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Χρειάζομαι...
..δραστηριότητες υψηλής 
πρόκλησης που να 
συμβαδίζουν με την 
ανάπτυξη του μυαλού μου 

...έξυπνη τεχνολογία που 
να προσαρμόζεται στο 
αυξανόμενο επίπεδο 
μάθησής μου

…περιεχόμενο μάθησης 
το οποίο θα υποστηρίζει 
αυτά που µαθαίνω στο 
σχολικό µου περιβάλλον   

Στην VTech αντιλαµβανόµαστε πλήρως τις ανάγκες 
των παιδιών καθώς και τις αλλαγές των ικανοτήτων 

τους µέσα από τα διάφορα ηλικιακά στάδια 
ανάπτυξης. Με γνώµονα την ευθύνη απέναντι στα 

παιδιά έχουµε αναπτύξει τα παιχνίδια µας µε στόχο 
να προσφέρουν εκπαίδευση και διασκέδαση 

ανάλογη µε την ηλικία τους

Παιχνίδια που θα 
ενδυναμώσουν το 

ενδιαφέρον των μικρών 
παιδιών με διαφορετικές 
υφές, ήχους και χρώματα

Διαδραστικά παιχνίδια που 
αναπτύσσουν τη φαντασία 

και ενθαρρύνουν τη 
γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών 

Σούπερ, εμπνευσμένοι  
υπολογιστές, 

προγραμματισμένοι με 
περιεχόμενο που 

σχετίζεται με την μάθηση

Είμαι εγώ...
… που ανταποκρίνοµαι  
στα έντονα χρώµατα,   
τους ήχους και τις υφές
…που κατανοώ την αιτία 
και το αποτέλεσµα
...που µαθαίνω, εξερευνώ, 
αγγίζω, πιάνω, µπουσουλώ,     
στέκοµαι  

Θέλω...
…να μάθω τα γράμματα 
και τους αριθμούς 

…να αποκτώ γνώσεις με 
τρόπο διασκεδαστικό, 
εύκολο και συναρπαστικό

…να δημιουργώ μέσα από 
το σχέδιο και την μουσική 
για πλήρη ανάπτυξη του 
εγκεφάλου μου
 

Δείτε περισσότερα παιχνίδια της                στο www.vtechtoys.gr

 γέννηση- 36 μηνών          
       

3 - 6
 ετών        

          
       4 - 10 ετών              
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Eυχαριστούμε που επιλέξατε το Kidizoom® Smart Watch DX2 της VTech®! 
Αυτό το έξυπνο ρολόι διαθέτει δύο κάμερες που επιτρέπουν στο παιδί 
σας να καταγράψει φωτογραφίες, βίντεο των δραστηριοτήτων του αλλά 
και selfies. Επιπλέον, μπορεί να παίξει παιχνίδια και να μάθει την ώρα στην 
Αγγλική γλώσσα μέσα από εναλασσόμενα θέματα ρολογιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ)

ΚΑΜΕΡΑ 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ  
ΚΑΜΕΡΑ

ΠΛΗΚΤΡΟ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ  

ΘΥΡΑ Micro-USB

ΠΛΗΚΤΡΟ 
ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

1.44" ΟΘΟΝΗ 
ΑΦΗΣ

      ΛΟΥΡΑΚΙ
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ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Πιέστε το πλήκτρο για ενεργοποίηση κάμερας και λήψη φωτογραφιών.
ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Λειτουργία ρολογιού: 
Πιέστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ώστε να εμφανιστεί το αρχικό μενού με 
όλες τις διαθέσιμες δραστηριότητες.
Απενεργοποιήστε την οθόνη, πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο για 2 
δευτ. 
Αρχικό Μενού:
Πιέστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να εμφανιστεί το Ρολόι.
Σε άλλες δραστηριότητες:
Πιέστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για επιστροφή στην προηγούμενη 
οθόνη.
Έξυπνος Φωτισμός Οθόνης (Smart Wake Up)
Μπορείτε με διπλό χτύπημα στην οθόνη να ενεργοποιήσετε το ρολόι σας 
ώστε να δείτε την τρέχουσα ώρα. Προτείνουμε να αγγίζετε την οθόνη με την 
άκρη του δακτύλου σας και όχι με το νύχι σας ή άλλα εργαλεία.
Θύρα Micro USB  
Για τη μεταφορά αρχείων και τη φόρτιση της μπαταρίας, συνδέστε το ρολόι 
με τον Η/Υ σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο Micro USB.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
•	 Ένα	Kidizoom®	Smart	Watch	DX2(με	ενσωματωμένη	μπαταρία	Li-Ion	polymer*) 
•	 1	καλώδιο	micro	USB
•	 Οδηγίες Χρήσεις
*	Η	μπαταρία	δεν	μπορεί	να	αντικατασταθεί
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, πλαστικά ή συρμάτινα 

κλιπ, ετικέτες, κλπ, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού 
και θα πρέπει να απορρίπτονται  για την ασφάλεια του παιδιού 
σας. 

Σημείωση:  Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες χρήσεις, καθώς περιέχουν 
σημαντικές πληροφορίες. 

                     Η μπαταρία του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα. Αυτή η μπαταρία είναι ανακυκλώσιμη. 
Παρακαλούμε ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς 
ανακύκλωσης.

Το	παιχνίδι	αυτό	μπορεί	να	συνδεθεί	μόνο	με	εξοπλισμό	Class	II	που	φέρει	
το σύμβολο: 
Το αυτοκόλλητο που καλύπτει την οθόνη του ρολογιού είναι υλικό 
συσκευασίας, και θα πρέπει να αφαιρείται πριν από τη χρήση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οθόνη Έγχρωμη οθόνη αφής 1.44" ιντσών

Γλώσσα Αγγλικά ΗΒ

Ανάλυση Φωτογραφίας 640 X 480 (0.3 MP)

Ανάλυση Βίντεο 320 X 240 or 160 X 120

Διάρκεια Βίντεο ανά αρχείο 60 δευτερόλεπτα

Εστίαση Μπροστινή κάμερα: 25 εκ. - ∞
Κάμερα: 45 εκ. - ∞

Εσωτερική μνήμη
Συνολική εσωτερική μνήμη 256 MB 
(γίνεται κοινή χρήση από τα δεδομένα 
των εφαρμογών και χρήστη)

Χωρητικότητα Μνήμης

Συνήθεις συνθήκες εσωτερικού χώρου:
Φωτογραφίες: 1520
Βίντεο: περίπου 10 λεπτά με ανάλυση 

320 x 240
 περίπου 22 λεπτά με ανάλυση 
160 x 120

Σημείωση: Η χωρητικότητα είναι 
ενδεικτική και εξαρτάται από το 
περιβάλλον φωτογράφισης ή 
βιντεοσκόπισης.

Τύπος αρχείων Φωτογραφίες: Τυπική μορφή JPEG
Βίντεο: AVI (Motion JPEG)

Σύνδεση Καλώδιο Micro USB 2.0 
(περιλαμβάνεται) για σύνδεση με Η/Υ

Μπαταρία Li-ion Polymer (η μπαταρία δεν 
αντικαθίσταται)

Θερμοκρασία Λειτουργίας και 
Φόρτισης 0°C - 40°C (32°F - 104°F)



6

ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΡΟΛΟΪ
Τα άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα ενδέχεται να παρατηρήσουν κάποιο 
ερεθισμό	όταν	φορέσουν	το	Kidizoom®	Smart	Watch	DX2	για	παρατεταμένες	
χρονικές περιόδους. Το δέρμα μπορεί να ερεθιστεί όταν παγιδευτούν 
κάτω από το λουράκι, υγρασία, υπολείμματα σαπουνιού σκόνη κ.α. Για να 
αποφευχθεί αυτό, προτείνουμε τα παιδιά να αφαιρούν το ρολόι πριν πάνε για 
ύπνο ή σε περίπτωση που αισθανθούν ενόχληση και να κρατούν το λουράκι 
στεγνό και καθαρό. Επιπλέον, το να φοράτε το ρολόι πολύ σφιχτά μπορεί 
επίσης να προκαλέσει ερεθισμό. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε προσαρμόσει 
αρκετά καλά, ώστε το ρολόι να παραμένει στη θέση του, αλλά όχι τόσο 
σφιχτά ώστε να είναι άβολο. Εάν παρατηρήσετε ερυθρότητα, πρήξιμο ή 
άλλο ερεθισμό, μπορείτε αν θέλετε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν 
ξαναφορέσετε το ρολόι. 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κεντρικός Διακόπτης 
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το 
Kidizoom® Smart Watch DX2, θα πρέπει να σύρετε 
τον ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ  (βρίσκεται στην κάτω 
πλευρά του ρολογιού) στη θέση ON . Μπορεί να 
χρειαστείτε ένα μικρό εργαλείο, όπως ένα συνδετήρα 
χαρτιού, για να μετακινήσετε το διακόπτη στη θέση 
ON. Συνιστάται η πλήρης φόρτιση του ρολογιού πριν 
την πρώτη χρήση. Μια πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες.
Όταν ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ βρίσκεται στη θέση OFF, η συσκευή δεν 
λειτουργεί και η μπαταρία δεν φορτίζεται. Τοποθετήστε τον ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ στο OFF μόνο όταν το ρολόι δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να απενεργοποιείτε το ρολόι σε καθημερινή 
χρήση. Όταν ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ τοποθετηθεί στη θέση OFF, το 
ρολόι θα σταματήσει να λειτουργεί. Μετά την ενεργοποίηση του ρολογιού, η 
ώρα και η ημερομηνία πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου.
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Σημείωση: Προτείνεται η επίβελψη από ενήλικα.
Συνδέστε	το	ρολόι	στον	Η/Υ,	χρησιμοποιώντας	το	καλώδιο	micro	USB,	για	να	
φορτίσετε τη μπαταρία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
•	 Βεβαιωθείτε	ότι	ο	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ είναι στη θέση ON  πριν 

τη φόρτιση της μπαταρίας.
•	 Τραβήξτε	το	λαστιχένιο	κάλυμμα	της	θύρας	micro	USB	η	οποία	βρίσκεται	

στο πλάι του ρολογιού.
•	 Τοποθετήστε	 το	 καλώδιο	micro	USB	 (την	 άκρη	 με	 το	 μικρό	 βίσμα)	 στη	

θύρα	micro	USB	του	ρολογιού	σας.
•	 Τοποθετήστε	το	άκρο	με	το	μεγαλύτερο	βίσμα	στη	θύρα	USB	του	Η/Υ	σας.	

