
Gyerekkamera SD kártyán + 4 játék (további változatok)

1.USB
5. mikrofon

2. üzemmód gomb 
6. lencse

9. kijelző      10. menü

3. SD-kártya foglalat
7. bekapcsológomb 
11. lefelé nyíl

4. hangszóró
8. videó
12. felfelé nyíl

1. USB - számítógéphez való csatlakoztatáshoz adatátvitelhez vagy töltéshez
2. Mód gomb - lehetővé teszi a váltást a videók és a fényképek megtekintése között
3. SD-kártya foglalat - formázza az SD-kártyát és helyezze be a fényképezőgépbe.
4. Hangszóró - videó- vagy hangfájl lejátszása
5. Mikrofon - hang fogadása videóból vagy fájlból
6. Objektív - objektív keresőablak
7. Bekapcsoló gomb - az eszközök kapcsolásához, 2 töltésjelző
8. Felvétel/fényképezés gomb - rövid megnyomás a felvétel elindításához, újabb megnyomás a 
leállításhoz, két rövid megnyomás a felvétel elindításához
9. Kijelző - 2,0 hüvelykes színes kijelző
10. Menü - rövid megnyomás a funkcióbeállításokat tartalmazó menü megjelenítéséhez
11. Lefelé nyíl
12. Felfelé nyíl

ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK

1. Be-/kikapcsolás - a bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, 
bekapcsolás után a kék kijelző világít, a kék kijelző kikapcsolásához nyomja meg újra a 
bekapcsológombot.

2. Kamera üzemmód - a MODE gomb rövid megnyomásával válthat kamera üzemmódba és
a kamera felbontásának megjelenítése a képernyő felső sarkában - a felvétel elindításához nyomja meg 
röviden a VIDEO/PHOTO gombot, a kijelző villogni fog (jelzi, hogy a felvételen munka folyik).
3. Fényképezés - a MODE gomb rövid megnyomásával váltson kamera üzemmódba, és a képernyő jobb 
felső sarkában megjelenik a kamera felbontása, a VIDEO/PHOTO gomb megnyomásával készítsen 
fényképet, a fénykép elkészülte után a kijelző egyszer villogni fog (a fényképezés befejeződött).
4. Videó/fotó lejátszás - a MODE gomb rövid megnyomásával válthat lejátszási módba, és a jobb felső 
sarokban megjelenik a lejátszás ikon - felfelé nyíl a fájl felfelé történő kiválasztásához, lefelé nyíl a fájl 
lefelé történő kiválasztásához. A kiválasztott videofájl lejátszásához nyomja meg röviden a videó/fotó 
gombot.
5. Menübeállítások - nyomja meg röviden a menügombot - mozgatja a felfelé és lefelé mutató nyilakat. 
Válassza ki a módosítani kívánt beállítási elemet, és nyomja meg röviden a Video/Fotó gombot az elem 
módosításához.
6. A beállítási menüből való kilépés A beállítási állapotból való kilépéskor nyomja meg a menü gombot.

USB mód - csatlakoztassa az USB-csatornát a számítógéphez, és a babakamera automatikusan csatlakozik. 
Választhat a fényképek és videók átvitele vagy a fényképezőgép töltésére vonatkozó utasítások között. 


