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Οδηγίες Χρήσης



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
Αποτυπώστε φωτογραφίες και βίντεο από όλες τις περιπέτειές σας με την 
κάμερα δράσης Kidizoom® Action Cam 180° της VTech®. Φτιαγμένη για εσάς, 
η Kidizoom® Action Cam 180° μπορει να πάει οπουδήποτε καθώς περιέχει 
δύο στηρίγματα τοποθέτησης σε ποδήλατο, σκούτερ, skateboard και πολλά 
άλλα. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και μια αδιάβροχη θήκη, ώστε να 
μπορείτε να καταγράφετε φωτογραφίες και βίντεο έως 1,5 μέτρο κάτω 
από το νερό. Αυτή η ανθεκτική κάμερα έχει έγχρωμη οθόνη και  κάμερα η 
οποία περιστρέφεται κατά 180 °. Με την κάμερα εκτός από τις συνηθισμένες 
λήψεις φωτογραφιών και βίντεο μπορείτε να τραβήξετε βίντεο με πάγωμα 
εικόνας (stop-motion), βίντεο ταχείας κίνησης, βίντεο αργής κίνησης και 
φωτογραφίες time-lapse. Επιπλέον χάρη στα διασκεδαστικά εφέ που 
περιλαμβάνει, σας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσετε τη δημιουργικότητα 
σας. Η Kidizoom® Action Cam 180° όμως περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά 
παιχνίδια για να μην σταματάει η διασκέδαση όταν σταματάει η δράση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:
Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικο όταν το παιδί χρησιμοποιεί τη 
φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που αφορούν 
ποδήλατο, σκούτερ, skateboard ή οποιαδήποτε άλλη αθλητική 
δραστηριότητα. 
Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται ακροβατικά ή κόλπα ή επικίνδυνες 
δραστηριότητες κατά τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
Όταν η κάμερα χρησιμοποιείται σε ποδήλατο, σκούτερ, skateboard ή με 
χρήση οποιουδήποτε άλλου αθλητικού εξοπλισμού, θα πρέπει να τηρούνται 
όλοι οι κανόνες ασφαλείας και η νομοθεσία, τα σήματα, οι πινακίδες καθώς 
και η απόσταση ασφαλείας από την κυκλοφορία ή από ομάδες ατόμων.
Η κάμερα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια θέση όπου το παιδί δεν θα μπει 
στον πειρασμό να παίξει μαζί της κατά την οδήγηση. Η χρήση της Kidizoom® 
Action Cam 180° κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αποτελούν ευθύνη του 
χρήστη της. Η VTech® δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κατάχρηση ή μη 
τήρηση αυτών των οδηγιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
•	 1	Kidizoom® Action Cam 180° 
(με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών Li-ion*)
•	 1	Αδιάβροχη	θήκη
•	 1	Στήριγμα	Ποδηλάτου
•	 1	Βάση	στήριξης
•	 1	Αυτοκόλλητη	επίπεδη	βάση
•	 2	Αυτοκόλλητες	ταινίες	διπλής	όψης
•	 1	Καλώδιο	Micro-USB
•	 1	Λουράκι	καρπού
•	 1	Οδηγίες	Χρήσης
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Kidizoom®	Action	
Cam 180° Αδιάβροχη Θήκη Στήριγμα 

Ποδηλάτου Βάση	Στήριξης	*

Αυτοκόλλητη 
Επίπεδη	Βάση	*

Αυτοκόλλητες 
Ταινίες Διπλής 

Όψης

Καλώδιο	Micro-
USB Λουράκι	Καρπού

*Παρακαλώ σημειώστε ότι η βάση στήριξης και η αυτοκόλλητη επίπεδη 
βάση θα είναι συνδεδεμένα μαζί στη συσκευασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα υλικά συσκευασίας όπως ταινίες, πλαστικά φύλλα, ασφάλειες 
συσκευασίας, αφαιρούμενες ετικέτες, σχάρες καλωδίων και βίδες 
συσκευασίας δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να 
απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
•	 Παρακαλούμε	φυλάξτε	αυτό	το	εγχειρίδιο	καθώς	περιέχει	σημαντικές	

πληροφορίες.
•	 Η	μπαταρία	αυτού	του	προϊόντος	δεν	πρέπει	να	απορρίπτεται	με	τα	

οικιακά απορρίμματα.
•	 Η	 μπαταρία	 είναι	 ανακυκλώσιμη.	 ακολουθήστε	 τους	 τοπικούς	

κανονισμούς	ανακύκλωσης.Το	προϊόν	αυτό	πρέπει	να	συνδεθεί	μόνο	
με εξοπλισμό Class ΙΙ που φέρει το ακόλουθο σύμβολο: 
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ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ
ΦΑΚΟΣ	ΚΑΜΕΡΑΣ

ΠΛηΚΤΡΟ	ΒΙΝΤΕΟ

θυΡΑ	ΚΑΡΤΑΣ	
ΜΝηΜηΣ

ΠΛηΚΤΡΟ	(ON/OFF)	
ΚΕΝΤΡΙΚΟυ	ΜΕΝΟυ

ΠΛηΚΤΡΟ
4-ΚΑΤΕυθυΝΣΕωΝ

ΠΛηΚΤΡΟ	ΚΑΜΕΡΑΣ

ΠΛηΚΤΡΟ	OK

θηΛΙΑ	
δΕΣΙΜΑΤΟΣ	
γΙΑ	ΛΟυΡΑΚΙ	

θυΡΑ	MicrO-USB

ΠΛηΚΤΡΟ	δΙΑγΡΑΦηΣ

ΕΝδΕΙΚΤΙΚη	
ΛυΧΝΙΑ		LED	

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ	δΙΑΚΟΠΤηΣ

ΜΙΚΡΟΦωΝΟ

υΠΟδΟΧη	ΤΡΙΠΟδΟυ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΤΟ	ηΧΕΙΟ	 είναι	 τοποθετημένο	 στο	 πίσω	μέρος	 της	 	Kidizoom® 

