
 

 NL 1 

 

 

 

 

HANDLEIDING 
 

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Kiddypix Blizz! 

Deze camera is een dubbele lenscamera. 

Dat betekent dat het een lens aan de voorkant heeft en een tweede lens aan de achterkant  

- dus je hebt twee camera's in één. 

Met deze camera kun je prachtige foto's en video's maken met je kind, selfies maken, geluiden opnemen en spelen en 

stemmen, grappige effecten en fotolijsten bekijken en verschillende spellen spelen. 

We hopen dat je veel plezier hebt! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GEBRUIK VAN DE CAMERA VOOR DE EERSTE KEER 

Om de camera te gebruiken, hebt u 4x AA-batterijen en een micro-SD-kaart nodig. Ze zijn niet inbegrepen. 

 

Gebruik een micro SD-kaart van hoge kwaliteit - de maximale opslagcapaciteit moet 32 GB zijn. 

Formatteer uw geheugenkaart met behulp van het instellingenmenu van uw camera voordat u deze voor de eerste keer 

gebruikt. 

De optie "Formatteren" vindt u in het menu "Instellingen". 

 

Om veiligheidsredenen moeten de batterijen veilig worden opgeborgen om ongevallen of letsel te voorkomen. 

Om de batterijen en de micro-SD-kaart te plaatsen, moet de schroef van het batterijklepje eerst worden geopend met 

behulp van de meegeleverde schroevendraaier. 

Controleer of de klep goed is gesloten nadat de batterijen en de geheugenkaart zijn geplaatst. 

 

WAARSCHUWING! De camera is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar. 
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CAMERA-KNOPPEN EN FUNCTIES 

 

 

 

1. Pijlknop 

Omhoog / omlaag / rechts / links 

 

2. Modus / knop terug 

Selecteer de bedieningsmodus (foto, video, spellen, audio, afspelen, instellingen) en bevestig met de knop OK 

(10). 

 

3. Spreker 

 

4. Weergaveknop  

 

5. Audio-knop (audio-opname & audio-effect) 

Druk op deze knop om audiobestanden op te nemen. 

Druk nogmaals op deze knop om te schakelen tussen audio-effecten voor uw audio-opname. 

U kunt de audio-effecten horen door te bevestigen met de OK-knop. 

 

6. Verwijder knop 

In de afspeelmodus gebruikt u de pijlknop om het bestand te selecteren dat u wilt verwijderen en bevestigt u met 

deze verwijder knop. 

 

7. Microfoon /Aan-uitindicator 

 

8. Aan / uit-knop 

 

9. Fotolijst / effectknop 

Druk tijdens het gebruik van de fotomodus op deze fotolijstknop. 

Als u wilt schakelen tussen alle kaders en effecten, drukt u op de linker- en rechterpijlknoppen (1). 

Je kunt dan eenvoudig foto's maken. 

Druk nogmaals op de fotolijstknop om het kadereffect te verlaten. 

 

10. OK-knop 

Bevestigt uw geselecteerde menu of instellingsoptie. 

 

11. Zoeker 
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12. Achtercamera voor selfies (achterlens) 

 

13. Beeldscherm 

 

14. Ontspanknop - foto- / video-opname 

Druk op deze knop om een foto te maken of om video-opnamen te starten en te stoppen. 

 

15. Flitslicht 

Activeer / deactiveer de flitslichtfunctie door op de pijlknop omhoog (1) te drukken. 

 

16. Knop om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde. 

Druk gewoon op deze knop en schakel tussen de camera aan de voorkant en de achterkant. 

Met de camera aan de voorkant kun je normale foto's en video's maken. 

Met behulp van de achtercamera kunt u een selfiefoto maken. 

 

17. Camera aan de voorkant 

 

18. Batterij / micro SD-kaart / bevestigingsbeugel van de USB-poort 

Om veiligheidsredenen moeten de batterijen veilig worden opgeborgen om ongevallen of letsel te voorkomen. 

Om de batterijen en de micro-SD-kaart te plaatsen, moet de schroef van het batterijklepje eerst worden geopend 

met behulp van de meegeleverde schroevendraaier. 

Controleer of de klep goed is gesloten nadat de batterijen en de geheugenkaart zijn geplaatst. 

 

19. USB-poort onder de klep 

 

20. Micro SD-kaartsleuf onder de kap 

Gebruik een micro SD-kaart van hoge kwaliteit - de maximale opslagcapaciteit moet 32 GB zijn. 

