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ÚVOD
Ďakujeme za zakúpenie Kidizoom® Action Cam 180 od spoločnosti 
VTech®!
Zachyťte svoje zážitky, nech ste kdekoľvek. Pomocou tejto ľahkej 
multi-funkčnej akčnej kamery s hľadáčikom otočným o 180 stupňov, 
určené deťom, možno fotiť, natáčať video aj vytvárať vtipné karikatúry 
s mnohými rôznymi efektmi. Kamera má farebnú obrazovku, možno 
ju pripevniť na bicykel alebo skateboard, a pomocou dodávaného 
vodotesného puzdra možno fotiť v daždi alebo aj pod vodou!

Vylúčenie zodpovednosti:
Odporúčame dohľad dospelej osoby, ak 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 dodržujte cestné pravidlá, miestne varovanie 
a bezpečnostné pravidlá pre pohyb na verejných komunikáciách.
Umiestnite fotoaparát do pozície, tak aby vaše dieťa nebolo v pokušení 
hrať si s ním keď riadi. Použitie Kidizoom® Action Cam 180 počas 
pohybu je na vlastné riziko.
VTECH nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie alebo nedodržanie 
týchto pokynov.

OBSAH BALENÍ 
• 1 Kidizoom® Action CamTM (se zabudovanou Li-ion polymer bateriou*)
• 1 Vodeodolné puzdro
• 1 Adapter pre pripevnenie na bicykel
• 1 Univerzálny držiak
• Nalepovací držiak
• Obojstranne lepiace pásky
• Mikro-USB kábel
• Pútko na zápästie
• 1 Návod na obsluhu

*Batéria nie je vymeniteľná.
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Upozornenie:  Všetky obalové materiály, ako sú opasky, plastové 
fólie, baliace pásky a visačky nie sú súčasťou tejto 
hračky, a mali by byť, pre bezpečnosť vášho dieťaťa, 
odstránené.

Batérie v tomto výrobku nesmú byť likvidované s komunálnym 
odpadom. Táto batéria je recyklovateľná, prosím, postupujte podľa 
miestnych pokynov pre recykláciu batérií.

Poznámka:  Prosím, uchovajte návod na obsluhu, pretože obsahuje 
dôležité informácie.O
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puzdro

Nalepovací 
držiak

Obojstranne 
lepiace pásky

Mikro-USB 
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Pútko na 
zápästie

Adapter pre pri-
pevnenie na bicykel

Univerzálny 
držiak
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POPIS PRODUKTU A TLAČIDIEL
Otočný objektív 
fotoaparátu

Tlačidlo video Tlačidlo fotoaparát

Tlačidlo “Domov”
a vyp. / Zap.

Očko na remie-
nok

Tlačidlo OK

LED kontrolka

Tlačidlo pre 
mazanie

Mikrofón

Hlavný vypínačZávit pre statív

Micro-USB port

Tlačidlo so šípkami

Slot na
SD kartu

Poznámka: Reproduktor je umiestnený na zadnej strane Kidizoom® 
Action Cam 180

Tlačidlo fotoaparátu 
Stlačte toto tlačidlo pre prepnutie do režimu fotoaparátu alebo pre 
vytvorenie fotografie v režime fotoaparátu.

Video tlačidlo 
Stlačením tohto tlačidla prepnete do režimu video alebo spustíte / 
zastavíte nahrávanie videa v režime video.
Tlačidlo Domov / On / Off 
Stlačením zapnete fotoaparát. Držte tlačidlo po približne 2 sekundy, aby 
ste ho vypli. Ak je fotoaparát zapnutý, stlačením tohto tlačidla prejdete 
do hlavnej ponuky alebo sa vrátite späť do predchádzajúcej ponuky.
Tlačidlo OK 
Stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie výberu.
Tip: Tlačidlo OK možné použiť aj pre fotografovanie v režime fotografie 
alebo pre spustenie / zastavenie nahrávania v režime video.
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Tlačidlo pre mazanie 
Stlačením tohto tlačidla vymažete vybraný súbor alebo zrušíte aktuálný 
efekt vybraný v režime fotoaparátu alebo v režime video.

