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SELFIESTICK / STATIEF

TOBI™2 REGISSEURSCAMERA

KEYPAD

THUISKNOP ENTERKNOP AFSPELEN

OPTIES
RICHTINGSKNOPPEN

VERWIJDEREN

CAMERALENS

1. Hd-camera met 2,4 inch lcd-kleurenscherm
2. Statief/Sel�estick
3. Stof voor green screen
4. Polsbandje 
5. Micro-USB-kabel

Om het apparaat aan te zetten, houd je de thuisknop circa 3 seconden 
ingedrukt tot het scherm inschakelt en je een geluid hoort.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief plastic afdekkingen, 
plakband, touwtjes, labels en verpakkingsvergrendelingen. De plastic 
afdekking op de camera is verpakkingsmateriaal ter bescherming en moet 
voor gebruik worden verwijderd. 

INHOUD

Er is maar één Tobi™2 Regisseurscamera 
inbegrepen. Er worden er meerdere 
weergegeven ter referentie.

Compatibele systemen zijn het Microsoft® Windows XP-, Windows® 7-, 
Windows® 8- en Windows® 10-besturingssysteem of een Macintosh met macOS 
X version 10.13 en 10.14. Andere besturingssystemen kunnen compatibel zijn 
of upgradebaar naar een compatibel systeem. USB-poort vereist.

SYSTEEMVEREISTEN

OPMERKING: een volwassene dient het apparaat op te laden en op een pc aan te sluiten.
Gebruik de inbegrepen micro-USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op je pc 
om foto's en video's over te zetten, het apparaat op te laden en de �rmware te 
updaten. 
1. Open het klepje van de micro-USB-poort op de Tobi™2 Regisseurscamera.
2. Steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in de poort.
3. Steek het grote USB-uiteinde in de USB-poort van je pc.
OPMERKING: je hebt geen toegang tot de camera als de micro-USB is aangesloten. 

MICRO-USB

Open het poortklepje aan de zijkant van de Tobi™2 Regisseurscamera 
en sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel op de poort aan. 

Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort van je pc.

• Zie pagina 23 voor meer ACCU-INFORMATIE. 
OPMERKING: 

ACCU OPLADEN

Open het poortklepje aan de zijkant van de Tobi™2 
Regisseurscamera en steek er een micro SD-geheugenkaart in. 
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Na een aantal minuten inactiviteit schakelt de camera uit. 
Druk één keer op de thuisknop om het apparaat te wekken.

DE TOBI™2 REGISSEURSCAMERA WEKKEN

Voordat je begint, is het belangrijk om te controleren of er een 
beschikbare �rmware-update is, zodat je Tobi™2 Regisseurscamera 
optimaal werkt. Je kunt de �rmware van je apparaat als volgt updaten:
1. Ga op je pc naar WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA en 

download het �rmware-installatieprogramma.
2. Zet de camera uit. Om het apparaat uit te zetten, houd je de 

thuisknop aan de voorkant circa 5 seconden ingedrukt tot je een 
geluid hoort en het scherm uitschakelt.

3. Volg de stappen op pagina 4 om de micro-USB-kabel aan te sluiten 
op de camera en je pc.

4. Klik in het �rmware-installatieprogramma op 'Firmware Update'. Er 
verschijnt een voortgangsbalk op het scherm van je pc. Als je 
apparaat al bijgewerkt is, verschijnt het bericht 'Firmware is up to 
date'. Is de �rmware al bijgewerkt, werp het apparaat dan op de 
juiste manier uit.

5. Nadat de voortgangsbalk op je pc helemaal is geladen, werp je het 
apparaat op de juiste manier uit van je pc. Verwijder vervolgens de 
micro-USB-kabel.

OPMERKING: we raden je aan de camera uit en weer aan te zetten 
nadat deze automatisch weer is gestart om te bevestigen dat de 
update is gelukt.

FIRMWARE-UPDATE

DE TOBI™2 REGISSEURSCAMERA INSCHAKELEN
Om het apparaat aan te zetten, houd je de thuisknop aan de 
voorkant circa 5 seconden ingedrukt tot het scherm inschakelt en 
je een geluid hoort. 
Controleer of de �rmware is bijgewerkt op het moment dat je de 
camera voor het eerst start.
Zorg dat het apparaat volledig is opgeladen (zie pagina 4).
Meer informatie over het instellen van deze functies vind je onder 
INSTELLINGEN op pagina's 19-20.

MICRO SD-GEHEUGENKAART
Om meer foto's en video's te kunnen opslaan, steek je een micro 
SD-geheugenkaart in de gleuf boven de USB-poort. (Micro SD-geheugenkaart 
is niet inbegrepen.) Zie pagina 3 voor meer informatie over geheugenopslag.
Het wordt aanbevolen om een micro SD-kaart van een willekeurige 
grootte te gebruiken voor �rmware-updates. Het wordt aanbevolen om 
een microSD-kaart van 32 GB of meer te gebruiken met de camera. 
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Het apparaat moet UIT staan voordat je bestanden overzet. Om het UIT te 
zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt tot je een geluid 
hoort en het scherm uitschakelt.

Sluit het apparaat aan op je pc via de inbegrepen micro-USB-kabel en volg de 
instructies op pagina 4.

Op je pc zie je een verwijderbaar station met de naam TOBI2 DIRECTOR'S 
CAMERA.
Klik op dit station om bestanden vanaf het apparaat  over te zetten op je pc. 
Ga hiervoor naar de mappen die PHOTOS (FOTO'S) en VIDEOS (VIDEO'S) heten. 
Kopieer en plak de bestanden in deze mappen naar de gewenste locatie op je 
pc. TIP: de foto- en videobestanden worden niet verwijderd van je Tobi™2 
Regisseurscamera tot je ze handmatig verwijdert van het apparaat via het 
vuilnisemmersymbool in de foto- en video-apps.