Action Cam 180°

* Η μπαταρία δεν αντικαθίσταται.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ
Κεντρικός Διακόπτης Λειτουργίας 
Όταν	ο	διακόπτης	βρίσκεται	στη	θέση	OFF	 , η Kidizoom® Action Cam 
180° είναι απενεργοποιημένη και η μπαταρία δεν φορτίζει. Όταν ο διακόπτης 
βρίσκεται	 στη	θέση	OΝ	 , η κάμερα Kidizoom® Action Cam 180° είναι 
ενεργοποιημένη και η μπαταρία μπορεί να φορτίσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Μπορεί να χρειαστείτε ένα μικρό εργαλείο (όπως ένα συνδετήρα) για να 
μετακινήσετε	τον	κεντρικό	διακόπτη	λειτουργίας	στη	θέση	ON	ή	OFF.
δεν	είναι	απαραίτητο	να	μετακινείτε	τον	διακόπτη	στη	θέση	OFF	  όταν 
η	 χρήση	 είναι	 καθημερινή.	Μετακινήστε	 τον	 διακόπτη	 στη	 θέση	OFF	  
όταν η Kidizoom® Action Cam 180° δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.
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Πλήκτρο Κάμερας 
Πιέστε	αυτό	το	πλήκτρο	για	να	μεταβείτε	στη	Λειτουργία	Κάμερας	ή	για	να	
τραβήξετε	μια	φωτογραφία	ενώ	βρίσκεστε	στη	Λειτουργία	Κάμερας.

Πλήκτρο Βίντεο 
Πιέστε	 αυτό	 το	 πλήκτρο	 για	 να	 μεταβείτε	 στη	 Λειτουργία	 Βίντεο	 ή	 για	 να	
ξεκινήσετε	/	σταματήσετε	την	εγγραφή	βίντεο	ενώ	βρίσκεστε	στη	Λειτουργία	
Βίντεο.

Πλήκτρο Μενού(ON/OFF) 
Πιέστε	αυτό	το	πλήκτρο	για	να	ενεργοποιήσετε	την	Kidizoom® Action Cam 
180°.	για	να	απενεργοποιήσετε	πιέστε	παρατεταμένα	για	2	δευτερόλεπτα.
Όταν η Kidizoom® Action Cam 180° είναι ενεργοποιημένη, πιέστε αυτό 
το	πλήκτρο	για	να	μεταβείτε	στο	Κυρίως	Μενού	ή	για	να	επιστρέψετε	στο	
προηγούμενο μενού.
Πλήκτρο OK 
Πιέστε	αυτό	το	πλήκτρο	για	να	επιβεβαιώσετε	μία	επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Το	Πλήκτρο	OK	μπορεί	επίσης	να	χρησιμοποιηθεί	για	τη	λήψη	
φωτογραφιών όταν βρίσκεστε στη λειτουργία κάμερας και για να ξεκινήσετε 
/	σταματήσετε	την	εγγραφή	βίντεο	στη	λειτουργία	βίντεο.

Πλήκτρο Διαγραφής 
Πιέστε	 αυτό	 το	 Πλήκτρο	 για	 να	 διαγράψετε	 το	 επιλεγμένο	 αρχείο	 ή	 να	
ακυρώσετε το τρέχον αποτέλεσμα που έχετε επιλέξει στη λειτουργία 
κάμερας ή στη λειτουργία βίντεο

Πλήκτρο 4-κατευθύνσεων 

Πιέστε	το	πλήκτρο	στις	διάφορες	κατευθύνσεις	του	για	να	πλοηγηθείτε	μέσα	
στο Μενού.

Θύρα κάρτας μνήμης 

Τοποθετήστε	εδώ	μια	κάρτα	microSD	για	επέκταση	μνήμης.

Θύρα Micro-USB 

Συνδέστε	τον	υπολογιστή	σας	με	το	παρεχόμενο	καλώδιο	Micro-USB	ώστε	
να μεταφέρετε αρχεία και να φορτίσετε τα Kidizoom® Action Cam 180°.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε	το	κάλυμμα	της	θύρας	Micro-USB	και	της	υποδοχής	
κάρτας μνήμης καλά κλεισμένο όταν δεν είναι σε χρήση.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑφΕΣ ΠΡΟϊΟΝΤΟΣ

Οθόνη 1.8”	έγχρωμη	LcD

Ανάλυση 
φωτογραφίας 640X480	(0.3	MP)

Γλώσσα 	(US	English,	UK	English,	Deutsch,	Español,	Français,	Ned-
erlands)

Ανάλυση Βίντεο

640X480: Υψηλή ανάλυση, διαθέσιμη μόνο όταν 
χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης. (Τα εφέ 
βίντεο δεν υποστηρίζονται σε αυτήν την 
ανάλυση). 

320X240:	Προεπιλεγμένη	ανάλυση.
160X120:	Χαμηλή	ανάλυση.

Εύρος εστίασης 45cm	-	∞

Εσωτερική μνήμη

128	MB	 ενσωματωμένη	 μνήμη	 (κοινή	 μνήμη	 για	 χρήση	
από το λογισμικό της κάμερας και τον αποθηκευτικό 
χώρο. Η πραγματικά διαθέσιμη μνήμη για αποθήκευση 
θα είναι μικρότερη).

Μορφή αρχείου Φωτογραφίες:	Standard	JPEG	
Βίντεο:	AVi	(Motion	JPEG)	

Μορφή και 
χωρητικότητα κάρτας 
μνήμης

Κάρτες	 microSD	 /	 microSDHc	 class	 6	 ή	 παραπάνω	 με	
χωρητικότητα	από	1	GB	έως	32	GB,	(δεν	περιλαμβάνονται).