Tlačidlo so šípkami 
Pomocou šípok sa môžete pohybovať v ponuke v rôznych režimoch. 

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.

Poznámka: Ponechajte gumový kryt nad portom Micro-USB a slotom 
pre pamäťovú kartu tesne uzavretý, keď sa nepoužíva.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Displej 1,8” farebný LCD
Rozlíšenie foto 640 X 480 (0.3 MP)
Jazyk Multilingual (US English, UK English, 

Deutsch, Español, Français, Nederlands)
Video rozlišenie 640 X 480 (iba s vloženou Micro SD kartou,

a nepodporuje efekty)
320 X 240 (predvolené rozlíšenie)
160 X 120

Rozsah zaostrenia 45,7 cm – ∞
Vnútorná pamäť 128 MB vstavanej pamäte (zdieľaná 

s programom a dátami. Použiteľná pamäť 
preto môže byť nižšia ako je udávaná)

Formát súborov Fotografie: Standard Baseline JPEG
Video: AVI (Motion JPEG)

Pamäťová karta
Formát a kapacita

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

Prepojenie micro-USB 2.0 kábel (súčasťou) pre 
pripojenie do počítača
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Batéria Li-ion Polymer batéria (batéria nie je vy-
meniteľná)

Prevádzková 
teplota

0–40°C

KAPACITA ÚLOŽISKA
kapacita
0.3 MP
iba foto

video 
160 x 120

(minút)

video 
320 x 240 

(minút)

video 
680 x 480 

(minút)
Vnútorná pamäť 600 6 2,5 N/A

Pamäť.
karta

2 GB 17,400 160 65 15
4 GB 34,800 320 130 30
8 GB 69,600 640 260 60
16 GB 139,200 1280 520 120
32 GB 278,400 2,560 1,040 240

Poznámka: Vyššie uvedené hodnoty sú približné, skutočná kapacita 
závisí na prostredí v ktorom je natáčané – odfotené.
Dĺžka videa je limitovaná pre jednu nahrávku na 30 minút, alebo 
maximálnou veľkosťou súboru, ktorý nemôže byť väčší ako 2 GB.

ZAČÍNAME
Kým začnete s Kidizoom® Action Cam 180 najprv musíte zapnúť 
prepínač na spodnej strane prístroja do polohy ON . Možno budete 
potrebovať malý nástroj, napríklad sponku na papier, aby ste prepli 
prepínač do zapnutej polohy.
Ak je fotoaparát vypnutý, nebude možné fotoaparát nabíjať ani vyvíjať 
iné aktivity.
Nie je nutné presúvať vypínač do polohy OFF  pri každodennom 
používaní. Vypnite iba ak kameru nepoužívate dlhší čas.
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NABÍJANIE BATÉRIE
Pozn.: Nutný dohľad dospelej osoby.
Ak chcete akumulátor Kidizoom® Action Cam 180 nabíjať, je nutné 
fotoaparát pripojiť k počítaču pomocou dodaného kábla Micro-USB. Ak 
to chcete urobiť správne, postupujte nasledovne:
•  Uistite sa, že je pred dobíjaním hlavný vypínač zapnutý .
•  Vytiahnite gumový kryt portu micro-USB na boku prístroja.
•  Zasuňte kábel micro-USB (malý koniec) do micro-USB portu na 

fotoaparáte.
•  Zasuňte veľký koniec kábla micro-USB do USB portu na počítači. USB 

port je zvyčajne označený symbolom .
•  Akonáhle je pripojenie úspešné, uvidíte symbol dobíjania akumulátora

