
DETSKÝ MINI FOTOAPARÁT
1

Popis

1. USB; 2*. Tlačidlo režimu; 3. Slot na SD kartu; 4. Reproduktor; 5. Mikrofón; 6. Objektív;

7. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie; 8*. Tlačidlo nahrávania / fotoaparátu (Spúšť); 9. Displej;

10*. Tlačidlo Menu; 11. Tlačidlo dole; 12. Tlačidlo hore; 13. Svetelný indikátor; 14*. Reset;

Funkcie tlačidiel
1. USB dátové rozhranie USB,

a) slúži na pripojenie PC na prenos dát; b) slúži na pripojenie externého napájacieho zdroja na

nabíjanie batérie alebo poskytovanie energie počas používania;

2*. Tlačidlo režimu

V pohotovostnom režime je možné prepínať nasledujúce režimy:

a) režim nahrávania. b) režim fotoaparátu. c) režim prehrávania videa a prehliadania fotografií;

3. Slot pre SD kartu

Vložte MicroSD kartu na ukladanie fotografií a videí;

4. Reproduktor

Prehráva zvuk videa alebo súboru;
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5. Mikrofón

Port na zachytávanie zvuku pri nahrávaní;

6. Objektív

Okno hľadáčika

7. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo. Fotoaparát sa zapne, keď sa rozsvieti modrý indikátor. Vypnúť, podržte

rovnaké tlačidlo, keď modré svetlo zhasne, fotoaparát sa vypne.

8*. Tlačidlo nahrávania / tlačidlo fotoaparátu (Spúšť)

a) V režime videa krátkym stlačením tohto tlačidla spustíte nahrávanie, opätovným krátkym stlačením

nahrávanie zastavíte;

b) V režime fotoaparátu krátkym stlačením tohto tlačidla spravíte fotografiu. Po zachytení sa rozsvieti

svetelný indikátor;

c) V režime menu je to potvrdzovacie tlačidlo;

9. Displej

2,0 palcový farebný displej;

10*. Tlačidlo Menu

Krátkym stlačením tohto tlačidla vyvoláte menu nastavenia funkcií;

Opätovným stlačením tohto tlačidla opustíte ponuku nastavenia funkcií;

11. Tlačidlo dole

V Menu slúži ako funkčné tlačidlo pre posúvanie nadol;

V režime fotoaparátu slúži pre listovanie a výber rôznych filtrov a rámčekov;

12. Tlačidlo hore

Menu slúži ako funkčné tlačidlo pre posúvanie nahor;

V režime fotoaparátu slúži pre listovanie a výber rôznych filtrov a rámčekov;

13. Svetelný indikátor

Pri zapnutí sa rozsvieti na modro. Bliká počas nahrávania, svieti po zachytení fotografie. Počas

nabíjania svieti na modro/červeno.

14*. Reset

Dlhým stlačením tlačidla Reset obnovíte všetky nastavenia. (Použite tenký objekt)

Základné prevádzkové pokyny pre nahrávanie/fotografovanie
1. Zapnutie a vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparát zapnete, po zapnutí sa rozsvieti modrý svetelný indikátor.

Opätovným stlačením a podržaním tlačidla sa vypne a modrý indikátor zhasne.

2. Režim videa

Krátkym stlačením tlačidla režimu (2*.) sa prepnete do režimu videa. V pravom hornom rohu

obrazovky sa zobrazí rozlíšenie a ikona videa.

Krátkym stlačením spúšte (8*.) spustíte nahrávanie, svetelný indikátor začne blikať, čo značí že

prebieha nahrávanie.
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3. Režim fotografie

Krátkym stlačením tlačidla režimu (2*.) sa prepnete do režimu fotoaparátu.V pravom hornom rohu

obrazovky sa zobrazí rozlíšenie. Krátkym stlačením tlačidla spúšte (8*.) nasnímate obrázok. Po

nasnímaní obrázka sa svetelný indikátor rozsvieti a fotografia zostane na obrazovke.

4. Prehrávanie videa / fotografií

Krátkym stlačením tlačidla režimu (2*.) sa prepnete do režimu prehrávania. V pravom hornom rohu

obrazovky sa zobrazí ikona prehrávania a na obrazovke vaše fotografie a videá. Na pohyb medzi

súbormi použite tlačidlá „Hore“ a „Dole“. Svoj výber potvrďte stlačením spúšte (8*.)

5. Menu

Krátkym stlačením tlačidla Menu (10*.) vyvoláte menu nastavenia. Stlačením tlačidla „Nahor“ alebo

„Nadol“ môžete v každej položke nastavenia prechádzať nahor a nadol. Vyberte položku nastavenia,

ktorú je chcete zmeniť a potvrďte zadanie krátkym stlačením spúšte (8*.).

6. Odchod z menu

Krátkym stlačením tlačidla Menu opustíte režim nastavenia.

Ukladanie a prenos súborov
Ak chcete uložiť a preniesť obrázky z Minifoto do počítača, musíte použiť kartu Micro SD.

Pred fotografovaním vložte do fotoaparátu kartu Micro SD s kapacitou až 32 GB. Potom, keď chcete

preniesť fotografie alebo videá do počítača vyberte SD kartu a vložte ju do čítačky kariet v počítači.

Odtiaľ budete môcť preniesť obrázky z karty do počítača.

USB napájanie
Pripojte kábel USB k zdroju energie a nabite fotoaparát. Zobrazí sa stav batérie na ilustráciách. (3

čiarky = plná batéria, 2 čiarky = čiastočne nabitá batéria, 1 čiarka = takmer vybitá batéria, žiadne

čiarky = vybitá batéria);

Existujú tri spôsoby nabíjania batérie a počas nabíjania sa rozsvieti svetelný indikátor nabíjania

1: Nabíjanie pomocou napájacieho adaptéra

2: Nabíjanie pomocou PC-USB

3: Nabíjanie pomocou napájacieho zdroja automobilu
Poznámka: Pri používaní tohto produktu môže dôjsť k zlyhaniu v dôsledku nesprávneho používania. Môžete

resetovať fotoaparát dlhým stlačením tlačidla Reset (14*.) Obnovíte tak všetky nastavenia, následne fotoaparát

zapnite.
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