Συνήθως μία θύρα USB σηματοδοτείται με το σύμβολο .
•	 Εφόσον	υπάρχει	σύνδεση,	θα	δείτε	το	σύμβολο	φόρτισης	της	μπαταρίας	

στην οθόνη του ρολογιού.
•	 Ελέγχετε	τακτικά	τη	διαδικασία	φόρτισης.
•	 Ένα	 ενημερωτικό	 μήνυμα	 το	 οποίo	 θα	 υποδεικνύει	 τη	 φόρτιση	 της	

μπαταρίας, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Το μήνυμα θα σβήσει από 
την οθόνη και η οθόνη θα απενεργοποιηθεί. Μετά από αυτό μπορείτε να 
αποσυνδέσετε το ρολόι από τον Η/Υ.

Σημείωση: Θα χρειαστούν περίπου 3 ώρες για την πλήρη φόρτιση της 
μπαταρίας. Ο πραγματικός χρόνος εξαρτάται από τη τροφοδοσία, το 
επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η 
βέλτιστη θερμοκρασία είναι 0°C - 40°C (32°F - 104°F). Εάν το ρολόι χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο από 3 ώρες, δοκιμάστε μία άλλη πηγή φόρτισης USB.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μέχρι την επόμενη φόρτιση, εξαρτάται 
από τη χρήση του ρολογιού. Όπως σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, όσο 
συχνότερη η χρήση, τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωση μπαταρίας. Κάποιες 
ενέργειες μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, τέτοιες 
λειτουργίες μπορεί να είναι η φωτογράφιση ή η βιντεοσκόπιση.
Ενδεικτικές τιμές διάρκειας μπαταρίας  

Χρήση Διάρκεια 
μπαταρίας

Μικρή Χρήση 2 εβδομάδες

Συνήθης Χρήση 2-3 ημέρες

Μεγάλη Χρήση 1 ημέρα
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Σημείωση: Οι ενδεικτικοί χρόνοι διάρκειας για την επαναφόρτιση της 
μπαταρίας, έχουν υπολογιστεί με την οθόνη απενεργοποιημένη όταν το 
ρολόι δεν είναι σε χρήση.

Συντήρηση Μπαταρίας
•	 Φορτίζετε	 τη	 μπαταρία	 τακτικά,	 ακόμα	 και	 αν	 δεν	 χρησιμοποιείτε	 το	

ρολόι, ώστε να την κρατάτε σε καλό επίπεδο. Για παράδειγμα, φορτίζετε 
τη μπαταρία πλήρως, τουλάχιστον μία φορά το 6μηνο.

•	 Σύρετε	τον	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ προς τα κάτω στη θέση OFF , μόνο 
όταν το ρολόι δεν είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύρετε προς 
τα επάνω στη θέση ON  πριν τη φόρτιση της μπαταρίας.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Λάθος χρήση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της, 
διαρροή χημικών υγρών, ανάφλεξη ή πυρκαγιά. Διαβάστε τις παρακάτω 
προφυλάξεις:
•	 Μην	αποσυναρμολογείτε	τη	συσκευή.
•	 Μην	 χαράζετε	 ή	 μην	 εκθέτετε	 τη	 μπαταρία	 σε	 οποιαδήποτε	 πίεση	 ή	

χτύπημα, μην τη χτυπήσετε με σφυρί ή μην την πατήσετε.
•	 Μην	την	βραχυκυκλώσετε.
•	 Μην	την	εκθέτετε	σε	υψηλές	θερμοκρασίες	ή	μην	την	τοποθετήσετε	κοντά	

σε θερμή πηγή. Μην την τοποθετείτε σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία 
ούτε για μικρό χρονικό διάστημα.

•	 Μην	την	εκθέτετε	σε	φωτιά.
•	 Μην	καταστρέφετε	ή	βρέχετε	τις	μπαταρίες.
•	 Κρατήστε	τη	μπαταρία	μακριά	από	παιδιά.
•			Κρατήστε	τη	μπαταρία	σε	ξηρό	περιβάλλον.
•	 Εξετάζετε	σε	τακτά	χρονικά	διαστήματα	το	καλώδιο	φόρτισης	της	μπαταρίας	

για καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επιφέρουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή 
ηλεκτροπληξίας (όπως φθορά στο καλώδιο, στο σώμα της συσκευής ή άλλα 
εξαρτήματα) σε μία τέτοια περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το 
καλώδιο φόρτισης μέχρι να το αντικαταστήσετε.

•	 	Εάν	παρατηρήσετε	ότι	ο	χρόνος	μεταξύ	δύο	φορτίσεων	είναι	συγκριτικά	
μικρότερος σε σχέση με το παρελθόν ενω ο χρόνος χρήσης της συσκευής 
είναι παρόμοιος, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ζωή της μπαταρίας φτάνει 
στο τέλος της. Απορρίψτε τη χαλασμένη μπαταρία όπως περιγράφεται 
στις οδηγίες χρήσης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τον 
χρόνο λειτουργίας της, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τον τρόπο και το 
χρόνο αποθήκευσης της.
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                     Απόρριψη των μπαταριών και του προϊόντος
Το εικονίδια με τους διαγραμμένους κάδους απόρριψης 
υποδεικνύει πως δεν πρέπει τα προϊόντα, οι μπαταρίες ή η 
συσκευασία τους, να απορρίπτονται στους κάδους οικιακής 
χρήσης δεδομένου ότι περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι 
επιζήμιες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Τα	χημικά	σύμβολα	Hg,	Cd	ή	Pb,	όπου	αναφέρονται,	δηλώνουν	
ότι η μπαταρία περιέχει περισσότερο: υδράργυρο (Hg), κάδμιο 
(Cd)	ή	μόλυβδο	(Pb)	από	την	καθορισμένη	τιμή	που	προβλέπεται	
στις οδηγίες των μπαταριών (2006/66/ΕΚ).
Η έντονη μαύρη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν διοχετεύτηκε                                                                                                                           
στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005. 

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόσυρση του προϊόντος ή των 
μπαταριών του με υπευθυνότητα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
•	 Μην	τοποθετείτε	το	ρολόι	κάτω	από	τρεχούμενο	νερό.
•	 Μην	το	βυθίζετε	και	μην	το	φοράτε	όταν	κάνετε	ντους,	μπάνιο	ή	κολυμπάτε.
•	 Κρατήστε	 το	 ελαστικό	 κάλυμμα	 της	 θύρας	micro	USB	 ερμητικά	 κλειστό	

όταν δεν είναι σε χρήση, προκειμένου να αποτρέψετε το νερό ή τη βρωμιά 
να μπει μέσα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ KiDizOOM® SMarT WaTch DX2
Σύρετε τον ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ στη θέση ON  και φορτίστε τη 
μπαταρία πριν τη χρήση.
Πιέστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ  ή το ΠΛΗΚΤΡΟ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  ή χτυπήστε δύο φορές την οθόνη 
για να ανάψει.
Κατά την ενεργοποίηση του ρολογιού, για πρώτη φορά, θα 
εμφανιστεί στην οθόνη η ρύθμιση για την ημερομηνία και την 
ώρα. Σύρετε προς τα επάνω ή προς κάτω και επιλέξτε ημέρα, 
μήνα, έτος, ώρα και λεπτά, ώστε να αλλάξετε την τρέχουσα 
ημερομηνία και ώρα. Πατήστε   όταν είστε έτοιμοι. 
Όταν το ρολόι εμφανιστεί στην οθόνη, πιέστε το 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ  για να μεταβείτε στο 
κεντρικό μενού. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το ΠΛΗΚΤΡΟ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ   για τη λήψη φωτογραφιών και 
βίντεο.
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ
Για μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας ανάμεσα στις φορτίσεις, μπορείτε 
να ρυθμίσετε την οθόνη  να σβήνει αυτόματα μετά από ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα όταν βρίσκεται στη λειτουργία ένδειξης ώρας.
Σημείωση: Ο χρόνος της αυτόματης απενεργοποίησης οθόνης μπορεί 
να	ρυθμιστεί	 πατώντας	 Settings	 /	Advanced	 /	Auto	 Screen	Off.	Ανατρέξτε	
στην ενότητα Ρυθμίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε άλλες λειτουργίες ή 
δραστηριότητες, το ρολόι θα επιστρέψει στη λειτουργία ώρας αυτόματα εάν 
δεν υπάρχει χρήση για 1 λεπτό. Όταν το ρολόι είναι σε λειτουργία κάμερας, 
θα επιστρέψει σε λειτουργία ώρας μετά από 3 λεπτά χωρίς χρήση. Κατά την 
προβολή διαφανειών, ο χρόνος αυτόματης επιστροφής σε λειτουργία ώρας  
είναι περίπου 15 λεπτά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ
Συνδέστε	 το	 Kidizoom®	 Smartwatch	 DX2	 σε	 ένα	 PC	 ή	 Mac	 υπολογιστή	
χρησιμοποιώντας	 το	 παρεχόμενο	 καλώδιο	 micro	 USB.	 Μόλις	 συνδεθεί,	
μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του ρολογιού και του υπολογιστή.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε τη σύνδεση:
•	Τραβήξτε	το	ελαστικό	κάλυμμα	της	θύρας	micro	USB	στο	πλάι	του	ρολογιού	

σας. 
•	Τοποθετήστε	το	καλώδιο	micro	USB	(μικρό	άκρο)	στη	θύρα	micro	USB	του	

ρολογιού.
•	Τοποθετήστε	το	μεγαλύτερο	άκρο	του	καλωδίου	micro	USB	σε	μια	θύρα	

USB του υπολογιστή. Μια θύρα USB επισημαίνεται  συνήθως με αυτό το 
σύμβολο. .

