INSTRUKTIONER
Grattis till ditt köp av Kiddypix Robozz!
Med den här kameran kan du ta underbara bilder och videoklipp med ditt barn,
upptäck roliga effekter och bildramar och spela olika spel.
Vi önskar dig mycket roligt!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMMUNIKATION AV KAMERAN
För att kunna använda kameran behöver du 3x AAA-batterier och ett Micro SD-kort. Dessa delar ingår INTE.
Använd ett högkvalitativt Micro SD-kort. Max. Förvaringskapaciteten ska vara 32GB.
Formatera minneskortet innan du använder det för första gången med kamerans inställningsmeny.
Alternativet "Formatering" finns under "Inställningar".
För att undvika olyckor och skador bör batterierna förvaras säkert.
För att sätta i batterierna och micro SD-kortet öppnar du batterifackets lock med den medföljande skruvmejseln.
Se till att luckan är ordentligt stängd igen.
VARNING! Kameran är inte lämplig för barn under 3 år. Kvävning!

KAMERA KNAPPAR OCH FUNKTIONER

2. Blixt
3. Fotoram / effektknapp

1. ta bilder / videoklipp

4. Batteri Skal
Batteri / Micro SD-kort / USB-portmonteringsskruv / Reset

7. Sökare

8. Ta bort alla filer

6. Mode

Display

5. Rensa-knappen

9. PÅ / AV-knapp

14. Högtalar sander

12. OK

13. Pilknappen Ned / Vänster
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10. Mikrofon
11. Pilknappen Upp / Höger
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1.

Slutarknapp - ta bilder / videoklipp
Tryck på den här knappen för att ta en bild eller starta och stoppa videoinspelningen.

2.

Blixt
Tryck kort på PÅ / AV (5) för att aktivera / inaktivera blixten (9).

3.

Fotoram / effektknapp
I fotoläge trycker du på den här fotoramknappen.
För att växla mellan alla bilder och effekter, tryck på vänster och höger piltangent (11+13).
Du kan då bara ta bilder.
För att lämna effektmenyn, tryck på fotoramknappen igen.

4.

Batteri Skal
Batteri / Micro SD-kort / USB-portmonteringsskruv
För att undvika olyckor eller skador bör batterierna förvaras säkert.
För att sätta i batterierna och micro SD-kortet öppnar du först batteriluckans skruv med den medföljande
skruvmejseln.
Se till att luckan är ordentligt stängd efter att batterierna och minneskortet har satts i.
Använd ett högkvalitativt Micro SD-kort. Max. Förvaringskapaciteten ska vara 32GB.
Formatera minneskortet innan du använder det för första gången med kamerans inställningsmeny.
Alternativet "Formatering" finns under "Inställningar".

5.

Rensa-knappen
I uppspelningsläge, använd pilknappen för att välja den fil du vill radera och tryck på Rensa-knappen.

6.

Mode
Välj driftsläge (Foto, Video, Spel, Uppspelning, Inställningar) och bekräfta med OK-knappen.

7.

Sökare

8.

Ta bort alla filer
Om du vill radera alla filer på en gång, tryck på rensningsknappen (8) i uppspelningsläget och bekräfta.

9.

PÅ / AV-knapp

10. Mikrofon
11. Pilknappen Upp / Höger
12. OK
Bekräftar den valda menyn eller inställningsalternativet.
13. Pilknappen Ned / Vänster
14. Högtalar sander
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KAMERAMENYN

FOTOLÄGE
Tryck på läget Mode och använd pilknappen för att välja fotoläge.
Bekräfta valet med OK.
Nu kan du ta bilder genom att trycka på avtryckaren.
Fotoram effekt:
I fotoläge trycker du på Fotoram / effektknapp.
För att växla mellan bilder och effekter, tryck på vänster eller höger pilknapp.
Om du har valt en ram, tryck helt enkelt på avtryckaren för att ta ett inramat fotografi.
För att lämna effektmenyn, tryck på Fotoram / effektknapp igen.

VIDEOLÄGE
Tryck på läget Mode och välj videoläge med pilknappen.
Bekräfta valet med OK.
Nu kan du spela in video genom att trycka på avtryckaren.

SV

4

UPPSPELNINGSLÄGE
Tryck på läget Mode och använd pilknappen för att välja uppspelningsläge.
Bekräfta valet med OK.
Nu kan du se dina foton och videoklipp och växla mellan dem med pilknappen.
För att radera en fil, tryck på delete-tangenten och bekräfta med OK.
För att radera alla filer samtidigt, tryck på raderingsknappen (8) och bekräfta med OK.