 na displeji fotoaparátu..
•  Kontrolujte proces nabíjania pravidelne v priebehu celého procesu.
•  Keď 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, stávajúcej kapacite a okolitej 
teplote. Optimálna teplota nabíjania je 0 ° C to 40 ° C (32 ° F - 104 ° F). 
Pokiaľ 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 batéria bude ubúdať rýchlejšie. Niektoré aktivity, ako 
je fotografovanie a video, sú náročnejšie na kapacitu batérie. Pri 
nepretržitom fotografovaní alebo natáčaní 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 úroveň nabitia batérie je príliš nízka, fotoaparát sa nedá zapnúť, 
kým batériu nedobijete.
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ÚSPORA ENERGIE
Pre úsporu a životnosť batérie sa Kidizoom® Action Cam180 automaticky 
vypne, ak dlhší čas nepoužijete pre akciu žiadne tlačidlo. Keď sa nahráva 
video alebo používa Časozberná funkcia fotografií, fotoaparát sa 
automaticky nevypne, kým sa akcia nezastaví alebo neukončí.
Náhľad displeja možno tiež nastaviť, aby sa automaticky po chvíli vypol 
v “Nastavenie” pomocou príkazu “save power” (šetriť energiu). Viac 
nájdete v sekcii Nastavenie v tomto manuáli.

ÚDRŽBA BATÉRIE
Batériu je potrebné pravidelne nabíjať, aby sa udržala na optimálny 
výkon, aj keď fotoaparát nie je v prevádzke. Napríklad, odporúčame dať 
kameru nabíjať každých min. 6 mesiacov. Presuňte do polohy ON  
než začnete dobíjať batériu. Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF  

 len vtedy, keď aparát nepoužívate po dlhšiu dobu..

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE
Nespravne použivanie baterie može viesť k ich prasknutiu, čo može 
sposobiť požiar alebo chemicku reakciu. Prečitajte si prosim nižšie 
uvedene bezpečnostne opatrenia:
•  Nerozoberajte je.
•  Nedrvte a nevystavujte baterie narazom alebo sile, ako napriklad 

tlčenie, upustenie pristroje alebo šliapania na neho.
•  Neskratujte.
•  Nevystavujte vysokym teplotam alebo na miesta v blizkosti zdroja 

tepla. Nenechavajte na priamom slnku na dlhšiu dobu.
•  Nevhadzujte do ohňa.
•  Nepouživajte poškodene alebo vytekajuce baterie.
•  Uchovavajte baterie mimo dosahu deti.
•  Udržujte baterie v suchu.
•  Kontrolujte pravidelne nabijaci kabel baterie. Poškodenie može mať za 

nasledok riziko požiaru, uraz elektrickym prudom alebo zranenia osob. 
V pripade, že dojde k poškodeniu nabijacieho kabla, kabel by nemal 
byť použivany, kym nedojde k jeho oprave alebo vymene.

•  Ak zistite, že vydrž baterie je podstatne skratena bez toho aby došlo ku 
zmene v uživani, bateria by sa mohla bližiť ku koncu svojej životnosti. 
Prosim, zlikvidujte použite baterie, ako je popisane v tomto navode. 
Životnosť baterie sa liši od baterie k baterii v zavislosti na skladovaniu, 
prevadzkovych podmienkach a prostredi.
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LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA  
A PRODUKTU

Prečiarknuty symbol popolnice na vyrobkoch a bateriach, 
alebo na ich obaloch, znamena, že nesmie byť likvidovane 
s domovym odpadom, pretože obsahuju latky, ktore možu byť 
škodlive pre životne prostredie a ľudske zdravie.
Uvedene chemicke značky Hg, Cd alebo Pb, udavaju, že 
baterie obsahuju vačšie množstvo ako je určena hodnota ortuti 
(Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovena smernicou pre 
baterie (2006/66 / ES).
Silny pruh pod znakom znamena, že vyrobok bol uvedeny na 

trh po 13. marci 2005.
Pomahajte chraniť životne prostredie tym, že k likvidacii vašho produktu 
alebo baterie pristupujete zodpovedne.
Pre viac informacii navštivte:
www.recycle-more.co.uk, www.ekokom.cz

INŠTALÁCIA PAMÄŤOVEJ KARTY
Kidizoom® Action Camtech podporuje nižšie uvedené pamäťové karty 
pre rozšírenie pamäte.

• microSD 

• microSDHC 

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

O K ).
• 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.

Logo microSD a microSDHC sú ochranné známky SD-3C, LCC.



91-003365-000.indd   11 2017/3/2   18:37:43

10

Z
A

Č
ÍN

A
M

E
 S

 K
ID

IZ
O

O
M

®
 A

C
T

IO
N

 C
A

M
18

0

Poznámka: 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.