Je kunt geen foto's en video's vanaf andere apparaten overzetten naar deze 
camera, omdat de bestandstypen mogelijk niet overeenstemmen.

OPMERKING: nadat het apparaat is verbonden met je pc, mag je de camera of 
de kabel niet loskoppelen terwijl de bestanden worden overgezet. Nadat je 
camera klaar is met het overzetten van de bestanden, werp je het apparaat op 
de juiste manier van je pc uit. Koppel dan de kabel en de camera fysiek los.

BESTANDEN OVERZETTEN VANAF DE CAMERA

DE CAMERA GEBRUIKEN

OPMERKING: 

Je kunt de camera op twee manieren gebruiken. Om hem als een 
sel�ecamera te gebruiken, klap je de cameralens omhoog. Gebruik je hem 
in de stand waarin hij naar voren is gericht, dan klap je hem weer omlaag.

Naar voren
gerichte camera

Stand voor selfiecamera

Als je je apparaat met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, 
worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je 
apparaat moet dan ook uitstaan. Werp het apparaat op de juiste manier van je pc 
uit, verwijder de micro-USB-kabel en zet het apparaat aan voordat je deze 
functies gebruikt. 
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Je kunt de Tobi™2 Regisseurscamera op drie manieren gebruiken: 
handheld, met een sel�estick of op een statief. Volg de instructies 
hieronder om de camera te gebruiken met de sel�estick of het statief.

DE SELFIESTICK / HET STATIEF GEBRUIKEN

Om de sel�estick/het statief te 
bevestigen, draai je de schroef 

boven op de stick in de onderkant 
van de camera. Blijf draaien tot hij 

goed vastzit. 

Om de camera te verstellen, draai 
je de knop los en kantel je de 

camera naar voren of achteren. 
Draai de knop weer aan om de 

camera in die positie vast te zetten. 

Om van de sel�estick een statief 
te maken, klap je de poten uit. 

Klap ze weer in om van het statief 
weer een sel�estick te maken. 

Houd de thuisknop op de keypad van de camera circa 3 seconden 
ingedrukt om hem in te schakelen. Om de camera uit te schakelen, 
houd je de thuisknop weer circa 3 seconden ingedrukt. 
Normaal gesproken ga je terug naar het vorige scherm als je op de thuisknop drukt. 
Door herhaaldelijk op de knop te drukken, keer je terug naar het hoofdmenu. 

Thuisknop
KEYPADKNOPPEN

Druk op de pijlen naar links, rechts, omhoog of omlaag 
om door de symbolen op het scherm te bladeren. 

Richtingsknoppen

Als er linksonder een optiesymbool zichtbaar is, druk dan op de 
optieknop om de beschikbare opties te bekijken. 

Optieknoppen

Druk op de enterknop om de stand te kiezen. 
Enterknop

Druk op deze knop om foto's of video's te verwijderen. 
Nadat je erop hebt gedrukt, verschijnen er twee symbolen. 
Een vinkje en een X. Het vinkje is om te verwijderen en met 
de X annuleer je het verwijderverzoek.

Verwijderknop

THUISKNOP ENTERKNOP AFSPELEN

OPTIES
RICHTINGSKNOPPEN

VERWIJDEREN
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VIDEOMENU

ONTHOUD: als je je apparaat met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op een pc, 
worden de camera en de microfoon voor de veiligheid uitgeschakeld. Je apparaat moet 
dan ook uitstaan. Werp het apparaat op de juiste manier uit van je pc, verwijder de 
micro-USB-kabel en zet het apparaat aan voordat je deze functies gebruikt.

00 00:

Video's opnemen
• Voor toegang tot de videocamera blader je door het menu 

met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de 
enterknop om het videosymbool te selecteren.

• Druk op de sluiterknop om selfies- of Point of View 
(P.O.V.)-video's op te nemen. Druk nog een keer op deze 
knop om de opname te stoppen.

• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om de camera te 
activeren en een foto te nemen.

• Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de 
knoppen naar links of rechts om de timertijd in te stellen.

Speciale video-e�ecten
• Druk op de richtingsknoppen naar links of 

rechts om door de verschillende opties te 
bladeren voordat je begint met de opname.

• Zodra het gewenste e�ect op het scherm 
staat, kun je beginnen met de opname. 

00 00:

CAMERAMENU

Foto's maken
• Voor toegang tot de camera blader je door het 

menu met behulp van de richtingsknoppen 
en druk je op de enterknop om het 
camerasymbool te selecteren.

• Druk op de sluiterknop om sel�es- of 
P.O.V.-foto's te nemen.

• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om 
in en uit te zoomen op het scherm.

• Druk op de optieknop om de timer te 
activeren. Gebruik de knoppen naar links of 
rechts om de timertijd in te stellen.

Speciale foto-e�ecten
• Druk op de richtingsknoppen naar links 

of rechts om door de verschillende 
opties te bladeren voordat je een foto 
maakt.

• Zodra het gewenste e�ect op het 
scherm staat, kun je de foto maken.

STOP-MOTIONMENU

Stop-motionvideo's maken
• Voor toegang tot het stop-motionmenu blader je 

door het menu met behulp van de  
richtingsknoppen en druk je op de enterknop om 
het stop-motionsymbool te selecteren.

• Leg frames vast door op de sluiterknop te drukken.
• Elk frame verschijnt onderin beeld. Om frames te 

wissen, gebruik je de richtingsknoppen en druk je 
op de verwijderknop. Druk nu op het vinkje om je 
keuze te bevestigen.

Stop-motion afspelen/opslaan
• Om een stop-motionvideo af te spelen, druk je op de optieknop. Ga vervolgens met 

behulp van de richtingsknoppen naar het afspeelsymbool en druk op de enterknop om 
het te selecteren. 