Formatteer uw geheugenkaart met behulp van het instellingenmenu van uw camera voordat u deze voor de 

eerste keer gebruikt. 

De optie "Formaat" vindt u in het menu "Instellingen". 

 

21. Batterijvakdeksel 
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CAMERAMENU  

 

 

 

 

 

 

 
 

1) FOTOMODE 

Druk op de modusknop (2) en selecteer de fotomodus met behulp van de pijlknop (1). 

Bevestig met de OK-knop (10). 

Nu kunt u foto's maken door op de knop foto / video te drukken (14). 

 

Uw Kiddypix Blizz heeft een camera aan de voor- en achterzijde. 

Met de camera aan de voorkant kun je normale foto's en video's maken. 

Met behulp van de achtercamera kunt u een selfiefoto maken. 

Druk op de lensschakelknop (16) om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde. 

 

Gebruik de pijlknop (1) voor de volgende functies: 

Flitslicht - omhoog 

Zelfontspanner - omlaag 

Digitale zoom - houd op en neer 

 

Fotolijst effect: 

Druk tijdens het gebruik van de fotomodus op de fotolijstknop (9). 

Druk op de linker- en rechterpijltoetsen (1) om tussen de kaders en effecten te schakelen. 

Wanneer u een kader hebt gekozen, drukt u eenvoudig op de knop voor foto / video (14) om uw ingelijste foto te maken. 

Druk nogmaals op de fotolijstknop om het kadereffect te verlaten. 
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2) VIDEOMODUS 

Druk op de modusknop (2) en selecteer de videomodus met behulp van de pijlknop (1). 

Bevestig met de OK-knop (10). 

Nu kunt u video's opnemen door op de knop foto / video te drukken (14). 

 

Uw Kiddypix Blizz heeft een camera aan de voor- en achterzijde. 

Met de camera aan de voorkant kun je normale foto's en video's maken. 

Met behulp van de camera aan de achterkant kun je een selfie-video maken. 

Druk op de lensschakelknop (16) om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde. 

 

 

 

 

 

 

3) SPELMODUS 

Druk op de modusknop (2) en selecteer de spelmodus met behulp van de pijlknop (1). 

Bevestig met de OK-knop (10). 

Nu kunt u schakelen tussen verschillende spellen met behulp van de pijlknop (1). 

Selecteer en bevestig een spel met de OK-knop (10). 

 

Je kunt alle spellen besturen met de pijlknop: 

Omhoog-knop - omhoog komen 

Omlaag-knop - omlaag draaien 

Linkertoets - scroll naar links 

Rechtertoets - schuif naar rechts 

Veel plezier!! 
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4) AUDIO-MODUS 

Druk op de modusknop (2) en selecteer de audiomodus met behulp van de pijlknop (1). 

Bevestig met de OK-knop (10). 

 

Druk op de ontspanknop (14) om audiobestanden op te nemen. Druk er nogmaals op om de opname te stoppen. 

 

Gebruik de pijlknop (1) om te schakelen tussen uw audiobestanden. 

Selecteer en bevestig een bestand met de knop OK (10). 

 

Audio effect: 

U kunt een effect toevoegen aan uw audio en wijzigen hoe het klinkt. 

Druk op de audioknop (5) en wissel tussen de effecten: 

 

 LANGZAAM EFFECT 

 ECHO EFFECT 

 HOGE STEM 

 DIEPE STEM 

 UFO-EFFECT 

 

Bevestig het effect en speel uw grappige audiobestanden af door op OK te drukken. 

Let op: Audio-effecten zijn alleen beschikbaar tijdens het afspelen op de camera 

                        Het effectbestand wordt niet opgeslagen op de geheugenkaart. 

 

 

 

5) AFSPEELMODUS 

Druk op de modusknop (2) en selecteer de afspeelmodus met behulp van de pijlknop (1). 

Bevestig met de OK-knop (10). 

Nu kunt u uw foto's en video's bekijken en ertussen wisselen met de pijlknop. 

Om een bestand te verwijderen, drukt u op de wistoets (6) en bevestigt u met OK. 
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6) INSTELMODUS  

Druk op de modusknop (2) en selecteer de instelmodus met behulp van de pijlknop (1). 

Bevestig met de OK-knop (10). 

 

U bevindt zich nu in het instellingenmenu. 