ZAČÍNAME S KIDIZOOM® ACTION 
CAM180
Uistite sa, že hlavný vypínač je v polohe ON  a kameru pred použitím 
najprv dobite.
Poznámka: Nie je nutné presúvať hlavný vypínač do polohy OFF , 
keď fotoaparát používame často.
Stlačením tlačidla Domov / On / Off zapnite Kidizoom® Action Cam 
180. Pri prvom zapnutí fotoaparátu budete musieť vybrať jazyk. 
Posuňte sa pomocou tlačidla so šípkami nahor alebo nadol pre výber 
požadovaného jazyka a potvrďte tlačidlom OK.
Potom budete musieť nastaviť dátum a čas. Použite tlačidlo so šípkami 
pre výber správneho dňa, mesiaca, roku, hodiny a minúty. Stlačte 
tlačidlo OK pre potvrdenie.
Ak chcete zmeniť jazyk alebo dátum a čas neskôr, môžete tak urobiť 
v ponuke Nastavenie.
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STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU
Fotografovanie

Stlačením tlačidla fotoaparátu prejdete do režimu fotoaparátu. V režime 
fotoaparátu, stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo fotoaparátu pre zhotovenie 
fotografie. Stlačením šípky vľavo alebo vpravo vyberte rôzne fotografické 
efekty.
Nahrávanie videa
Stlačením tlačidla Video vstúpite do režimu Video. V režime Video 
stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Video pre spustenie alebo ukončenie 
nahrávania. Stlačte šípku vľavo alebo vpravo pre výber rôznych motívov 
a efektov.
Ponuka Domov
V hlavnej ponuke môžete pristupovať ku všetkým aktivitám na Kidizoom® 
Action Cam 180. Stlačením tlačidla Home (Domov) zobrazte ponuku, 
potom stlačením ľavého alebo pravého tlačidla so šípkou vyberte aktivitu 
a stlačením tlačidla OK potvrďte.

K dispozícii je na výber 6 aktivít

Fotoaparát Filmovanie Prehrávanie 

Hry Zvláštne videá Nastavenie 

Zobrazenie fotografií alebo videí
Vyberte ikonu prehrávania v ponuke Domov pre zobrazenie fotografií 
a videí. Najprv sa na obrazovke zobrazí najnovšia fotografia alebo 
video. Stlačte šípku nahor alebo nadol pre zobrazenie ďalšieho alebo 
predchádzajúceho súboru. Ak chcete odstrániť aktuálny súbor, stlačením 
tlačidla Zmazať zobrazte ponuku Zmazať a potvrďte voľbu . Ak 
chcete odstrániť všetky súbory, stlačte tlačidlo so šípkami v ponuke 
Odstrániť a pokračujte podľa pokynov na obrazovke a potvrďte .
Ak chcete fotoaparát vypnúť, držte tlačítCitovatu Domov / On / Off 
po dobu 2 sekúnd. Kamera sa tiež automaticky vypne po niekoľkých 
minútach nečinnosti.
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PRIPOJENIE K POČÍTAČU A PRENOS 
DÁT
Môžete pripojiť Kidizoom® Action Cam 180 do PC alebo Mac počítače po-
mocou 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 vašom počítači. 

A USB je zvyčajne označený symbolom .
•  V počítači sa zobrazí dve vymeniteľné jednotky nazvané VTech 

5070 a VT SYSTEM. VTECH 5070 slúži na ukladanie dát; Systém 
VT SYSTEM slúži na ukladanie systémových dát a nemožno ich 
sprístupniť. Ak je vo fotoaparáte pamäťová karta, vymeniteľná jednotka 
zobrazí len obsah na pamäťovej karte.

Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, neodpájajte 
ho, zatiaľ čo sú súbory nahrávané alebo sťahované. Po dokončení, 
bezpečné odoberte Kidizoom® Action Cam 180 z počítača. Potom 
môžete fyzicky odpojiť fotoaparát od počítača.
Aby sa zabránilo možnému poškodeniu Kidizoom® Action CamTM

•  Zabezpečte, 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 fotografií alebo video súborov urobených Kidizoom® 
Action Cam 180:
•  Vyhľadajte a otvorte priečinok 100VTECH v priečinku DCIM na 

vymeniteľnej jednotke VTECH 5070.
•  Vaše fotografie a video súbory budú umiestnené do podzložky. 