Συνδεσιμότητα Καλώδιο	Micro-USB	2.0	 (περιλαμβάνεται)	για	σύνδεση	σε	
υπολογιστή.

Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς Li-ion
(Μη αντικαταστάσιμη).

Βέλτιστη 
θερμοκρασία 
λειτουργίας και 
φόρτισης

0-40°C
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Χωρητικότητα αποθήκευσης

Μέγεθος μνήμης 0.3	MP	
Φωτογρ.

Βίντεο	
160X120	
(λεπτά)

Βίντεο	
320X240	
(λεπτά)

Βίντεο	
640X480 
(λεπτά)

Εσωτερική μνήμη 600 6 2.5 N/A

Κάρτα	
μνήμης

2GB 17,400 160 65 15

4GB 34,800 320 130 30

8GB 69,600 640 260 60

16GB 139,200 1280 520 120

32GB 278,400 2,560 1,040 240

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	 Οι	 παραπάνω	 τιμές	 είναι	 κατά	 προσέγγιση,	 η	 πραγματική 
χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον λήψης. Το μέγεθος βίντεο 
ανά	αρχείο	είναι	30	λεπτά	ή	λιγότερο	από	2	GB.	

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Για να χρησιμοποιήσετε την Kidizoom® Action Cam 180° πρώτη φορά, 
θα	 χρειαστεί	 να	 μετακινήσετε	 τον	 Κεντρικό	 διακόπτη	 Ενεργοποίησης	
(που	 βρίσκεται	 στην	 κάτω	 πλευρά	 της	 κάμερας)	 στη	 θέση	 ON	 . Ίσως 
χρειαστείτε ένα μικρό εργαλείο (όπως συνδετήρας) για να την μετακίνηση 
του	στη	θέση	ΟΝ	 .	Όταν	ο	διακόπτης	είναι	στη	θέση	OFF	 , δεν είναι 
δυνατή η φόρτιση ή η λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	δεν	είναι	απαραίτητο	να	μετακινείτε	το	διακόπτη	στη	θέση	OFF	
	σε	καθημερινή	χρήση.	Μετακινείστε	το	διακόπτη	στη	θέση	OFF	  όταν 

η Kidizoom® Action Cam 180° δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

φΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται η ενέργεια ή η επίβλεψη από ενήλικα.
Για να φορτίσετε την Kidizoom® Action Cam 180°, θα χρειαστεί να τη 
συνδέσετε	 σε	 έναν	 η/υ	 χρησιμοποιώντας	 το	 παρεχόμενο	 Micro-USB	
καλώδιο. Για να το κάνετε σωστά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
•	 Σιγουρευτείτε	ότι	ο	Κεντρικός	διακόπτης	βρίσκεται	στη	θέση	ON	  .
•	 Τραβήξτε	ελαφρά	το	κάλυμμα	της	θύρας	Micro-USB	στο	πλάι	της	κάμερας.
•	 Τοποθετήστε	 το	 καλώδιο	Micro-USB	 (μικρό	 άκρο)	 στη	 θύρα	Micro-USB	

της κάμερας.
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•	 Τοποθετήστε	το	μεγάλο	άκρο	του	καλωδίου	Micro-USB	σε	μια	θύρα	USB	
του	η/υ.	Μια	θύρα	USB	συνήθως	σημειώνεται	με	αυτό	το	σύμβολο:	

•	 Εάν	η	σύνδεση	 είναι	 επιτυχής,	 θα	 εμφανιστεί	 το	σύμβολο	φόρτισης	 της	
μπαταρίας  στην οθόνη της κάμερας. 

•	 Κατά	την	διάρκεια	της	φόρτισης,	ελέγξτε	τακτικά	την	πρόοδό	της.
•	 Όταν	 η	 μπαταρία	 είναι	 πλήρως	φορτισμένη,	 θα	 εμφανιστεί	 ένα	 μήνυμα	

επιβεβαίωσης στην οθόνη. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Στη 
συνέχεια, μπορείτε να αποσυνδέσετε την πλήρως φορτισμένη κάμερα από 
τον	η/υ.	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστούν περίπου 3 ώρες για να φορτιστεί πλήρως 
η	 μπαταρία.	 Ο	 πραγματικός	 χρόνος	 φόρτισης	 εξαρτάται	 από	 το	 ρεύμα	
φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας πριν από την επαναφόρτιση και τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η βέλτιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
0°C έως 40°C. Αν η κάμερά σας χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για 
πλήρη	φόρτιση	,	δοκιμάστε	άλλο	φορτιστή	USB. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Όπως συμβαίνει με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, η συχνή χρήση έχει 
ως	 αποτέλεσμα	 την	 γρηγορότερη	 κατανάλωση	 της	 μπαταρίας.	 Ορισμένες	
δραστηριότητες απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση μπαταρίας, όπως η 
λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Στη συνεχή λήψη φωτογραφιών ή βίντεο, η 
μπαταρία	διαρκεί	περίπου	2,5	ώρες.	για	τυπική	χρήση,	η	μπαταρία	διαρκεί	
περίπου μία ημέρα. Η υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας θα εμφανιστεί 
στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι 
χαμηλή, συνιστάται η επαναφόρτισή της, πριν την χρήση. Όταν η στάθμη της 
μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, η κάμερα δεν ανάβει μέχρι να φορτίσετε.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Για να διατηρείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η Kidizoom® Action Cam 
180°	 απενεργοποιείται	 αυτόματα	 όταν	 δεν	 υπάρχει	 χρήση	 της.	 Κατά	 την	
εγγραφή βίντεο, τη χρήση χρονόμετρου ή τη λήψη φωτογραφίας η κάμερα 
δεν θα απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία.
Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του μενού ώστε 
να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα για 
εξοικονόμηση	 ενέργειας.	 Ανατρέξτε	 στην	 ενότητα	 Ρυθμίσεις	 σε	 αυτό	 το	
εγχειρίδιο για λεπτομέρειες. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Φορτίστε τακτικά την μπαταρία για να διατηρείτε τη λειτουργία της 
σε βέλτιστη απόδοση, ακόμα και όταν η φωτογραφική μηχανή δεν 
χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, φορτίστε τη φωτογραφική μηχανή 
τουλάχιστον	 μία	φορά	 κάθε	 6	 μήνες.	Μετακινήστε	 τον	 Κεντρικό	διακόπτη	
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στη	 θέση	 ON	 πριν	 επαναφορτίσετε	 την	 μπαταρία.	Μετακινήστε	 στη	 θέση	
OFF	όταν	η	κάμερα	δεν	χρησιμοποιείται	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα.

