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ÚVOD
Děkujeme za zakoupení Kidizoom® Action Cam 180 od společnosti 
VTech®!
Zachyťte své zážitky, ať jste kdekoliv. Pomocí této lehké multi-funkční 
akční kamery s hledáčkem otočným o 180 stupňů, určené dětem, 
lze fotit, natáčet video i vytvářet vtipné karikatury s mnoha různými 
efekty. Kamera má barevnou obrazovku, lze ji připevnit na kolo nebo 
skateboard, a pomocí dodávaného vodotěsného pouzdra lze fotit v dešti 
nebo i pod vodou!

Vyloučení odpovědnosti:
Doporučujeme dohled dospělé osoby, pokud dítě používá fotoaparát při 
jízdě na kole, na skateboardu nebo při jiné sportovní aktivitě.
Nedoporučujeme provádění jakýchkoliv kaskadérských kousků, triků 
nebo jakékoliv jiné nebezpečné činnosti, při používání fotoaparátu.
Při používání fotoaparátu na kole, skateboardu nebo jakémkoli jiném 
prostředku dodržujte silniční pravidla, místní varování a bezpečnostní 
pravidla pro pohyb na veřejných komunikacích. 
Umístěte fotoaparát do pozice, tak aby vaše dítě nebylo v pokušení hrát 
si s ním když řídí. Použití Kidizoom® Action Cam 180 během pohybu je 
na vlastní riziko. 
VTech nenese žádnou odpovědnost za zneužití nebo nedodržení těchto 
pokynů.

OBSAH BALENÍ 
• 1 Kidizoom® Action CamTM (se zabudovanou Li-ion polymer baterií*)
• 1 Voděodolné pouzdro
• 1 Adapter pro připevnění na kolo
• 1 Univerzální držák
• Nalepovací držák
• Oboustranně lepící pásky
• Mikro-USB kabel
• Poutko na zápěstí
• 1 Návod k obsluze

*Baterie není vyměnitelná.
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Upozornění:  Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové 
fólie, balicí pásky a visačky nejsou součástí této 
hračky, a měly by být, pro bezpečnost vašeho dítěte, 
odstraněny.

Baterie v tomto výrobku nesmí být likvidovány s domovním 
odpadem. Tato baterie je recyklovatelná, prosím, postupujte podle 
místních pokynů pro recyklaci baterií.

Poznámka:  Prosím, uchovejte návod k obsluze, protože obsahuje 
důležité informace.
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POPIS PRODUKTU A TLAČÍTEK
Otočný objektiv 
fotoaparátu

Tlačítko video Tlačítko fotoaparát

Tlačítko „Domů“
a vyp. / zap.

Očko na 
řemínek

Tlačítko OK

LED kontrolka

Tlačítko pro 
mazání

Mikrofon

Hlavní vypínačZávit pro stativ

Micro-USB port

Tlačítko se šipkami

Slot na
SD kartu

Poznámka: Reproduktor je umístěn na zadní straně Kidizoom® Action 
Cam 180

Tlačítko fotoaparátu 
Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí do režimu fotoaparátu nebo pro 
pořízení fotografie v režimu fotoaparátu.

Video tlačítko 
Stisknutím tohoto tlačítka přepnete do režimu video nebo zahájíte / 
zastavíte nahrávání videa v režimu video.
Tlačítko Domů / Zap / Vyp 
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete fotoaparát. Držte tlačítko po přibližně 
2 sekundy, abyste jej vypnuli. Je-li fotoaparát zapnutý, stisknutím tohoto 
tlačítka přejdete do hlavní nabídky nebo se vrátíte zpět do předchozí 
nabídky.
Tlačítko OK 
Stiskněte toto tlačítko pro potvrzení výběru.
Tip: Tlačítko OK lze použít i pro fotografování v režimu fotografie nebo 
pro spuštění / zastavení nahrávání v režimu video.
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Tlačítko pro mazání 
Stisknutím tohoto tlačítka vymažete vybraný soubor nebo zrušíte 
aktuální efekt vybraný v režimu fotoaparátu nebo v režimu video.

Tlačítko se šipkami 
Pomocí šipek se můžete pohybovat v nabídce v různých režimech. 

Slot na paměťovou kartu 
Zde vložte kartu microSD pro rozšíření paměti.

Micro-USB port 
Připojení k počítači pomocí dodaného micro-USB kabelu. Kabelem lze 
přenášet soubory do počítače a nabíjet fotoaparát.

Poznámka: Ponechte gumový kryt nad portem Micro-USB a slotem pro 
paměťovou kartu těsně uzavřený, když se nepoužívá.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Displej 1,8”  barevný LCD
Rozlišení foto 640 X 480 (0.3 MP)
Jazyk Multilingual (US English, UK English, 

Deutsch, Español, Français, Nederlands)
Video rozlišení 640 X 480 (pouze s vloženou Micro SD 

kartou, a nepodporuje efekty)
320 X 240 (výchozí rozlišení)
160 X 120

Rozsah zaostření 45,7 cm – ∞
Vnitřní paměť 128 MB vestavěné paměti (sdílená s pro-

gramem a daty. Použitelná paměť proto může 
být nižší než je udávaná)

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

Paměťová karta
Formát a kapacita

microSD / microSDHC card (není součástí) 
s kapacitou od 1 GB do 32 GB , doporučena 
je třída 6 nebo vyšší.

