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VIKTIG INFORMATION
För att säkerställa att kameran fungerar optimalt, var vänlig notera följande viktig information:

MicroSD-kort:
• Se till att minneskortet är formaterat i kameran innan du först använder kortet för första gången
(Inställningar> Format).
• Minneskortet för maximal kapacitet ska inte vara större än 32GB. Användning av minneskort som
överskrider den maximala rekommenderade kapaciteten kan resultera i filfel.
• Inspelningstiden beror på vald upplösning.
• Efter att ha nått max. videoinspelningstid på ca. 20 minuter stoppar kameran inspelningen
automatiskt. En ny inspelning måste startas om manuellt.

Batterier:
• Om du inte ska använda kameran under en längre tid, ta bort batterierna.
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Anmärkningar om säkerhet:

VARNING: Kameran är inte lämplig för barn under 36 månader på grund av kvävningsrisk.

VARNING: Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.

• Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält eller radiovågor, för att
förhindra att produkten skadas eller påverkar ljudet och bildkvaliteten.
• Förvara kylen (vid rumstemperatur) på en torr och dammfri plats och exponera aldrig produkten för
höga temperaturer eller permanent direkt solljus.
• Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla
loss den omedelbart från laddningskabeln och ta bort batteriet för att undvika brand.
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1. Strömknappen
2. Sida upp-Knappen
3. Display
4.Upptagen indikatorlampa
5. Sida ner-Knappen
6. Läge knappen
7. Högtalare
8. Baklinsen
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9. Foto avtryckaren
10. Fyll ljuset
11. Inspelningsknappen
12. Frontlinsen
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13. Mikro USB
14. Mikro SD kort
15. Batterilucka brytare
16. Batterilucka brytare
17. Mikrofon
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1. Batteriinstallation
Skjut batteriluckans lås som visas på bilden nedan för att låsa upp och komma åt batterifacket.
Sätt i 4 x AA-batterier så att batterierna installeras såsom anges.

2. Minneskort installation
Sätt in minneskortet i korthållaren som visas.
För att ta bort minneskortet, tryck försiktigt på
kortets ände, kommer kortet att matas ut.

Obs! Kameran är inte utrustad med inbyggt minne. Vänligen sätt in ett minneskort innan du använder. Innan
du använder minneskortet för första gången är det nödvändigt att formatera kortet i kameran.
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3. Slå på/av
Slå på: Tryck länge på strömbrytaren

. Skärmen kommer att slå på och kameran kommer i vänteläge.

Slå av: Håll på strömbrytaren i 3 sekunder tills kameran stängs av.
Automatisk skärm av: För att maximera batteriets livslängd, kommer kameraskärmen automatiskt stängs av
efter en längre tids inaktivitet.
Låg batteri indikation: Ett “Låg Batteri” ikon kommer att visas på LCD´skärmen,

vilket indikerar att din

nuvarande bild eller video ska slutföras så snabbt som möjligt. När ikonen blinkar kommer kameran att stängas
av automatiskt.

4. Videoinspelningsläge
När den är påslagen går kameran automatiskt in i "Videoinspelning" -läget. Tryck kort på Videoinspelning
knappen

för att börja spela in en video. Tryck kort på den igen för att sluta spela in.

Tryck kort på sida upp knappen

eller sida ner knappen

för att välja en färgeffekt.

Det finns sju effektalternativ att välja bland, inklusive normal, svart och vitt, retro, negativ, röd, grön och blå.
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5. Fotoläge
För att ta ett foto kan du kort trycka på fotoknappen

för att gå in i fotoläge.

Tryck kort på fotoknappen igen för att ta ditt foto.
Tryck kort på sida upp knappen

eller sida ner knappen

för att gå till olika rameffekter.

Tryck långt på läge knappen för att ställa in kameratimern för att automatiskt ta ett foto efter 5 sekunder.

Selfie funktion:
För att ta en selfie tryck långt på fotoknappen för att växla till den bakre kameralinsen.

Zoom funktion:
Vänligen observera att Zoom omkopplaren måste vara påslagen inuti inställningarna.
För att zooma in tryck långt på sida upp knappen. För att zooma ut tryck långt på sida ner knappen.