• Om de video op te slaan, druk je op de optieknop. Ga vervolgens met behulp van de 
richtingsknoppen naar het opslagsymbool en druk op de enterknop om het te selecteren. 

Afspelen Opslaan
MENU GELUIDSOPNAME

001

00 00:

Afspelen Opslaan

Geluid opnemen
• Druk op de sluiterknop om de opname te starten. Druk 

nog een keer op deze knop om de opname te stoppen. 
• Druk op de verwijderknop om de geluidsopname te 

verwijderen en vervolgens op het vinkje om je actie te 
bevestigen. 

Geluid afspelen/opnemen:
• Om geluid af te spelen, ga je met behulp van de 

richtingsknoppen naar het afspeelsymbool en druk je 
op de enterknop om het te selecteren. 

• Om geluid op te slaan, ga je met behulp van de 
richtingsknoppen naar het opslagsymbool en druk je 
op de enterknop om het te selecteren. 

00 00:

Geluidsfilters toevoegen
Na het opnemen van een geluidsbestand, kun je een �lter kiezen om te veranderen hoe het klinkt.  
• Druk op de optieknop. De �lters verschijnen onderin beeld. 
• Gebruik de richtingsknoppen en druk op de enterknop om er een te selecteren. 

Normaal

Robot

Langzaam

Snel

Piepend

STICKERMENU
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Stickers maken
Creëer unieke stickers met voorwerpen in je kamer!  
• Voor toegang tot de stickers blader je door het menu 

met behulp van de richtingsknoppen en druk je op 
de enterknop om het stickersymbool te selecteren.

• Plaats het inbegrepen sto�en green screen achter 
een voorwerp.

• Als je wordt gevraagd de green screen-achtergrond 
te gebruiken, druk dan op de enterknop.

• Tik op de sluiterknop om je foto te maken.
• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om in en 

uit te zoomen op het scherm.
• Druk op de optieknop om de timer te activeren. 

Gebruik de knoppen naar links of rechts om de 
timertijd in te stellen.

Stickers opslaan/verwijderen
• Om stickers op te slaan, druk je op de optieknop. Ga vervolgens met behulp van de 

richtingsknoppen naar het opslagsymbool en druk op de enterknop om het te selecteren.
• Om stickers te verwijderen, druk je op de optieknop. Ga vervolgens met behulp van de 

richtingsknoppen naar het verwijdersymbool en druk op de enterknop om het te selecteren.

GREEN SCREEN-MENU

Creëer video's of maak foto's met het green screen! Voor toegang tot het green screen 
blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de enterknop 
om het green screen-symbool te selecteren. Ga nu met behulp van de richtingsknoppen 
naar het video- of camerasymbool en druk op de enterknop om het te selecteren.

00 00:

Filters
Kies uit vijf verschillende geluidsfilters. 
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BEWERKINGSMENU

Filmintromuziek: de intromuziek voor de film start aan het begin 
van de video. De muziek stopt zodra het eerste frame is afgelopen.

Achtergrondmuziek: de muziek blijft in een loop spelen tot de video is afgelopen.

Opgenomen geluid: het geluid speelt af totdat het is afgelopen of totdat de video eindigt.

TITEL TOEVOEGEN:
• Als het toetsenbord verschijnt, druk je op de richtingsknoppen en de 
enterknop om een titel te typen.
• Druk op de enterknop om de titel op te slaan.
• De titel verschijnt aan het begin van de video. 

Je kunt de sluiterknop gebruiken om foto's te maken in de camerastand, video's 
vast te leggen in de videostand of geluid op te nemen in de opnamestand.

Sluiterknop

HANDGEBAAR 

Activeer de video-opname met een eenvoudig 
handgebaar. Maak een vredesteken voor de camera. 
Beweeg de twee vingers vervolgens omhoog en 
omlaag alsof je aanhalingstekens zet. De camera 
begint op te nemen. Herhaal het gebaar om de 
opname te stoppen. 

Gebruik de schermsymbolen om allerlei speciale e�ecten, functies en 
games te kiezen.  
Druk op de thuisknop om af te sluiten en terug te keren naar het menu.
Er zijn 12 hoofdmenuschermen. Druk op de pijlen naar links of rechts op de keypad om 
tussen de menuschermen te wisselen. Er zijn twee menupagina's en je bladert eerst door 
de bovenste en onderste symbolen voordat je naar het tweede menuscherm gaat.

MENU

VIDEO

GELUID
OPNEMEN

CAMERA

STICKERS

GREEN SCREEN

STOP-MOTION

BEWERKEN

GALERIJ

GAMES

MASKERS

INSTELLINGEN

STRIPBOEKEN Hang het stoffen green screen op en ga ervoor staan als 
je video's creëert of foto's maakt met het green screen.

OpslaanTrimmen
Geluidse�ecten

Titel
Afspelen

Mijn nieuwe video 

Mijn nieuwe video 

SLUITERKNOP

Druk op deze knop om video's af te spelen terwijl je in de galerij bent. 
Afspeelknop

POLSBANDJE

OPMERKING: het batterijvermogen van het apparaat dient minimaal 
20% te bedragen wanneer je de �rmware bijwerkt. Het is vereist om 
een micro SD-kaart (niet inbegrepen) met meer dan 50 MB vrije 
ruimte te plaatsen voordat je begint met de update.

12:45 pm

12:45 pm

Optie Opslaan

OPMERKING: als je een micro SD-kaart toevoegt, dan start de camera 
automatisch opnieuw. 