Propojení micro-USB 2.0 kabel (součástí) pro připojení 
do počítače
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Baterie Li-ion Polymer baterie (baterie není vymě-
nitelná)

Provozní teplota 0–40°C

KAPACITA ÚLOŽIŠTĚ
kapacita
0.3 MP

pouze foto

video 
160 x 120

(minut)

video 
320 x 240 

(minut)

video 
680 x 480 

(minut)
Vnitřní paměť 600 6 2,5 N/A

Paměť. 
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: Výše uvedené hodnoty jsou přibližné, skutečná kapacita 
závisí na prostředí ve kterém je natáčeno – fotografováno.
Délka videa je limitována pro jednu nahrávku na 30 minut, nebo 
maximální velikostí souboru, který nemůže být větší než 2 GB.

ZAČÍNÁME
Než začnete s Kidizoom® Action Cam 180 nejprve musíte zapnout 
přepínač na spodní straně foťáku do polohy ON . Možná budete 
potřebovat malý nástroj, například sponku na papír, abyste přepnuli 
přepínač do zapnuté polohy.
Je-li fotoaparát vypnutý, nebude možné fotoaparát nabíjet ani vyvíjet 
jiné aktivity.
Není nutné přesouvat vypínač do polohy OFF  při každodenním 
používání. Vypněte pouze pokud kameru nepoužíváte delší čas.
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Pozn.: Nutný dohled dospělé osoby.
Chcete-li akumulátor Kidizoom® Action Cam 180 nabíjet, je nutné 
fotoaparát připojit k počítači pomocí dodaného kabelu Micro-USB. 
Chcete-li to provést správně, postupujte takto:
• Ujistěte se, že je před dobíjením hlavní vypínač zapnutý .
•  Vytáhněte gumový kryt portu micro-USB na straně fotoaparátu.
•  Zasuňte kabel micro-USB (malý konec) do micro-USB portu na 

fotoaparátu.
•  Zasuňte velký konec kabelu micro-USB do USB portu na počítači. USB 

port je obvykle označen tímto symbolem .
•  Jakmile je připojení úspěšné, uvidíte symbol dobíjení akumulátoru 

 na displeji fotoaparátu.
•  Kontrolujte proces nabíjení pravidelně v průběhu celého procesu.
•  Jakmile je baterie plně nabitá, zobrazí se na chvíli zpráva na displeji. 

Následně se obrazovka vypne. Odpojte fotoaparát od počítače.
Poznámka: Plné nabití baterie může trvat přibližně 3 hodiny. Skutečná 
doba nabíjení závisí na nabíjecím proudu, zbývající kapacitě a okolní 
teplotě. Optimální teplota nabíjení je 0°C to 40°C (32°F – 104°F). Pokud 
váš fotoaparát potřebuje mnohem delší čas na plné nabití baterie, 
zkuste to s jinou USB nabíječkou.

VÝDRŽ BATERIE
Stejně jako u jiných elektronických zařízení, častější využití znamená, 
že baterie bude ubývat rychleji. Některé aktivity,  jako je fotografování 
a video, jsou náročnější na kapacitu baterie. Při nepřetržitém 
fotografování nebo natáčení videa, baterie vydrží přibližně 2,5 hodiny. 
Při typickém použití baterie vydrží kolem jednoho dne. Zbývající 
kapacita baterie se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Když je 
hladina baterie nízká, je vhodné před dalším použitím baterii dobít. Když 
úroveň nabití baterie je příliš nízká, fotoaparát nelze zapnout, dokud 
baterii nedobijete.
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ÚSPORA ENERGIE
Pro úsporu a životnost baterie se Kidizoom® Action Cam180  automaticky 
vypne, pokud delší čas nepoužijete pro akci žádné tlačítko. Když se 
nahrává video nebo používá časosběrná funkce fotografií, fotoaparát se 
automaticky nevypne, dokud se akce nezastaví nebo neukončí.
Náhled displeje lze také nastavit, aby se automaticky po chvíli vypnul 
v Nastavení pomoci příkazu „save power“ (šetřit energii). Více naleznete 
v sekci Nastavení v tomto manuálu.

ÚDRŽBA BATERIE
Baterii je potřeba pravidelně nabíjet, aby se udržela na optimální výkon,
i když fotoaparát není v provozu. Například, doporučujeme dát kameru
nabíjet každých min. 6 měsíců. Přesuňte do polohy ON  než začnete
dobíjet baterii. Přepněte hlavní vypínač napájení do polohy OFF  
pouze tehdy, když aparát nepoužíváte po delší dobu.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE
Nesprávné používání baterií může vést k jejich prasknutí, což může 
způsobit požár nebo chemickou reakci. Přečtěte si prosím níže uvedené 
bezpečnostní opatření:
•  Nerozebírejte je.
•  Nedrťte a nevystavujte baterie nárazům nebo síle, jako například 

tlučení, upuštění přístroje nebo šlapání na něj.
•  Nezkratujte.
•  Nevystavujte vysokým teplotám nebo na místa v blízkosti zdroje tepla. 