•	 Θα	 δείτε	 μια	 αφαιρούμενη	 μονάδα	 δίσκου	 που	 ονομάζεται	 VTech	 1938,	
παρακαλούμε να το χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε αρχεία από και 
προς το ρολόι. Υπάρχει και ένα άλλος αφαιρούμενος δίσκος που ονομάζεται                     
VT	 SYSTEM,	 ο	 οποίος	 είναι	 για	 την	 αποθήκευση	 των	 δεδομένων	 του	
συστήματος και δεν είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.
Σημείωση: Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, μην το 
αποσυνδέετε κατά τη μεταφορά αρχείων. Εμείς σας προτείνουμε μόνο όταν 
έχετε ολοκληρώσει τη μεταφορά αρχείων να κάνετε έξοδο και αποσύνδεση 
του ρολογιού.
Για	 να	 αποφευχθεί	 οποιαδήποτε	 πιθανή	 βλάβη	 στο	 Kidizoom®	 Smartwatch	
DX2	βεβαιωθείτε	ότι	 το	μικρό	 ελαστικό	κάλυμμα	USB	καλύπτει	πλήρως	 την	
θύρα	micro	USB	του	ρολογιού	όταν	δεν	χρησιμοποιείται.
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Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών ή βίντεο που 
λαμβάνονται	από	το	Kidizoom®	Smartwatch	DX2	ακολουθήστε	τα	παρακάτω:

•				Εντοπίστε	και	ανοίξτε	το	φάκελο	DCIM	στην	μονάδα	δίσκου	VTech	1938.
•	 Τα	αρχεία	των	φωτογραφιών	και	βίντεο	θα	πρέπει	να	τοποθετηθούν	

σε έναν υποφάκελο. Σύρετε και τοποθετήστε ή κάντε αντιγραφή και 
επικόλληση των αρχείων σε μια τοποθεσία στον υπολογιστή σας για να 
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

     Προκειμένου να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων φωνής 
που	έχουν	καταγραφεί	από	το	Kidizoom®	Smartwatch	DX2	:

•	 Εντοπίστε	και	ανοίξτε	το	φάκελο	VOICE	στην	αφαιρούμενη	μονάδα	
δίσκου	VTech	1938.

•	 Κάντε	αντιγραφή	και	επικόλληση	των	αρχείων	εγγεγραμμένης	φωνής	
σε μια θέση στον υπολογιστή σας για να δημιουργήσετε αντίγραφα 
ασφαλείας

Για να μεταφέρετε από τον υπολογιστή σας φωτογραφίες ή βίντεο, στο 
Kidizoom®	Smartwatch	DX2	:
•	 Κατ'	 αρχάς,	 βρείτε	 τη	 φωτογραφία	 ή	 το	 αρχείο(α)	 βίντεο	 που	 θέλετε	 να	
μεταφέρετε από τον υπολογιστή σας.
•	Εντοπίστε	και	ανοίξτε	το	φάκελο	DOWNLOAD	στην	αφαιρούμενη	μονάδα	
δίσκου	VTech	1938,	σύρετε	και	τοποθετήστε	ή	κάντε	αντιγραφή	και	
επικόλληση	του	αρχείου	φωτογραφίας	/	βίντεο	στον	υποφάκελο	PHOTO	για	
τα	αρχεία	φωτογραφιών	ή	στον	υποφάκελο	VIDEO	για	τα	αρχεία	βίντεο.
Σημείωση: Μην μεταφέρετε αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο που 
δημιουργούνται	από	άλλες	κάμερες	στο	Kidizoom®	Smartwatch	DX2,	αυτές	
οι μορφές αρχείων μπορεί να μην είναι συμβατές (ίσως εξαιρούνται τα 
αρχεία	φωτογραφιών	ή	βίντεο	της	φωτογραφικής	μηχανής	Kidizoom®).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Microsoft®,	Windows®	7,	Windows®	8	ή	Λειτουργικό	σύστημα	Windows® 10 ή 
Macintosh	Computer	με		macOS	έκδοση	10.6,	10.7,	10.8,	10.9,	10.10,	10.11	
ή 10.12.
Τα	λογότυπα	και	εμπορικά	σήματα	Microsoft®,	Windows® αποτελούν 
ιδιοκτησία	της	Microsoft	Corporation	στις	Ηνωμένες	Πολιτείες	και	σε	άλλες	
χώρες.	Τα	λογότυπα	και	τα	εμπορικά	σήματα	Macintosh	και	Mac	αποτελούν	
ιδιοκτησία	της	Apple	Inc.	στις	Ηνωμένες	Πολιτείες	και	σε	άλλες	χώρες.	Όλα	
τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν περιουσία των αντίστοιχων ιδικτητών 
τους.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Οδηγίες για το παιδί)
Ρολόι Αρχικής Οθόνης 
Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πίεσε το ΚΟΥΜΠΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ  

 για να εμφανιστεί το ρολόι της αρχικής οθονής.

•	Γείρε το ρολόι για να εξερευνήσεις τα εφέ 3-διαστάσεων (3D 
εφέ) του ρολογιού. Μπορείς να ενεργοποιήσεις το εφέ 3D 
από τις Ρυθμίσεις (Settings)

•	Πίεσε το κέντρο της οθόνης για να αλλάξεις την μορφή του 
ρολογιού μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού.

• Σύρε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την οθόνη για να 
αλλάξεις τα εφέ του ρολογιού

• Σύρε με το δάχτυλό σου από το κάτω μέρος της οθόνης προς 
τα επάνω μέχρι να εμφανιστεί το μενού Speak Time (Χρόνος 
ομιλίας) και πίεσε το εικονίδιο με το στόμα για να ακούσεις 
την ώρα. Σύρε προς τα κάτω για να κρύψεις αυτό το μενού.

• Σύρε από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω μέχρι να 
εμφανιστεί το μενού Sound On / Off. Πίεσε το εικονίδιο με το 
ηχείο για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τον ήχο. 
Σύρε προς τα επάνω για να κρύψεις αυτό το μενού.

Πίεσε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ξανά για να επιστρέψεις στο αρχικό 
μενού, από εδώ μπορείς να επιλέξεις άλλες δραστηριότητες.

Πίεσε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ για να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία κάμερας.

Σημείωση: Κράτησε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ για περίπου 1-2 
δευτερόλεπτα και η οθόνη θα σβήσει.
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Αρχικό Μενού 
Όταν η οθόνη είναι σβηστή, πάτησε το ΚΟΥΜΠΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ για να 
εμφανιστεί η οθόνη με την ώρα. Όταν είσε στην οθόνη με την ώρα, πάτησε το 
ΚΟΥΜΠΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ξανά για να εμφανιστεί το αρχικό μενού και να 
επιλέξεις δραστηριότητες. Σύρε αριστερά και δεξιά για να δεις όλο το Μενού και 
να επιλέξεις το εικονίδιο με τη δραστηριότητα που θέλεις.

1.	Κάμερα..Camera
2.	Βίντεο...Video
3.	Αναπαραγωγή..Playback
4.Εγγραφή	φωνής..Voice	Recorder
5.	Παιχνίδια...Games
6.	Ανιχνευτής	Τεράτων..Monster	

Detector
7.	Ακόνισμα	μυαλού.	Brain	Βooster
8.	Γέλα	με	εσένα.	Silly	Yourself
9.	Φωτογραφικό	ρολόι	προσώπου		

Photo	Clock	Face	Maker

10.	Δραστηριότητες....Action	
Challenges

11.	Μίκτης	ήχου..Sound	Shakers
12.	Βηματόμετρο...Pedometer
13.	Εργαλεία	χρόνου	Time	Tools		

(Alarm,	Timer,Stopwatch,	
Calendar)

14. Ώρα για μάθημα 
TimeMaster

15.	Λήψεις...Downloads
16.	Ρυθμίσεις...Settings

1

3

2

4

5

7

6

8

9 10

11 12 15

13

16

14

Σημείωση: Αν τα παιχνίδια είναι απενεργοποιημένα, μέσα από το Settings 
/ Advanced / Parental Control, τα εικονίδια από τα Παιχνίδια (Games), τις 
Ανακαλύψεις (Monster Detector) και το Ακόνισμα Μυαλού (Brain Booster) 
δεν θα εμφανίζονται μέσα στο Αρχικό Μενού.Η διάταξη των εικονιδίων θα 
είναι διαφορετική έτσι ώστε το Ξυπνητήρι (Alarms), η Αντίστροφη Μέτρηση 
(Timer), το χρονόμετρο (Stopwatch) και το ημερολόγιο (Calendar) να μην 
ομαδοποιούνται με τα Εργαλεία Χρόνου (Time Tools).
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1. Κάμερα  
Πίεσε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ για να ενεργοποιήσεις την κάμερα.
•	 Πίεσε	το ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ή το εικονίδιο   για να βγάλεις μία 

φωτογραφία.
•	 Πίεσε	 το	 εικονίδιο	 της	 κάμερας	  για εναλλαγή 

μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της κάμερας για 
selfies.