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	μακρυά	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.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟϊΟΝΤΟΣ
Tα εικονίδια με τους διαγραμμένους κάδους απόρριψης υποδεικνύουν 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.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
Η Kidizoom® Action Cam 180° υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες για 
επέκταση μνήμης.

•	 microSD		

•	 microSDHc		

Το	λογότυπο	microSD	και	το	λογότυπο	microSDHc	είναι	εμπορικά	σήματα	
της	SD-3c,	Lcc.
•	 Βεβαιωθείτε	ότι	η	κάμερα	είναι	απενεργοποιημένη.
•	 Εντοπίστε	την	υποδοχή	της	κάρτας	μνήμης	στο	πλάι	της	κάμερας.
•	 Τραβήξτε	το	ελαστικό	κάλυμμα.
•	 Τοποθετήστε	την	κάρτα	μνήμης	(δεν	περιλαμβάνεται)	όπως	απεικονίζεται	

παρακάτω. Αφού τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης, ενεργοποιήστε τη μηχανή 
και αυτόματα θα ανιχνευθεί και θα οριστεί ως ο προεπιλεγμένος χώρος 
αποθήκευσης.

•	 για	να	αφαιρέσετε	την	κάρτα	μνήμης	από	την	υποδοχή,	βεβαιωθείτε	ότι	η	
κάμερα είναι απενεργοποιημένη, τραβήξτε ελαφρά το ελαστικό κάλυμμα 
και στη συνέχεια, σπρώξτε την κάρτα μία φορά και θα βγει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης, τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη δεν εμφανίζονται στην κάμερα, 
εκτός εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης. Για να αποφύγετε τυχαία απώλεια 
δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων 
των σημαντικών δεδομένων από την κάρτα μνήμης πριν τη χρησιμοποιήσετε. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
KidizOOM® ACTiON CAM 180°
Πριν	τη	χρήση	της	Kidizoom® Action Cam 180° βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης 
είναι	στη	θέση	ΟΝ	  και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάμερα χρησιμοποιείται καθημερινά, δεν χρειάζεται να 
μετακινείτε	τον	διακόπτη	στη	θέση	OFF	 . Έτσι αποφεύγετε να ρυθμίζετε 
εκ νέου την ώρα και την ημερομηνία κάθε φορά που μετακινείτε τον 
διακόπτη	στη	θέση	ΟΝ.

Πιέστε	 το	 Πλήκτρο	 Μενού	 (ON/OFF)	  για να ενεργοποιήσετε την 
Κidizoom® Action Cam 180°. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την 
κάμερα	θα	χρειαστεί	να	επιλέξετε	γλώσσα.	Πιέστε	επάνω	ή	κάτω	  για να 
επιλέξετε γλώσσα και μετά πιέστε  για επιβεβαίωση. 

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την ώρα και ημερομηνία. 
Χρησιμοποιήστε	το	Πλήκτρο	4	-	κατευθύνσεων	  για να επιλέξετε ημέρα, 
μήνα,	έτος,	ώρα	και	λεπτά.	Πιέστε	  για επιβεβαίωση.  
Αν θέλετε  να αλλάξετε τη γλώσσα, την ημερομηνία και την ώρα, κάποια άλλη 
στιγμή	μπορείτε	να	το	κάνετε	από	τις	Ρυθμίσεις	στο	Μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, η μπαταρία θα 
χρειαστεί να φορτιστεί ξανά και ίσως μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την 
ημερομηνία και την ώρα.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λήψη φωτογραφιών (Take Photos)
Πιέστε	το	Πλήκτρο	Κάμερας	 	για	να	εισέλθετε	στη	Λειτουργία	Κάμερας.	
Στη	 Λειτουργία	 κάμερας,	 πιέστε	 το	 Πλήκτρο	 	 ή	 το	 Πλήκτρο	 Κάμερας	

	για	να	τραβήξετε	μια	φωτογραφία.	Πιέστε	αριστερά	ή	δεξιά	  για να 
επιλέξετε ένα εφέ φωτογραφίας.

Εγγραφή Βίντεο (Record Videos)
Πιέστε	το	Πλήκτρο	Βίντεο	 ,	για	να	εισέλθετε	στη	Λειτουργία	Βίντεο.	Στη	
Λειτουργία	Βίντεο	πιέστε	το	Πλήκτρο	 	ή	το	Πλήκτρο	Βίντεο	  για να 
ξεκινήσετε	ή	να	σταματήσετε	την	εγγραφή.	Πιέστε	αριστερά	ή	δεξιά  για 
να επιλέξετε διαφορετικά θέματα και εφέ.