SPECIFICATIES

Accuduur Maximaal 2 uur

Engels, Spaans, Frans, Nederlands, 
Duits, Italiaans, PoolsOndersteunde talen

Lithium-polymeer-accu
(niet vervangbaar)

Connectiviteit
Draadloze connectiviteit: BLE-verbinding
Tobi™2 Robot Smartwatch
Micro-USB-kabel: 2.0
(inbegrepen om verbinding te maken met de pc)

Accu

Optimale werkings- en 
oplaadtemperatuur -10ºC ~ 60ºC

Schermweergave 2,4" lcd-kleurenscherm

Focusbereik 1,5' - oneindig

Intern geheugen

Bestandsformaat

Micro SD-kaart (niet inbegrepen):

Foto (jpeg), video (mp4)

Maximaal 128 GB, klasse 10 of hoger 
wordt aanbevolen

256 MB (gedeeld met systeemgegevens, het 
daadwerkelijke geheugen voor gebruikers is minder)

Geheugenopslag

Resolutie

Opslag

FOTO'S

VIDEO'S

Resolutie

2.0 MP

5.0 MP

720 p

1080 p

Intern geheugen 

410
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4 min. 10 sec.

2 min.

1060 min.

640 min.

32 GB microSD-
kaart

(niet inbegrepen)

160,000

45,700

Pixels

FOTO'S

VIDEO'S

Lage resolutie

1600 x 1200
(2.0 MP)

Gemiddelde
resolutie

1280 x 720
(720 p)

1920 x 1080
(1080 p)

Hoge resolutie

2560 x 1920
(5.0 MP)

-
-

-
-

Voor de beste prestaties wordt aanbevolen om de Tobi™2 
Regisseurscamera volledig op te laden voor je hem gebruikt.
OPMERKING: het apparaat moet UIT staan voordat je het oplaadt. Om 
het UIT te zetten, houd je de thuisknop circa 5 seconden ingedrukt tot je 
een geluid hoort en het apparaat uitschakelt.
1. Steek het grotere uiteinde van de micro-USB-kabel in de USB-poort 

van je pc.
2. Open het klepje van de micro-USB-poort op de Tobi™2 

Regisseurscamera en steek de micro-USB-kabel in de poort.
3. Het accusymbool op het scherm wordt groen nadat het apparaat 

volledig is opgeladen. Verwijder de micro-USB-kabel uit het apparaat. 
Laad de accu niet teveel op.

4. Je kunt nu het apparaat aanzetten en beginnen te spelen.

Video's creëren
• Blader door de 40+ achtergrondopties en 

druk op de enterknop om er een te 
selecteren.

• Als je wordt gevraagd de green 
screen-achtergrond te gebruiken, druk dan 
op de enterknop.

• Druk op de enterknop om selfies- of 
P.O.V.-video's op te nemen. Druk nog een 
keer op deze knop om de opname te 
stoppen.

• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om 
de camera te activeren en een foto te nemen.

• Druk op de optieknop om de timer te 
activeren. Gebruik de knoppen naar links of 
rechts om de timertijd in te stellen.

Foto's maken
• Blader door de 40+ achtergrondopties en 

druk op de enterknop om er een te 
selecteren.

• Als je wordt gevraagd de green 
screen-achtergrond te gebruiken, druk 
dan op de enterknop.

• Druk op de sluiterknop om selfies- of 
P.O.V.-foto's te nemen.

• Druk op de knoppen omhoog of omlaag 
om in en uit te zoomen op het scherm.

• Druk op de optieknop om de timer te 
activeren. Gebruik de knoppen naar links 
of rechts om de timertijd in te stellen.

Video's bewerken
• Voor toegang tot het bewerkingsprogramma blader je door 

het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je 
op de enterknop om het bewerkingssymbool te selecteren.

• Blader door de video's om de video te kiezen die je wilt 
bewerken en druk op de enterknop om deze te selecteren.

• Nadat je een video hebt gekozen, blader je door de 
bewerkingsopties en kies je er een.

• Nadat je de video hebt bewerkt, druk je op de afspeelknop 
om de bewerkte video af te spelen.

• Druk op het opslagsymbool om de bewerkte video op te 
slaan.

VIDEO TRIMMEN:
• Druk op de afspeelknop om de video te 

starten.
• Gebruik de knoppen naar links en rechts om 

door de frames te bladeren die je wilt trimmen.
• Druk op de enterknop om te trimmen.
GELUIDSEFFECTEN TOEVOEGEN:
Voeg filmintromuziek, achtergrondmuziek of de 
geluiden die je zelf hebt opgenomen toe.
• Selecteer een van de drie geluidssymbolen.
• Blader door de verschillende geluidsopties en 

selecteer het gewenste geluid. 

Poseer voor de camera! Gebruik de hd-camera om foto's en sel�es te 
maken. Neem grappige video's op met het green screen en voeg een 
van de 40+ speciale e�ecten toe. Maak stripverhaalpagina's en creëer 
stop-motionvideo's. Verander je stem en voeg geluiden toe aan je 
video's. Speel spannende spelletjes. 



REGISSEURSCAMERA

GEBRUIKERSHANDLEIDING
658693EUC

6+
De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. 
Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

GAMESMENU

5200
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STRIPVERHAALMENU

MASKERMENU

GALERIJMENU

INSTELLINGENMENU

Bewaar deze handleiding goed. Er staat belangrijke informatie in.

Voor meer informatie met inbegrip van de meest recente instructies, ga je naar:

WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA

PROBLEMEN OPLOSSEN:

VERZORGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING

SPATBESTENDIG
Je apparaat is bestand tegen spatten als je bijvoorbeeld je handen wast of danst in de 
regen, maar het wordt aangeraden om het apparaat niet onder te dompelen in water. 
Zo voorkom je waterschade:
1. Zorg er altijd voor dat het klepje van de micro-USB-poort altijd helemaal gesloten is 

om te voorkomen dat er water in het apparaat komt.
2. Houd het apparaat niet onder stromend water. 
3. Dompel niet onder in water en draag het product niet als je onder de douche of in 

bad gaat, of gaat zwemmen.

