
Kamera dla dzieci na karcie SD

1.USB
5. mikrofon

2. przycisk trybu pracy
6. obiektyw

9. wyświetlacz 10. menu

3. gniazdo kart SD
7. przycisk zasilania 
11. strzałka w dół

4. głośnik
8. wideo
12. strzałka w górę

1. USB - służy do podłączenia do komputera w celu transferu danych lub ładowania
2. Przycisk trybu - umożliwia przełączanie między oglądaniem filmów i zdjęć
3. Gniazdo kart SD - sformatować kartę SD i włożyć do kamery
4. Głośnik - odtwarza dźwięk z pliku lub wideo
5. Mikrofon - odbiera dźwięk z wideo lub pliku
6. Obiektyw - okno wizjera obiektywu
7. Przycisk zasilania - do przełączania urządzeń, 2 wskaźniki ładowania
8. Przycisk nagrywania/zdjęcia - krótkie naciśnięcie rozpoczyna nagrywanie, kolejne naciśnięcie zatrzymuje 
nagrywanie, dwa krótkie naciśnięcia rozpoczynają fotografowanie
9. Wyświetlacz - 2.0 calowy kolorowy wyświetlacz
10. Menu - krótkie naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu z ustawieniami funkcji
11. Strzałka w dół
12. Strzałka w górę

INSTRUKCJE PODSTAWOWE
1. Włączanie/wyłączanie zasilania - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, po 
włączeniu zaświeci się niebieski wskaźnik, naciśnij przycisk zasilania ponownie, a niebieski wskaźnik zgaśnie

2. Tryb kamery - naciśnij krótko przycisk MODE, aby przełączyć się w tryb kamery i
wyświetlić rozdzielczość kamery w górnym rogu ekranu - nacisnąć krótko przycisk VIDEO/PHOTO, aby 
rozpocząć nagrywanie, wskaźnik będzie migał (sygnalizując pracę nagrywania)¨

3. Zdjęcie - naciśnij krótko przycisk MODE, aby przełączyć się w tryb aparatu, a rozdzielczość aparatu 
zostanie wyświetlona w prawym górnym rogu ekranu, naciśnij przycisk VIDEO/PHOTO, aby zrobić zdjęcie, 
po zrobieniu zdjęcia wskaźnik mignie raz (zdjęcie zakończone)

4. Odtwarzanie filmów/zdjęć - naciśnij krótko przycisk Mode, aby przejść do trybu odtwarzania, a ikona 
odtwarzania pojawi się w prawym górnym rogu - strzałka w górę, aby wybrać plik w górę, strzałka w dół, 
aby wybrać plik w dół. Naciśnij krótko przycisk video/photo, aby odtworzyć wybrany plik video

5. Aby ustawić menu - naciśnij krótko przycisk menu - przesuń strzałki w górę i w dół. Wybierz element 
ustawienia, który ma zostać zmieniony i zmień pozycję, naciskając krótko przycisk Video/Photo
6. Wyjście z menu ustawień Po wyjściu ze stanu ustawień należy nacisnąć przycisk menu.

Tryb USB - podłącz kanał USB do komputera, a kamerka automatycznie się połączy. Można wybrać transfer zdjęć 
i filmów lub instrukcje dotyczące ładowania aparatu. 