Nenechávejte na přímém slunci na delší dobu.
•  Nevhazujte do ohně.
•  Nepoužívejte poškozené nebo vytékající baterie.
•  Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
•  Udržujte baterie v suchu.
•  Kontrolujte pravidelně nabíjecí kabel baterie. Poškození může mít za 

následek riziko požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. 
V případě, že dojde k poškození nabíjecího kabelu, kabel by neměl být 
používán, dokud nedojde k jeho opravě nebo výměně.

•  Pokud zjistíte, že výdrž baterie je podstatně zkrácena aniž by došlo 
ke změně v užívání, baterie by se mohla blížit ke konci své životnosti. 
Prosím, zlikvidujte použité baterie, jak je popsáno v tomto návodu. 
Životnost baterie se liší od baterie k baterii v závislosti na skladování, 
provozních podmínkách a prostředí.
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LIKVIDACE AKUMULÁTORU  
A PRODUKTU

Přeškrtnuté symboly popelnice na výrobcích a bateriích, 
nebo na jejich obalech, znamená, že nesmí být likvidovány 
s domovním odpadem, protože obsahují látky, které mohou 
být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.
Uvedené chemické značky Hg, Cd nebo Pb, udávají, že 
baterie obsahují větší množství než je určená hodnota rtuti 
(Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb) stanovená ve směrnicí pro 
baterie (2006/66 / ES).
Silný pruh pod znakem znamená, že výrobek byl uveden na 

trh po 13. srpnu 2005.
Pomáhejte chránit životní prostředí tím, že k likvidaci vašeho produktu 
nebo baterie přistupujete zodpovědně.
Pro více informací navštivte:
www.recycle-more.co.uk, www.ekokom.cz

INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY
Kidizoom® Action CamTM podporuje níže uvedené paměťové karty pro 
rozšíření paměti.

• microSD 

• microSDHC 

• Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
•  Najděte otvor paměťové karty na boku fotoaparátu (v blízkosti tlačítka 

O K ).
• Vytáhněte gumový kryt.
•  Vložte paměťovou kartu (není součástí dodávky), jak je znázorněno.  

Jakmile je paměťová karta detekována, lze ji použít. Výchozí paměť se 
automaticky nastaví jako paměťová karta.

Logo microSD a microSDHC jsou ochranné známky SD-3C, LCC.
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Poznámka: Pokud se používá paměťová karta, data uložená v interní 
paměti fotoaparátu nelze vidět, dokud kartu neodebrete. Ujistěte se, že 
máte zálohovaná všechna důležitá data z paměťové karty.

ZAČÍNÁME S KIDIZOOM® ACTION 
CAM180
Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze ON  a kameru před použitím 
nejprve dobijte.
Poznámka: Není nutné přesouvat hlavní vypínač do polohy OFF , 
když fotoaparát používáme často.
Stisknutím tlačítka Domů / Zap / Vyp zapněte Kidizoom® Action Cam 
180. Při prvním zapnutí fotoaparátu budete muset vybrat jazyk. Posuňte 
se pomocí tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů pro výběr požadovaného 
jazyka a potvrďte tlačítkem OK.
Poté budete muset nastavit datum a čas. Použijte tlačítko se šipkami pro 
výběr správného dne, měsíce, roku, hodiny a minuty. Stiskněte tlačítko 
OK pro potvrzení.
Chcete-li změnit jazyk nebo datum a čas později, můžete tak učinit 
v nabídce Nastavení.
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Fotografování
Stisknutím tlačítka fotoaparátu přejdete do režimu fotoaparátu. V režimu 
fotoaparátu, stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko fotoaparátu pro 
pořízení fotografie. Stisknutím šipky vlevo nebo vpravo  vyberte různé 
fotografické efekty.

Nahrávání videa
Stisknutím tlačítka Video vstoupíte do režimu Video. V režimu Video 
stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Video pro spuštění nebo ukončení 
nahrávání. Stiskněte šipku vlevo nebo vpravo pro výběr různých motivů 
a efektů.

Nabídka Domů
V hlavní nabídce můžete přistupovat ke všem aktivitám na Kidizoom® 
Action Cam 180. Stisknutím tlačítka Home (Domů) zobrazte nabídku, 
poté stisknutím levého nebo pravého tlačítka se šipkou vyberte aktivitu 
a stisknutím tlačítka OK potvrďte.

K dispozici je na výběr 6 aktivit:

Fotoaparát Filmování Přehrávání 

Hry Zvláštní videa Nastavení 

Zobrazení fotografií nebo videí
Zvolte ikonu přehrávání v nabídce Domů pro zobrazení fotografií 
a videí. Nejprve se na obrazovce zobrazí nejnovější fotografie nebo 
video. Stiskněte šipku nahoru nebo dolů pro zobrazení dalšího nebo 
předchozího souboru. Chcete-li odstranit aktuální soubor, stisknutím 
tlačítka Smazat zobrazte nabídku Smazat a potvrďte volbu . Chcete-
li odstranit všechny soubory, stiskněte tlačítko se šipkami v nabídce 
Odstranit a pokračujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte .
Chcete-li fotoaparát vypnout, držte tlačíto Domů/Zap/Vyp po dobu 
2 sekund. Kamera se také automaticky vypne po několika minutách 
nečinnosti.
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PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI A PŘENOS 
DAT
Můžete připojit Kidizoom® Action CamTM do PC nebo Mac počítače 
pomocí přiloženého micro-USB kabelu. Po připojení, můžete přenášet 
soubory mezi foťákem a PC/MAC. Postupujte podle níže uvedených kroků.
•  Vytáhněte gumový kryt portu micro-USB na boční straně fotoaparátu.
•  Zasuňte kabel micro-USB (malý konec) do micro-USB portu na fotoaparátu.
•  Vložte větší konec kabelu micro-USB do USB portu na vašem počítači. 

