
Návod na obsluhu

© 2015 VTech
Printed in China

91-003007-007 UK   



Podrobný návod na obsluhu

nájdete na:

http://www.vtechcz.cz/sk/manual-cam

Dovozca:
MENUG s.r.o.
B.Martinů 59, Brno 602 00
www.kidizoom.cz
IČO:26909375



3

Úvod
Kidizoom ®  Action Cam TM je ľahká a multifunkčná akčná kamera určená
deťom! Môžu fotiť, natáčať videá aj vytvárať vtipné karikatúry s mnohými
rôznymi efektmi. Nechýbajú ani hry aj možnosť vlastnej kreatívnej tvorby.

Pomocou dodávaného vodotesného puzdra možno fotiť v daždi alebo aj pod
vodou! Kameru je možné pripevniť na bicykel a natáčať tak všetky dobrodružstvá.
Ľahko možno pripevniť aj na skateboard!

Naše heslo: "Zaznamenaj svoje zážitky, nech si kdekoľvek!"

Vylúčenie zodpovednosti:
Odporúčame dohľad dospelej osoby, pokiaľ dieťa používa fotoaparát
pri jazde na bicykli, na skateboarde alebo pri inej športovej aktivite.
Neodporúčame vykonávanie akýchkoľvek kaskadérskych kúskov, trikov
alebo akékoľvek iné nebezpečné činnosti, pri používaní fotoaparátu.
Pri používaní fotoaparátu na bicykli, skateboarde alebo akomkoľvek inom
prostriedku dodržiavajte cestné pravidlá, miestne varovanie a bezpečnostné
pravidlá pre pohyb na verejných komunikáciách.
Umiestnite fotoaparát do pozície, tak aby vaše dieťa nebolo v pokušeniu
hrať sa s ním keď riadi.
VTech nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie alebo nedodržania
týchto pokynov.

súčasti balenia
•  1 Kidizoom ®  Action Cam TM (se zabudovanou Li-ion polymer baterií*)
•  1 Vodeodolné púzdro
•  1 Držiak kamery

• 1 Adapter pre pripevnenie na bicykel 

•  1 Nalepovacia podložka
•  2 Lepiaca páska
•  1 Micro-USB kábel
•  1 Pútko na zápästie
•  1 Návod na použitie

*Batérie nie je vymeniteľná.

• 1 Univerzálny držiak



4

Voděodolné púzdro Držiak kamery

Univerzálny držiak Nalepovacia podložka

obojstranne
      lepiace pásky

Adaptér na bicykel

Pútko na zápästiemicro-USB kábel

Kidizoom ®  Action Cam TM  

Upozornenie:

  Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie,
baliace pásky na visačky nie sú súčasťou tejto hračky, a
mali by byť odstránené pre bezpečnosť vášho dieťaťa.

Batérie v tomto výrobku nesmú byť likvidované s domovým
odpadom. Táto batéria je recyklovateľná, prosím, postupujte podľa
miestnych pokynov pre recykláciu batérií.
Hračka je len pre pripojenie k zariadeniu triedy II nesúca nasledujúci
symbol .
Poznámka: Prosím, uschovajte návod, pretože obsahuje dôležité informácie.
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Popis produktu a tlačidiel
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Levé tlačidlo

Tlačidlo OK

Pravé tlačidlo

Tlačidlo video Tlačidlo fotoaparát

LED kontrolka

Očko na remienok Očko na remienok

Mikrofón

hlavný vypínač Reproduktor

Objektiv

Tlačidlo„domov“
a vyp. / zap.

Slot na
SD kartu
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Hlavný vypínač
Keď je vypínač v polohe 0 , potom je prístroj odpojený od batérie
a batérie sa vybíja. Pokiaľ je prístroj v polohe 1  je prístroj
pripojený k batérii, tak aby sa mohol nabíjať a bol pripravený na použitie.
Pozn .: Nie je nutné presunúť prepínač do polohy vypnuté, keď foťák
používame každý deň. Posuňte prepínač do polohy vypnuté, keď
fotoaparát nebude v prevádzke po dlhšiu dobu.
Tlačidlo fotoaparát
Stlačte toto tlačidlo pre prepnutie do režimu fotoaparátu alebo vytváranie
snímkov vo fotoaparáte.
Tlačidlo video 
Stlačte toto tlačidlo pre prepnutie do režimu videa alebo spustenie /
zastavenie video nahrávanie - prehrávanie.
Tlačidlo (Zap / vyp) "Domov"
Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie fotoaparátu. Stlačte toto tlačidlo na
2 sekundy pre vypnutie fotoaparátu.
Keď je fotoaparát zapnutý, stlačením tohto tlačidla prejdete do hlavnej
ponuky alebo sa vrátite do predchádzajúcej vedľajšej ponuky.
Tlačidlo OK 
Stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie výberu, alebo akcie, alebo ako
voľbu hry.
Tip: Tlačidlo OK možno taktiež použiť pre vyhotovenie fotogra�í v režime foto.
Ľavé tlačidlo 
Stlačte toto tlačidlo pre návrat k predchádzajúcej možnosti v rôznych
režimoch, alebo pre výber akcie v niektorých hrách.
Pravé tlačidlo
Stlačte toto tlačidlo pre výber ďalších možností v rôznych režimoch,
alebo ako výber akcie v niektorých hrách.
Slot na pamäťovú kartu

Tu vložte kartu microSD pre rozšírenie pamäte.
micro-USB port  
Pripojenie k počítaču pomocou dodaného micro-USB kábla. Káblom možno
prenášať súbory do počítača a nabíjať fotoaparát.
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ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Displej 1.41” barevný LCD

Rozlíšenie foto 640 X 480 (0.3 MP)

Video rozlíšenie 640 X 480 (iba s vloženou MicroSD kartou, 
a nepodporuje efekty) 

320 X 240 (predvolené rozlíšenie)
160 X 120

Dĺžka videa
Limit pre súbor

30 minút
Maximálna veľkosť video súboru je 2 GB,
maximálna dĺžka videa v 640 X 480 nemusí byť
až 30 min. Odhadovaná maximálna dĺžka
640 X 480 videa je okolo 15 minút*.

Rozsah zaostrenia 45,7 cm - ∞

Vnútorná pamäť 128 MB vstavanej pamäte (zdieľaná s programom
a data.Použitelná pamäť preto môže byť nižšia ako
je udavana)

orientačná
kapacita 
internej pamäti

Fotogra�e: približne 600*
Video (160 X 120): cca 6 minút*
 (320 X 240): cca 2.5 minút*
 (640 X 480): Nedostupné s vnútornou pamäťou

pamäťová karta
Formát a kapacita

microSD / microSDHC card (nie je súčasťou) s
kapacitou od 1 GB do 32 GB, doporučená je
trieda 6 alebo vyšší.

formát súborov Fotogra�e: Standard Baseline JPEG
Video:   AVI (Motion JPEG)

prepojenie micro-USB 2.0 kábel (súčasťou) pre pripojenie do
počítača

Baterie Li-ion Polymer batterie (batéria nie je vymeniteľná)

Provozná 
teplota

0-40°C

*Hodnoty sú približné, skutočná dĺžka / výkon závisí na prostredie v ktorom sa natáča.