CAMERA OPNIEUW STARTEN
Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT en dan weer op 
AAN om de camera opnieuw te starten. 

Dit speelgoed produceert �itsen die mogelijk een epileptische aanval kunnen veroorzaken bij 
daarvoor gevoelige personen. 
Bij een zeer klein percentage mensen die hiervoor gevoelig zijn, kunnen �ikkerende lichten of 
bepaalde lichtpatronen een epilepsieaanval of een tijdelijk verlies van bewustzijn veroorzaken. 
Hoewel dit product geen extra risico vormt, wordt ouderlijk toezicht aanbevolen tijdens het 
spelen. Als je tijdens het spelen de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, verminderd 
gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuipen, stop dan ONMIDDELLIJK met spelen en raadpleeg 
een arts. Langere tijd van dichtbij naar een scherm kijken kan vermoeidheid of een onprettig 
gevoel veroorzaken. Neem om het uur 15 minuten pauze, of vaker indien nodig.

• Hou het klepje van de poort altijd gesloten tijdens het gebruik om te voorkomen dat er water of 
vuil in het apparaat kan komen. Open het klepje alleen om je apparaat op je pc aan te sluiten.

• Hou het apparaat schoon door het af te vegen met een licht vochtige doek en goed af te 
drogen. Houd het apparaat niet onder stromend water en gebruik ook geen agressieve of 
schurende schoonmaakmiddelen om het schoon te maken.

• Veeg de accessoires regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat altijd aan de lucht drogen. 
Stel niet bloot aan hitte.

• Zorg dat het apparaat en de accessoires niet langere tijd worden blootgesteld aan direct 
zonlicht. Stel het apparaat of de accessoires niet bloot aan directe hittebronnen. 

• Voorkom beschadiging en laat het apparaat niet op een hard oppervlak vallen. 
• Houd de cameralens schoon. Als foto's wazig zijn, kan dat komen omdat er stof of vuil op de 

cameralens zit. Veeg schoon met een droge, zachte doek en/of blaas zachtjes over de lens om 
pluisjes te verwijderen.

• Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden om het uit te schakelen. Laad de 
accu regelmatig op als je het product niet gebruikt, zodat de accu  lading blijft accepteren. Zie 
ACCUDUUR EN ONDERHOUD op pagina 23.

BEPERKTE GARANTIE

FCC-VERKLARINGVEILIG GEBRUIK VAN EEN LiPo-ACCU
OPMERKING: Dit product is getest en voldoet aan de voorschriften 
voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 
van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een 
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij 
gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt 
radiofrequentie-energie, of kan deze uitstralen. Als het product niet 
volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het 
schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan 
echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties 
storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing 
veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen 
door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan 
de storing proberen op te he�en door een of meer van de 
onderstaande maatregelen:  
• Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze 

ergens anders.  
• Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie. 
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep 

dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten. 
• Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren 

radio-/televisietechnicus. 
Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. 
Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: 
(1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 
(2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met 
inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen 
beïnvloeden.
Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de 
fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspeelt 
om dit product te mogen gebruiken.
Dit apparaat bevat van vergunningen vrijgestelde 
zender(s)/ontvanger(s) die overeenkomen met Canada's van 
vergunningen vrijgestelde RSS(en) op het gebied van innovatie, 
wetenschap en economische ontwikkeling. Voor het gebruik moet 
worden voldaan aan twee voorwaarden: 1. Dit product mag geen 
schadelijke interferentie veroorzaken. 2. Dit product moet elke 
ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie 
die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.
CAN ICES-3 ( B)/NMB -3(B). 

Frequentieband: 2402-2480MHz
Max. signaalsterkte: -0,46 dBm

Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeer (LiPo)-accu. 
Neem de volgende aanwijzingen voor veilig gebruik in acht:

• Laat de accu minimaal 10 minuten afkoelen na gebruik voordat je deze oplaadt.
• Gooi de accu niet in het vuur of ergens in waar het extreem heet is.
• Gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron, zoals een vuur of een 

verwarmingstoestel en laat hem daar ook niet naast liggen.
• Sla of gooi de accu niet tegen een hard oppervlak.
• Dompel de accu niet onder in water.
• Bewaar de accu op een koele, droge plek.
• Gebruik voor het opladen alleen de speciaal voor dit doel inbegrepen 

micro-USB-oplader.
• Laad de accu niet teveel op.
• Soldeer de accu niet en doorboor hem niet met een spijker of ander scherp 

voorwerp.
• Neem de accu niet uit elkaar en wijzig er niets aan.
• Laad de accu op zoals nodig. Als je de accu niet regelmatig oplaadt, kan het 

voorkomen dat de accu geen lading weer opneemt. 
• Vervoer de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen, 

haarspelden, etc. en berg hem ook niet samen met dit soort voorwerpen op.
• Breng een gebruikte accu naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval. Wikkel 

eerst isolatietape rond de draden/contactpunten of stop de accu in een aparte 
plastic zak. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regels voor recycling en/of 
weggooien.

• In een omgeving met elektrostatische ontladingen kan het zijn dat het product 
niet goed werkt en door de gebruiker gereset moet worden. Die doe je door het 
uit en weer aan te zetten.

• Oplaadbare accu's mogen uitsluitend door een volwassene worden opgeladen.

ACCUDUUR EN ONDERHOUD
Controleer het accuniveau via het snelmenu. Als het accusymbool geel is, is het 
bijna tijd om de accu op te laden. Als de accusymbool rood is, moet je de accu zo 
snel mogelijk opladen.