Presuňte súbory do priečinka v počítači, určené na ich zálohovanie.
Ak chcete preniesť fotografie alebo video súbory do Kidizoom® 
Action Cam 180:
•  Najprv vyberte fotografiu alebo video súbory, ktoré chcete nahrať z počítača.
•  Vyhľadajte a otvorte priečinok DOWNLOAD na vymeniteľnej jednotke 

VTECH 5070, presuňte fotografie do podzložky PHOTO a video súbory 
do podzložky VIDEO.
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než je Kidizoom® Action Cam 180, pretože tieto formáty nemusia byť 
kompatibilné.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY PRE 
PRIPOJENIE K POČÍTAČU
Minimálne požiadavky na systém
Požiadavky na PC softvér:
Microsoft®, Windows Vista®, Windows® 7 alebo Windows® 8 alebo 
Windows® 10 operačný systém.
Macintosh požiadavky na Software:
Mac OS version 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 alebo 10.12
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. vo USA a ďalších krajinách. 
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

ČINNOSTI
Fotoaparát
Stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo vyberte ikonu Fotoaparát v ponuke 
Domov a vstúpite do režimu fotoaparátu.
Režim fotoaparátu
•  V režime fotoaparátu stlačte tlačidlo fotoaparátu 

alebo tlačidlo OK pre vytvorenie snímky.
•  Stlačením šípky doľava alebo doprava môžete 

vyberať rôzne fotografické motívy a efekty.
•  Výber zlúčených fotiek môžete vykonať výberom efektu koláže fotografií. 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava vyhľadajte požadovaný efekt 
koláže fotografií a potom stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo tlačidlo OK 
pre nadobudnutie snímok. Ak chcete poslednú snímku znovu použiť, 
stačí stlačiť tlačidlo Zmazať.

•  Pri výbere režimu X5 alebo X10 možno tiež použiť jeden alebo viac 
snímok za minútu. Fotografovanie môžete spustiť šípkou doľava alebo 
doprava.

•  Ak chcete si pozrieť snímky, ktoré ste nafotili, raz stlačte tlačidlo so 
šípkami.
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•  Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastavení fotoaparátu. 
Odtiaľ môžete zapnúť alebo vypnúť režim časozberného nahrávania 
a samospúšte. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie všetkých zmien.

Samospúšť (Self-timer)
•  Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastavení fotoaparátu. Odtiaľ 

môžete zapnúť alebo vypnúť samospúšť. Stlačte tlačidlo OK pre 
potvrdenie všetkých zmien.

•  Ak je zapnutá samospúšť, prebehne pred vykonaním fotografie 
osmisekundové odpočítavanie.

Časozberné nahrávanie fotografií (Time Lapse)
•  Funkciu Time Lapse obstaranie fotografií možno nastaviť v Nastavenie. 

Táto funkcia je určená pre pokračujúci fotografiu v určitých intervaloch. 
Keď je táto funkcia nastavená, zobrazí sa ikona počítania času  
na displeji fotoaparátu. Stlačte tlačidlo OK  alebo tlačidlo foťáku 

  čím spustíte časozberné fotenie. Prvá fotografia bude zhotovená 
okamžite, potom s oneskorením odpočítavania  budú obstarané 
ďalšie fotografie. Stlač tlačidlo OK  alebo symbol foťáku   
pre zastavenie. Fotenie bude automaticky zastavené pri dosiahnutí 
maximálneho počtu časozberných fotografií.

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.
Režim videa
Stlačením tlačidla Video alebo výberom ikony Video  z ponuky 
Domov vstúpite do režimu Video.
•  Stlačením tlačidla Video alebo tlačidla OK spustíte 

nahrávanie. Ďalším stlačením tlačidla ukončíte 
nahrávanie. Po dokončení nahrávania sa zobrazí 
ikona prehrávania  a stlačením tlačidla OK 
zobrazíte práve nahrané video. Počas prehrávania 
videa stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Video pre 
preskočenie videá a návrat na obrazovku náhľadu.