8

Dôležité upozornenie:
•  Fotoaparát sám o sebe nie je vodotesný, pre použitie pod vodou je potrebné

ho správne zasunúť do vodotesného puzdra. Prečítajte si dôkladne
podrobnosti a pokyny na vodotesné puzdru ešte pred použitím.

•  Gumový kryt micro-USB portu a slotu pre pamäťovú kartu vždy
pevne uzavrite ak ho práve nepoužívate.

kapacita úložiska
kapacita 

0.3 MP 
pouze foto

video 
160 x 120 
(minut)

video 
320 x 240 
(minut)

video 
640 x 480 
(minut)

vnútorná pamäť 600 6 2.5 Nelze

Pamäť. 
karta

2 GB 17400 160 65 15

4 GB 34800 320 130 30

8 GB 69600 640 260 60

16 GB 139200 1280 520 120

32 GB 278400 2560 1040 240

Poznámka:      Hodnoty sú približné, skutočná dĺžka / výkon závisí na prostredie
             v ktorom sa natáča (fotí)

Dĺžka videa je limitovaná pre jednu nahrávku na 30 minút, alebo
maximálnou veľkostí súboru, ktorý nemôže byť väčšia ako 2 GB.

Začíname
Než začnete s Kidizoom ®  Action Cam TM 
najprv musíte zapnúť prepínač na
spodnej strane foťáku do polohy  I. 

Ak je fotoaparát vypnutý, nebude možné
fotoaparát nabíjať ani vyvíjať iné aktivity

Poznámka           : Nie je nutné prepínať vypínač do polohy OFF pri
každodennom používaní. Posuňte do polohy OFF iba ak kameru
nepoužívate dlhší čas.
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nabíjanie batérie
Pozn.:   Nutný dohľad dospelej osoby.
•  Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou dodávaného micro-USB

kábla.
•  Uistite sa, že je pred nabíjaním hlavný vypínač zapnutý .
•  Vytiahnite gumový kryt portu micro-USB na strane fotoaparátu. 

•  Zasuňte kábel micro-USB (malý koniec) do micro-USB portu na
fotoaparáte.

•  Zasuňte voľný koniec kábla micro-USB do USB portu na počítači.
USB port je zvyčajne označen týmto symbolom . 

•  Akonáhle je pripojenie úspešné, uvidíte symbol dobíjanie akumulátora
na displeji fotoaparátu.

•  Kontrolujte proces nabíjania pravidelne v priebehu celého procesu.
•  Akonáhle je batéria plne nabitá, zobrazí sa na chvíľu správa na displeji.

Následne sa obrazovka vypne. Odpojte fotoaparát od počítača

Poznámka:
  Plné nabitie batérie môže trvať približne 3 hodiny.

Skutočná doba nabíjania závisí na nabíjacom prúde, zostávajúce kapacite
a okolitej teplote.
Optimálna teplota nabíjania je 0 ° C to 40 ° C (32 ° F - 104 ° F). Ak váš
fotoaparát potrebuje oveľa dlhší čas na plné nabitie batérie, skúste to
s inou USB nabíjačkou.

VÝDRŽ BATÉRIE
Rovnako ako u iných elektronických zariadení, častejšie využitie znamená, že
batérie bude ubúdať rýchlejšie. Niektoré aktivity sú náročnejšie na kapacitu
batérie, ako je fotografovanie a video. Pri nepretržitom fotografovani alebo
nakrúcaní videa, batéria vydrží približne 2,5 hodiny. Pri typickom použití
batéria vydrží okolo jedného dňa. Zostávajúca kapacita batérie sa zobrazí
v pravom hornom rohu obrazovky. Keď je hladina batérie nízka, je
vhodné pred ďalším použitím batériu dobiť.
Keď nabitie batérie je príliš nízka, fotoaparát nie je možné zapnúť,
kým batériu nedobijete.

ÚSPORA ENERGIE
Pre úsporu a životnosť batérie sa automaticky    Action Cam TM

vypne, ak dlhší čas nepoužijete pre akciu žiadne tlačidlo.    Keď sa
nahráva video alebo používa časosberna funkcia fotogra�í, fotoaparát
sa automaticky nevypne, ak sa akcia nezastaví alebo ukončí.
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Náhľad displeja možno tiež nastaviť, aby sa automaticky po chvíli vypol
v Nastavenie pomôcť príkazu "save power" (šetriť energiu). Viac nájdete
v sekcii Nastavenia v tomto manuáli.

ÚDRŽBA BATÉRIE
Batériu je potrebné pravidelne dobíjať, aby si udržala na optimálny výkon,
aj keď fotoaparát nie je v prevádzke. Napríklad, odporúčame dať kameru
nabíjať každých min. 6 mesiacov.
Prepnite hlavný vypínač napájania na 0     iba vtedy, keď foťák
nepoužívate po dlhšiu dobu. Presuňte na hodnotu 1          ako začnete
dobíjať batériu.

Upozornenie pre batérie
Nesprávne používanie batérie môže viesť k ich prasknutiu, čo môže
spôsobiť požiar alebo chemickú reakciu. Prečítajte si prosím nižšie uvedené
bezpečnostné opatrenia:

•  Nerozoberajte je.
•  Nedrvte a nevystavujte batérie nárazom alebo sile, ako napríklad

tlčenie, upustenie prístroje alebo šliapania na neho.
•  Neskratujte.
•  Nevystavujte vysokým teplotám alebo na miesta v blízkosti zdroja tepla.

Nenechávajte na priamom slnku na dlhšiu dobu.
•  Nevhadzujte do ohňa.
•  Nepoužívajte poškodené alebo vytekajúce batérie.
•  Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.
•  Udržujte batérie v suchu.
• Kontrolujte pravidelne nabíjací kábel batérie. Poškodenie môže mať za

následok riziko požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia
osôb. V prípade, že dôjde k poškodeniu nabíjacieho kábla, kábel by
nemal byť používaný, kým nedôjde k jeho oprave alebo výmene.

•  Ak zistíte, že výdrž batérie je podstatne skrátená bez toho aby došlo ku
zmene v užívaní, batéria by sa mohla blížiť ku koncu svojej životnosti.
Prosím, zlikvidujte použité batérie, ako je popísané v tomto návode.
Životnosť batérie sa líši od batérie k batérii v závislosti na skladovaniu,
prevádzkových podmienkach a prostredí.
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Likvidácia akumulátora a produktu
Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériách, alebo
na ich obaloch, znamená, že nesmie byť likvidované s
domovým odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť
škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že
batérie obsahujú väčšie množstvo ako je určená hodnota ortuti
(Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená  smernicou pre
batérie (2006/66 / ES).

Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po
13. marci 2005.
Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu
alebo batérie pristupujete zodpovedne.
Pre viac informácií navštívte:
www.recycle-more.co.uk
www.ekokom.cz

Inštalácia pamäťovej karty
Kidizoom ®  Action Cam TM podporuje nižšie uvedené pamäťové karty
pre rozšírenie pamäte.

MicroSD a microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC

microSD

microSDHC

•  Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.
•  Nájdite otvor pamäťovej karty na boku fotoaparátu (v blízkosti

tlačidla OK   ) 
•  Vytiahnite gumový kryt.
•  Vložte pamäťovú kartu (nie je súčasťou dodávky), ako je znázornené.

Akonáhle je pamäťová karta detekovaná, možno ju použiť. Predvolená pamäť
sa automaticky nastaví ako pamäťová karta.
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•  Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, zatlačte raz na kartu,
a ona sa vysunie.

 

Poznámka:
•  Odporúča sa pred použitím pamäťovú kartu naformátovať v

Kidizoom ®  Action Cam TM.
•  Ak sa používa pamäťová karta, dáta uložené v internej pamäti

fotoaparátu nemožno vidieť, kým kartu neodebrete. Uistite sa, že
máte zálohované všetky dôležité dáta z pamäťovej karty.

Začínáme s  
KIDIZOOM ®  ACTION  C AMTM

Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze 1  a najprv kameru
 

Poznámka:            Nie je nutné presúvať hlavný vypínač do polohy OFF, keď
fotoaparát používame často.
Stlačte tlačidlo Domov   (On/O�)  Pre zapnutie prístroja.
Pri prvom zapnutí fotoaparátu, budete musieť nastaviť
dátum a čas.
Ikony vľavo a vpravo zobrazujú údaje ktoré môžete
nastaviť. Stlač ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre zmenu 
údajov. Pre potvrdenie zmeny stlač tlačidlo OK                        . Stlač
ľavé  alebo pravé  tlačidlo znova pre presunutie k úprave
ďalších položiek, alebo k presunu na ikonu OK a stlačte 
tlačidlo   keď je všetko správne nastavené.
Po nastavení dátumu sa objaví obrazovka nastavenia času.
Nastavte rovnakým spôsobom ako predtým čas. Po do-
končení sa presuňte na ikonu OK a stlačte tlačidlo OK 
  pre potvrdenie.
Poznámka:        Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka,

Za
čín

ám
e

 

pred použitím najprv dobite.

čas i dátum sa pravdepodobne vymaže a po dobití
budete musieť zadať čas a dátum znova.
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Sprievodca rýchlym nastavením
Fotografovanie
Stlačte tlačidlo foťáku  pre spustenie foťáku. V režime fotoaparátu
stlačte tlačidlo Ok    alebo ikonu foťáku  a urobte fotku. Stlač
ľavé  a lebo pravé  tlačidlo pre prepínanie rôznych fotogra�ckých efektov.

Natáčanie videa
Stlačte tlačidlo videá  pre zapnutie režimu videa. V režime videa
stlačte tlačidlo Ok   alebo ikonu videa  pre začiatok alebo koniec
nahrávania. Stlač ľavé   a lebo pravé    tlačidlo pre prechádzanie rôznymi
efekty a tématami videa.
Poznámka:      VTech odporúča nastaviť obrazovku na automatické vypnutie
displeja kamery keď je foťák namontovaný pre športové aktivity, ako
napríklad jazdu na bicykli alebo skateboarde. Ako na to, nájdete v sekcii
"Nastavenie" v tomto návode.

Menu "Domov"
V hlavnej ponuke si môžete pristupovať ku všetkým činnostiam
v Kidizoom ®  Action Cam TM . Stlačte tlačidlo Domov 
pre zobrazenie ponuky. Stlačte ľavé  a lebo pravé

 tlačidlo, vyberte ikonu činnosti a stlačte tlačidlo OK
  pre potvrdenie.
K dispozícii je na výber 6 aktivít
1.  Fotoaparát
2.  Filmovanie
3.  Prehrávanie
4.  Hry
5.  Stop Motion Video (Animácia po okienku)
6.  Nastavenie

Zobrazenie zhotovené fotogra�e alebo videá
Vyberte ikonu prehrávania v hlavnej ponuke. Zobrazí najnovšie fotogra�e
alebo videa. Stlačte ľavé či    pravé tlačidlo pre zobrazenie predchádzajúcej
alebo ďalšej nahrávky. Ak chcete odstrániť aktuálny súbor, stlačte tlačidlo
OK. V ponuke súboru, vyberte ikonu odstránenie , následne potvrďte

Ak chcete fotoaparát vypnúť, držte tlačidlo Domov      (Zap/Vyp) po dobu
2 sekúnd. Kamera sa tiež automaticky vypne po niekoľkých minútach
nečinnosti.

 
 

výberom "YES" (áno).
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Pripojenie k počítaču a prenos dát
 

Môžete pripojiť Kidizoom ®  Action Cam TM do PC a lebo Mac počítača 
pomocou priloženého micro-USB kábla. Po pripojení, môžete prenášať
súbory medzi foťákom a PC / MAC. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
•  Vytiahnite gumový kryt portu micro-USB na bočnej strane fotoaparátu.
•  Zasuňte kábel micro-USB (malý koniec) do micro-USB portu na

fotoaparátu.
•  Vložte väčší koniec kábla micro-USB do USB portu na počítači.

A USB je zvyčajne označené týmto symbolom .
•  Zobrazí sa Vám vymeniteľný disk s názvom VTech 1707, použite túto

zložky na prenos súborov do a z fotoaparátu. Vo foťáku existuje ďalší
vymeniteľná jednotka s názvom VT systém, ktorá je určená len
pre uloženie systémových dát.

Poznámka:                    Akonáhle je fotoaparát pripojený k počítaču, neodpájajte ho,
zatiaľ čo sú súbory nahrávané alebo sťahované. Po dokončení,
bezpečne odoberte Kidizoom ®  Action Cam TM z počítača. Potom môžete
fyzicky odpojiť fotoaparát od počítača.
Aby sa zabránilo možnému poškodeniu  Kidizoom ®  Action Cam TM

•  Zaistite, aby gumový kryt micro-USB úplne zakryl micro-USB
port fotoaparátu, keď nie je pripojený ku káblu.

•  Uistite sa, že gumový kryt pre slot microSD karty fotoaparátu je
správne nasadený.

Zálohovanie fotogra�í alebo video súborov urobených 
Kidizoom ®  Action Cam TM:
•  Vyhľadajte a otvorte priečinok DCIM na vymeniteľnej jednotke VTECH

1707.
•  Vaše fotogra�e a video súbory budú umiestnené do podzložky.

Presuňte súbory do priečinka v počítači, určené na ich zálohovanie.

