Gebruikershandleiding
Waarschuwing voor gebruik
1. Dit is een gevoelig product, laat het niet vallen of beschadigen.
2. Houd dit apparaat uit de buurt van objecten die een sterk magnetische veld hebben, zoals
magneten of door motor aangedreven machines. Tevens dient u apparaten die sterke
radiogolven uitzenden te vermijden of uit te zetten. De sterke magnetische velden kunnen
het apparaat beschadigen of data kan verloren raken.
3. Stel dit apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
4. Gebruik altijd een hoge snelheid mini SD kaart, met een reguliere kaart kan het apparaat niet
goed werken.
5. Houd de mini SD kaart uit de buurt van sterk magnetische velden ter voorkoming van verlies
van data op de SD kaart.
6. Indien tijdens het opladen het apparaat heet wordt, rook ontwikkelt of een nare geur
verspreidt, dient u onmiddellijk de stroomvoorziening te onderbreken.
7. Houd tijdens het opladen van de batterij kinderen uit de buurt, de kabel kan verstikking of
een elektrische schok veroorzaken.
8. Bewaar het apparaat op een frisse plaats.
Introductie
Dit is een hoogstaand High Definition digitale kindercamera. Deze camera biedt verschillende
functies en kenmerken.
Video fotografie, video camera in kleur, maken van foto’s, kinderfotolijstjes en meer.
Bovendien biedt het de functies voor buitensporten, familie veiligheid, waterbestendig en nog veel
meer om tegemoet komen aan de wensen van de gebruiker.
Kenmerken van het product










Met waterbestendige behuizing voor het maken van opnamen tot 30 meter.
Fotografie, het nemen van foto’s
Video resolutie: 720P 30FPS, 640P 30FPS
Camera resolutie: VGA 1M, 3M, 5M
GC 1024 HD groothoek lens
Laag energieverbruik, 80 minuten doorlopend fotograferen
1,77 inch scherm, afbeelding en prachtige videoweergave
Ondersteunt een 32G geheugenkaart.
Verschillende opname modi: Normaal, Foto, Kinderfotolijstjes

Gebruik van de camera
1. Opladen van het apparaat.
Gebruik een USB kabel om de camera aan te sluiten op een computer of een 5V adapter (gebruik
nooit een adapter hoger dan 5V).
2. Plaats de SD kaart in het apparaat
Note: gebruik altijd een hoge snelheid mini SD kaart die u eerst op uw computer moet formatteren.
Met een reguliere kaart kan het apparaat niet goed werken.
3. De aan/Uit schakelaar staat nog uit.
Zet de Aan/Uit schakelaar op de positie I, druk 3-5 seconden op de Aan/Uit knop en het apparaat
gaat aan. Wilt u het apparaat uit zetten, drukt u 3-5 seconden op de Aan/uit knop en zet u de
Aan/Uit schakelaar op de positie O.
4. LED indicators
Indien de camera aan staat is de LED indicator blauw.
Indien de batterij bijna leeg is zal de LED indicator rood knipperen.
Indien de batterij bezig is met opladen is de LED indicator rood.
5. Video maken
In de video modus, drukt u op de Video knop om deze in de video opname modus te zetten, druk op
de Video knop om het opnemen te starten. Tijdens het opnemen zal er in de linker bovenhoek een

symbool rood knipperen en in de rechter bovenhoek staat de opname tijd weergeven. Zodra u
nogmaals op de video knop drukt zal het opnemen stoppen en zal het symbool verdwijnen. Druk op
de Omhoog/Omlaag knoppen om meerder opties te selecteren.
Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om de verschillende functies te selecteren.
6. Foto’s maken
In de camera modus, drukt u op de snapshot knop om over te gaan naar de Foto modus, druk op de
Snapshot knop om een foto te maken. De camera is voorzien van een luidspreker. Druk op de
Omhoog/Omlaag knop om kinderfotolijstjes en meerdere functies te selecteren.
7. Wissen/Opslaan en afspelen
Nadat u een opname heeft gemaakt kunt u de camera aansluiten op de computer door middel van
een USB kabel. U kunt de bestanden nu op uw computer zien en eventueel opslaan.
U kunt de bestanden kopiëren naar uw computer of uw SD kaart verwijderen en in een kaartlezer
plaatsen.