A USB je obvykle označen tímto symbolem .
•  V počítači se zobrazí dvě vyměnitelné jednotky nazvané VTech 5070 

a VT SYSTEM. VTech 5070 slouží k ukládání dat; Systém VT SYSTEM 
slouží k ukládání systémových dat a nelze je zpřístupnit. Pokud je ve 
fotoaparátu paměťová karta, vyměnitelná jednotka zobrazí pouze 
obsah na paměťové kartě.

Poznámka: Jakmile je fotoaparát připojen k počítači, neodpojujte 
jej, zatímco jsou soubory nahrávány nebo stahovány. Po dokončení, 
bezpečně odeberte Kidizoom® Action Cam 180 z počítače. Poté 
můžete fyzicky odpojit fotoaparát od počítače.
Aby se zabránilo možnému poškození Kidizoom® Action CamTM

•  Zajistěte, aby gumový kryt micro-USB zcela zakryl micro-USB port 
fotoaparátu, když není připojen ke kabelu.

•  Ujistěte se, že gumový kryt pro slot microSD karty fotoaparátu je 
správně nasazen.

Zálohování fotografií nebo video souborů pořízených Kidizoom® 
Action Cam 180:
•  Vyhledejte a otevřete složku 100VTECH ve složce DCIM na 

vyměnitelné jednotce VTECH 5070.
•  Vaše fotografie a video soubory budou umístěny do podsložky. 

Přetáhněte soubory do složky v počítači, určené k jejich zálohování.
Chcete-li přenést fotografie nebo video soubory do Kidizoom® 
Action Cam 180:
•  Nejprve vyberte fotografii nebo video soubory, které chcete nahrát 

z počítače.
•  Vyhledejte a otevřete složku DOWNLOAD na vyměnitelné jednotce 

VTech 5070, přetáhněte fotografie do podsložky PHOTO a video 
soubory do podsložky VIDEO.
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I Poznámka: Nepřenášejte fotky nebo videa vytvořená jinými fotoaparáty 
než je Kidizoom® Action Cam 180, protože tyto formáty nemusí být 
kompatibilní.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO 
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI
Minimální požadavky na systém
Požadavky na PC software : Microsoft®, Windows Vista®, Windows® 7 
nebo Windows® 8 nebo Windows® 10 operační systém.
Mac OS  version 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 , 10.10, 10.11 nebo 10.12
Microsoft® a Windows® jsou ochranné známky spol. Microsoft Corporation 
ve Spojených státech a dalších zemích. Macintosh a Mac jsou loga 
ochranné známky společnosti Apple Inc. ve USA a dalších zemích.
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

ČINNOSTI
Fotoaparát
Stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo vyberte ikonu Fotoaparát v nabídce 
Domů a vstoupíte do režimu fotoaparátu.
Režim fotoaparátu
•  V režimu fotoaparátu stiskněte tlačítko fotoaparátu 

nebo tlačítko OK pro pořízení snímku.
•  Stisknutím šipky vlevo nebo vpravo můžete 

vybírat různé fotografické motivy a efekty.
•  Výběr sloučených fotek můžete provést výběrem 

efektu koláže fotografií. Stisknutím tlačítka vlevo 
nebo vpravo  vyhledejte požadovaný efekt koláže fotografií a pak 
stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo tlačítko OK pro pořízení snímků. 
Chcete-li poslední snímek znovu použít, stačí stisknout tlačítko 
Smazat.

•  Při výběru režimu X5 nebo X10 lze také použít jeden nebo více snímků 
za minutu. Fotografování můžete spustit šipkou vlevo nebo vpravo.

•  Chcete-li si prohlédnout snímky, které jste nafotili, stiskněte jednou 
tlačítko se šipkami.
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•  Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení fotoaparátu. 
Odtud můžete zapnout nebo vypnout režim časosběrného nahrávání 
a samospouště. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení všech změn.

Samospoušť (Self-timer)
•  Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení fotoaparátu. 

Odtud můžete zapnout nebo vypnout samospoušť. Stiskněte tlačítko 
OK pro potvrzení všech změn.

•  Je-li zapnuta samospoušť, proběhne před provedením fotografie 
osmisekundové odpočítávání.

Časosběrné nahrávání fotografií (Time Lapse)
•  Funkci Time Lapse pořízení fotografií lze nastavit v Nastavení. Tato 

funkce je určena pro pokračující fotografii v určitých intervalech. 
Když je tato funkce nastavena, zobrazí se ikona počítání času  
na displeji fotoaparátu. Zmáčkněte tlačítko  nebo tlačítko foťáku 

 čímž spustíte časosběrné focení. První fotografie bude pořízena 
okamžitě, poté s prodlevou odpočítávání času  boudou pořízeny 
další fotografie. Zmáčkni tlačítko OK  nebo symbol foťáku  
pro zastavení. Focení bude automaticky zastaveno při dosažení 
maximálního počtu časosběrných fotografií.