Κυρίως Μενού (Home Menu)
Στο	 Κυρίως	 Μενού	 έχετε	 πρόσβαση	 σε	 όλες	 τις	 δραστηριότητες	 της	
Kidizoom® Action Cam 180°.	 Πιέστε	 το	 Πλήκτρο	  
για	 να	 εμφανιστεί	 στην	 οθόνη	 το	 Κυρίως	 Μενού,	 στη	
συνέχεια πιέστε αριστερά ή δεξιά  για να επιλέξετε 
μία	δραστηριότητα.	Πιέστε	  για επιβεβαίωση.ΧΡ
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υπάρχουν	6	δραστηριότητες	στο	Κυρίως	Μενού:

Camera  
Φωτογραφίες      

Videos

Βίντεο																								

Playback

Αναπαραγωγή    

Games

Παιχνίδια												 

Special Videos 
Ιδιαίτερα	Βίντεο			 

Settings

Ρυθμίσεις													 

Προβολή φωτογραφιών ή Βίντεο
Επιλέξτε	 το	 εικονίδιο	 αναπαραγωγής	 από	 το	 Κυρίως	 Μενού,	 για	 να	 δείτε	
φωτογραφίες	 και	 Βίντεο.	 η	 τελευταία	 φωτογραφία	 ή	 βίντεο	 εμφανίζεται	
πρώτο.	 Πιέστε	 επάνω	 ή	 κάτω	  για να προβληθούν τα επόμενα ή τα 
προηγούμενα αρχεία. Για να διαγράψετε το συγκεκριμένο αρχείο που έχετε 
επιλέξει	 πιέστε	 το	Πλήκτρο	διαγραφής	 , ώστε να εμφανιστεί το Μενού 
Διαγραφής  και στη συνέχεια επιλέξτε   για επιβεβαίωση. Εάν θέλετε να 
διαγράψετε όλα τα αρχεία, πιέστε προς τα κάτω  ενώ βρίσκεστε στο 
Μενού Διαγραφής και στη συνέχεια επιλέξτε  . Ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη για επιβεβαίωση.
Απενεργοποιήστε την Kidizoom® Action Cam 180°
Για να απενεργοποιήσετε την Kidizoom® Action Cam 180°, πιέστε 
παρατεταμένα	το	Πλήκτρο	(ON/OFF)	 	για	2	δευτερόλεπτα.	η	Kidizoom® 
Action Cam 180° θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα χωρίς χρήση. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ Η/Υ
Χρησιμοποιώντας	το	παρεχόμενο	USB	καλώδιο,	μπορείτε	να	συνδέσετε	την	
Kidizoom® Action Cam 180°	σε	ένα	Pc	ή	Mac.	Κατά	τη	συνδεση,	μπορείτε	
να	μεταφέρετε	αρχεία	μεταξύ	της	κάμερας	και	του	υπολογιστή.	Παρακαλώ	
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεσή σας:
•	 Τραβήξτε	προς	τα	πάνω	το	κάλυμμα	της	θύρας	USB	στο	κάτω	μέρος	της	

φωτογραφικής μηχανής.
•	 Τοποθετήστε	το	καλώδιο	USB	(μικρό	άκρο)	στη	θύρα	USB	της	κάμερας
•	 Τοποθετήστε	το	μεγαλύτερο	άκρο	του	καλωδίου	USB	σε	μια	θύρα	USB	του	

υπολογιστή.	η	θύρα	USB	συνήθως	σημειώνεται	με	το	σύμβολο:	
•	 θα	εμφανιστούν	δύο	αφαιρούμενοι	δίσκοι	ο	VTech	5070	και	ο	VT	SYSTEM	

.	Ο	VTech	5070	είναι	για	την	αποθήκευση	των	δεδομένων	σας,	VT	SYSTEM	
είναι για την αποθήκευση δεδομένων συστήματος και δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση. Εάν υπάρχει μια κάρτα μνήμης στην κάμερα, η αφαιρούμενη 
μονάδα δίσκου θα εμφανίσει μόνο το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού συνδεθεί η φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας, μην 
τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης και μην αποσυνδέετε τη φωτογραφική 
μηχανή όταν μεταφέρονται αρχεία. Αφού τελειώσετε, αφαιρέστε την κάμερα 
ακολουθώντας τα βήματα για την ασφαλή κατάργηση του υλικού από τον υπολογιστή 
σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποσυνδέσετε την κάμερα από τον υπολογιστή. 

Αποφύγετε τυχόν ζημιά στην Kidizoom® Action Cam 180°:
	•	 Όταν	το	καλώδιο	USB	δεν	είναι	συνδεδεμένο	στην	κάμερα,	βεβαιωθείτε	

ότι	το	κάλυμμα	της	θύρας	USB	της	κάμερας	είναι	καλά	κλεισμένο.
.•	 Βεβαιωθείτε	 ότι	 η	 υποδοχή	 κάρτας	 microSD	 της	 κάμερας	 είναι	 καλά	

κλεισμένη με το κάλυμμά της.
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο 
που τραβήχτηκαν με την Kidizoom® Action Cam 180°:
•	 Εντοπίστε	 και	 ανοίξτε	 το	 φάκελο	 100VTEcH	 στο	 φάκελο	 DciM	 της	

αφαιρούμενης	μονάδας	δίσκου	VTech	5070.
•	 Οι	φωτογραφίες	 και	 /	 ή	 τα	αρχεία	βίντεο	θα	αποθηκευτούν	 εδώ.	 για	 να	

δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, αντιγράψτε και επικολλήστε τις 
φωτογραφίες ή τα αρχεία βίντεο σε μια θέση στον υπολογιστή σας. 