Ak chcete preniesť fotogra�e alebo video súbory do 
Kidizoom ®  Action Cam TM:
•  Vyberte fotogra�u alebo video súbory, ktoré chcete nahrať z počítača

ako prvé.
•  Vyhľadajte a otvorte priečinok DOWNLOAD na vymeniteľnej jednotke

VTech 1707, presuňte fotogra�e do podzložky PHOTO a  video
súbory do podzložky VIDEO.
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Pozn.:        Neprenášajte fotky alebo videá vytvorené inými fotoaparátmi než je
Kidizoom ®  Action Cam TM, pretože tieto formáty nemusia byť kompatibilné.

Systémové požiadavky pre pripojenie k počítaču:
Minimálne požiadavky na systém
Požiadavky na PC software :

Microsoft ®  Windows ®  XP, Windows Vista ® , Windows ®  7 nebo Windows
®
 8 

operačný systém.
Macintosh požiadavky na software :
Mac OS X version 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 nebo 10.10

Microsoft ®  a Windows sú ochranné známky spol.Microsoft Corporation
v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Macintosh a Mac sú logá
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a ďalších krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Činnosti
Fotoaparát 
Stlačte tlačidlo foťáku  alebo vyberte symbol fotoaparátu v hlavnej
ponuke.
Fotografujeme
•  Stlačte tlačidlo foťáku    a lebo OK   a urobíte fotogra�u.
•  Ľavou  a lebo pravou šipkou   prechádzate rôznymi fotogra�ckými

efektami.
Samospúšť (Self-timer)
•  

odpočítavanie času pred fotografovaním. Samospúšť sa
automaticky zruší, keď sa vypne fotoaparát.

Časozberné nahrávanie fotogra�í (Time Lapse)
•  Funkciu Time Lapse obstaranie fotogra�í možno nastaviť v Nastavenie. 

Táto funkcia je určená pre pokračujúci fotogra�u v určitých intervaloch. 
Keď je táto funkcia nastavená, zobrazí sa ikona počítania času  
na displeji fotoaparátu.                 Stlačte tlačidlo OK a lebo 
tlačidlo foťáku  čím spustíte časozberné fotenie. Prvá fotogra�a
bude zhotovená okamžite, potom s oneskorením odpočítavania  
budú obstarané ďalšie fotogra�e. Stlač tlačidlo OK a lebo symbol 
foťáku  pre zastavenie. Fotenie bude automaticky zastavené
pri dosiahnutí maximálneho počtu časozberných fotogra�í.

Či
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Zapnite funkciu samospúšte v ponuke Nastavenie. Umožní
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Poznámka:            VTech odporúča nastaviť obrazovku na automatické vypnutie
displeja kamery keď je foťák namontovaný pre športové aktivity, ako
napríklad jazdu na bicykli alebo skateboarde. Ako na to, nájdete v sekcii
"Nastavenie" v tomto návode.

Video 
Stlačte tlačidlo videá  alebo vyberte symbol videokamery           v 
v hlavnej ponuke.
Nahrávanie videa
•  Stlačte tlačidlo videá   alebo OK  pre začiatok nahrávania. Stlač

tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania. Po nahratí sa objaví ikona pre
prehranie záznamu. Zvoľte symbol OK           ak chcete prehrať video,
alebo zvoľte šípku vpravo  a vyberte ikonu koša na vymazanie  a
symb. OK  Zobrazí sa ponuka okamžitého zmazanie aktuálneho videa.
Keď prehrávate video, stlačte tlačidlo OK alebo symbol 
pre ukončenie prehrávania videa a návrat späť do režimu záznamu.

•  Stlačte ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre hľadanie iného videa, 
animácií a efektov.

Samospúšť(Self-timer)
•  Zapnite funkciu samospúšte v ponuke Nastavenie. Umožní

odpočítavanie času pred fotografovaním. Samospúšť sa
automaticky zruší, keď sa vypne fotoaparát.

•  Rozlíšenie videa je možné meniť v režime Nastavenie. Postup nájdete v
sekcii Nastavenie v tejto príručke.

Prehrávanie.
Vyberte ikonu prehrávania  v hlavnej ponuke, pre prehrávanie videa
a fotogra�í.
•  Posledný súbor sa zobrazí ako prvý. Stlačením ľavého

 a lebo pravého                     tlačidlá pre výber predchádzajúceho 

•  Stlačte tlačidlo OK  pre zobrazenie ponuky  
prehrávanie videa alebo mazanie súborov použite ľavé  
alebo pravé  tlačidlo, vyberte ikonu funkcie, a potom stlačte OK
pre potvrdenie výberu.  

•
 

Pri prehrávaní videa, stlačte ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre prepnutie
na rýchle prevíjanie vpred alebo funkciu zrýchlenie 2X, 4X aa 1X. Stlačte
OK   na pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
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alebo nasledujúceho súboru.
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Stop Motion Video (Animácia po okienku) 
Vyberte ikonu stop motion video  v hlavnom menu. 

Môžete vytvoriť sekvenciu fotogra�í v určitom čase. Tým že fotogra�e
spojíte dokopy je rozpohybujete. Pridať môžete aj zábavnú hudbu 
na pozadí.
•  Po zvolení tejto činnosti, uvidíte titulnú obrazovku s demo animáciou.

Stlačte tlačidlo OK  pre ďalší krok.

•  Potom budete musieť vybrať časový interval pre fotenie. Stlačte ľavé
 alebo pravé  tlačidlo pre výber rôznych možností, potom stlačte OK

 pre potvrdenie výberu.
•  Keď vidíte v náhľade na obrazovke váš cieľ fotenie, pripravte sa

a opakovane stlačte tlačidlo Ok               pre začiatok fotenia. 
•  Fotoaparát bude robiť fotogra�e automaticky a nepretržite

podľa časového nastavenia. Stlačte tlačidlo OK  pre ukončenie
fotenia. Fotenie sa automaticky zastaví, keď sa dosiahne maximálného
počtu možných fotogra�í.

•  Zhotovené fotogra�e sa prehrávajú vo vytvorenom poradí okamžite i s
hudbou na pozadí. Stlačte ľavé  a lebo pravé  tlačidlo pre výber
inej hudby na pozadí, alebo je možno ju vypnúť. Potom stlačte tlačidlo OK

 pre potvrdenie a uloženie súboru vytvoreného stop motion videom.
•  Akonáhle je súbor uložený, môžete si ho okamžite prezrieť, alebo si

ho prezrieť v režime Prehrávanie neskôr.
Poznámka: 
•  Video vytvorené pomocou funkcie Stop Motion video majú rozlíšenie

320 x 240 px.
•  Prosím, skontrolujte, že máte dostatok voľnej pamäte pre túto činnosť,

inak sa urobené snímky nemusí uložiť.

Hry 
K dispozícii  sú  3    vstavané   hry    Kidizoom ®  Action Cam TM. Vyberte
ikonu hier  v hlavnej ponuke pre spustenie hry.   Stlačte ľavé

 alebo pravé tlačidlo pre výber hry.   Stlačte   tlačidlo    OK             pre   
potvrdenie výberu.