Poznámka: VTech doporučuje nastavit obrazovku na automatické 
vypnutí displeje kamery když je foťák namontován pro sportovní aktivity, 
jako například jízdu na kole nebo skateboardu. Jak na to, naleznete 
v sekci „Nastavení“ v tomto návodu.
Režim videa
Stisknutím tlačítka Video nebo výběrem ikony Video  z nabídky 
Domů vstoupíte do režimu Video.
•  Stisknutím tlačítka Video nebo tlačítka OK spustíte 

nahrávání. Dalším dalším stisknutím tlačítka 
ukončíte nahrávání. Po dokončení nahrávání se 
zobrazí ikona přehrávání  a stisknutím tlačítka 
OK zobrazíte právě nahrané video. Během 
přehrávání videa stiskněte tlačítko OK nebo 
tlačítko Video pro přeskočení videa a návrat na obrazovku náhledu.

•  Stisknutím šipky vlevo nebo vpravo můžete procházet různými motivy 
videa a efekty.

•  Chcete-li zobrazit nahrané videozáznamy, stiskněte jednou tlačítko se 
šipkami pro vstup do režimu přehrávání.
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•  Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení videa. Odtud 

můžete změnit rozlišení videa a povolit nebo zakázat samospoušť. 
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení všech změn.

Rozlišení videa
Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení rozlišení videa. 
K dispozici máte tři možnosti rozlišení videa: levou nebo pravou vyberte 
rozlišení a potvrďte tlačítkem OK.
•  160X120:  Toto je nejmenší velikost rozlišení videa. Výběrem této 

možnosti můžete nahrávat a ukládat většinu videí.
•  320X240:  Kvalita videa je lepší, ale zaberou více paměti, takže lze 

uložit menší počet videí.
•  640X480:  Nejlepší kvalita videa, ale velikost videa bude ještě větší 

a celkový čas nahrávání se sníží. Toto rozlišení je k dispozici 
pouze při použití paměťové karty. V tomto rozlišení nejsou 
podporovány motivy a efekty videa.

Samospoušť (Self-timer)
•  Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení videa. Odtud 

můžete zapnout nebo vypnout samospoušť. Stiskněte tlačítko OK pro 
potvrzení všech změn.

•  Je-li zapnuta samospoušť, proběhne před nahráváním videa osmi-
sekundové odpočítávání.

Přehrávání
Vyberte ikonu přehrávání v nabídce Domů pro zobrazení fotografií a videí 
nebo stiskněte tlačítko D-Pad v režimu fotoaparátu nebo režimu videa.
•  Nejdříve se objeví nejnovější fotka nebo video, které jste přijali. 

Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů na D-Pad můžete procházet 
fotografie a videa.

•  Je-li vybrána videoklip nebo časová fotografie, stisknutím tlačítka OK 
jej přehrajte.

•  Po výběru fotografie stisknutím tlačítka OK zobrazíte bližší pohled na 
fotografii. Potom můžete použít D-Pad k posunutí fotografie. Stiskněte 
tlačítko OK pro oddálení.

•  Stisknutím tlačítka Smazat zobrazte nabídku Smazat. Použijte D-Pad 
pro výběr fotografie nebo videa, které chcete odstranit, a pak stiskněte 
tlačítko OK pro potvrzení.

•  Při sledování souboru videa stiskněte tlačítko D-Pad vlevo nebo 
vpravo, aby se posunul vzad nebo rychle. Stisknutím tlačítka OK 
pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
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Stop Motion Video (Animace po okénku)
Vyberte ikonu stop motion video v hlavním menu. Můžete vytvořit 
sekvenci fotografií v určitém čase. Tím že fotografie spojíte dohromady 
je rozpohybujete. Přidat můžete i zábavnou hudbu na pozadí.
•  Po zvolení této činnosti, uvidíte titulní obrazovku s demo animací. 

Stiskněte tlačítko OK pro další krok.
•  Poté budete muset vybrat časový interval pro focení. Stiskněte levé 

nebo pravé tlačítko pro výběr různých možností, pak stiskněte OK. pro 
potvrzení výběru.

•  Když vidíte v náhledu na obrazovce váš cíl focení, připravte se 
a opakovaně stiskněte tlačítko OK pro začátek focení.

•  Fotoaparát bude pořizovat fotografie automaticky a nepřetržitě podle 
časového nastavení. Stiskněte tlačítko OK pro ukončení focení. Focení 
se automaticky zastaví, když je dosaženo maximálního počtu možných 
fotografií.

•  Pořízené fotografie budou přehrány ve vytvořeném pořadí okamžitě 
i s hudbou na pozadí. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr jiné 
hudby na pozadí, nebo jí lze i vypnout. Poté stiskněte tlačítko OK pro 
potvrzení a uložení souboru vytvořený stop motion videem.

•  Jakmile je soubor uložen, můžete si ho okamžitě prohlédnout, nebo si 
ho prohlédnou v režimu Přehrávání později.

Poznámka:
•  Videa vytvořené pomocí funkce Stop Motion Video mají rozlišení 320 

x 240 px.
•  Prosím, zkontrolujte, že máte dostatek volné paměti pro tuto činnost, 

jinak se pořízené snímky nemusí uložit.