Hier kunt u de volgende instellingen wijzigen met de pijlknop om de verschillende opties te selecteren: 

 

- Fotoresolutie: 1M / 2M / 3M / 5M / 8M 

- Videoresolutie: 640x480p / 320x240p 

- Achtergrond: selecteer uit 4 verschillende menu-achtergronden 

- Screensaver: Uit / 1 min. / 2 min. / 3 min. 

- Frequentie: 50Hz / 60Hz 

- Tijd- en datuminstelling 

Druk op de linker- en rechtertoets van de pijlknop om het uur / de minuut / seconde in te stellen, op de 

pijltoetsen omhoog en omlaag om de uren / minuut / seconden-waarden te verhogen of te verlagen en druk 

vervolgens op OK om te bevestigen. 

Voor een laatste bevestiging moet je teruggaan naar het menu door op de menuknop (2) te drukken. 

- Datumstempel: Uit / Aan 

- Volume 

- Selecteer de taal voor het cameramenu 

- USB-aansluiting 

- Formatteer je micro SD-kaart 

Druk op OK en bevestig vervolgens met Ja of Nee. 

Let op: Het formatteringsproces verwijdert alle bestanden op de micro SD-kaart. 

- Reset naar standaardinstelling 

Druk op OK en bevestig vervolgens met Ja of Nee. 

Alle instellingen die u eerder hebt ingesteld, worden gereset naar de fabrieksinstellingen. 
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VOOR HET GEVAL DAT U ENKELE VRAGEN HEEFT ... 

 

Selfie: Hoe kan ik een selfie maken? 

Uw Kiddypix Blizz heeft een camera aan de voor- en achterzijde. 

Met de camera aan de voorkant kun je normale foto's en video's maken. 

Met de achteruitrijcamera kunt u een selfie maken. 

Druk op de lensschakelknop (16) om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde. 

 

Fotolijsten en effecten: hoe werken ze? 

Tijdens het gebruik van de fotomodus: 

Druk op de fotolijst / effectknop en selecteer een kader of effect door op de linker- en rechterpijlknoppen (1) te drukken. 

Om het frame-effect te verwijderen, drukt u nogmaals op de fotolijst / effectknop. 

 

Flitslicht: hoe werkt het? 

Gebruik de pijlknop (1) en druk deze omhoog om de flits te activeren en deactiveren. 

 

Zelfontspanner: hoe werkt het? 

Gebruik de pijlknop (1) en druk deze omlaag om de zelfontspannerfunctie in of uit te schakelen. 

 

Digitale zoom: hoe werkt het? 

Gebruik de pijlknop (1) en houd ingedrukt en omhoog en omlaag. 

 

Hoe kan ik mijn bestanden verwijderen? 

Druk op de weergaveknop (4) en selecteer de bestanden met de pijlknop (1). 

Bevestig met de OK-knop (10). 

Nu kunt u uw foto's en video's verwijderen door op de verwijderknop (6) te drukken en te bevestigen met OK. 

 

Hoe kan ik de batterijen vervangen? 

Om de camera te gebruiken, hebt u 4x AA-batterijen nodig. (Niet inbegrepen) 

 

Om veiligheidsredenen moeten de batterijen veilig worden opgeborgen om ongevallen of letsel te voorkomen. 

Om de batterijen en de micro-SD-kaart te plaatsen, moet de schroef van het batterijklepje eerst worden geopend met 

behulp van de meegeleverde schroevendraaier. 

Controleer of de klep goed is gesloten nadat de batterijen en de geheugenkaart zijn geplaatst. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Dubbele lenscamera 

2.0MP camera aan de voorkant / 0.3MP camera aan de achterzijde 

Foto-resoluties: 1M / 2M / 3M / 5M / 8M 

Videoresoluties: 640x480p / 320x240p 

Display van 2,0 "/ 5 cm 

110 ° kijkhoek lens 

4x digitale zoomlens 

Extern geheugen: micro SD-kaart ondersteuning tot 32 GB (niet inbegrepen) 

Microfoon ingebouwd 

Ingebouwde luidspreker 

Frequentie: 50Hz / 60Hz 

Zelfontspanner: aan / uit / 10 sec. 

Flitslicht ingebouwd 

Verschillende ingebouwde fotolijsten 

6 ingebouwde games 

4xAA-batterij (niet inbegrepen) 

 

 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. 29 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. 

 

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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  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 Kiddypix Blizz 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_blizz.pdf 

 

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.  

 

 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. 

 

                                           

http://www.easypix.eu/