•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	με	το	αστέρι	στην	οθόνη		  για να 
ενεργοποιήσεις τα εφέ φωτογραφιών. Στη συνέχεια, 
πίεσε το αριστερό ή το δεξί βέλος ή σύρετε την οθόνη 
για να δείτε όλα τα διαφορετικά εφέ φωτογραφίας. Πίεσε ξανά το εικονίδιο 
με το αστέρι για να βγείς από το μενού με τα εφέ  φωτογραφίας.

•	 Πίεσε	 το	 εικονίδιο	 αναπαραγωγής	 στην	 οθόνη	 	  και θα δείτε τις 
φωτογραφίες που έχεις βγάλει.

2. Βίντεο  
Άγγιξε το εικονίδιο Βίντεο από το Αρχικό μενού για θα 
μπεις στη λειτουργία Βίντεο.

•	 Πίεσε	το	ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ή το εικονίδιο 
εγγραφής   για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο. 

•	 Για	να	σταματήσεις	την	εγγραφή,	πάτηστε	ξανά	το	
ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ή το εικονίδιο διακοπής .

•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	του	βίντεο	  για εναλλαγή μεταξύ κάμερας και 
μπροστινής κάμερας.

•	 Για	να	δεις	διάφορα	εφέ	για	το	βίντεο,	άγγιξε	το	εικονίδιο	με	το	αστέρι,	
Στη συνέχεια, πίεσε το αριστερό ή το δεξί βέλος ή σύρε την οθόνη για να 
δεις όλα τα εφέ βίντεο. Πίεσε ξανά το εικονίδιο με το αστέρι για να βγεις 
από τα εφέ του βίντεο.

•			Πάτησε	το	εικονίδιο		  στην οθόνη για αναπαραγωγή του βίντεο.
      Όταν ολοκληρώσεις την εγγραφή ενός βίντεο, το εικονίδιο αναπαραγωγής 

θα εμφανιστεί στην οθόνη.

•	 Πάτησε	το	εικονίδιο	  για να αναπαραχθεί το τελευταίο βίντεο.

•	 Πάτησε	το	εικονίδιο		  για να εμφανιστεί το μενού διαγραφής.
Σημείωση: Κάθε βίντεο μπορεί να έχει μέγιστη διάρκεια 1 λεπτό.
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3. Αναπαραγωγή 
Εδώ μπορείς να δείς βίντεο και φωτογραφίες σου.
•	 Το	πιο	πρόσφατο	αρχείο	θα	εμφανιστεί	πρώτο.	Πάτησε	τα	βελάκια	ή	σύρε	

την οθόνη για να δεις το προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο.
•	 Πάτησε	το	εικονίδιο		  για να δεις τις φωτογραφίες σε παρουσίαση.
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	  στην οθόνη για να αναπαραχθεί το βίντεο.
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	κάδου		  για να εμφανιστεί το μενού διαγραφής.
Σημείωση: Για να διαγράψεις όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο, πάτησε το 
εικονίδιο με το βέλος στο κάτω μέρος του μενού διαγραφής και στη συνέχεια 
ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνεχίσεις.
Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο πάτησε το εικονίδιο Πίσω   ή Μπροστά 

	για	να	αλλάξεις	τη	ταχύτητα	αναπαραγωγής	προς	τα	εμπρός	ή	πίσω	σε	1X,	
2X	και	4X	.

4. Εγγραφή Φωνής 
Η συσκευή εγγραφής φωνής επιτρέπει να ηχογραφήσεις τη 
φωνή σου για χρόνο έως και 60 δευτερόλεπτα ανά αρχείο 
και να προσθέσεις κάποιο εφέ στην ηχογραφημένη φωνή. 
Πάτησε το εικονίδιο  για να ξεκινήσει η ηχογράφηση 
φωνής. Κατά την εγγραφή, πάτησε το εικονίδιο Διακοπής 
στην οθόνη  για να σταματήσει.
Σύρε το δάχτυλό σου στην οθόνη για να προβάλεις το 
προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο. Πάτησε το εικονίδιο με 
το αστέρι στην οθόνη   για να εμφανιστεί το εφέ φωνής. 
Υπάρχουν 5 ενσωματωμένα εφέ φωνής. Πάτησε τα βέλη 
αριστερά ή δεξιά στην οθόνη για να ακούσεις όλα τα 
διαθέσιμα	εφέ	φωνής.	Πάτησε	το	εικονίδιο	Save	as	για	να	
αποθηκεύσεις τη φωνή με το επιλεγμένο εφέ, σε ξεχωριστό 
αρχείο από την αρχικά ηχογραφημένη φωνή. Για να βγείς 
από την οθόνη με τα εφέ φωνής, πάτησε ξανά το εικονίδιο 
με το αστέρι  ή πάτησε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ .
Για να διαγράψεις την ηχογραφημένη φωνή, πάτησε το 
εικονίδιο με τον κάδο στην οθόνη  και στην συνέχεια 
πάτησε  για επιβεβαίωση.
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5. Παιχνίδια 
Υπάρχουν	3	ενσωματωμένα	παιχνίδια	στο	Kidizoom®	Smart	Watch	DX2.
•	 Mousy	Maze	(Παγιδευμένο Ποντίκι)
•	 Ancient	Adventure(Αρχαία περιπέτεια)
•	 Puzzle	Swap(Παζλ)
Σύρε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξεις το παιχνίδι που θέλεις να παίξεις.
Παγιδευμένο Ποντίκι
Το ποντίκι είναι παγιδευμένο! Βοήθησε στη συλλογή τυριού 
και βρές το κλειδί για να ξεφύγει. Μάζεψε όσα περισότερα 
τριγωνάκια τυριών ώστε να επιτύχεις νέο υψηλό σκορ.
Έλεγχος:	 Άγγιξε	 ένα	 αντικείμενο	 για	 να	 κατευθύνεις	 το	
ποντίκι στη συγκεκριμένη θέση.  Επίλεξε το τυρί για να το 
φάει. Επίλεξε τη σκάλα για να ανέβει. Πήγενε στη πόρτα και 
επίλεξε τη για να ολοκληρώσεις το επίπεδο.
Αρχαία περιπέτεια
Η ζωή είναι δύσκολη όταν τα ζώα προσπαθούν να σε φάνε! 
Βοήθησε τον άνθρωπο των σπηλαίων να αποφύγει τα 
εμπόδια και να φέρει τρόφιμα στο σπίτι για την οικογένειά 
του. Τρέξε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για ένα υψηλό 
σκορ.
'Ελεγχος:	Πάτησε	το	κόκκινο	ή	το	μπλε	αποτύπωμα	για	να	
επιλέξεις τον επόμενο κύκλο διαδρομής. Απόφυγε τα ζώα, 
τις πέτρες και τις παγίδες κατά μήκος του δρόμου.
Παζλ
Βοήθεια, αυτές οι φωτογραφίες δεν έχουν νόημα! 
Λύσε το παζλ για να δεις τις όμορφες εικόνες που κρύβουν. 
Σε υψηλότερα επίπεδα, θα δεις και μερικές από τις                             
δικές σου φωτογραφίες να έχουν γίνει παζλ.
Έλεγχος:	Επίλεξε	ένα	κομμάτι	παζλ	και	έπειτα	ένα	άλλο	για																													
να ανταλλάξεις τις θέσεις τους.