1.Super Boarder
Poďte súťažiť so Super školákom a pomôžte mu
zbierať mince, vyhnúť sa prekážkam a hlavne zvíťaziť!
Stláčaj tlačidlo OK   ktoré ti umožní skákať a zbierať mince
alebo skákať cez prekážky. Budete vytvárať rôzne
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skákacie variácie!

2.Mountain Bike (Horský bicykel)
Vydaj sa na jazdecké dobrodružstvo! Otestuj si svoje reakcie
tým, že sa vyhneš prekážkam na ceste a cestou pozbieraš
hviezdy. Stlač ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre smer 
jazdy bicykla. Dokážeš sa dostať až na koniec pretekov a
stať sa šampiónom?

3.Crazy Captain (Bláznivý kapitán)
Kapitán sa bude vznášať vo vzduchu s hračkami - priateľmi,
Oni ale lietajú pomocou bublín! Pomôžte Kapitánovi
nájsť správny typ hračky a spustiť im padáky, aby mohli 
bezpečne pristáť. Budeš aj strácať body keď sa trafíš
do zlých objektov. Hra sa hrá tak, pohybujeme foťákom
dokola aby si zameral hračku do rámčeka, potom stlačíš
tlačidlo OK čím sa otvorí padák.

Nastavenie 
Vyberte ikonu Nastavenie v hlavnej ponuke V Nastavenie, stlačte ľavé

 alebo pravé  tlačidlo pre výber prvej voľby, a potom stlačte tlačidlo OK
 pre zobrazenie voliteľné ponuky na displeji. Akonáhle je hodnota zvolená

stlačte tlačidlo OK  pre uloženie nastavenia. Pre ukončenie činnosti
stlačte tlačidlo Domov
Môžete nastaviť nasledovné položky:
(A)  Volume (Hlasitosť) 
 Stlačte ľavé  alebo pravé  tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti, 

potom stlačte tlačidlo OK  pre potvrdenie výberu.
(B)  Brightness (Jas) 

(C ) Time  Lapse  Recording (Časozberné nahrávanie) 
  tlačidlo a vyberte časový interval,

v ktorom sa budú automaticky robiť fotogra�e, pre potvrdenie
výberu stlačte OK.

(D) Camera  Screen Auto  O�  (Automatické vypnutie displeja) 
  tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie tejto

funkcie. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK. Ak je funkcia zapnutá
displej sa automaticky vypne po uplynutí určitej doby pokiaľ je v
režime fotoaparátu alebo videa.
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Stlačte ľavé  alebo pravé  tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie jasu, 
potom stlačte tlačidlo OK  pre potvrdenie výberu.

Stlačte ľavé  alebo pravé 

Stlačte ľavé  alebo pravé
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Poznámka
Z bezpečnostných dôvodov VTech dôrazne odporúča nastaviť auto-
matické obrazovky keď je kamera namontovaná pri športových
aktivitách, ako je napríklad jazda na bicykli alebo skateboarde.

(E)  Self-timer  (Samospúšť) 
 Stlačte ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie funkcie.

Stlač OK  pre potvrdenie. Keď je samospúšť nastavená, začne 

 Poznámka: Samospúšť sa automaticky vypne zakaždým, keď sa
vypne fotoaparát.

(F)  Date  (Dátum) 
 

Najskôr je v poradí deň, nasleduje mesiac a rok. Po nastavení
potvrďte stlačením tlačidla OK

(G)Time (Čas) 

 

Najskôr sú v poradí hodiny, nasledujú minúty. Každé nastavenie
i otvorenie možnosti úpravy vždy potvrďte tlačidlom OK.

(H)  Advanced Settings  (Pokročilé nastavenie) 

 

Stlačte tlačidlo OK  pre vstup do pokročilého nastavenia ďalších,
nastaviteľných položiek. Stlač ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre 
ponuku nastaviteľných položiek. Vyber položku a stlač. 
(i) Memory (Pamäť) 

 

Tu si môžete prezrieť stav vnútornej pamäte alebo pamäťovej karty.
Môžete tiež zvoliť formátovanie pamäti stlačením tlačidla OK

  Ak ste si istí, že chcete jednotku naformátovať, pomocou šípky
   vyberte možnosť zelenej značky, potvrďte OK. Následne budete
 vyzvaní na podržanie tlačidla OK     na 2 sekundy. Potom bude jednotka
   naformátovaná.

 

Poznámka:
•  Formátovaním zmažete všetky dáta uložené v pamäti, vrátane

všetkých fotogra�í a videí.
•  Ak sa používa pamäťová karta, dáta uložené vo vnútornej pamäti

nemožno vidieť, pokiaľ nie je pamäťová karta odobraná.
•  Keď je interná pamäť Kidizoom ®  Action Cam TM  naplnená

alebo keď je prekročený počet možných súborov, mali by ste
zálohovať všetky súbory z internej pamäte fotoaparátu do počítača,
než začnete mazať dáta.

Či
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odpočítavanie pred vytvorením fotogra�e alebo videá.

Stlačte ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre nastavenie dátumu.

Stlačte ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre nastavenie času.
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 (ii) Video Resolution  (Voľba rozlíšenie videa) 
 K dispozícii sú 3 video rozlíšenie. Pre výber, stlačte ľavé  alebo

pravé      tlačidlo. Vyberte možnosť, a stlačte OK  pre potvrdenie.
 

160 X 120 : To je najmenšia veľkosť rozlíšenia videa. umožní
zaznamenať a uložiť najviac videí.

 320 X 240 : Kvalita videa je lepšie, ale zaberie viac pamäte, takže možno
uložiť menej video nahrávok.

 640 X 480 : Najlepšia kvalita obrazu, ale veľkosť videa bude ešte väčší.
Celková doba záznamu sa zníži.

 Poznámka
•  640 X 480 rozlíšenie videa možno zriadiť iba s vloženou pamäťovou

kartou.
•  Iba rozlíšenie 320 X 240 a 160 X120 podporuje vytváranie

animácií a efektov.
 (iii) Indoor Light Frequency (Vnútorná svetelná frekvencia) 
 Tu si môžete nastaviť napájací frekvenciu podľa regiónu v ktorom sa

sa práve nachádzate. Ak nie je správne nastavená, môžete sa stať,
že nahrané súbory budú pri náhľade na displeji blikať. Predovšetkým
súbory nasnímané vo vnútornom prostredí. Stlačte ľavé  alebo pravé
tlačidlo a vyberte optimálne nastavenie. Potom stlačte OK  pre potvrdenie.

 Poznámka: Prosím, nechajte svoj fotoaparát nastavenie na predvolenu
hodnotu, ak necestujete. Vo väčšine prípadov, je frekvencia v EÚ
nastavená na 50 Hz a v USA je nastavená na 60 Hz. Ak stále
vidím blikanie v náhľade displeji, skúste iné nastavenie.