Laad de accu regelmatig op voor optimale prestaties, zelfs als het apparaat niet 
regelmatig wordt gebruikt. Laad het apparaat bijvoorbeeld ten minste elke zes 
maanden op. Zet het apparaat UIT voordat je de accu oplaadt. Houd het apparaat 
UITGESCHAKELD als je het langere tijd niet gebruikt.

Zorg voor het milieu! 
Het kliko-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, 
tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een 
chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege accu's niet 
weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een 
chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

ACCU WEGGOOIEN

LET OP!
Voordat je de accu kunt weggooien, moet deze worden verwijderd door een 
VOLWASSENE. Draag altijd een beschermende bril voor het geval de accu lekt.

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE ACCU
Deze camera bevat een niet-vervangbare accu. Open het apparaat nooit, tenzij je het 
apparaat de�nitief wilt weggooien. Als je het apparaat om een andere redenen opent, 
dan kan het zijn dat de garantie vervalt. Het verwijderen van de accu is permanent. Het 
apparaat werkt niet meer nadat je de accu hebt verwijderd.

Verwijder de onderkant. Verwijder de pluggen van de schroeven. 

1 2

EEN AANKOOPBON MET DATUM IS VEREIST ALS BEWIJS VAN DE AANKOOP

NL

Maskere�ect
• Voor toegang tot het maskermenu blader je door het menu 

met behulp van de richtingsknoppen en druk je op de 
enterknop om het maskersymbool te selecteren. 

• Druk op de richtingsknoppen naar links of rechts om door de 
verschillende opties te bladeren voordat je een foto maakt. 

• Druk op de sluiterknop om de foto te maken. 
• Druk op de knoppen omhoog of omlaag om in of uit te 

zoomen. 
• Druk op de optieknop om de timer te activeren. Gebruik de 

knoppen naar links of rechts om de timertijd in te stellen.  
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GALERIJEN
Video Foto's Geluid Stickers

Gebruik de richtingsknoppen om door elke instelling te bladeren en de 
enterknop om er een te selecteren. Maak de gewenste wijzigingen en druk op de 
thuisknop om terug te keren naar het instellingenmenu. 

Helderheid, volume, datum, tijd

Helderheid instellen
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om 
de helderheid van het scherm te wijzigen.  
Gebruik de knop naar rechts om naar het 
volume te gaan.

Volume instellen 
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om 
het volume van het apparaat te wijzigen. 
Gebruik de knop naar links om naar 
helderheid te gaan. 

Datumkeuze/Datumnotatie:
• Gebruik de knoppen naar links of rechts om 

door maand/dag/jaar te bladeren en de 
datum te wijzigen. Er zijn pijlen boven en 
onder de gekozen onderdelen. 

• Gebruik de knop omhoog of omlaag om de 
cijfers te veranderen. 

• Gebruik de knop naar links tot de pijlen 
boven het onderdeel datumnotatie staan 
om de datumnotatie te veranderen. 

• Gebruik de knop omhoog of omlaag om de 
datumnotatie te veranderen. 

• Druk op de thuisknop om in te stellen. 
Nadat je op de thuisknop hebt gedrukt, 
keer je terug naar het instellingenmenu. 

Tijdkeuze:
• Gebruik de knoppen naar links of rechts 

om door uur/minuten en AM/PM te 
bladeren. Er verschijnen pijlen boven en 
onder de gekozen onderdelen.

• Gebruik de knop omhoog of omlaag om 
de tijd in te stellen.

• Gebruik de knoppen naar links of rechts 
om de tijdweergave in te stellen. Gebruik 
nu omhoog en omlaag om te kiezen 
tussen een 12-uurs of een 24-uurs notatie,

• Druk op de enterknop om in te stellen. 
Nadat je op de enterknop hebt gedrukt, 
keer je terug naar het instellingenmenu. 

OPMERKING: de Tobi™2 Regisseurscamera past zich 
niet automatisch aan de zomertijd aan.

VERVOLG INSTELLINGENMENU
Resolutie, Afstandsbediening, Geheugen, Firmware-versie, Taal
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Resolutie
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag 
om de resolutie van de camera te wijzigen.  
Gebruik de knop naar rechts om naar de 
video-instelling te gaan.  

Video instellen 
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag 
om de resolutie van de video te wijzigen. 
Gebruik de knop naar links om naar de 
camera-instelling te gaan.

FW:V2.0.1

https://www.littletikes.com/tobi

OPSLAG EN UPDATES: gebruik de richtingsknoppen om door elke instelling te 
bladeren en de enterknop om er een te selecteren. Maak de gewenste 
wijzigingen en druk op de thuisknop om terug te keren naar het submenu. 

67MB 67MB

12:45

Nederlands

Terug naar
fabrieksinstellingen
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Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijker koper, is niet 
overdraagbaar en alleen van toepassing op de producten of onderdelen van The 
Little Tikes Company. Voor dit product geldt bij normaal gebruik en onderhoud 
een garantieperiode van 6 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum 
voor defecten in materiaal of werking. Deze garantie geldt niet voor: 
• Verbruiksonderdelen, zoals accu's
• Cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen en deuken
• Schade veroorzaakt door gebruik samen met producten die niet van Little Tikes® 
zijn
• Schade veroorzaakt per ongeluk, door verkeerd gebruik, onredelijk gebruik, 
onderdompeling in water, veronachtzaming, misbruik, een lekkende accu of 
onjuiste installatie, onjuist onderhoud of andere externe oorzaken
• Schade veroorzaakt doordat dit product is gebruikt buiten de toegestane of 
bedoelde gebruiksmogelijkheden zoals beschreven door The Little Tikes 
Company in deze handleiding
• Een product of een onderdeel dat is aangepast
• Defecten die worden veroorzaakt door normale slijtage of een anderszins 
normale veroudering van het product
• Als een Little Tikes®-serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt

Neem voor vragen contact op met de klantenservice:
Verenigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het 
vervangen van onderdelen, bezoek onze website op www.littletikes.com, bel met 
1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 
Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Sommige vervangende onderdelen zijn 
nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met 
ons op voor meer informatie.  
Verenigd Koninkrijk: voor informatie over de garantieservice of het vervangen 
van onderdelen, bezoek onze website op  littletikes.co.uk, en/of bel met +0800 
521 558 of schrijf naar 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes MK8 OES, Bucks 
UK. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken 
van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Australië: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van 
onderdelen, bezoek onze website op  littletikes.com.au, en/of bel met 1300 059 
676 of schrijf naar Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113. Sommige 
vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de 
garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Regio Benelux: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van 
onderdelen, bezoek onze website op  littletikes.nl en/of bel met +31(0) 172 
758038 of stuur een mail naar klantenservice@mgae.com. Sommige vervangende 
onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem 
contact met ons op voor meer informatie.
Buiten deze landen: neem contact op met de winkel. Deze garantie verleent u 
speci�eke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk 
van de staat/het land waarin u woont. Sommige staten/landen staan geen 
beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, of voor het uitsluiten 
van bijkomende of vervolgschade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande 
beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Indien de medewerker van de klantendienst het probleem niet kan oplossen, 
ontvang je instructies over hoe je het product kunt retourneren en laten 
vervangen volgens de garantie. Een teruggave van het product conform de 
garantie moet aan de volgende regels voldoen: 
Indien The Little Tikes Company van mening is dat er een materiaaldefect of 
fabricagedefect is en de aankoopdatum en aankooplocatie van het product kan 
worden bevestigd, dan kan het bedrijf naar eigen inzicht het product vervangen 
door een nieuw exemplaar of door een product met een vergelijkbare waarde. 
Voor een vervangend product of vervangende onderdelen geldt de resterende 
garantie van het originele product of 30 dagen vanaf de datum van vervanging, 
welke van de twee een langere dekking biedt.

DEZE GARANTIE EN DE HIERBOVEN GEBODEN OPLOSSINGEN SLUITEN UIT EN 
KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, GEBODEN OPLOSSINGEN EN 
VOORWAARDEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, EXPLICIET OF 
IMPLICIET. INDIEN THE LITTLE TIKES COMPANY BEPAALDE WETTELIJKE OF 
IMPLICIETE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, DAN ZIJN 
DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE EN 
TOT DE VERVANGING ZOALS DOOR THE LITTLE TIKES COMPANY NAAR EIGEN 
GOEDDUNKEN WORDT BEPAALD. BIJ GESCHILLEN VOORTVLOEIENDE UIT DEZE 
GARANTIE LIGT DE UITEINDELIJKE EN AFDOENDE VASTSTELLING BIJ THE LITTLE 
TIKES COMPANY.
Voor zover wettelijk toegestaan, is The Little Tikes Company niet verantwoordelijk 
voor directe, speciale, incidentele of gevolgschade ten gevolge van een schending 
van de garantieplicht. 

BEPERKTE GARANTIE

Alle games hebben drie niveau-opties, waarbij 1 het makkelijkste niveau is en 3 het moeilijkste. 

LAY-OUTOPTIES:

1 2 3 4

Draai met een kleine kruiskopschroevendraaier 
(niet inbegrepen) de vier schroeven op de voorkant 
van de camera los. 

3 4

Knip voorzichtig met een schaar de zwarte en rode 
draden EEN VOOR EEN door. Wikkel tape rond de 
draden/contactpunten en gooi de accu op een 
verantwoorde manier weg. 

De maskers volgen het gezicht van iemand op het scherm en bewegen mee met 
deze persoon. Afhankelijk van het masker verschijnt het op bepaalde delen van je 
gezicht. Als je bijvoorbeeld een hoedenmasker kiest, dan verschijnt dit op het 
hoofd. Kies je een bril, dan verschijnt deze op de ogen.

12:45

12:45

mm/dd/jj

1 1/02/2020

12:45

1 1:30 am
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 
• Gezichtsherkenning kan variëren naar gelang de omgeving. Zorg dat je op ca. 

1 m van de camera gaat staan en dat de camera je gezicht duidelijk kan zien. 
• Het gezicht moet altijd in de richting van de camera kijken. 
• De camera kan maar 3 gezichten herkennen. 

Match Match:
• Vind binnen de tijd twee dezelfde plaatjes.
• Gebruik de richtingsknoppen om door de 

kaarten te bladeren.
• Draai de kaart om door op de enterknop te 

drukken.
• Als het dezelfde plaatjes zijn, krijg je een punt.
• Verschillen de plaatjes, dan draaien ze weer 

om en moet je het opnieuw proberen. 

Photo Puzzle:
het apparaat kiest een van de drie  
Tobi™-scènes.  
• Gebruik de richtingsknoppen om 

door de vierkantjes te bladeren.
• Druk op de enterknop om een 

vierkant te verplaatsen. Je kunt het 
vierkant alleen naar een leeg vak 
verplaatsen.

• Blijf de vierkantjes verplaatsen tot de 
afbeelding compleet is. Het lege vak 
bevindt zich rechts onderin als alle 
stukken op de juiste plek staan.

• Zorg dat de foto binnen de tijd 
compleet is om te winnen.

• Er zijn drie levels. Nadat je 3 ronden 
hebt voltooit, ga je door naar het 
volgende level. Elk level heb je 
minder tijd.

Stripverhalen maken
Voor toegang tot de stripverhaal-lay-outs blader je met 

behulp van de richtingsknoppen door het menu en 
druk je op de enterknop om het stripverhaalsymbool te 
selecteren.

• Blader door de layout-opties en kies er een. 
• Kies vervolgens een paneel en kies dan een afbeelding 

om in dat paneel te plaatsen.
• Voeg tekstballonnen en graphics toe aan de plaatjes.
• Kies het opslagsymbool om het stripverhaal op te slaan.