Fyll ljuset:
Du kan slå på fyll ljuset genom att trycka långt på inspelningsknappen i svagt ljus villkor.
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6. Meny och uppspelningsläge
När du är i videoinspelningsläge eller fotoläge, tryck kort på läge knappen
Tryck kort på sida upp knappen
Tryck kort på läge knappen

och sida ner knappen

Videoinspelningsläge
Foto läge
Uppspelningsläge
Systeminställningar
Spel

för att ändra lägen.

för att bekräfta ditt val.

För att gå ur menyskärmen, tryck kort på strömbrytaren

.

.
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Du kan se dina videoklipp och foton på ett av följande sätt:
1. På användarmenyn väljer du Uppspelningsläge, tryck sedan på sida upp knappen eller sida ner knappen för
att välja den video eller bild du vill se.
För att spela up pen video tryck på läge knappen för att starta. Tryck på läge knappen igen för att pausa
uppspelningen eller tryck på strömbrytaren för att stoppa uppspelningen. Under uppspelningen tryck på sida
upp knappen eller sida ner knappen för att bläddra igenom foton och videoklipp. Tryck på läge knappen för
att bekräfta ditt val.
2. Anslut kameran till den dator genom att använda den medföljande USB-kabeln för att se dina videor och
foton.
3. Tryck kort på inspelningsknappen

för att gå in för att ta bort menyn. Tryck kort på läge knappen

för att bekräfta ditt val för att ta bort en eller alla filer. Tryck på strömbrytaren
menyn.

för att gå ur
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7. Systeminställningar
För att justera kamerainställningarna, gå till ’Systeminställningar’ menyn.
Tryck kort på sida upp knappen
Tryck kort på läge knappen
Tryck kort på strömbrytaren

eller sida ner knappen

för att välja inställningen.

för att bekräfta ditt val.
för att gå ur menyn.

8. Anslutning till PC
Din kamera har en "plug-and-play" -funktion. När du är ansluten till din dator och påslagen visas din kamera
som en flyttbar hårddisk. Den flyttbara diskikonen visas i "Den här datorn" fönstret.

Obs! Under filnedladdning och överföring, koppla inte ur kameran eller ta ur minneskortet
eftersom det kan leda till full dataförlust.
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TEKNISK DATA
Sensor

1.3MP CMOS

Funktionsläge

Videoinspelning, foto, uppspelning

Skärm

2” (5 cm)

Fotoupplösning

5MP* (2592x1944), 3MP* (2048x1536), 1.3MP (1280x720) *från interpolation

Videoupplösning

Full HD 1920x1080 @25fps från interpolation, HD 1280x720 @30fps

Förvaring

Kompatibel med MicroSD-kort upp till 32GB (ingår ej)

USB

USB 2.0

Strömförsörjning

4 x AA-batteri (ingår ej)

Energispar

1 min. / 3 min. /5 min./ OFF

Operativsystem

Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
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Alla produktspecifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
Easypix GmbH förbehåller sig rätten till fel eller utelämnanden.
För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Tillverkaren förklarar härmed att CE-märkningen har anbringats på denna produkt i enlighet med de väsentliga
kraven och relevanta bestämmelser i europeiska direktiv.

Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_mystery_galaxy.pdf
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AVFALLSHANTERING
Kassera förpackningen
Sortera materialet i förpackningen. Ge papp och papp till papperspapperet, glidbanorna måste återvinnas.

Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatorer av
konsumenter i privata hushåll inom Europeiska unionen.
Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får kasseras med
papperskorgen. Du måste överlämna din gamla utrustning och / eller batterier / ackumulatorer till lämpliga
insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatorer.
För mer information om återvinning av denna enhet och / eller batterier / ackumulatorer, kontakta ditt lokala
stadskontor, butiken där du köpte enheten eller en avfallshanteringstjänst. Återvinningen av material bidrar till
att spara naturresurser och säkerställer ett säkert sätt för mänsklig och miljömässig hälsa.
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Warning om batteriet
• Demontera inte eller slå i batteriet. Var försiktig så att du inte kortslut batteriet. Utsätt inte batteriet för höga
temperaturer. Sluta använda batteriet om det läcker ut eller expanderar.
• Om batteriet byts ut av fel typ, finns det risk för explosion.
• Håll batteriet borta från barn.
• Batterier kan explodera vid öppen eld. Kasta aldrig batterier i elden.
• Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
• Ta bort batteriet innan du tar bort enheten och kassera det separat.

Varning om hårdvaran
Kameran är inte lämplig för barn under 3 på grund av kvävning.