6. Ανιχνευτής τεράτων 
Yπάρχουν	 αόρατα	 τέρατα	 που	 κρύβονται	 γύρω	 μας.	 Χρησιμοποίησε	 τον	
ανιχνευτή τεράτων στο ρολόι σου για να τα βρεις και να τα φωτογραφίσεις! 
Αναβάθμισε την εμπειρία σου και μάζεψε ιδιαίτερες ανταμοιβές  στον δρόμο 
για την ανακάλυψη 60+ τεράτων.
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Λειτουργία ανίχνευσης
Όταν μπεις για πρώτη φορά στην λειτουργία ανίχνευσης, 
ο κόσμος που βλέπεις μέσω της κάμερας του ρολογιού 
θα εμφανιστεί σε ασπρόμαυρο.Περπατώντας τριγύρω 
και ενεργοποιώντας την ανίχνευση είναι δυνατόν να έχεις 
ενδείξεις του πλησιέστερου τέρατος. Απλά στοχευσέ το με 
την κάμερα ανίχνευσης να είναι στη μεγάλη συλλογή των 
χρωματιστών τεράτων και πάτησε στην οθόνη για να πάρεις 
ένα δείγμα του. Τώρα το τέρας μπορεί να αποκαλυφθεί 
πλήρως και να συλληφθεί! Συνίχισε να χτυπάς μέχρι να φύγει 
η ενέργεια του τέρατος.
Για να εμφανιστούν κάποια τέρατα θα χρειαστεί να κάνεις 
ένα μαγικό ξόρκι συνδέοντας τις τελείες της οθόνης.
Σύνδεσε τις τελείες για να σχηματίσουν το σχήμα που 
φαίνεται και το τέρας θα εμφανιστεί.
Κάθε φορά που καταγράφεται ένα τέρας οι Πόντοι 
Εμπειρίας	 Experience	 Points	 (XP)	 και	 η	 Μαγική	 Δύναμη	
Magic	Power	(MP)	θα	αυξάνεται.
Σημείωση: Προτείνουμε να παίζεις αυτό το παιχνίδι με φυσικό φως ή με 
λευκό φωτισμό. Ορισμένες συνθήκες φωτισμού, όπως φθορισμού ή κίτρινα 
φώτα, μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα της φωτογραφικής μηχανής να 
ανιχνεύει με ακρίβεια τα χρώματα.
Λειτουργία εξερεύνησης
Όταν βλέπεις το εικονίδιο περπατήματος, συνέχισε να 
περπατάς για να φτάσεις στο επόμενο τέρας. Μπορείς 
να δεις την απόσταση που χρειάζεσαι για να φτάσεις στο 
τέρας, στο κάτω μέρος της οθόνης. Δώσε προσοχή στην 
πορεία σου, καθώς ορισμένα μαγικά αντικείμενα μπορεί να 
εμφανιστούν	καθώς	περπατάς	για	να	αυξήσετε	το	MP	και	
το	XP	σας.	
Τις επόμενες τρεις λειτουργίες μπορείς τις βρεις στο κυρίως 
μενού του ανιχνευτή τεράτων:
Monster Book – Μάθε όλα όσα πρέπει να ξέρεις για όλα τα 
τέρατα που έχεις ανακαλύψει.
Monster album	 –	 Έλεγξε	 τις	 φωτογραφίες	 που	 έχεις	
τραβήξει από τα τέρατα.
Levels and awards –	εδώ	μπορείς	να	δεις	τα	XP,	MP,	το	τρέχον	επίπεδο	και	
όλα τα μετάλλια που έχεις κερδίσει.
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7.Ακόνισμα Μυαλού
Εκπαίδευσε τον εγκέφαλό σου με αυτά τα τρία διασκεδαστικά, παιχνίδια 
λογικής! Κάθε φορά που δίνεις σωστές απαντήσεις το παιχνίδι γίνετε 
δυσκολότερο.
• Balloon Numbers
•	 Odd	One	Out
•	 Treasure	Hunt

Balloon Numbers
Καθώς εμφανίζονται τα μπαλόνια άγγιξε τα, κατά  αύξουσα 
ή φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους 
επάνω από τις σκάλες. Δες πόσα σετ μπορείς να κάνεις στη 
σειρά πριν τελείωσει ο χρόνος.
Odd One Out
Οι τέσσερεις εικόνες μπορεί να φαίνονται παρόμοιες, αλλά 
κοίταξε προσεκτικά και θα δεις ότι η μία είναι διαφορετική! 
Δώσε προσοχή στα σχήματα, την ποσότητα, τα χρώματα 
και τη διαμόρφωση των εικόνων για να αγγίξεις το σετ που 
είναι διαφορετικό όσο πιο γρήγορα μπορείς. 
Treasure hunt
Βοήθησε να βρεθεί ο θαμμένος θησαυρός! Ακολούθησε 
τα βέλη στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετρήσεις 
τα τετράγωνα από τη σημαία στον κρυμμένο θησαυρό. 
Σκέψου γρήγορα και δες τι θησαυρό μπορείς να συλλέξεις 
πριν τελειώσει ο χρόνος.

8. Γέλα με εσένα 
Βγάλε μία selfie ή φωτογραφία έναν φίλο και άφησε το ρολόι να τη 
μετατρέψει σε ένα διασκεδαστικό πρόσωπο! Ακολούθησε αυτές τις οδηγίες 
για να δημιουργήσεις αξέχαστες στιγμές γέλιου:
•	 Άγγιξε	το	εικονίδιο	της	κάμερας	και	επίλεξε	μεταξύ	της	κάμερας	και	της	

μπροστινής κάμερας.
•	 Ευθυγράμμισε	προσεκτικά	το	πρόσωπό	σου	ή	 του	φίλου	σου	έτσι	ώστε	

να ταιριάζει το ρολόι στο περίγραμμα του προσώπου σου.  Δοκίμασε να 
μετακινήσεις το ρολόι και το πρόσωπό σου για να το κάνεις σωστά.

•	 Το	ρολόι	θα	επιλέξει	τυχαία	ένα	ανόητο	εφέ	να	το	βάλει	στην	εικόνα.
Όταν θα έχεις φτιάξει κάποια διασκεδαστικά πρόσωπα, πάτησε στο εικονίδιο 
Gallery	  να δεις όλες τις εικόνες που έχεις δημιουργήσει.
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9. Photo clock Face Maker
					Με	το	Photo	Clock	Face	Maker	μπορείς	να	προσαρμόσεις	τις	φωτογραφίες	

σου ώστε να εμφανίζονται ως θέμα στο ρολόι σου. Από το Κυρίως 
Μενού, επίλεξε μία αποθηκευμένη φωτογραφία   ή δημιούργσε μία 
καινούρια. .

Βγάλε μία νέα φωτογραφία:
•	 Στο	μενού	Create	a	New	Photo	Clock	Face,	επίλεξε	το	εικονίδιο	Capture	

στα αριστερά.
•	 Στη	συνέχεια,	σύρε	προς	τα	αριστερά	ή	προς	τα	δεξιά	ή	πάτησε	τα	βέλη	για	

να επιλέξεις το στυλ του θέματος ρολογιού.
•	 Τοποθέτησε	 το	 ρολόι	 έτσι	 ώστε	 να	 βλέπεις	 την	 εικόνα	 που	 θέλεις	 να	

φωτογραφήσεις και άγγιξε το εικονίδιο της Κάμερας στην κάτω αριστερή 
γωνία για να βγάλεις τη φωτογραφία. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις 
την μπροστινή κάμερα, επιλέγοντας το εικονίδιο του διακόπτη κάμερας 
στην επάνω αριστερή γωνία. 

•	 Αφού	βγάλεις	μία	φωτογραφία,	αυτή	θα	προβληθεί	στην	οθόνη.	Αν	είσαι	
ευχαριστημένος με την εικόνα, επίλεξε το πράσινο εικονίδιο στην κάτω 
δεξιά γωνία ώστε να δημιουργήσεις το νέο θέμα για το ρολόι σου. Για να 
επαναλάβεις	 τη	 λήψη	 εικόνας,	 πίεσε	 το	 κόκκινο	 εικονίδιο	 X	 στην	 κάτω	
αριστερή γωνία. 

•	 Μετά	την	αποθήκευση	της	φωτογραφίας	ρολογιού	θα	μπεις	στην	Έκθεση	
Gallery.	Δες	παρακάτω	τις	οδηγίες	σχετικά	με	την	περιήγηση	στη	συλλογή	
και την επεξεργασία των φωτογραφιών προσώπων ρολογιού. Πάτησε το 
κουμπί	Home	για	να	επιστρέψεις	στο	κύριο	μενού	Photo	Clock	Face.	

Χρησιμοποιήστε μια φωτογραφία από το αρχείο της κάμερας:
•	 Από	το	μενού	 	Create	a	New	Photo	Clock	Face	menu,	πρώτα	επίλεξε	το	

εικονίδιο	του	Album	στα	δεξιά.
•		Στη	συνέχεια,	σύρε	αριστερά	ή	δεξιά	ή	πάτησε	τα	βελάκια		για	να	επιλέξεις	

τη φωτογραφία που θέλεις να χρησιμοποιήσεις. Επίλεξε την φωτογραφία 
που θέλεις και επιβεβαίωσε πιέζοντας το πράσινο εικονίδιο.

•	 Στη	 συνέχεια,	 σύρε	 αριστερά	 ή	 δεξιά	 ή	 πάτησε	 τα	 βελάκια	 	 για	 να	
επιλέξεις το εφέ του θέματος ρολογιού που θέλεις να χρησιμοποιήσεις 
στην επιλεγμένη φωτογραφία. Πάτησε το πράσινο εικονίδιο για να 
δημιουργήσεις το θέμα του ρολογιού.

•	 Μετά	 την	 αποθήκευση	 η	 φωτογραφία	 του	 θέματος	 ρολογιού	 θα	
αποθηκευτεί	 στην	 Συλλογή	 Gallery.	 Δες	 τις	 παρακάτω	 οδηγίες	 σχετικά	
με την περιήγηση στη συλλογή και την επεξεργασία των υπαρχόντων 
φωτογραφιών	ρολογιού.	Πίεσε	το	πλήκτρο	Home	για	να	επιστρέψεις	στο 
κυρίως	μενού	του	Photo	Clock	Face.
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Photo clock Faces Gallery
•	 Επιλέγοντας	τα	εικονίδια	βέλους	θα	δεις	όλα	τα	θέματα	ρολογιού	που	έχεις	

δημιουργήσει.
•	 Πάτησε	το	εικονίδιο	με	τον	Κάδο	για	να	εμφανιστεί	το	μενού	Διαγραφή.
•	 Άγγιξε	το	εικονίδιο	με	το	μολύβι	για	να	ανοίξεις	τη	λειτουργία	επεξεργασίας	

ώστε να επιλέξεις διαφορετικό στυλ ρολογιού για χρήση με την ίδια 
εικόνα.

Σημείωση: Οι αποθηκευμένες φωτογραφίες για θέματα ρολογιού θα 
εμφανιστούν αυτόματα στη λειτουργία εμφάνισης ρολογιού.