17

H
R

Y
HRY
Ve fotoaparátu Kidizoom® Action Cam 180 jsou k dispozici tři vestavěné 
hry. V nabídce Games (Hry) stiskněte šipku vlevo nebo vpravo na D-Pad 
a vyberte hru. Stisknutím tlačítka OK ji spustíte.
Šnorchlování 
Oceán je hluboké a tajemné místo, perfektní pro 
dobrodružný hon na poklady! Je čas se ponořit 
hluboko do oceánu, prozkoumat ho a najít poklady 
uvnitř!
Ovládání: Potápěč  stále plave směrem nahoru k horní části obrazovky. 
Stiskněte tlačítko OK (nebo dolů na D-Pad), aby  potápěč plaval dolů.
Pokuste se nasbírat co nejvíce mincí, aniž byste se udeřili o nějaké 
překážky.
Jednokolka
Je čas na jízdu jednokolkou!  Vyzkoušejte jaké 
jsou  možnosti , abyste se vyhnuli všem překážkám 
a vyzvedněte co nejvíce hvězd! Aby jste zachránili 
kachnu, musíte ji přeskočit. 
Ovládání: Stiskněte tlačítko OK (nebo nahoru na D-Pad), aby jezdec 
vyskočil a zatlačte dolů na D-Pad, aby se jezdec  vrátil dolů.
Pátrání v  lese
V lese je mnoho záhadných tvorů.
Na začátku každého kola se vám zobrazí stvoření. 
Podívejte se přes dalekohled, abyste ho našli.
Ovládání: Jakmile je správný tvor ve středu rámu, 
stiskněte tlačítko OK. Ujistěte se, že je to ten 
správný, aby jste získali body!
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PÉČE & ÚDRŽBA
•  Dbejte na to, aby byl gumový kryt micro-USB portu a slotu pro 

paměťové karty pevně uzavřen pokud s ním zrovna nemanipulujete, 
tak aby se zabránilo vniknutí prachu nebo vody.

•  Udržujte fotoaparát v čistotě otřením mírně vlhkým hadříkem.
•  Nevystavujete fotoaparát přímému slunečnímu světlu a přímému zdroji 

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

a zabraňte jeho ponoření do vody.
•  Nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté předměty k píchání do jakékoli 

části vodotěsného pouzdra. Mohla by být tak poškozena voděodolnost 
pouzdra.

VAROVÁNÍ
Velmi malé procento osob s přihlédnutím k aktuálnímu stavu, může 
dostat epileptický záchvat nebo krátkodobě ztratit vědomí při sledování 
určitých typů blikajících barev nebo vzorů.
I když Kidizoom® Action Cam180 nepředstavuje žádná další rizika, 
doporučujeme, aby rodiče dohlíželi na své děti, zatímco si ony hrají hry. 
Pokud vaše dítě pociťuje závratě, poruchy vidění, dezorientaci, nebo 
křeče, přestaňte okamžitě používat fotoaparát a poraďte se s lékařem. 
Vezměte prosím na vědomí, že soustředění se zblízka i manipulace 
s Kidizoom® Action Cam180 jako např. hraní her po delší dobu, může 
způsobit únavu nebo nevolnost. Doporučujeme, aby si děti udělaly 
přestávku na 15 min. každou hodinu hry.

REŠENÍ PROBLÉMŮ
Projděte si tuto sekci, pokud budete mít potíže s naším fotoaparátem 
Kidizoom® Action Cam180.

Problém Řešení

Fotoaparát 
přestal 
fungovat

1. Přepněte hlavní vypínač na „off“ po dobu 30 s.
2. Zapněte opět hlavní vypínač a následně stiskněte 

tlačítko „Domů“ . Nyní by měl fungovat správně.
3. Pokud nefunguje, zkuste dobít baterii a zkusit 

postup znovu. (Postup naleznete v části – 
dobíjení baterie)
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Displej není 
normální

1. Vypněte hlavní vypínač na dobu 30 sekund.
2. Zapněte opět hlavní vypínač a stiskněte tlačítko 

Domů . Displej by měl fungovat.

Pořízený 
snímek není 
jasný

• Ujistěte se, že máte dobré světelné podmínky pro 
fotografování a i prostředí je vhodné.

• Zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý. 
Pokud zjistíte nějaký prach a nečistoty postupujte, 
prosím, podle návodu k čištění objektivu.

Někdy není 
zaznamenané 
video plynulé.

Zkontrolujte výkon paměťové karty. Doporučujeme 
použít microSD / microSDHC kartu třídy 6 nebo 
vyšší. Použití paměťové karty s nižším výkonem 
může zpozdit zápis dat na kartu, a tím ovlivnit kvalitu 
videa.

Nelze připojit 
počítač

• Zkontrolujte propojení USB kabelu mezi 
fotoaparátem a počítačem a přečtěte si vhodné 
postupy popsané pro připojení v tomto návodu.

• Vypněte hlavní vypínač na dobu 30 sekund. 
Zapněte opět hlavní vypínač a připojte se 
k počítači znovu.

Nelze zobrazit 
stažená videa 
nebo soubory 
fotografií

Zkontrolujte, zda stažené soubory jsou ve správném 
adresáři pro Kidizoom® Action Cam180. Fotky by 
měly být ve složce DOWNLOAD/PHOTO a videa, by 
měly být ve složce DOWNLOAD/VIDEO.
Kidizoom® Action Cam180 podporuje pouze níže 
uvedené formáty:
Fotky - Standard Baseline JPEG a Videa v AVI
(Motion JPEG) vytvořená Kidizoom® Action 
Cam180.