 (iv) Aspect Ratio (Pomer strán) 
 Uložené fotogra�e a videá sú vo formáte 4: 3 pomer, môžete si vybrať

z dvoch možností pre zobrazovanie a prehrávanie obrazu na displeji.
Stlačte ľavé  alebo pravé  tlačidlo pre výber. Voľbu potvrďte
stlačením tlačidla OK  

 Fit Image (skutočná veľkosť)
 Obraz sa zobrazí v skutočnom merítku na ľavej a pravej strane

ale obrázok sa nezobrazí celý.
 Fit Screen  (prispôsobený náhľad) 
 Obrázok je upravený tak, aby sa zmestil na obrazovku celý obrázok,

ale nie je v reálnom meradle.
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STAROSTLIVOSŤ & ÚDRŽBA
•  Dbajte na to, aby bol gumový kryt micro-USB portu a slotu pre

pamäťové karty pevne uzavretý pokiaľ s ním zrovna nemanipulujete,
tak aby sa zabránilo vniknutiu prachu alebo vody.
 

•  Udržujte fotoaparát v čistote zaostrovaním mierne vlhkou handričkou.
•  Nevystavujete fotoaparát priamemu slnečnému svetlu a priamemu

zdroji tepla.
•  Zabráňte pádu fotoaparátu na tvrdý povrch a nevystavujte ho vlhkosti

a zabráňte jeho ponoreniu do vody.
•  Nepoužívajte žiadne ostré alebo špicaté predmety na pichanie do

akejkoľvek časti vodotesného puzdra. Mohla by byť tak poškodená
vodeodolnosť puzdra.

Varování
Veľmi malé percento osôb s prihliadnutím k aktuálnemu stavu, môže
dostať epileptický záchvat alebo krátkodobo stratiť vedomie pri sledovaní
určitých typov blikajúcich farieb alebo vzorov.
Aj keď Kidizoom ®  Action Cam TM  nepredstavuje žiadne ďalšie riziká,
odporúčame, aby rodičia dohliadali na svoje deti, kým si ony hrajú hry.
Ak vaše dieťa pociťuje závraty, poruchy videnia, dezorientáciu, alebo
kŕče, prestaňte okamžite používať fotoaparát a poraďte sa s lekárom. 
Upozorňujeme, že sústredenie sa zblízka i manipulácia s
Kidizoom ®  Action Cam TM  ako napr. hranie hier po dlhšiu dobu, môže

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Prejdite si túto sekciu, ak budete mať problémy s vašim fotoaparátom
Kidizoom ®  Action Cam TM.

Problém riešenie

fotoaparát
prestal
fungovať
 

1.  Prepnite hlavný vypínač na "o�" po dobu 30 s.
2.  Zapnite opäť hlavný vypínač a následne stlačte

tlačidlo "Domov"  Teraz by mal fungovať
správne.

3.  Ak nefunguje, skúste dobiť batériu a skúsiť
postup znovu.

 (Postup nájdete v časti - dobíjanie batérie)

spôsobiť únavu alebo nevoľnosť. Odporúčame, aby si deti robili
prestávku na 15 min. každú hodinu hry.
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displej
nie je
normálny
 

1.  Vypnite hlavný vypínač na dobu 30 sekúnd.
2.  Zapnite opäť hlavný vypínač a stlačte tlačidlo

Domov    . Displej by mal fungovať.

vytvorený
obrázok
nie je jasný 

•  Uistite sa, že máte dobré svetelné podmienky
pre fotografovanie a aj prostredie je vhodné.

•  Skontrolujte, či je objektív fotoaparátu čistý.
Ak zistíte nejaký prach a nečistoty postupujte,
prosím, podľa návodu na čistenie objektívu.

niekedy nie je
zaznamenané
video plynulé. 
 
 

Skontrolujte výkon pamäťovej karty. Odporúčame
použiť microSD / microSDHC kartu triedy 6 alebo vyššej.
Použitia pamäťovej karty s nižším výkonom môže
oneskoriť zápis dát na kartu, a tým ovplyvniť kvalitu videa. 

nemožno
pripojiť
počítač

•  Skontrolujte prepojenie USB kábla medzi
fotoaparátom a počítačom a prečítajte si vhodné
postupy popísané pre pripojenie v tomto návode.

•  Vypnite hlavný vypínač na dobu 30 sekúnd.
Zapnite opäť hlavný vypínač a pripojte sa k
počítači znova.

nemožno
zobraziť
načítané videá
alebo
súbory
fotogra�í

 

Skontrolujte, či stiahnuté súbory sú v správnom
adresári pre Kidizoom ®  Action Cam TM. Fotky
by mali byť v zložke DOWNLOAD/PHOTO a videa, 
by mali byť v zložke DOWNLOAD/VIDEO. 

 
Kidizoom ®  Action Cam TM  podporuje len nižšie
uvedené formáty:
Fotky - Standard Baseline JPEG a Videa v AVI 
(Motion JPEG) vytvořená Kidizoom ®  Action Cam TM.
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KIDIZOOM® ACTION CAMTM 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Question 1:
I have bought a Kidizoom® Action CamTM, but it will not work with my 
PC, my PC is looking for a driver. I have searched the internet and 
cannot find a VTech® Kidizoom® Action CamTM driver. What can I do?
Answer:
There is no separate driver needed for the Kidizoom® Action CamTM. It 
uses a standard USB mass storage device driver. Such a driver comes 
standard on all Windows® operating systems starting with Windows®2000 
Service Pack 3 (including Windows® XP, Vista and upwards) and Mac 
OS® 9.0 or above. If your computer meets these OS requirements and 
is still looking for a driver, please contact your PC manufacturer for 
further assistance. For earlier operating systems that do not support 
mass storage, a system upgrade or mass storage device driver may be 
available. Again, please check with your PC manufacturer.
Question 2:
What is the ISO value (light sensitivity) of the Kidizoom® Action CamTM?
Answer:
The Kidizoom® Action CamTM uses an auto-ISO value. It auto adjusts 
the exposure time and light sensitivity depending on the lighting 
environment.
Question 3:
My Kidizoom® Action CamTM cannot be turned on.
Answer:
Please make sure the master power switch is on and the battery is 
charged.
Question 4:
Why are my pictures sometimes grainy and fuzzy? Is there anything I 
can do to improve the picture quality?
Answer:
In a poorly lit environment, the frame rate (shutter speed) drops to allow 
for a longer exposure time. The downside of this is that any movement 
in the frame, or of the hand holding the camera, can result in greater 
blur. Furthermore, the camera sensor will soften the edges in low light 
to counteract the darkness by reducing the image noise. This too can 
sometimes result in a blurred picture. Try to improve the lighting to get 
better results.
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Question 5:
Why are the videos grainy and fuzzy when viewing on the computer 
screen?
Answer:
Please check if the video player of your computer is set to display the 
actual resolution and scale of your videos. Viewing the videos on a 
enlarged screen will result in a poor display quality.
Also, you can set the video resolution of Kidizoom® Action CamTM to 
640 X 480. The video quality of this option would be better than the 
option of 320 X 240 or 160 X 120.
Question 6:
Can you delete a group of pictures at one time, or do they have to be 
deleted one at a time on the camera?
Answer:
If you connect Kidizoom® Action CamTM to your computer and access 
it as an external drive, you can select multiple pictures to delete at any 
one time.
Question 7:
If you accidentally delete the pictures by reformatting, is there any way 
to get them back?
Answer:
Unfortunately, if you delete the pictures by formatting the internal 
storage memory, there’s no way to retrieve them. There is third party 
software that can help recover deleted data from storage, but we do not 
recommend using this.
Question 8:
I am trying to transfer my pictures to my computer. I connected per 
the instructions (connecting the micro-USB cable to the camera 
and computer) and the new drive appears. However, no pictures are 
automatically downloading. Is there something I need to do at start up to 
get the pictures downloaded and saved?
Answer:
The picture transfer operation does not start by itself. After you have 
connected the micro-USB cable to your computer and the drive appears 
ready, you can open the drive, look under the folder DCIM and you 
should find the images you captured with the Kidizoom® Action CamTM. 
Moreover, if you wish to download images to be viewed on Kidizoom® 
Action CamTM, you can do so by moving the JPEG image files into the 
folder DOWNLOAD/PHOTO.
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Microsoft®, Windows® and Windows Vista® are either registered 
trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States 
and/or other countries. Macintosh, Mac and Mac OS are trademarks of 
Apple Inc., registered in the United States and other countries. All other 
trademarks are the property of their respective owners.