•  Stlačením šípky doľava alebo doprava môžete prechádzať rôznymi 
motívmi videa a efektami.

•  Ak chcete zobraziť nahrané videozáznamy, stlačte raz tlačidlo so 
šípkami pre vstup do režimu prehrávania.
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•  Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastaveniu videa.    Odtiaľ 

môžete zmeniť rozlíšenie videa a povoliť alebo zakázať samospúšť. 
Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie všetkých zmien.

Rozlíšenie videa
Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastaveniu rozlíšenia videa. 
K dispozícii máte tri možnosti rozlíšenia videa: ľavú alebo pravú šipkú 
vyberte rozlíšenie a potvrďte tlačidlom OK.
•  160X120:  Toto je najmenšia veľkosť rozlíšenia videa. Výberom tejto 

možnosti môžete nahrávať a ukladať väčšinu videí.
• 320X240:  Kvalita videa je lepší, ale zaberú viac pamäte, takže možno 

uložiť menší počet videí.
• 640X480:  Najlepšia kvalita videa, ale veľkosť videa bude ešte väčší 

a celkový čas nahrávania sa zníži. Toto rozlíšenie je k 
dispozícii iba pri použití pamäťovej karty. V tomto rozlíšení 
nie sú podporované motívy a efekty videa.

Samospúšť (Self-timer)
•  Stlačte tlačidlo so šípkami pre prístup k nastaveniu videa. Odtiaľ 

môžete zapnúť alebo vypnúť samospúšť. Stlačte tlačidlo OK pre 
potvrdenie všetkých zmien.

•  Ak je zapnutá samospúšť, prebehne pred nahrávaním videa osmi-
sekundové odpočítavanie.

Prehrávanie
Vyberte ikonu prehrávania v ponuke Domov pre zobrazenie fotografií a 
videí alebo stlačte tlačidlo D-Pad v režime fotoaparátu alebo režimu videa.
•  Najskôr sa objaví najnovšia fotka alebo video, ktoré ste vytvorili. 

Stlačením tlačidla nahor alebo nadol na D-Pad môžete prechádzať 
fotografie a videá.

•  Keď je vybratý videoklip alebo časová fotografie, stlačením tlačidla OK 
ho prehrajte.

•  Po výbere fotografie stlačením tlačidla OK zobrazíte bližší pohľad na 
fotografiu. Potom môžete použiť D-Pad k posunutiu fotografie. Stlačte 
tlačidlo OK pre oddialenie.

•  Stlačením tlačidla Zmazať zobrazíte ponuku Zmazať. Použite D-Pad 
pre výber fotografie alebo videá, ktoré chcete odstrániť, a potom 
stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.

•  Pri sledovaní súboru videa stlačte tlačidlo D-Pad vľavo alebo vpravo, 
aby sa posunul dozadu alebo rýchlo. Stlačením tlačidla OK pozastavíte 
alebo obnovíte prehrávanie.
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Stop Motion Video (Animácia po okienku)
Vyberte ikonu stop motion video v hlavnom menu. Môžete vytvoriť 
sekvenciu fotografií v určitom čase. Tým že fotografie spojíte dohromady 
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 fotenia, pripravte sa a 
opakovane stlačte tlačidlo OK pre začiatok fotenia.

•  Fotoaparát bude robiť fotografie automaticky a nepretržite, podľa 
časového nastavenia. Stlačte tlačidlo OK pre ukončenie fotenia. 
Fotenie sa automaticky zastaví, keď je dosiahnutý maximálny počet 
možných fotografií.

•  Nasnímané fotografie sa prehrávajú vo vytvorenom poradí okamžite 
aj s hudbou na pozadí. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber inej 
hudby na pozadí, alebo ju možno aj 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 prehrávania neskôr.