10. Δραστηριότητες 
Η	 εφαρμογή	 Action	 Challenge	 αποτελεί	 ένα	 διασκεδαστικό	 και	 δραστήριο	
τρόπο για να προκαλέσεις τον εαυτό σου. Περιλαμβάνει 3 διαδραστικά 
παιχνίδια κίνησης τα οποία μετρούν την κίνηση κατά τη διάρκεια μίας χρονικής 
περιόδου:	Super	Run,	Crazy	Dance	και	Funky	Jump.
Σύρε αριστερά ή δεξιά ή πατήστε στα βέλη για να επιλέξεις δραστηριότητα.
a. Τρέξιμο (Super run)
Όρισε μία χρονική διάρκεια και ξεκίνα να τρέχεις όσο 
πιο γρήγορα μπορείς. Κατά τη διάρκεια του τρεξίματος 
σου, ο χαρακτήρας στην οθόνη τρέχει και αυτός. Ο 
χαρακτήρας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό και 
να τρέξει όπως εσύ. Μην ανησυχείς αν δεν μπορεί να σε 
ακολουθήσει. Πάτα στην οθόνη, το χρονόμετρο για να 
επιλέξεις άλλο χρόνο, σύρε στην οθόνη το δάχτυλο για να 
επιλέξεις άλλο χαρακτήρα, στη συνέχεια πίεσε το   για 
να αρχίσεις το τρέξιμο. Όταν ο χρόνος ολοκληρωθεί, θα 
δεις πόσα βήματα έκανες!
B. Τρελλός Χορός (crazy Dance)
Διάλεξε ένα τραγούδι και ξεκίνα το χορό. Όταν χορεύεις 
ο χαρακτήρας στην οθόνη χορεύει επίσης. Ο χαρακτήρας 
προσπαθεί να χορέψει τόσο καλά όσο και εσύ. Μην 
στεναχωριέσε αν δεν έχει τέλειες κινήσεις σαν τις δικές 
σου. Πάτα στη νότα για να επιλέξεις τραγούδι, σύρε την 
οθόνη για να επιλέξεις άλλο χαρακτήρα και μετά πάτα  
για να αρχίσει ο χορός.
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Γ. Χοροπηδηχτά (Funky Jump)
Όρισε τον χρόνο και άρχισε να χοροπηδάς όσες περισσότερες 
φορές μπορείς. Όταν χοροπηδάς ο χαρακτήρας στην οθόνη 
χοροπηδά μαζί σου. Ο χαρακτήρας προσπαθεί να σε 
ακολουθήσει. Μην ανησυχείς αν δεν τα καταφέρνει τόσο 
καλά όσο εσύ. Μην ανησυχείς αν δεν κρατάει το ρυθμό. 
Πάτα το εικονίδιο με το χρονόμετρο, όρισε τον χρόνο, σύρε 
στην οθόνη για να επιλέξεις χαρακτήρα και πάτα  για να 
αρχίσει το χοροπηδηχτό. Όταν ο χρόνος τελιώσει θα δεις 
πόσες φορές χοροπήδηξες.

11. Μίκτης Ήχου
Περπάτησε σαν δεινόσαυρος ή τρέξε σαν αγωνιστικό αυτοκίνητο! Επίλεξε 
από 10 διαφορετικά ηχητικά εφέ και στη συνέχεια κούνησε το χέρι σου με το 
Kidizoom®	Smart	Watch	DX2	για	αναπαραγωγή.

12. Βηματόμετρο 
Αυτή είναι μία απλή εφαρμογή μέτρησης βημάτων, η οποία μετράει πόσα 
βήματα κάνει ο χρήστης όταν περπατάει ή τρέχει. Το ρολόι θα πρέπει 
να φοριέται στον καρπό με το λουράκι του για μεγαλύτερη ακρίβεια της 
μέτρησης.
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο		  για να ξεκινήσει η καταμέτρηση η 

οποία θα σταματήσει αυτόματα στο τέλος της ημέρας ή 
όταν πατηθεί το πλήκτρο διακοπής..

•	 Πίεσε	 το	 εικονίδιο	 Ιστορικού	  για να δείς το 
καταγεγραμμένο ιστορικό και τα ρεκόρ σου.

•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	Στόχων	  για να ρυθμίσεις ένα στόχο 
και να διαγωνιστείς με τον εαυτό σου ή τους φίλους σου.

Όταν το βηματόμετρο είναι ενεργό:
•	 Πίεσε	 το	 πλήκτρο	 Διακοπής	  για να σταματήσει η 

καταγραφή.
•	 Πίεσε	το	πλήκτρο	Επαναφοράς	  για να μηδενίσεις το 

μετρητή.
Σημείωση: Αυτή η παιδική εφαρμογή καταγραφής βημάτων είναι φτιαγμένη 
περισσότερο για τη διασκέδαση των παιδιών και δεν έχει την ακρίβεια 
μετρήσεων ενός επαγγελματικού βηματόμετρου όπως αυτά για ενήλικες. 
Η καταγραφή είναι εφικτή μόνο στη κατάσταση ώρας ή βηματόμετρου. 
Αναστέλλεται στη διάρκεια άλλων εφαρμογών. Το βηματόμετρο μετράει 
κίνηση μόνο αν φοριέται στον βραχίονα που κινείται.
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13. Εργαλεία Χρόνου
Από το μενού Εργαλεία Χρόνου, πίεσε τα βέλη ή σύρε το δάχτυλό σου για να 
επιλέξεις μια δραστηριότητα και στη συνέχεια επιβεβαίωσε πιέζοντας στην 
οθόνη.
Ξυπνητήρι 
Μπορείς να ρυθμίσεις τον ήχο στο ξυπνητήρι επιλέγοντας 
από μία λίστα τόνων κουδουνισμού και κινούμενων εικόνων. 
Επίσης  μπορείς να ηχογραφήσεις τη δική σου φωνή για ήχο 
στο ξυπνητήρι.
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	της	ώρας	για	να	αλλάξεις	την	ώρα	στο	

ξυπνητήρι.
•	 Πίεσε	 το	 εικονίδιο	 κουδουνιού	 για	 ενεργοποίηση/	 απενεργοποίηση	

ξυπνητηριού.
Ρύθμιση της ώρας ξυπνητηριού:
•	 Επίλεξε	 την	 επιθυμητή	 ώρα	 σύρωντας	 επάνω	 ή	 κάτω	

στο	πεδίο	"ώρας	:	λεπτών"	και	AM/PM	(αν	το	ρολόι	είναι	
ρυθμισμένο σε 12ωρη λειτουργία). 

•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	  για προβολή του μενού ήχων. 
Υπάρχουν	9	προεγκατεστημένοι	ήχοι	και	μία	φωνητική	
εγγραφή. Σύρε αριστερά ή δεξιά για προβολή των 
διαφορετικών ήχων και κινούμενων εικόνων. Πίεσε  
για να επιβεβαιώσεις την επιλογή σαυ. 

•	 Για	 να	ηχογραφήσεις	 τον	δικό	σου	ήχο	 ξυπνητηριού.	Πίεσε	 το	 εικονίδιο		
εγγραφής στην οθόνη. Κατά την ηχογράφηση πίεσε το εικονίδιο διακοπής 
για να τη σταματήσεις, διαφορετικά θα σταματήσει αυτόματα μετά από 
3 δευτερόλεπτα. Πίεσε το εικονίδιο αναπαραγωγής για να ακούσεις την 
ηχογράφησή σου.

•	 Εφόσον	έχεις	επιλέξει	τον	ήχο	ξυπνητηριού,	πίεσε													για	επιβεβαίωση
Σημείωση: Στη περίπτωση που η μπαταρία είναι χαμηλή, φόρτισε το ρολόι. 
Μετά τη φόρτιση η ώρα στο ξυπνητήρι θα πρέπει να ρυθμιστεί ξανά.

Αντίστροφη μέτρηση (Timer) 
Χρησιμοποίησε την εφαρμογή ως χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο		έναρξης	για	να	αρχίσει	η	αντίστροφη	μέτρηση.
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	  ή σύρε δεξιά, αριστερά για να αλλάξεις το στυλ της 

αντίστροφης μέτρησης. Υπάρχουν 5 διαφορετικές αντίστροφες μετρήσεις 
να δοκιμάσεις.

•	 Επίλεξε	τον	χρόνο	για	να	εισάγεις	τις	ρυθμίσεις.	Σύρε	επάνω	ή	κάτω	στα	
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πεδία λεπτών και δευτερολέπτων για να αλλάξεις το χρόνο. Στη συνέχεια 
πίεσε  για επιβεβαίωση. 

•	 Κατά	την	αντίστροφη	μέτρηση,	πίεσε	το	εικονίδιο	παύσης	  για διακοπή 
της μέτρησης. Πίεσε εκ νέου για επανέναρξη. Για να σταματήσεις την 
αντίστροφη μέρτηση  και να μηδενίσεις το χρονόμετρο πίεσε το εικονίδιο 

 .

Χρονόμετρο (Stopwatch)
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	  για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	  ή σύρε δεξιά - αριστερά για να αλλάξεις το στυλ 

που θα εμφανίζεται το χρονόμετρο. Υπάρχουν 5 διασκεδαστικά στυλ 
χρονομέτρου για να επιλέξεις!

•	 Όσο	 το	 χρονόμετρο	 μετράει,	 πίεσε	 το	 εικονίδιο	 Παύσης	  για να 
σταματήσει προσωρινά η χρονομέτρηση. Πιέζοντας ξανά το χρονόμετρο 
θα ξεκινήσει εκ νέου από το σημείο που  είχε σταματήσει. Για να μηδενιστεί 
το χρονόμετρο, πίεσε το εικονίδιο  . 