19
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KIDIZOOM® ACTION CAMTM 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Voděodolné pouzro

Tlačítko 
fotoaparát Tlačítko video

Očko na 
řemínek

Očko na 
řemínek

Přezka

Přezka

Tlačítko Domů/
On/Off

Otvor pro stativ

Těsnění

Zadní kryt

Tlačítko OK

Pouzdro

Otvor pro
mikrofón
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VKLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU DO VODĚODOLNÉHO POUZDRA
•  Pokud máte připojené poutka k fotoaparátu, odpojte jej před vložením 

fotoaparátu do pouzdra.

•  Ujistěte se, že jste zkontrolovali těsnicí kroužek. Nejdříve, ještě před 
vložením do fotoaparátu vyzkoušejte uzavřené pouzdro, ponořením do 
vody, jestli do pouzdra neproniká voda.

•  Chcete-li používat poutko, můžete jej připojit k háčku na vnější straně 
vodotěsného krytu.

•  Otevřete pouzdro krytu zatažením za držadlo přezky směrem ven, tak 
jak ukazuje vyznačená šipka. Poté, může být přezka uvolněna.

•  Když je vodotěsné pouzdro otevřeno, vložte fotoaparát, přičemž 
dodržuje stejné umístění tlačítek.

•  Uzavřete kryt překlopením přezky na své místo. Přezku pevně 
dotáhněte.

•  Nyní je fotoaparát připraven k použití pod vodou.

21
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Poznámky k použití voděodolného pouzdra
•  Toto vodotěsné pouzdro je použitelné až do hloubky vody 2m po dobu 

30 minut.
•  Vodotěsné pouzdro je v souladu s platnými normami bezpečnosti 

hraček
•  Nevystavujte tento přístroj silnému proudu vody.
•  Nepoužívejte tento přístroj v horkých pramenech.
•  Doporučené provozní podmínky jsou v rozsahu teploty vody od 0 ° C 

do + 40 ° C (32 ° F až + 104 ° C). V opačném případě kondenzace 
vlhkosti nebo průnik vody může způsobit poškození fotoaparátu.

•  Vodotěsné pouzdro může být poškozeno, pokud dojde k silnému 
nárazu, jako je například pád na zem.

•  Neházejte toto zařízení do vody.
•  Nenechávejte přístroj na přímém slunci nebo na velmi horkém 

a vlhkém místě po dlouhou dobu. Pokud se toto nedá ovlivnit, zakryjte 
ho ručníkem anebo ho jiným způsobem ochraňte.

•  Když se fotoaparát přehřívá, může se automaticky vypínat nebo může 
dojít k poruše při nahrávání. Chcete-li fotoaparát znovu použít, nechte 
ho na chladném místě vychladnout.

•  Pokud se na přístroj dostane opalovací krém, důkladně ho omyjte 
teplou vodou.

•  Pokud ho používáte ve slané vodě, ujistěte se, že jste ji důkladně 
odstranili teplou a sladkou vodou.

Poznámky
•  Při záznamu snímků pod vodou, mohou být obrázky a videa méně 

jasné než mimo vodu.
•  Můžete nahrávat zvuk, ale hladina akustického výkonu se pod vodou 

sníží.
•  Oválné těsnění je nejdůležitější část pouzdra. Prosím, ujistěte se, že je 

v dobrém stavu a vždy ho důkladně zkontrolujte.
Kontrola těsnění
•  Pečlivě zkontrolujte, zda na něm není špína, písek, vlasy, prach, sůl, 

nitě, atd. Pokud jste nalezli cokoliv, otřete to měkkým hadříkem.
•  Nenechávejte žádné nitě z hadříku na těsnění.
•  Zkontrolujte těsnění jestli na něm nejsou trhliny, zkosení, deformace, 

drobný prach, škrábance, usazeniny písku, atd. Nepoužívejte toto 
pouzdro, pokud zjistíte jakoukoli z těchto věcí.
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Údržba
•  Nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté předměty při práci s pouzdrem, 

v opačném případě můžete poškodit vodotěsnost pouzdra.
•  Po použití v místě s výhledem na moře, omyjte tento přístroj důkladně 

ve sladké vodě včetně upevňovací přezky za účelem odstranění soli 
a písku, pak otřete měkkým suchým hadříkem. Doporučuje se, aby 
jste ponořili pouzdro do sladké vody po dobu asi 30 minut. Pokud by 
na pouzdru zůstala sůl, mohly by být poškozeny kovové části pouzdra 
a tak dojít k průniku vody.

•  Je-li na pouzdru opalovací krém, umyjte jej důkladně pomocí mírně 
teplé vody.

•  Otřete vnitřek pouzdra měkkým suchým hadříkem. Nenechávejte 
v pouzdře zbytky vody.

•  Na čištění nepoužívejte žádný druh rozpouštědla, jako je alkohol, 
benzen nebo ředidlo, protože by to mohlo poškodit povrch tohoto 
zařízení.

•  Aby se zabránilo poškození těsnění, uložte toto pouzdro na chladném, 
dobře větraném místě. Nezatahujte spony.