Poznámka:
•  Videá 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.
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Vo fotoaparáte Kidizoom® Action Cam 180 sú k dispozícii tri vstavané 
hry. V ponuke Games (Hry) stlačte šípku vľavo alebo vpravo na D-Pad a 
vyberte hru. Stlačením tlačidla OK ju spustíte.
Šnorchlovanie
Oceán je hlboké a tajomné miesto, perfektné pre 
dobrodružný hon na poklady! Je čas sa ponoriť 
hlboko do oceánu, preskúmať ho a nájsť poklady 
vnútri!
Ovládanie: Potápač stále pláva smerom nahor k hornej časti obrazovky. 
Stlačte tlačidlo OK (alebo nadol na D-Pad), aby potápač plával dolu.
Pokúste sa nazbierať čo najviac mincí, bez toho aby ste sa udreli  o 
nejakú prekážku.
Jednokolky
Je čas na jazdu jednokolkú! Vyskúšajte aké sú 
možnosti, aby ste sa vyhli všetkým prekážkam a 
vyzdvihnite čo najviac hviezd! Aby ste zachránili 
kačicu, musíte ju preskočiť.
Ovládanie: Stlačte tlačidlo OK (alebo hore na D-Pad), aby jazdec 
vyskočil a zatlačte nadol na D-Pad, aby sa jazdec  vrátil dole.
Pátranie v lese
V lese je veľa záhadných tvorov.
Na začiatku každého kola sa vám zobrazí stvorenie. 
Pozrite sa cez ďalekohľad, aby ste ho našli.
Ovládanie: Akonáhle je správny tvor v stredu 
rámu, stlačte tlačidlo OK. Uistite sa, že je to ten 
správny, aby ste získali body!
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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 utieraním mierne vlhkou handričkou.
•  Nevystavujete fotoaparát priamemu slnečnému svetlu a priamemu 

zdroju 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.

VAROVANIE
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 Cam180 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 Cam180 ako napr. hranie hier po dlhšiu dobu, môže spôsobiť 
únavu alebo nevoľnosť. Odporúčame, aby si deti robili prestávku na 15 
min. každú hodinu hry.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Prejdite si túto sekciu, ak budete mať problémy s vašim fotoaparátom 
Kidizoom® Action Cam180.

Problém Riešenie

Fotoaparát 
prestal 
fungovať

1. Prepnite hlavný vypínač na “off” 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)
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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. Použitie 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 
fotografií

Skontrolujte, či stiahnuté súbory sú v správnom 
adresári pre Kidizoom® Action Cam180. Fotky by 
mali byť v zložke DOWNLOAD/PHOTO a videá, by 
mali byť v zložke DOWNLOAD/VIDEO. 
Kidizoom® Action Cam180 podporuje len nižšie 
uvedené formáty:
Fotky – Standard Baseline JPEG a Videa v AVI 
(Motion JPEG) vytvořená Kidizoom® Action CamTM.
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KIDIZOOM® ACTION CAM 180 
PRÍSLUŠENSTVO
Vodeodolné púzdro

Tlačidlo 
fotoaparát Tlačidlo video

Očko na  
remienok

Očko na  
remienok

Pracka

Pracka

Tlačidlo Domov/
On/Off

Otvor pre statív

Tesnenie

Zadný kryt

Tlačidlo OK

Púzdro

Otvor pre
mikrofón
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VKLADANIE FOTOAPARÁTU DO VODEODOLNÉHO PÚZDRA
•  Ak máte pripojené pútka k fotoaparátu, odpojte ho pred vložením 

fotoaparátu do puzdra.

•  Uistite sa, že ste skontrolovali tesniaci krúžok. Najskôr, ešte pred 
vložením do fotoaparátu vyskúšajte zatvorené  puzdro, ponorením do 
vody, či do puzdra nepreniká voda.

•  Ak chcete používať pútko, môžete ho pripojiť k háčiku na vonkajšej 
strane vodotesného krytu.

•  Otvorte puzdro krytu zatiahnutím za držadlo pracky smerom von, tak 
ako ukazuje vyznačená šípka. Potom, môže byť pracka uvoľnená.

•  Keď je vodotesné puzdro otvorené, vložte fotoaparát, pričom 
dodržiavajte rovnaké umiestnenie tlačidiel.

•  Uzavrite kryt preklopením pracky na svoje miesto. Pracku pevne 
dotiahnite.

•  Teraz je fotoaparát pripravený na použitie pod vodou.