Ημερολόγιο (calendar) 
Εξερεύνησε το ημερολόγιο σύρωντας την οθόνη, δεξιά 
ή αριστερά, για να προβάλεις τον προηγούμενο ή τον 
επόμενο μήνα. Σύρε επάνω ή κάτω για να δείς το επόμενο ή 
το προηγούμενο έτος.

Εκμάθηση Ώρας (Time Master) 
Αυτή η λειτουργία, βοηθάει στην εκμάθηση της ώρας στην Αγγλική γλώσσα. 
Πίεσε το ρολόι ή την κουκουβάγια για να ακούσεις την ώρα. 
•	 Πίεζοντας	το	ρολόι	ή	την	κουκουβάγια	θα	ακούσεις	την	ώρα	στα	Αγγλικά,	

τόσο σε αναλογική όσο και σε ψηφιακή λειτουργία.
•	 Πίεσε	το	εικονίδιο	Ώρας	ή	Λεπτών	για	να	αλλάξεις	την	ώρα	που	θέλεις	να	

αναγγείλει η κουκουβάγια.

•	 Πίεσε	το	+ ή το - για να ρυθμίσεις την ώρα.

Λήψεις 
Το	διαθέσιμο	περιεχόμενο	για		λήψη	βρίσκεται	στο	Download	Manager	και	
το	 περιεχόμενο	 λήψεων	 από	 το	 Learning	 LodgeTM θα εμφανιστεί εκεί. Για 
την πρόσβαση στο περιεχόμενο λήψεων, πρέπει πρώτα οι γονείς σου να 
δημιουργήσουν	έναν	λογαριασμό	VTech's	Learning	LodgeTM. 
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Προς τους Γονείς: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κατεβάσετε το 
λογισμικό Learning	Lodge®:

1. Συνδέστε το Kidizoom®	Smartwatch	DX2	σε	ένα	Η/Υ	χρησιμοποιώντας	το	
καλώδιο	micro	USB	της	συσκευασίας.

2. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που εμφανίζεται στον Η/Υ σας ή μπείτε απευθείας 
στη	σελίδα:	www.vtech.co.uk/download

3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό Learning	Lodge®.
4. Τρέξτε την εγκατάσταση του λογισμικού και στη συνέχεια κατεβάστε 

επιπλέον χαρακτηριστικά για το Kidizoom®	Smartwatch	DX2!
Σημείωση: Για λεπτομέριες σχετικά με τη λήψη περιεχομένου από το 
Learning	Lodge®, δείτε τη βοήθεια που παρέχεται στο ιντερνέτ..
Διαχείρηση Λήψης (Download Manager)
Στο	Download	Manager,	μπορείτε	να	δείτε	το	μέγεθος	που	καταλαμβάνει	στη	
μνήμη κάθε λήψη ή μπορείτε να διαγράψετε υπάρχων περιεχόμενο το οποίο 
δεν χρησιμοποιείτε ώστε να αδειάσει χώρος στη μνήμη.
Για να διαγράψετε τα ληφθέντα αρχεία, σύρετε επάνω ή κάτω μέχρι να βρείτε 
την εφαρμογή,  στη συνέχεια πιέστε το εικονίδιο διαγραφής . 
Σημείωση: Εάν τα περιεχόμενα διαγράφηκαν από λάθος, μπορείτε να 
συνδεθείτε στο Learning	Lodge® ώστε να κατεβάσετε τις εφαρμογές στο ρολόι 
εκ νέου.

16. Ρυθμίσεις
Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στις 
επιλογές:
Ένταση Ήχου 
•	 Πατήστε	τα	εικονίδια	επάνω	ή	κάτω	για	να	ρυθμίσετε	την	ένταση	του	

συστήματος.
Φωτεινότητα 
•	 Πατήστε	τα	εικονίδια	επάνω	ή	κάτω	για	να	ρυθμίσετε	τη	φωτεινότητα	της	

οθόνης.

Ημερομηνία
•	 Σύρετε	προς	τα	επάνω	ή	προς	τα	κάτω	την	ημέρα,	το	μήνα	και	το	έτος	για	

να ορίσετε την ημερομηνία.
•	 Πιέστε	το	εικονίδιο	ημερομηνίας	στην	οθόνη	και	στη	συνέχεια	της	

μορφής ώρας για να επιλέξετε πως θέλετε να εμφανίζεται η ημερομηνία  
(DD/MM/YYYY	ή	MM/DD/YYYY).	

•	 Πατήστε	το	πράσινο	εικονίδιο	επιβεβαιώσης	για	αποθήκευση.
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Ώρα 
•	 Στην	οθόνη	ρύθμισης	ώρας,	σύρετε	επάνω	ή	κάτω	ώστε	να	ρυθμίσετε	

την	ώρα	τα	λεπτά,	και	το	π.μ	ή	μ.μ	(AM/PM)	εάν	γίνεται	χρήση	12ώρης	
μορφής ώρας.

•	 Πατήστε	το	πράσινο	τικ	για	αποθήκευση.
Εφέ 3D
•	 Επιλέξτε	On	/	Off	για	να	ενεργοποιήσετε	ή	να	απενεργοποιήσετε	τη	

λειτουργία	εφέ	3D.
Σημείωση: Αν το ρολόι μπει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η 
οθόνη	θα	σβήσει	και	το	3D	εφέ	θα	πάψει	να	εμφανίζεται.

Έξυπνος φωτισμός οθόνης 
•	 Όταν	η	λειτουργία	(Smart	Wake	Up)	είναι	ενεργοποιημένη,	ο	χρήστης	

μπορεί με διπλό χτύπημα της οθόνης να ενεργοποιήσει το φωτισμό του 
ρολογιού.

•	 Επιλέξτε	τον	τρόπο	λειτουργίας	επιλέγοντας	ανάμεσα	στο	On	/	Off	για	
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

Ταπετσαρία 
•	 Αλλάξτε	την	ταπετσαρία	επιλέγοντας	την	επιθυμητή	με	τα	βέλη	αριστερά	

ή δεξιά.
•	 Πιέστε	το	πράσινο	πλήκτρο	για	επιβεβαίωση.
Για προχωρημένους
•	 Μνήμη 
Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τη διαθέσιμη μνήμη ή επιλέξτε τη 
διαμόρφωση της μνήμης. 
Σημείωση: Η διαδικασία διαμόρφωσης μνήμης, θα διαγράψει όλα τα  
περιεχόμενα του ρολογιού.
•	 Αναλογία	οθόνης	(Aspect	Ratio)	
Καθώς τα βίντεο και οι φωτογραφίες έχουν διάσταση 4:3, μπορείτε να 
επιλέξετε ανάμεσα σε 2 διαφορετικές αναλογίες για την προβολή της 
εικόνας:

Περικοπή: Η εικόνα εμφανίζεται έτσι ώστε να γεμίζει πλήρως την οθόνη 
με αποκοπή της αριστεράς και της δεξιάς πλευράς.
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Προσαρμογή Εικόνας (Fit image): H εικόνα μεγενθύνεται ώστε να 
καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη, η δεξιά και η αριστερή πλευρά της 
εικόνας δεν θα είναι ορατή.
•	 Ανάλυση βίντεο (Video resolution) 

Υπάρχουν 2 επιλογές:
160	X	120:		Το μέγεθος του αρχείου θα είναι μικρότερο επιτρέποντα την 

εγγραφή περισσότερων βίντεο.
320	X	240:			Η ποιότητα του βίντεο θα είναι καλύτερη αλλά και η μνήμη 

που θα καταλαμβάνουν τα αρχεία μεγαλύτερη, μειώνοντας 
τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού βίντεο.

•	 Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης  
Σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο απενεργοποίησης της οθόνης. 
Πιέστε το δεξιό και το αριστερό βέλος για την επιλογή σας.
Πιέστε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.
Επιλέγοντας	 (Disable	 Auto	 Screen	 Off)	 η	 οθόνη	 θα	 παραμένει	 πάντα	
ενεργοποιημένη. Ο φωτισμός της οθόνης μειώνεται εφόσον δεν υπάρχει 
χρήση της μετά από 10 δευτερόλεπτα ώστε να εξοινομηθεί μπαταρία. Σε 
αυτό το χρονικό σημείο θα εμφανίζεται στην οθόνη η ώρα. Καμία άλλη 
λειτουργία	δεν	είναι	εφικτή	ούτε	τα	3D	εφέ	του	θέματος.	

Σημείωση:	Εάν	ο	χρόνος	(Auto	Screen	Off)	ρυθμιστεί	σε	μία	από	τις	μεγάλες	
τιμές, η κατανάλωση μπαταρίας θα αυξηθεί και το ρολόι θα χρειάζεται 
φόρτιση πιο τακτικά. 
•	 Συχνότητα ηλεκτρικού ρεύματος (indoor Light Frequency) 

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα λειτουργίας του ηλεκτρικού 
ρεύματος της περιοχής σας. Εάν η ρύθμιση δεν είναι σωστή, μπορεί να 
υπάρχει ένα "πεταλούδισμα" στα βίντεο/φωτογραφίες οι οποίες έχουν 
τραβηχτεί σε κλειστό χώρο.

•	 Γονικός έλεγχος (Parental control) 
Μέσω αυτής της ρύθμισης οι γονείς μπορούν να ορίσουν το χρόνο 
παιχνιδιού ανά ημέρα για το παιδί τους.
Μετά τον ορισμό του χρονικού περιορισμού, εφόσον το παιδί φτάσει τον 
καθορισμένο χρόνο παιχνιδιού δεν θα μπορεί να παίξει άλλο μέχρι την 
επόμενη ημέρα.