CAUTION
How to take out the battery for disposal
Note: The below steps must be carried out by an adult and with care. 
Wearing protective gloves is suggested in case any battery leakage has 
occurred.
1. Ensure the master power switch is set to  the 0  position.
 

2. Remove the electroplating plate covering the camera lens.
 

3. After removing this plate, you will find two screws. Use a screwdriver 
to remove them.
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4. The front transparent plate of the camera can then be pulled out.
5. Remove the paper plate under the transparent plate and you will find 

4 screws. Use a screwdriver again to remove them.
 

6. The whole camera can then be disassembled.
7. The battery is a silvery pack with two wires (positive red wire and 

negative black wire) connected to the product part.
8. Pull out the battery pack until both the positive and negative wires are 

detached from the product.
 Battery pack

Negative wire

Positive wire

 Note: Do not cut the wires simultaneously with scissors, pointed 
objects or any other electrical conductors.

9. After the battery has been taken out, make sure it is handled and 
disposed of properly.

Important note:
•  Do not pierce the battery pack with any sharp objects.
• Do not allow any wires left attached to the battery to touch each 

other.
• Do not touch ends of wires attached to the battery with any other 

electrical conductors.
• Do not expose the battery to direct sunlight or high temperatures.
• Do not handle a damaged Li-ion polymer battery.
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KIDIZOOM ®  ACTION  C AMTM  
PRÍSLUŠENSTVO
vodeodolné púzdro

   púzdro

Očko na remienok

tlačidlo fotoaparát tlačidlo video

Očko na remienok
otvor pre
mikrofón

klipsňa

klipsňa

Levé tlačítko pravé tlačidlo

OK 

tesnenie

zadný kryt

 

tlačidlo Domov
(zap./vyp.)

otvor pre statív
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UKLADANIE FOTOAPARÁTU DO VODEODOLNÉHO PÚZDRA
1.  Uistite sa, že ste skontrolovali tesniaci krúžok. Najskôr, ešte pred

vložením do fotoaparátu vyskúšajte uzavreté puzdro, ponorením
do vody, či do puzdra nepreniká voda.

2.  Ak máte pripojenie pútka k fotoaparátu, odpojte ho pred vložením
fotoaparátu do puzdra.

3.  Otvorte puzdro krytu zatiahnutím za držadlo klipsne smerom von,
tak ako ukazuje vyznačená šípka. Potom, môže byť klipsna uvoľnená.

 

4.  Keď je vodotesné puzdro otvorené, vložte fotoaparát, pričom sa
dodržiava rovnaké umiestnenie tlačidiel. 

 

5.  Uzavrite kryt preklopením klipsne na svoje miesto. Sponu pevne
dotiahnite.

 

6.  Teraz je fotoaparát pripravený na použitie pod vodou.

 A
 C



Poznámky pre použitie
• Toto vodotesné puzdro je použiteľné až do hĺbky vody 2m po dobu 30 minút.
• vodotesné puzdro je v súlade s platnými normami bezpečnosti hračiek
• Nevystavujte tento prístroj prúdu tlakovej vody.
• Nepoužívajte tento prístroj v horúcich prameňoch.
• Odporúčané prevádzkové podmienky sú v rozsahu teploty vody od 0 ° C do + 40 ° C (32 ° F až + 104 ° C).
V opačnom prípade kondenzácie vlhkosti alebo prienik vody môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu.
• Vodotesné puzdro môže byť poškodené, ak dôjde k silnému nárazu, ako napríklad pád na
zem.
• Nehádžte toto zariadenie do vody.
• Nenechávajte tento prístroj na priamom slnku alebo na veľmi horúcom a vlhkom mieste po dlhú
dobu. Ak sa nemôžete nenechávajte ho na priamom slnečnom svetle. Zakryte ho uterákom alebo
inú ochranu.
• Keď sa fotoaparát prehrieva, môže sa automaticky vypínať alebo môže dôjsť k poruche pri nahrávaní.
Ak chcete fotoaparát znovu použiť, nechajte ho na chladnom mieste vychladnúť.
• dôkladne umyte opaľovací krém v teplej vode.
• Ak ho používate v slanej vode, uistite sa, že ste ho dobre vyčistili v teplej, sladkej vode.
Poznámky
• Pri zázname snímkov pod vodou, môžu byť obrázky a videá menej jasné než mimo vodu.
• Môžete nahrávať zvuk, ale hladina akustického výkon sa pod vodou zníži.
• Oválne tesnenie je najdôležitejšia časť puzdra. Prosím, uistite sa, že je v dobrom stave a vždy ho
dôkladne skontrolujte.
Kontrola tesnenia
• Starostlivo skontrolujte, či na ňom nie je špina, piesok, vlasy, prach, soľ, nite, atď. Ak ste našli
čokoľvek, utrite to mäkkou handričkou.
• nenechávajte žiadne nite z handričky na tesnenie.
• Skontrolujte tesnenie či na ňom nie sú trhliny, skosenie, deformácie, drobný prach, škrabance,
usadeniny piesku, atď. Nepoužívajte toto puzdro, ak zistíte akúkoľvek z týchto vecí.