21
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Poznámky pre použitie vodeodolného puzdra
•  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 silnému prúdu 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 kondenzácia 
vlhkosti alebo prienik vody môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu.

•  Vodotesné puzdro môže byť poškodené, ak dôjde k silnému nárazu, 
ako je 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 toto nedá ovplyvniť, zakryte ho 
uterákom alebo ho iným spôsobom ochráňte.

•  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.

•  Ak sa na prístroj dostane opaľovací krém, dôkladne ho umyte teplou 
vodou.

•  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 výkona sa pod vodou 

zníži.
•  Oválne tesnenie je najdôležitejšia časť puzdra. Prosím, uistite sa, že je 

v dobrom stave a vždy ho dôkladne skontrolujte.
Kontrola těsnění
•  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 tesneniu.
•  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.
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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 upevňovacej 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. Nenehávajte v puzdre 
zvyšky vody.

•  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 naftalénom 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 
fotografovania.

23
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Adaptér na bicykel

Nalepovacej držiak

gumová  
objímka
hlavná  
upínacia svorka

nastavenie 
držiaku

skrutka

nastavenie uhla
ramena

nastavenie uhla
rukoväte

otočná skrutka

otočná skrutka

skrutka

odnímateľná
klipsňa

nastavenie uhla
ramena

nastavenie uhla
rukoväte

Lepiaci povrch
(s ochrannou
páskou)

Používanie držiaku na bicykel
1. Povoľte oba upínáky rukoväti otáčaním proti smeru hodinových 

ručičiek.
 Poznámka: Nemusíte ich úplne vyskrutkovať.
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25

2. Zatlačte rukoväť, ako je znázornené nižšie. Ak sa nezobrazí celý 
vršok skrutky, otáčajte rukoväťou ďalej proti smeru hodinových 
ručičiek, kým neuvidíte celý vršok skrutky.

3. Vytiahnite držadlo, ako je znázornené... 

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

tak ako je znázornené nižšie.

5. Nasaďte a dotiahnite rukoväť nastavenia otáčaním v smere 
hodinových ručičiek. Pevně pritiahnite.



91-003365-000.indd   31 2017/3/2   18:37:49

26

K
ID

IZ
O

O
M

®
 A

C
TI

O
N

 C
A

M
 1

80
 P

R
ÍS

LU
Š

E
N

S
TV

O

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 nastavenie 
uhla ramena pre nastavenie uhla snímania.

8. Utiahnite rukoväť nastavenia uhla potom, čo ste nastavili uhol snímania.
Upozornenie: 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 samolepiaci držiak 

je čistý a hladký.
 Pozn.: Pokiaľ je na povrchu nečistota alebo tekutina, alebo je povrch 

drsný, bude to mať vplyv na kvalitu prilepenia..
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 obijstranné lepiace pásky (súčasťou 
dodávky) na zlepšenie kontaktu medzi plochou a povrchom lepiacej 
pásky.

 Odstráňte ochranné kryty z obojstrannej lepiacej pásky, odtrhnutím 
lepiacej pásky.
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4. Pevne pritlačte na lepený povrch. Uistite sa, že je celý nalepovaci 
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 samolepiaci 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 nastavenie uhla a môžete nastaviť uhol ramena 
pre nastavenie uhla snímania.

8. Po nastavení uhla utiahnite rukoväť.
Poznámka: 
Ako je na povrche prilepený samolepiaci držiak neodlepujte ho. Mohol 
by sa znížiť účinok lepenia a to by bolo zlé pre následné použitie. Držiak 
je možno oddeliť od samolepiacej podložky. Stlačte úchytky, tak ako je 
znázornené na obrázku nižšie.
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INŠTRUKCIE PRE PRIPEVNENIE 
PÚTKA
Krok 1:
Vezmite slučku na konci popruhu a vsuňte ju do kovového očka na 
kamere.

Krok 2:
Koniec popruhu prevlečte slučkou v očku a celý popruh pretiahnite. 

Krok 3:
Uistite sa, že je slučka pevne utiahnutá okolo očka.

Poznámka: Pútko možno tiež pripojiť k očku na vodotesnom puzdre.