TEKSTBALLONNEN TOEVOEGEN:
• Gebruik de richtingsknoppen om een tekstballon te kiezen. 
• Druk op de enterknop om de tekstballon te selecteren. 
• De tekstballon verschijnt in het fotopaneel. 
• Gebruik de richtingsknoppen om de tekstballon naar de 

gewenste plek te verplaatsen. Druk nu op het vinkje om de 
ballon daadwerkelijk te plaatsen.  

GRAPHICS TOEVOEGEN
• Gebruik de richtingsknoppen om door de graphics te bladeren.
• Druk op de enterknop om een graphic te kiezen.
• De graphic verschijnt in het fotopaneel.
• Gebruik de richtingsknoppen om de graphic naar de gewenste 

plek te verplaatsen. Druk nu op het vinkje om de graphic 
daadwerkelijk te plaatsen.

Alle video's, foto's, opgenomen geluiden en stickers die je met de camera maakt, worden opgeslagen in de 
galerij. Voor toegang tot de galerij blader je door het menu met behulp van de richtingsknoppen en druk je op 
de enterknop om het galerijsymbool te selecteren. 
• Gebruik terwijl je in de videogalerij bent de richtingsknop en enterknop om de video's te selecteren en bekijken. 
• Gebruik de thuisknop om terug te keren naar de hoofdpagina van de galerij en blader naar links of rechts om de 

opgeslagen items in de camera-, opgenomen geluiden- en stickergalerijen te bekijken. 
• Druk op de verwijderknop om iets te wissen in de galerij en vervolgens op het vinkje om je actie te bevestigen. 

Tobi™2 Robot Smartwatch
Bedien de camera met een Tobi™2 Robot 
Smartwatch (apart verkrijgbaar).
• Verbind de smartwatch met de camera wanneer 

de smartwatch je hierom vraagt. 
• Gebruik de smartwatch als afstandsbediening 

voor de camera. 
• De camera werkt alleen met de Tobi™2 Robot 

Smartwatch. 

Geheugen/Fabrieksinstellingen resetten
• In de bovenste balk zie je de geheugenruimte 

van het apparaat. 
• Druk op de knop omlaag en dan op de 

enterknop om de fabrieksinstellingen van het 
apparaat te herstellen. Druk op de X of het 
vinkje om je actie te bevestigen. 

OPMERKING: alles wat je hebt opgeslagen op 
het apparaat, wordt gewist als je reset.
Firmwareversie:
• Controleer of je Tobi™2 Regisseurscamera is 

bijgewerkt met de meest recente, 
beschikbare firmware.

• Het scherm laat je zien welke versie jij hebt.
Zie pagina 6 voor meer informatie over 
firmware-updates.  
OPMERKING: je ziet dit scherm ook als het apparaat voor 
het eerst start nadat je de �rmware hebt bijgewerkt.

Taalkeuze:
• Gebruik de knoppen omhoog of omlaag om 

de taal te veranderen. 
• Engels • Spaans • Frans
• Nederlands • Duits • Italiaans • Pools  
ONTHOUD: de Tobi™2 Regisseurscamera spreekt geen taal.

De camera werkt 
niet meer.

1. Zet het apparaat UIT door de thuisknop ingedrukt te houden 
tot het apparaat zichzelf uitschakelt. 

2. Zet het apparaat weer AAN door de thuisknop ingedrukt te 
houden tot het apparaat zichzelf inschakelt.  

OPMERKING: werkt het apparaat nog steeds niet, laad dan de 
accu op (zie pagina 4) en volg de hierboven beschreven stappen. 

1. Controleer of het gebied waar je de opname maakt 
voldoende is verlicht. 

2. Controleer of de cameralens schoon is. Als deze vuil is, veeg 
hem dan schoon met een droge, zachte doek en blaas om 
pluisjes te verwijderen.  Zie VERZORGING EN 
ONDERHOUD op pagina 22. 

1. Controleer of de micro-USB-kabel goed is aangesloten op 
zowel het apparaat als de pc. Raadpleeg het onderdeel 
MICRO-USB-POORT op pagina 4 en andere onderdelen over 
dit onderwerp voor meer informatie.

2. Als de kabel is beschadigd, neem dan contact op met de 
klantenservice. Gebruik de kabel niet als deze is beschadigd.

1. Zorg dat je in de buurt (circa 15 m zonder obstakels) bent van 
een Tobi™2 Robot Smartwatch bent als je verbinding wilt 
maken met de smartwatch. 

2. Het accuniveau van het apparaat moet voldoende zijn om 
een draadloze verbinding tot stand te kunnen brengen. Laad 
het apparaat op met behulp van de inbegrepen 
micro-USB-kabel. 

1. Gebruik uitsluitend de inbegrepen micro-USB-kabel om het 
apparaat op te laden. 

2. Het wordt aanbevolen om het apparaat alleen op te laden 
via de USB-poort van je pc.

3. Zorg dat je het apparaat regelmatig oplaadt, zelfs als je het 
niet gebruikt. Een accu die langere tijd niet is opgeladen, kan 
op een gegeven moment geen lading meer opnemen. 

De afbeelding of de 
video die ik heb 
gemaakt, is niet 
scherp.

Ik kan het apparaat 
niet aansluiten op 
een pc.

De draadloze 
verbinding werkt 
niet goed. 

Het apparaat laadt 
niet op. 

Camera kan niet 
ingeschakeld 
worden. 

1. Houd de thuisknop drie seconden ingedrukt.
2. Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT 

en dan weer op AAN. 
3. Controleer of hij volledig is opgeladen. 

Camera loopt vast. Zet de schakelaar in de onderkant van het apparaat op UIT 
en dan weer op AAN. 
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