
Brukerhåndbok for Cartoon HD digitalt
kamera for barn med 3 spill



Spesifikasjoner
- Skjerm: HD 2"
- Videooppløsning: 1280 x 720p
- Bildeoppløsning: 12 MP
- MicroUSB-port: opptil 32 GB kort
- Batterikapasitet: 1200 mAh
- Ladetid: ca 2t
- Forhåndsinstallerte spill: Snake, Sokoban, Tetris
- Støttede språk: engelsk, russisk, kinesisk, koreansk, japansk osv.
- dimensjoner: 8cm x 5cm x 4cm

1. Mikrofon
2. Linse
3. Video/bilde-knapp
4. Av/på-knapp
5. USB-port
6. Tilbakestillingsknapp
7. Modus-knapp

8. Ned-knapp
9. Meny-knapp
10.Opp-knapp
11. Skjerm
12.Spor for SD-kort
13.Høyttaler
14.Linse



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

blå indikatoren lyser og indikerer strømstatus. For å slå den av, trykk på
strømknappen igjen og den blå indikatoren slukkes.

Videomodus: Trykk kort på Modus-knappen for å bytte til videomodus.
Kameraoppløsningen og kameraikonet vises øverst til høyre på skjermen. Kort trykk
på Video/bilde-knappen for å starte innspillingen, og opptaksindikatoren begynner å
blinke og indikerer at kameraet tar opp.

Fotomodus: Trykk kort på Modus-knappen for å bytte til fotomodus, og
kameraoppløsningen og kameraikonet vises øverst til høyre. Trykk kort på
Video/bilde-knappen for å ta et bilde. Når bildet er tatt, blinker indikatoren når bildet
er fullført.

Video/fotoavspilling: Trykk kort på modusknappen for å bytte til
avspillingsmodus. Avspillingsikonet vises øverst til høyre. Bruk Opp- og
Ned-knappene til å velge bildene eller videoene du vil se.

Menyinnstillinger: Trykk kort på Meny-knappen for å åpne menyinnstillingene.
Bruk Opp- og Ned-knappene til å bla gjennom alternativene. Velg
innstillingsalternativet som må endres, og bekreft ved å trykke kort på
Video/bilde-knappen. Trykk kort på Meny-knappen for å avslutte menyinnstillingene.

USB-modus: Bruk USB-kabelen til å koble kameraet til datamaskinen. I denne
modusen kan du få tilgang til video- og bildefiler i denne modusen.

Batteri instruksjoner
Det er tre måter å lade batteriet på. Den blå indikatoren lyser og indikerer at

ladingen pågår.
1. Lading med veggladeren
2. Lading med USB-kabel via datamaskin
3. Lading med billaderen


