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 BELANGRIJKE INFORMATIE 

Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende belangrijke 

informatie in acht te nemen: 

 

MicroSD-kaart: 

- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de kaart voor de 

eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat). 

- De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 32GB. 

Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit overschrijden, kan tot 

bestandsfouten leiden. 

- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie. 

- Na het bereiken van een maximale video-opnametijd van ca. 20 minuten stopt de camera 

automatisch met opnemen. Een nieuwe opname moet handmatig opnieuw worden gestart. 

 

Batterijen: 

- Als u de camera lange tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen. 
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Veiligheidsinstructies: 

 

 ATTENTIE: De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege 

verstikkingsgevaar. 

 ATTENTIE: Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten. 

- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven 

genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit 

wordt aangetast. 

- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het 

product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht. 

- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het 

apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij 

verwijderen om brand te voorkomen. 
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1. Aan-/Uitknop  
2. Pagina omhoog knop 
3. Weergave 
4. Bezig indicatielampje  
5. KnopPagina omlaag  
6. Modusknop 
7. Luidspreker 
8. Achterlens  
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9. Foto ontspanknop 
10. Lichtvulling 
11. Opnameknop 
12. Voorlens 
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13. Micro USB 
14. Micro SD-kaart 
15.Batterijklepschakelaar 
16.Batterijklepschakelaar 
17. Microfoon 
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1. Batterij installatie  

Schuif de vergrendeling van het batterijklepje zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding om te 

ontgrendelen en toegang te krijgen tot het batterijcompartiment. Plaats 4 x AA-batterijen in en zorg ervoor dat 

de batterijen worden geplaatst zoals aangegeven. 

 

 

 

 

2. Inzetten van de geheugenkaart 

Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder zoals 

aangegeven (niet inbegrepen). 

Om de geheugenkaart te verwijderen, drukt u voorzichtig 

op het uiteinde van de kaart en de kaart wordt 

uitgeworpen. 

Opmerking: de camera heeft geen ingebouwd geheugen. 

 

 

 

Voer een geheugenkaart in voordat u hem gebruikt. Voordat u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt, 

moet u de kaart in de camera formatteren.  
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3. Inschakelen / Uitschakelen  

Aanzetten: Druk lang op de aan-/uitknop . Het scherm wordt ingeschakeld en de camera gaat in stand-by 

modus. 

Uitzetten: Druk 3 seconden op de knop totdat de camera uit gaat.  

Automatisch uitschakelen van scherm: om de levensduur van de batterij te maximaliseren, wordt het display 

van de camera na een lange periode van inactiviteit automatisch uitgeschakeld. 

Indicatie batterij bijna leeg:  het pictogram 'Batterij bijna leeg'  wordt op het LCD scherm weergegeven 

en geeft aan dat uw huidige foto of video zo snel mogelijk moet worden opgenomen. Wanneer het pictogram 

flikkert, schakelt de camera automatisch uit. 

 

4. Video opname modus 

Zodra ingeschakeld, gaat de camera automatisch naar de 'Video-opname' modus. Druk kort op de Video 

opname knop  om een video op te nemen. Druk nogmaals kort op deze knop om de opname te stoppen.  

Druk kort op de pagina omhoog knop  of pagina omlaag knop  om een kleureffect te kiezen. 
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Er zijn zeven effectopties om uit te kiezen, waaronder normaal, zwart en wit, retro, negatief, rood, groen en 

blauw. 

 

5. Foto modus  

Om een foto te nemen, kunt u kort op de foto knop drukken  om naar foto modus te gaan.  

Druk nogmaals kort op de fotoknop om uw foto te nemen.  

Druk kort op de pagina omhoog knop  of pagina omlaag knop  om verschillende frame-effecten 

aan elkaar the verbinden.  

Druk lang op de modusknop om de timer van de camera in te stellen om automatisch na 5 seconden een foto te 

nemen. 

Selfie functie:  

Om een selfie te nemen, drukt u lang op de fotoknop om naar de lens van de achteruitcamera over te 

schakelen. 

Zoomfunctie:  

Houd er rekening mee dat de zoomschakelaar binnen de instellingen moet zijn ingeschakeld. 
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Als u wilt inzoomen, drukt u lang op de Pagina omhoog knop. Als u wilt uitzoomen, drukt u lang op de Pagina 

omlaag knop. 