Μεταφέρετε αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο στην Kidizoom® Action Cam 
180°:
•	 Επιλέξτε	 πρώτα	 τα	 αρχεία	 φωτογραφιών	 ή	 βίντεο	 που	 θέλετε	 να	

μεταφέρετε από τον υπολογιστή σας.
•	 Εντοπίστε	και	ανοίξτε	το	φάκελο	DOWNLOAD	στην	αφαιρούμενη	μονάδα	

δίσκου	VTech	5070,	σύρετε	και	αποθέστε	 τα	αρχεία	φωτογραφιών	στον	
υποφάκελο	PHOTO	ή	τα	αρχεία	βίντεο	στον	υποφάκελο	ViDEO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην μεταφέρετε αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο που έχουν δημιουργηθεί 
από άλλες κάμερες στη Kidizoom® Action Cam 180°, καθώς αυτές οι μορφές αρχείων 
ενδέχεται να μην είναι συμβατές. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: 
Microsoft®,	 Windows	 Vista®,	 Windows®	 7,	 Windows®	 8	 ή	 Windows® 10 
Λειτουργικού	 συστήματος	 ή	 υπολογιστή	 Macintosh	 με	 Mac	 OS	 X	 έκδοση	
10.6,	10.7,	10.8,	10.9,	10.10.	10.11	ή	10.12.
Τα	 λογότυπα	 Microsoft®,	 	 Windows®	 αποτελούν	 εμπορικά	 σήματα	 της	
Microsoft	 corporation	 στις	 ηνωμένες	 Πολιτείες	 και	 σε	 άλλες	 χώρες.	 Τα	
λογότυπα	 Macintosh	 και	 Mac	 είναι	 εμπορικά	 σήματα	 της	 Apple	 inc.	 στις	
ηνωμένες	Πολιτείες	και	σε	άλλες	χώρες.	Όλα	τα	υπόλοιπα	εμπορικά	σήματα	
αποτελούν περιουσία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κάμερα (Camera) 
Πιέστε	 το	 Πλήκτρο	 Κάμερας	 ή	 επιλέξτε	 το	 εικονίδιο	 κάμερας	  από το 
Κυρίως	Μενού	για	να	εισέλθετε	στη	λειτουργία	κάμερας.
Λήψη φωτογραφιών (Take Photos)
•	 Κρατώντας	σταθερά	τη	φωτογραφική	μηχανή,	πιέστε	

το	Πλήκτρο	 κάμερας	 	 ή	 το	Πλήκτρο	  για να 
βγάλετε μια φωτογραφία.

•	 Πιέστε	αριστερά	ή	δεξιά	  για να μετακινηθείτε σε 
διαφορετικά θέματα και εφέ φωτογραφιών.

•	 Μπορείτε	 να	 τραβήξετε	 μία	 ομάδα	 φωτογραφιών	 (μια	 ομάδα	
συγχωνευμένων	 φωτογραφιών)	 επιλέγοντας	 το	 Photo	 collage	 effect,	
μετακινηθείτε	 αριστερά	 ή	 δεξιά	 και	 βρείτε	 το	 Photo	 collage	 effect	 που	
επιθυμείτε.	Πιέστε	το	Πλήκτρο	Κάμερας	ή	το	Πλήκτρο	ΟΚ	για	να	τραβήξετε	
την φωτογραφία σας. Αν θέλετε να επαναλάβετε το τελευταίο καρέ, απλά 
πατήστε	το	Πλήκτρο	διαγραφή.		

•	 Μπορείτε	 επίσης	να	 τραβήξετε	5	ή	10	φωτογραφίες	με	ένα	πάτημα	του	
κλείστρου	όταν	επιλέξετε	X5	ή	X10	στη	λειτουργία	photo	burst.	Μπορείτε	
να	έχετε	πρόσβαση	στη	λειτουργία	photo	burst	μεταβαίνοντας	Αριστερά	
ή	δεξιά	με	το	Πλήκτρο	4κατευθύνσεων.	

•	 για	να	προβάλετε	τις	φωτογραφίες	που	έχετε	τραβήξει,	πιέστε	το	Πλήκτρο	
4κατευθύνσεων	μία	φορά	Κάτω.

•	 Πιέστε	 πάνω	 για	 να	 μεταβείτε	 στις	 ρυθμισεις	 της	 κάμερας	 (camera	
Settings).	Από	εδώ,	μπορείτε	να	ενεργοποιήσετε	ή	να	απενεργοποιήσετε	
τις λειτουργίες χρονοκαθυστέρησης και αυτόματου χρονοδιακόπτη. 
Πατήστε	το	Πλήκτρο	OK	για	να	επιβεβαιώσετε	τις	αλλαγές	σας.	

Αυτόματος χρονοδιακόπτης (Self-timer)
•	 Πιέστε	 προς	 τα	 επάνω	 στο	 Πλήκτρο	 4	 -	 κατευθύνσεων	 να	 αποκτήσετε	

πρόσβαση	στις	Ρυθμίσεις	κάμερας.	Από	εδώ,	μπορείτε	να	ενεργοποιήσετε	
ή	 να	 απενεργοποιήσετε	 τον	 αυτόματο	 χρονοδιακόπτη.	 Πατήστε	 το	
Πλήκτρο	OK	για	να	επιβεβαιώσετε	τις	αλλαγές	σας.

•	 Όταν	είναι	ενεργοποιημένη	η	λειτουργία	αυτόματου	χρονοδιακόπτη,	θα	
πραγματοποιηθεί αντίστροφη μέτρηση 8 δευτερολέπτων πριν από τη 
λήψη μιας φωτογραφίας.