•  Zabraňte usazování prachu na těsnění.
•  Vyvarujte se ukládání pouzdra na studeném, velmi horkém nebo 

vlhkém místě, nebo společně s naftalenem nebo kafrem, protože tyto 
podmínky by mohly poškodit toto pouzdro.

Proveďte výše zmíněnou údržbu pokaždé, když používáte tento přístroj.
Je velice pravděpodobné, že porucha tohoto zařízení (pouzdra) způsobí 
poškození fotoaparátu z důsledku průniku vody. VTech nedává žádnou 
záruku na poškození zařízení v něm obsažené (kamera, baterie, atd) 
a obsahu záznamu, ani na náklady fotografování.

23
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Připevnění na kolo

Nalepovací držák

gumová 
objímka
hlavní 
upínací svorka

seřízení držáku

šroub

nastavení úhlu
ramene

nastavení úhlu
rukojeti

otočný šroub

otočný šroub

šroub

odnímatelná
přezka

nastavení úhlu
ramene

nastavení úhlu
rukojeti

Lepící povrch
(s ochrannou
páskou)

Používání držáku na kolo
1. Povolte oba upínáky rukojeti otáčením proti směru hodinových 

ručiček.
 Poznámka: Nemusíte je úplně vyšroubovat.
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2. Zatlačte rukojeť, jak je znázorněno níže. Pokud nevidíte celou hlavu 
šroubu, otáčejte rukojetí dále proti směru hodinových ručiček, dokud 
neuvidíte celou hlavu šroubu.

3. Vytáhněte držadlo, jak je znázorněno... 

4. Nasaďte svorku na kolo.
 Pozn.: Doporučuje se dávat držák fotoaparátu na místo pod řidítky, 

tak je znázorněno níže.

5. Nasaďte a dotáhněte rukojeť nastavení otáčením ve směru 
hodinových ručiček.Pevně přitáhněte.
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6. Namontujte držák / vodotěsné pouzdro na kolo. Nasaďte fotoaparát 
na šroub stativu. Našroubujte na držák ve směru hodinových ručiček, 
a upevněte.

7. Fotoaparát je nyní upevněn na kole a je připraven k použití. Uvolněte 
rukojeť pro nastavení úhlu. Můžete natáčet nastavení úhlu ramene 
pro nastavení úhlu snímání.

8. Utáhněte rukojeť nastavení úhlu poté, co jste nastavili úhel snímání.
Upozornění: Nenastavujte držák na kolo při jízdě.

Použití nalepovacího držáku
1. Připevněte lepicí plochou držák na montážní místo, jak je znázorněno. 

Uslyšíte cvaknutí, když je nástavec správně usazen.
2. Ujistěte se, že povrch, na který chcete namontovat samolepicí držák 

je čistý a hladký.
 Pozn.: Pokud je na povrchu nečistota nebo tekutina, nebo je povrch 

drsný, bude to mít vliv na kvalitu přilepení.
3. Odstraňte ochranný kryt z povrchu lepicí pásky a nalepte ho na čistý, 

rovný a hladký povrch. 
 Poznámka: Není-li povrch plochý, ale trochu zakřivený, jako je 

např. helma, přidejte další dvě oboustranné lepicí pásky (součástí 
dodávky) ke zlepšení kontaktu mezi plochou a povrchem lepicí 
pásky.

 Odstraňte ochranné kryty z oboustranné lepicí pásky, odtržením 
lepicí pásky.
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4. Pevně přitlačte na lepený povrch. Ujistěte se, že je celý nalepovací 
držák celou plochou přitisknut k předmětu (helmě)

 Poznámka: Pro zvýšení pevnosti lepeného spoje je dobré tlačit na 
nalepované místo několik minut.

5. Doporučuje se, aby se samolepicí držák montoval při pokojové 
teplotě a 1 den před použitím. Při pokojové teplotě lze přibližně 
50% konečné pevnosti lepidla dosáhnout po 20 minutách, 90% po 
24 hodinách a 100% za 72 hodin.

6. Namontujte držák / vodotěsné pouzdro na samolepicí držák. 
Vyrovnejte otvor šroubu stativu pro držák fotoaparátu / vodotěsného 
pouzdra. Našroubujte na stativ ve směru hodinových ručiček a otočte 
fotoaparát do požadované polohy.

7. Uvolněte rukojeť pro nastavení úhlu a můžete nastavit úhel ramene 
pro nastavení úhlu snímání.

8. Po nastavení úhlu utáhněte rukojeť.
Poznámka: 
Jakmile je na povrch přilepen samolepicí držák neodtrhávejte ho. Mohl 
by se snížit lepicí účinek a to by negativně ovlivnilo následné použití. 
Držák lze oddělit od samolepicí podložky. Stlačte úchyty, tak jak je 
znázorněno na obrázku níže.
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INSTRUKCE PRO PŘIPEVNĚNÍ 
POUTKA
Krok 1:
Vezměte smyčku na konci popruhu a  vsuňte ji do kovového očka na 
kameře.

Krok 2:
Konec popruhu provlékněte smyčkou v poutku a celý popruh protáh-
něte.

Krok 3:
Ujistěte se, že je smyčka pevně utažena kolem očka.

Poznámka: Poutko lze také připojit k očku na vodotěsném pouzdře.