Licht invulling:  

Als er weinig licht is, kunt u het invullampje inschakelen door de opnameknop lang in the drukken.  

 

6. Menu en playback modus 

In video opname of foto modus, drukt u kort op de modus knop.   

Druk kort op de pagina omhoog knop  en de pagina omlaag knop  om van modus te veranderen.  

Druk kort op de modus knop  om uw keuze te bevestigen. 

Om het menuscherm te verlaten, drukt u kort op de aan-/uit-knop   

 

 Video opname modus 

 Foto modus 

 Playback modus 
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 System instellingen 

 Spel 

 

U kunt uw video's en foto's op een van de volgende manieren bekijken: 

1. Kies Playback modus in het gebruikersmenu, druk dan op de pagina omlaag of pagina omhoog knoppen om 

de video of foto die u wilt bekijken te zien. 

Om een video te bekijken, druk op de modusknop om te starten. Druk nogmaals op de modusknop om 

playback te pauseren of druk op de uitknop om playback te stoppen. Gedurende playback, druk op de 

pagina omhoog of pagina omlaag knop om door de foto's en video's te bladeren. Druk op de modusknop 

om uw keuze te bevestigen. 

2. Verbind uw camera d.m.v. de bijgeleverde USB kabel met een computer om uw video en foto opnames te 

bekijken.   

3. Druk kort op de opnameknop  om het menu te verwijderen. Druk kort op de modusknop  om 

uw keuze van één of alle bestanden te verwijderen. Druk op de aan-/uitknop om het menu te verlaten. 
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7. Systeem instellingen 

Om uw camera instellingen aan te passen, ga naar het 'Systeem instellingen' menu.  

Druk kort op de pagina omhoog knop   of pagina omlaag knop  om de instelling te kiezen. 

Druk kort op de modus knop  om uw keuze te bevestigen.  

Druk kort op de aan-/uitknop  om het menu te verlaten.  

 

8. Aansluiten op een computer 

Uw camera heeft een'plug-en-play' funktie. Zodra de camera op uw computer is aangesloten en is ingeschakelt,  

wordt uw camera weergegeven als een verwijderbare harde schijf. Het pictogram van de verwijderbare schijf 

verschijnt in het venster "Deze computer". 

 

 Opmerking: koppel tijdens het downloaden en overbrengen van het apparaat de camera niet los 

en verwijder de geheugenkaart niet, omdat dit kan leiden tot volledig geheugenverlies. 
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TTEECCHHNNIISSCCHHEE  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEESS  

                                                                                                                                         

Sensor 1.3MP CMOS  

Functiemodus Video-opname, foto, afspelen 

Scherm 2” (5 cm) 

Fotoresolutie 5MP* (2592x1944), 3MP* (2048x1536), 1.3MP (1280x720) *geïnterpoleerd 

Videoresolutie Full HD 1920x1080 @25fps geïnterpoleerd, HD 1280x720 @30fps 

Schijfruimte Compatibel met MicroSD-kaarten tot 32GB (niet inbegrepen) 

USB USB 2.0 

Stroomvoorziening 4 x AA-batterij (niet inbegrepen) 

Energiebesparing 1 min. / 3 min. / 5 min. / Uit 

Besturingssysteem  Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8 
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  Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te 

maken. 

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu. 

 

VERKLARING VAN CONFORMITEIT 

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op product XXX is aangebracht overeenkomstig de essentiële 

eisen en andere relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen: 

2014/53/EU 

2011/65/EC RoHs  

2014/30/EU EMV 

2012/19/EC WEEE 

 

  

De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden: 

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_mystery_galaxy.pdf 

http://www.easypix.eu/
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AFVAL  

 Verpakking weggooien 

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval, de folie moet 

gerecycled worden. 

 

  Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door 

consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.  

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag 

worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste 

inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor 

meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw 

gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van 

materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te 

recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.  

 



NL 

 

 Batterij Waarschuwing 

- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij 

ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.  

- Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar.   

- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.  

- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.  

- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.  

- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit. 

 Waarschuwing voor kleine onderdelen 

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking. 

 

               

 


