameran av automatiskt.

4. Inspelningsläge, fotoläge, uppspelningsläge, spel, musik och 
systeminställningar

4.1. Inspelningsläge
Sätt i Micro SD-kortet och slå sedan på kameran.
Välj videoläget och klicka på knappen “OK” för att börja spela in video. För att avsluta 
videoinspelningen, tryck på “OK”-knappen igen. 

I videoläget kan du klicka på knappen UPP/NER för att välja ett annat filter. 
I videoläget kan du klicka på knappen VÄNSTER en gång för att växla till videoläget 
slow motion. Klicka på knappen VÄNSTER igen för att växla till videoläget Timelapse. 
Klicka på knappen VÄNSTER igen för att återgå till normalt videoläge.
Klicka på knappen Ström i videoläget för att avsluta läget.

4.2 Fotoläge
Växla kameran till fotoläget och tryck sedan kort på knappen “OK” för att ta ett foto.
I fotoläget kan du klicka på knappen UPP/NED för att byt till olika filter, fotoeffekter 
eller tecknade ramar.

I fotoläget kan du klicka på knappen Höger för att byta till funktionsläget fototimer. 
Tryck länge på knappen UPP/NER för att ställa in zoom och knappen Ström för att 
avsluta fotoläget.

4.3 Uppspelningsläge
Välj uppspelningsläget och klicka på knappen “OK” för att se de inspelade videorna 
och fotona. 
Klicka sedan på knappen Höger/Vänster för att välja olika foton och videor. 

Du kan ta bort ett foto eller en video genom att klicka på knappen UPP/NED för att 
radera den valda videon eller fotot. Klicka på knappen Ström för att avsluta 
uppspelningsläget.
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4.4 Spel och musik
Det finns fem inbyggda pusselspel i den här kameran. Välj spelläget och klicka på 
knappen “OK” för att starta spelet.

Observera att den här kameran endast har stöd för musik i MP3-format.

Ladda ned MP3-musiken först och kopiera den till Micro SD-kortet. Sätt sedan i 
kortet i den här kameran, välj MP3-musikläget och klicka på knappen “OK” för att 
öppna musikuppspelningsläget.

5. Inställningsläge
       Öppna huvudmenyn, lokalisera inställningsikonen och tryck kort för att öppna 
       inställningsläget. Fler funktioner enligt nedan:
 Fotostorlek: 2 M~3 M~5 M~8 M~12 M~16 M~18 M~20 M ~40 M
 Tidsinställt foto: Av，2 sek, 5 sek,10 sek
 Videoformat: 1080P, 720P, VGA
 Datumstämpel: på ，av
 Språk: Engelska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Holländska, Danska, 
       Svenska, Finska, Polska, Norska, Franska, Kroatiska
 Automatisk skärmavstängning: av, 1 min, 2 min, 3 min (för att spara ström när du 
       inte använder enheten)
 Automatisk avstängning: av, 3 min, 5 min (för att spara på batteri stängs 
       kameran av om inga knapparna trycks ned inom den valda tidsperioden)
 Format: kör, avbryt (radera alla data på SD-kortet)
 Datum: År/månad/dag (ställ in datum och tid på kameran)
 Kör systemåterställning, avbryt (återställ kamerans inställningar till 
        fabriksinställningarna)

10. Ansluta till dator
Anslut kameran till datorn med USB-kabeln. Du kan sedan läsa inspelad video och 
foton från datorn.
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2 tum

400 mAh

3 timmar

100 minuter

Videoupplösning

Funktioner

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

VGA (640 x 480P)

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

ABS med oljemålning på gummi

Max stöd 32 GB (ingår ej)

Ta foto, video, 5 pusselspel, 28 tecknade 
fotoramar, 4 x digital zoom, 
10 olika fotoeffekter, 7 filter, 

slow motion-video, timelapse-video, 

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

Inbyggt minne
Inbyggt minne kan hålla 

10 bilder. Det går dock inte att 
spela in video utan minneskort

Material

Externt lagringsmedia

Produktstorlek

Bildupplösning

Arbetstid

Laddningstid

Batteri

Skärm

Specifikationer
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. 
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, 
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet 
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form 
av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och 
elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat 
hushållsavfall. De ska istället slängas separat.
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Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för 
ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns 
lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk 
utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i 
återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att 
tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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Version 1.1

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  