 

 

Dôležité upozornenie a údržba

• Nepoužívajte žiadne ostré alebo špicaté predmety pri práci s 
puzdrom, v opačnom prípade môžete poškodiť vodotesnosť puzdra.
• Po použití v mieste s výhľadom na more, umyte tento prístroj 
dôkladne v sladkej vode vrátane upevňovacie spony za účelom 
odstránenia soli a piesku, potom utrite mäkkou suchou handričkou.
Odporúča sa, aby ste ponorili puzdro do sladkej vody po dobu asi 30 
minút. Ak by na puzdru zostala soľ, mohli by byť poškodené kovové 
časti puzdra a tak dôjsť k prieniku vody.
• Ak je na puzdre opaľovací krém, umyte ho dôkladne pomocou 
mierne teplej vody.
• Utrite vnútro puzdra mäkkou suchou handričkou. Neumývajte ho 
vodou.
• Na čistenie nepoužívajte žiadny druh rozpúšťadla, ako je alkohol, 
benzén alebo riedidlo, pretože by to mohlo poškodiť povrch tohto 
zariadenia.
• Aby sa zabránilo poškodeniu tesnenia, uložte toto puzdro na 
chladnom, dobre vetranom mieste.
Nezaťahujte spony.
• Zabráňte usadzovaniu prachu na tesnenie.
• Vyvarujte sa ukladania puzdrá na studenom, veľmi horúcom alebo 
vlhkom mieste, alebo spoločne s naftalén alebo gáfrom, pretože tieto 
podmienky by mohli poškodiť toto puzdro.

Vykonajte vyššie zmienenú údržbu vždy, keď používate tento prístroj.
Je veľmi pravdepodobné, že porucha tohto zariadenia (puzdra) 
spôsobí poškodenie fotoaparátu z dôsledku prieniku vody. 

VTech nedáva žiadnu záruku na poškodenie zariadenia v ňom 
obsiahnuté (kamera, batérie, atď) a obsahu záznamu, ani na náklady 
fotografovanie.
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Adaptér na bicykel / Nalepovací držiak / Držiak fotoaparátu

Držiak foťáku

Adaptér na bicykel

nalepovacej držiak

skrutka

otočná skrutka

odnímateľná
klipsňa
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Otvor pre statív

gumová objímka

hlavná upínacia svorka

seřízení držáku

skrutka

otočná skrutka

nastavenie uhla
ramena

nastavenie uhla
rukoväte

nastavenie uhla
ramena

nastavenie uhla
rukoväte

lepiaci povrch
(s ochrannou
páskou)
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Sprievodca nastavením
Kidizoom ®  Action Cam TM  - montáž

Vložte váš Kidizoom ®  Action Cam TM  do držiaku foťáku / vodeodolného
púzdra keď ho budete chcieť primontovať na bicykel alebo na samolepiacu
podložku.
Ak chcete Kidizoom ®  Action Cam TM  dať do držiaka, vyrovnajte objektív

Pozrite sa do kapitoly ako správne vložiť fotoaparát do vodotesného
puzdra.
Používanie držiaku na bicykel
1.  Povoľte obe upínáky rukoväti otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
 Poznámka:            Nemusíte ich úplne vyskrutkovať.

 

kamery s veľkým otvorom v držiaku, zatlačte kameru do neho, dokiaľ 
nebudete počut cvaknutie.
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3.  Vytiahnite držadlo, ako je znázornené ....

4.  4. Nasaďte svorku na bicykel. Poznámka:
 Odporúča sa dávať držiak kamery na miesto pod riadidlami,

tak ako je znázornené nižšie.

5.  Nasaďte a dotiahnite rukoväť nastavenia otáčaním v smere
hodinových ručiček.Pevně pritiahnite.
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2. Zatlačte rukoväť, ako je znázornené nižšie. Ak sa nezobrazí celý vršok
skrutky, otáčajte rukoväťou ďalej proti smeru hodinových ručičiek, kým
neuvidíte celú vršok skrutky.



6. Namontujte držiak / vodotesné puzdro na bicykel. Nasaďte fotoaparát na
skrutku statívu. Naskrutkujte na držiak v smere hodinových ručičiek,
a upevnite.

7.  Fotoaparát je teraz upevnený na bicykli a je pripravený na použitie. Uvoľnite
rukoväť pre nastavenia uhla. Môžete natáčať nastavenia uhla ramena
pre nastavenia uhla snímania.

8.  Utiahnite rukoväť nastavenia uhla potom, čo ste nastavili uhol snímania.

Upozornění: Nenastavujte držiak na bicykel pri jazde.
Použitie nalepovacieho držiaka
1.  Pripevnite lepiacou plochou držiak na montážnej miesto, ako je znázornené.

Začujete cvaknutie, keď je nástavec správne usadený.

2.  Uistite sa, že povrch, na ktorý chcete namontovať samolepiace držiak
je čistý a hladký.

 Pozn.:   Pokiaľ je na povrchu nečistota alebo tekutina, alebo je povrch
    drsný, bude to mať vplyv kvalitu prilepenie.
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3. Odstráňte ochranný kryt z povrchu lepiacej pásky a nalepte ho na čistý, 
rovný a hladký povrch.
Poznámka: Ak nie je povrch plochý ale trochu zakrivený, ako je napr. Helma, 
pridajte ďalšie dve obojstrannej lepiacej pásky (súčasťou dodávky) na 
zlepšenie kontaktu medzi plochou a povrchom lepiacej pásky.
Odstráňte ochranné kryty z obojstrannej lepiacej pásky, odtrhnutím lepiacej 
pásky.
4. Pevne pritlačte na lepený povrch. Uistite sa, že je celý nalepovacie držiak 
celou plochou pritlačený k predmetu (helme)
Poznámka: Pre zvýšenie pevnosti lepeného spoja je dobré tlačiť na 
Nalepované miesto niekoľko minút.
5. Odporúča sa, aby sa samolepiace držiak montoval pri izbovej teplote a 1 
deň pred použitím. Pri izbovej teplote je možné približne 50% konečnej 
pevnosti lepidla dosiahnuť po 20 minútach, 90% po 24 hodinách a 100% za 
72 hodín.
6. Nainštalujte držiak / vodotesné puzdro na samolepiaci držiak. Vyrovnajte 
otvor skrutky statívu pre držiak fotoaparátu / vodotesného puzdra. 
Naskrutkujte na statív v smere hodinových ručičiek a otočte fotoaparát do 
požadovanej polohy.

7. Uvoľnite rukoväť pre nastavenia uhla a môžete nastaviť uhol ramena 
pre nastavenia uhla snímania.
8. Po nastavení uhla utiahnite rukoväť.
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Poznámka:
Ako je na povrche prilepený samolepiaci držiak neodlepujte ho.
Mohol by sa znížiť lepiacej účinok a to bolo zlé pre následné použitie.
Držiak je možno oddeliť od samolepiaci podložky. Stlačte úchytky, tak ako je
znázornené na obrázku nižšie
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WRIST STRAP ATTACHMENT 
INSTRUCTIONS
Step 1:
Locate the thread loop on the end of the strap. Insert it into the groove 
behind the bar and then push it through.

Step 2:
Feed the end of the strap up through the loop and pull it all the way 
through.

Step 3: 
Make sure the loop is securely tightened around the bar.

Note: The wrist strap can also be attached to the strap hook of the 
waterproof case.
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