Χρονοκαθυστέρηση (Time-lapse)
•	 Πιέστε	 προς	 τα	 πάνω	 στο	 Πλήκτρο	 4κατευθύνσεων	 για	 να	 αποκτήσετε	

πρόσβαση	στις	Ρυθμίσεις	κάμερας.	Από	εδώ,	μπορείτε	να	ενεργοποιήσετε	
ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης. Μετακινηθείτε  
αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα μεταξύ των 
φωτογραφιών.	Πατήστε	 το	κουμπί	OK	για	να	 επιβεβαιώσετε	 τις	αλλαγές	
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σας.
• Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο της 

χρονοκαθυστέρησης  στην οθόνη προεπισκόπισης 
της	 κάμερας.	 Πιέστε	 	 το	 Πλήκτρο	 ΟΚ	 ή	 το	 Πλήκτρο	
Κάμερας	 για	 να	 ξεκινήσει	 η	 λήψη	 φωτογραφίας	
με χρονοκαθυστέρηση. Η πρώτη φωτογραφία 
θα ληφθεί αμέσως, στη συνέχεια το εικονίδιο 
της χρονοκαθυστέρησης  θα ξεκινήσει την 
αντίστροφη	μέτρηση	μέχρι	την	επόμενη	φωτογραφία.	Πιέστε	το	Πλήκτρο	
Οκ	ή	 το	Πλήκτρο	Κάμερας	 για	 να	διακόψετε	 την	 εγγραφή,	διαφορετικά	
η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός 
φωτογραφιών με χρονοκαθυστέρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	 H	 VTech® συνιστά η ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης της 
οθόνης	να	είναι	στο	OFF,	όταν	η	κάμερα	είναι	 τοποθετημένη	για	αθλήματα,	όπως	σε	
ποδήλατο,	σκούτερ	ή	skateboard.	Ανατρέξτε	στις	Ρυθμίσεις	αυτού	του	εγχειριδίου	για	
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης οθόνης της κάμερας. 

Βίντεο (Videos) 
Πιέστε	το	Πλήκτρο	Βίντεο	ή	επιλέξτε	το	εικονίδιο	του	βίντεο	 	στο	Κυρίως	
Μενού για να ενεργοποιήσετε  τη λειτουργία βίντεο.
•	 Πιέστε	το	Πλήκτρο	Βίντεο	 	ή	το	Πλήκτρο	  για την έναρξη εγγραφής. 

Πιέστε	 ένα	 από	 τα	 δύο	 Πλήκτρα	 για	 την	 διακοπή	 της	 εγγραφής,	 στην	
οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο αναπαραγωγής ,	πιέστε	το	Πλήκτρο	

	 για	 να	 παρακολουθήσετε	 το	 βίντεο	 που	 μόλις	 καταγράψατε.	 Κατά	
την αναπαραγωγή, πιέστε  ή  για να παραλείψετε το βίντεο και να 
επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης βίντεο.

•	 Πιέστε	Αριστερά	ή	δεξιά	  για να μετακινηθείτε σε διαφορετικά θέματα 
κινουμένων σχεδίων και εφέ.

•	 για	να	δείτε	τα	βίντεο	που	έχετε	τραβήξει,	πιέστε	μία	φορά	Κάτω	  για 
να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

•	 Πιέστε	 Επάνω	 	 για	 να	αποκτήσετε	 πρόσβαση	στις	 Ρυθμίσεις	 βίντεο.		
Από εδώ, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση βίντεο και να ενεργοποιήσετε 
ή	να	απενεργοποιήσετε	τον	αυτόματο	χρονοδιακόπτη.	Πιέστε	  για να 
επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας. 

Ανάλυση βίντεο (Video Resolution)
Πιέστε	Επάνω	για	να	μεταβείτε	στις	Ρυθμίσεις,	Αναλύση	βίντεο.	υπάρχουν	3	
αναλύσεις βίντεο, πιέστε αριστερά ή δεξιά, επιλέξτε ανάλυση, και πιέστε το 
Πλήκτρο	ΟΚ	για	επιβεβαίωση.
•	160X120:	Αυτό	είναι	το	μικρότερο	μέγεθος	ανάλυσης	βίντεο.	Επιλέγοντας	
αυτό μπορείτε να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε περισσότερα βίντεο.
•	320X240:	η	ποιότητα	του	βίντεο	είναι	καλύτερη,	αλλά	θα	χρησιμοποιηθεί	
περισσότερη μνήμη, έτσι ένας μικρότερος αριθμός βίντεο θα μπορεί να 
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καταγραφεί και να αποθηκευτεί.
•	 640X480:	η	 καλύτερη	ποιότητα	βίντεο,	 αλλά	 το	μέγεθος	 του	αρχείου	θα	
είναι	 ακόμη	 μεγαλύτερο.	 Ο	 συνολικός	 χρόνος	 εγγραφής	 μειώνεται.	 Αυτή	
η ανάλυση βίντεο είναι διαθέσιμη ως επιλογή μόνο όταν χρησιμοποιείτε 
κάρτα μνήμης. Τα θέματα και τα εφέ βίντεο δεν υποστηρίζονται σε αυτήν 
την ανάλυση.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης (Self-timer)
•	 Πιέστε	Πάνω	για	να	μεταβείτε	στις	ρυθμίσεις	Βίντεο.	Από	εδώ,	μπορείτε	

να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη. 
Πιέστε	OK	για	να	επιβεβαιώσετε	τις	αλλαγές	σας.

•	 Όταν	 είναι	 ενεργοποιημένος	 ο	 χρονοδιακόπτης,	 θα	 πραγματοποιηθεί	
αντίστροφη μέτρηση 8 δευτερολέπτων πριν ξεκινήσει η εγγραφή.

Αναπαραγωγή (Playback) 
Επιλέξτε το εικονιδίο της αναπαραγωγής 	 στο	 Κυρίως	 Μενού	 για	 να	
δείτε	φωτογραφίες	και	βίντεο	που	έχετε	τραβήξει.	Ή	πιέστε	Κάτω	  ενώ 
βρίσκεστε	στη	λειτουργία	Κάμερα	ή	Βίντεο.

•	 η	πιο	πρόσφατη	φωτογραφία	ή	βίντεο	που	έχετε	τραβήξει	θα	εμφανιστεί	

πρώτη.	 Πιέστε	 Επάνω	 ή	 Κάτω	  για να δείτε το επόμενο ή το 
προηγούμενο αρχείο.

•	 Όταν	 είναι	 επιλεγμένο	 ένα	 αρχείο	 βίντεο	 ή	 μια	 χρονομετρημένη	
φωτογραφία, πατήστε   για την αναπαραγωγή της.

