
Brukerhåndbok til 20MP digitalt kamera
X5 for barn med dyreform



Spesifikasjon
- Modell: X5
- Videooppløsning: 1080 x 720
- Fotooppløsning: 20MP
- Batterikapasitet: 400 mAh
- 2,0-tommers LCD-skjerm (720 x 320)
- Arbeidstid: opptil 6 timer
- Ladetid: ca 2-3 timer
- Minnekortstøtte: opptil 32 GB (ikke inkludert)
- Ladestrøm og spenning: 5V/1A
- Produkt vekt: 185g

1. USB-port
2. Opp-knappen
3. Spor for SD-kort
4. Høyttaler
5. Indikatorlampen
6. Linse

7. Av/på-knapp
8. Lukkerknapp for kamera
9. Vise
10.Ned-knappen
11. Modus-knappen
12.Meny-knappen



Beskrivelse av knappene og portene
USB-port: Den brukes til å koble kameraet til PC-en for å overføre bilder og

videoer, eller for å koble til den eksterne power-forsyningen for å lade batteriet i
kameraet.

Modusknapp: Denne knappen lar deg bytte mellom opptaksmodus,
kameramodus, videoavspilling og fotosurfingsmodus.

SD-kortspor: Det lar deg sette SD-kortet inn i kameraet.
Høyttaler: Spiller av lyden fra en video du har spilt inn.
Mikrofon: Tar opp lyden mens du spiller inn en video.
Av/på-knapp: Slå kameraet på/av og fungerer som en indikator mens

kameraet er i ferd med å slås av.
Kameradekselknapp: Kameraet tar et bilde hvis det er i fotograferingsmodus,

eller begynner å ta opp hvis det er i opptaksmodus. Hvis du åpner menyen, fungerer
den som en bekreftelsesknapp.

Menyknapp: Trykk kort på den for å åpne innstillingsmenyen. Trykk på den
igjen for å gå ut av menyen.

Opp- og Ned-knapper: Bruk disse knappene til å gå gjennom menyen.

Grunnleggende operasjoner
Slå på/av: Trykk og hold inne av/på-knappen for å slå kameraet på. Den blå

indikatoren lyser for å indikere at kameraet er på. For å slå den av, trykk på
strømknappen igjen, og den blå-indikatoren vil også gå av.

Opptaksmodus: Trykk kort på modusknappen for å bytte til opptaksmodus, og
kameraoppløsningen og ikonet vises øverst til høyre. For å starte innspillingen
trykker du kort på kameradekselknappen, og opptaksindikatoren begynner å blinke.

Fotomodus: Trykk kort på Modus-knappen for å bytte til fotomodus, og
kameraoppløsningen og ikonet vises øverst til høyre. Hvis du vil ta et bilde, trykker
du kort på kameralukkerknappen, og indikatoren blinker én gang, noe som indikerer
at bildet er tatt.

Video/fotoavspilling: Trykk kort på modusknappen for å bytte til
avspillingsmodus, og avspillingsikonet vises øverst til høyre. Bruk Opp- og
Ned-knappene til å velge filen du vil forhåndsvise.

Menyinnstillinger: Trykk kort på menyknappen for å gå inn i
menyinnstillingene. Bruk Opp- og Ned-knappene til å bla gjennom menyen. Trykk
kameradekselknappen for å velge innstillingen du vil endre. Trykk kort på
menyknappen igjen for å avslutte innstillingene.