INSTÄLLNINGAR
Tryck på läget Mode och använd pilknappen för att välja inställningsmenyn.
Bekräfta valet med OK.
Du är nu i inställningsmenyn.
Här kan du ändra följande inställningar.
Använd pilknappen för att välja mellan olika alternativ:
-

Bildupplösning: 5M / 3M / 2M / 1.3M

-

Fototimer (självutlösare): Av / 2/5/10 sek.

-

Videoupplösning: 1080FHD, 1080P, 720P

-

Loop-inspelning: Av / På

-

Datumstämpel: Av / På

-

Välj språk för kamerans meny

-

Skärmsläckare: Av / 1 minut / 2 minuter / 3 minuter

-

Automatisk avstängning: av / efter 1/3/5 minuter

-

Frekvens: 50 Hz / 60 Hz

-

USB-anslutning

-

Formatera ditt micro SD-kort
Tryck på OK och bekräfta med OK.
Observera: Formatering tar bort alla filer på Micro SD-kortet.

-

Ställ in tid och datum
Tryck på vänster och höger pilknappar för att välja mellan timme / minut / sekund, upp- och nedknapparna för att
öka eller minska timmen / minut / sekund och tryck sedan på OK för att bekräfta.

-

Återställ till standard
Tryck på standard och bekräfta med OK.
Alla inställningar som du tidigare ställt in återställs till fabriksinställningarna.
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SPEL "PUSH BOX"
Tryck på Mode-knappen och använd pilknappen för att välja spelet.
Bekräfta valet med OK-knappen.
Målet med spelet är att skjuta bort alla röda prickar med de gula rutorna.
styra:
Photo / Video Trigger = Down
Effektknapp = upp
Vänsterpil = Vänster
Högerpiltangent = Höge

till vänster

ner

SPEL "TETRIS"

till höger

vrid upp / vrid former

Tryck på Mode-knappen och välj med piltangenten spelet av.
Bekräfta valet med OK-knappen.
Spelets syfte:
Fyll i så många rader med Tetris-pusslet som möjligt.
styra:
Effektknapp = rotera
former
Vänsterpil = Vänster
Högerpiltangent = Höger
Ha kul!
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OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ...
Fotoramar och effekter: Hur fungerar det?
Gå till fotoläge genom att trycka på Fotoram / effektknappen och välj med hjälp av pilknappen (höger / vänster) från en ram
eller effekt. För att radera ramen trycker du på Fotoram / effektknappen igen.
Blixt: Hur fungerar det?

Aktivera / inaktivera blixten genom att trycka kort på / av-knappen (9).
Hur kan jag radera filer?
Tryck på läget Mode och använd pilknappen för att välja uppspelningsläge.
Bekräfta valet med OK.
Nu kan du se dina foton och videoklipp och växla mellan dem med pilknappen.
För att radera en fil, tryck på delete-tangenten och bekräfta med OK.
För att radera alla filer samtidigt, tryck på raderingsknappen (8) och bekräfta med OK.
Hur kan jag byta batterier?
För att kunna använda kameran behöver du 3x AAA-batterier. Batterierna ingår inte.
För att undvika olyckor och skador bör batterierna förvaras säkert.
För att ställa in batterier och micro SD-kort, måste locket till batterifacket öppnas med den medföljande skruvmejsel.
Se till att luckan är ordentligt stängd igen efter att du har satt i batterierna och SD-kortet.a.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Fotoupplösningar:
5MP* (2592×1944), 3MP* (2048×1536), 2MP* (1920×1080), 1.3MP (1280×960)
Videoupplösningar:
1080FHD* (1920x1080), 1080P* (1440x1080), 720P (1920x720)
2,0 tums / 5 cm display
110 ° synsvinkelobjektiv
Externt minne: Micro SD-kort upp till 32 GB (ingår ej)
Inbyggd mikrofon
Inbyggd högtalare
Frekvens: 50 Hz / 60 Hz
Självutlösare: På / Av / 2 sekunder./ 5 sekunder. / 10 sekunder.
Inbyggd blixt
Olika fotoramar installerade
2 spel installerade
3xAAA batterier (ingår ej)
* interpolerad
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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.
Batterier:
• Om du inte ska använda kameran under en längre tid, ta bort batterierna.
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.

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_robozz.pdf

SV

8

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.
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.
• Ladda alltid via systemet. 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.
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