Συμβουλή: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για παιδιά που δεν μπορούν 
ακόμα να διαβάσουν, καθώς η πρόσβαση στη ρύθμιση παρέχεται 
ακολουθώντας απλές οδηγίες στην οθόνη.
Σημείωση: Το χρονικό όριο θα μηδενιστεί στη περίπτωση αλλαγής 
ημερομηνίας ή ώρας.
•	 Εργοστασικές ρυθμίσεις (Factory reset)
Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει όλο το περιεχόμενο 
που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη και θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις 
του συστήματος στις εργοστασιακές.
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Φροντίδα & Συντήρηση

1.	Φροντίστε	 ώστε	 το	 λαστιχένιο	 κάλυμμα	 της	 θύρας	 micro	 USB	 να	 είναι	
κλειστό, όταν δεν είναι σε χρήση η θύρα, ώστε να αποφευχθεί η εισροή 
υγρών ή βρομιάς στο ρολόι. 

2. Διατειρήστε το ρολόι καθαρό, με τη χρήση ενός στεγνού και μαλακού 
υφάσματος.

3. Διατηρείτε το ρολόι μακρυά από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή θερμές 
πηγές.

4. Μην πετάτε το ρολόι σε σκληρές επιφάνειες και μην το εκθέτετε σε 
υγρασία ή το βυθίζετε σε υγρά.

5. Διατηρήστε τον φακό καθαρό. Εάν οι φωτογραφίες που βγάλατε είναι 
θαμπές, ίσως να οφείλεται στο ότι ο φακός σας είναι βρόμικος. Μπορείτε 
να καθαρίσετε το φακό με:

	 •	Φυσώντας	προς	τον	φακό.
	 •	Καθαρίστε	τον	φακό	με	ένα	απαλό	και	στεγνό	πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ένα	πολύ	μικρό	ποσοστό	του	κοινού,	λόγο	μίας	προϋπάρχουσας	κατάστασης,	
μπορεί να βιώσει επιληπτική κρίση ή στιγμιαία έλλειψη συγκέντρωσης, όταν 
παρακολουθεί συγκεκριμένης μορφής παλλόμενα χρώματα ή μοτίβα.
Εφόσον	 το	 Kidizoom®	 Smartwatch	 DX2	 δεν	 συμβάλει	 σε	 κάποιον	
επιπρόσθετο κίνδυνο, προτείνουμε στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά 
τους όταν αυτά παίζουν παιχνίδια. Στη περίπτωση που το παιδί σας αισθανθεί 
ζάλη,	διαταραχή	όρασης,	If	your	child	experiences	dizziness,	altered	vision,	
αποπροσανατολισμό ή σπασμούς, διακόψτε άμεσα τη χρήση του παιχνιδιού 
και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Σημειώστε ότι η συγκέντρωση σε ένα 
μικρό	 περιβάλλον	 δράσης	 και	 η	 παρατεταμένη	 χρήση	 του	 Kidizoom® 
Smartwatch	DX	ως	παιχνιδιού	μπορεί	να	προκαλέσει	δυσφορία	και	κόπωση.	
Προτείνουμε τα παιδιά να κάνουν ένα διάλειμμα 15 λεπτών για κάθε μία ώρα 
παιχνιδιού.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Δείτε τον παρακάτω πίνακα εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη λειτουργία 
του Kidizoom® Smartwatch DX2.

Πρόβλημα Επίλυση

Το ρολόι 
σταμάτησε να 
λειτουργεί

1. Απενεργοποιήστε για 30 δευτερόλεπτα το ρολόι.
2. Ενεργοποιήστε το θέτοντας το κεντρικό διακόπτη στη θέση ON. 

Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιηθεί το 
ρολόι. Τώρα πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά.

3. Εάν δεν λειτουργεί δοκιμάστε να ο φορτίσετε, πριν 
ξαναδοκιμάσετε.

 (Δείτε τη σχετική παράγραφο για τη φόρτιση της μπαταρίας)

Η οθόνη 
δεν είναι 
φυσιολογική

1. Απενεργοποιήστε από τον κεντρικό διακόπτη για 30 
δευτερόλεπτα.

2. Ενεργοποιήστε το ρολόι θέτοντας στο ΟΝ τον κεντρικό 
διακόπτη, στη συνέχεια πιέστε  για την ενεργοποίηση του 
ρολογιού. Η οθόνη πρέπει να είναι τώρα εντάξει.

1. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες φωτισμού και λήψης είναι καλές.
2. Ελέγξτε εάν ο φακός της κάμερας είναι καθαρός. Εάν θέλει 

καθάρισμα, ακολουθήστε τα βήματα καθαρισμού του φακού 
στο Φροντίδα & Συντήρηση..

Δεν μπορώ να 
συνδέσω το 
ρολόι με τον 
Η/Υ

•	 Ελέγξτε	τη	σύνδεση	του	καλωδίου	USB,	μεταξύ	του	ρολογιού	
και του Η/Υ και ακολουθήστε τη διαδικασία σύνδεσης όπως 
αναφέρεται στις οδηγίες.

•	 Απενεργοποιήστε	το	ρολόι	για	30	δευτερόλεπτα,	θέτοντας	το	
διακόπτη στη θέση OFF. 

•	 Ενεργοποιήστε	 το	ρολόι	θέτοντας	 το	διακόπτη	στη	θέση	ΟΝ.	
Συνδέστε εκ νέου με τον Η/Υ.

Δεν μπορώ 
να κατεβάσω 
το βίντεο ή τη 
φωτογραφία 
μου

Ελέξτε	ότι	τα	αρχεία	βρίσκονται	στο	σωστό	φάκελλο	στο	Kidizoom® 
Smartwatch	DX2.	Όταν	συνδεθεί	με	τον	Η/Υ	οι	φωτογραφίες	και	τα	
βίντεο	θα	πρέπει	να	μπουν	στους	φακέλλους	DOWNLOAD/PHOTO	
και	DOWNLOAD/VIDEO.
Το	 Kidizoom®	 Smartwatch	DX2	 υποστηρίζει	 μόνο	 τις	 παρακάτω	
μορφές αρχείων:
Φωτογραφίες	σε	τυπική	μορφή	JPEG	και	τα	βίντεο	σε	AVI	(κινούμενο	
JPEG)	δημιουργείτε	από	το	Kidizoom®	Smartwatch	DX.

Οι 
φωτογραφίες 
μου δεν είναι 
καθαρές
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TEXNiKh ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε στο τμήμα 
εξυπηρέτησης	πελατών	στο	212	000	2002.	Ένας	εκρπόσωπος	μας	θα	χαρεί	
να σας εξυπηρετήσει.

Απόρριψη μπαταριών/ ανακύκλωση
Η	VTech	δεσμεύεται	να	διασφαλίσει	τη	σωστή	απόρριψη	και	ανακύκλωση	
των μπαταριών, προκειμένου να αποφευχθεί ή να μειωθεί οποιοσδήποτε 
κίνδυνος	ζημιάς	προς	το	περιβάλλον.		Η	VTech	παρέχει	ένα	πρόγραμμα	
επιστροφής των χαλασμένων  προϊόντων στα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση 
στη	μπαταρία	(π.χ	ενσωματωμένες	μπαταρίες	τεχνολογίας	Lithium	Polymer)	 
Παρακαλούμε	στείλτε	μας	ένα	email	στη	διεύθυνση:	consumer_services@
vtech.com	με	θέμα	"battery	disposal"		και	θα	σας	στείλουμε	μία	φόρμα	
επιστροφής του προϊόντος. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η δημιουργία και η ανάπτυξη των 
προϊόντων	 της	 VTech®	 συνοδεύεται	 από	 βαθιά	 ευθύνη	 απέναντι	
στον καταναλωτή. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να 
διασφαλίσουμε την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων μας. 
Παρόλες τις προσπάθειες ίσως υπάρξουν περιπτώσεις προϊόντων στα 
οποία εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία.Είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε πως ένας εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών θα χαρεί 
να σας βοηθήσει στο τηλέφωνο 212000 2002. 
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     Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα 
     ποιοτικά προϊόντα της Vtech.
     Ελπίζουμε ότι θα προσφέρει στο παιδί σας 
     διασκέδαση, ευφάνταστο παιχνίδι και μάθηση.

1. Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία 
αγοράς του, έναντι οποιουδήποτε ελαττώματος, οφειλόμενου σε 
εργοστασιακό πρόβλημα.
2. Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο 
σημείο αγοράς του, συνοδευόμενο πάντοτε από την απόδειξη αγοράς. 
Χωρίς την απόδειξη αγοράς του δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
κανένας εντός εγγύησης έλεγχος, για την επισκευή ή αντικατάσταση 
του.
3. Το προϊόν σας θα ελεγχθεί και εφόσον διαπιστωθεί πως είναι 
ελαττωματικό και το πρόβλημα οφείλεται σε εργοστασιακό ή 
κατασκευαστικό σφάλμα, τότε θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, 
σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.
4. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι η βλάβη του 
προϊόντος οφείλεται σε κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, 
ελαττωματικές μπαταρίες ή εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση, τότε η 
παρούσα εγγύηση καθίσταται άκυρη.
5. Η εγγύηση συνοδεύει αυτό το προϊόν και δεν μπορεί να γίνει χρήση 
της από άλλο προϊόν
6.  Η εγγύηση δεν καλύπτει πιθανή θραύση οποιουδήποτε  τμήματος 
της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD, εφόσον 
υπάρχει.ά

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Για προϊόντα που αγοράστηκαν εκτός Ελλάδας και Κύπρου, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το κατάστημα από 
όπου έγινε η αγορά
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