•	 Όταν	επιλέξετε	μια	φωτογραφία,	πιέστε	  για να ρίξετε μία κοντινότερη 
ματιά	στην	φωτογραφία.	Χρησιμοποιήστε	το	Πλήκτρο	4	-	κατευθύνσεων	

	 για	 να	 κοιτάξετε	 όλη	 την	 φωτογραφία.	 Πιέστε	  ξανά για να 
επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

•	 Πιέστε	 διαγραφή	  για να εμφανιστεί το Μενού Διαγραφής. 
Χρησιμοποιείστε	το	Πλήκτρο	4	 -	κατευθύνσεων	 , επιλέξτε το αρχείο 
και στη συνέχεια το   για επιβεβαίωση.

•	 Ενώ	 παρακολουθείτε	 ένα	 βίντεο,	 πιέστε	 Αριστερά	 ή	 δεξιά	  για να 
μετακινηθείτε	πίσω	ή	εμπρός	στο	βίντεο.	Πατήστε	το	  για να διακόψετε 
ή να συνεχίσετε το βίντεο.

Ιδιαίτερα Βίντεο (Special Videos)

Επιλέξτε	 το	 εικονίδιο	 του	 Special	Video	 	 στο	 Κυρίως	Μενού,	 ώστε	 να	
καταγράψετε	 ένα	 ιδιαίτερο	βίντεο.	 Εδώ	μπορείτε	 να	 γράψετε	βίντεο	Stop-
Motion	(με	παγωμένη	την	εικόνα),	Fast-Motion	(γρήγορης	κίνησης)	&	Slow-
Motion	(αργής	κίνησης).	Πιέστε	Αριστερά	ή	δεξιά	  για να επιλέξετε ένα 
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special	video	και	επιβεβαιώστε	με	  . 

Πάγωμα της Εικόνας (Stop-Motion Video)
Εδώ μπορείτε να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά να μετατρέψετε αυτές τις φωτογραφίες 
σε ένα μεγάλο βίντεο stop-motion με διασκεδαστική μουσική.
•	 Κατά	 τη	 λειτουργία	 αυτή,	 θα	 σας	 ζητηθεί	 να	 επιλέξετε	 ένα	 χρονικό	

διάστημα	 μεταξύ	 των	 φωτογραφιών	 που	 τραβάτε.	 Πιέστε	 Αριστέρα	 ή	
Δέξια  για να επιλέξετε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, μετά πιέστε 
το	Πλήκτρο		  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

•	 η	κάμερα	θα	τραβάει	φωτογραφίες	αυτόματα	και	συνεχόμενα.	Πιέστε	το	
Πλήκτρο	  για να ξεκινήσετε και να διακόψετε την λήψη. Η λήψη θα 
σταματήσει αυτόματα όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός φωτογραφιών.

•	 Μόλις	ολοκληρωθεί	η	 λήψη,	 έχετε	 την	 επιλογή	να	προσθέσετε	μουσική	
υπόκρουση	ή	μπορείτε	να	επιλέξετε	να	μην	έχετε	μουσική.	Πιέστε	Αριστερά	
ή Δεξιά  για να επιλέξετε με μουσική υπόκρουση ή χωρίς μουσική.
Πιέστε	 το	 Πλήκτρο	  για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε το 
stop-motion βίντεό σας.

•	 Μόλις	αποθηκευτεί	το	αρχείο,	μπορείτε	να	το	δείτε	αμέσως	ή	μπορείτε	να	
το δείτε αργότερα στη λειτουργία αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•	 Τα	 βίντεο	 που	 δημιουργήθηκαν	 χρησιμοποιώντας	 τη	 λειτουργία	 Stop-

Motion	Video	καταγράφονται	με	την	ανάλυση	βίντεο	320X240.
•	 Ελέγξτε	 ότι	 υπάρχει	 αρκετή	 ελεύθερη	 μνήμη	 για	 αυτή	 τη	 λειτουργία.	 η	

εγγραφή βίντεο θα σταματήσει αυτόματα, εάν η μνήμη είναι ελάχιστη ή 
πλήρης. 

Βίντεο Γρήγορης & Αργής Κίνησης 
(Fast-Motion Video & Slow-Motion Video)
Εδώ	 μπορείτε	 να	 δημιουργήσετε	 ένα	 βίντεο	 σε	 γρήγορη	 κίνηση	 (fast-
motion)	ή	αργή	κίνηση	(slow-motion).	Τα	βίντεο	που	λαμβάνονται	σε	αυτές	
τις λειτουργίες θα αναπαραχθούν με γρήγορη ή χαμηλή ταχύτητα.
Μετά	 την	 είσοδό	σας	στο	 Fast-Motion	Video	ή	 Slow-Motion	Video,	 πιέστε	
το	 Πλήκτρο	 	 για	 να	 ξεκινήσει	 η	 εγγραφή.	 Πιέστε	 ακόμα	 μία	φορά,	 για	
να διακόψετε την εγγραφή και να ξεκινήσει η διαδικασία αποθήκευσης. Η 
αποθήκευση του βίντεο μπορεί να διαρκέσει λίγο χρόνο.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•	 Τα	 βίντεο	 που	 δημιουργήθηκαν	 χρησιμοποιώντας	 τη	 λειτουργία	 Fast-

Motion	Video	&	Slow-Motion	Video	καταγράφονται	με	ανάλυση	320X240.
•	 Μπορείτε	 να	 καταγράψετε	 αρχεία	 βίντεο	 Fast-Motion	 &	 Slow-Motion	

διάρκειας έως 1 λεπτό, τα οποία θα αποθηκευτούν με διαφορετικό μήκος, 
ανάλογα με τον τύπο εγγραφής που επιλέξατε. 

•	 Ελέγξτε	 ότι	 υπάρχει	 αρκετή	 ελεύθερη	 μνήμη	 για	 αυτή	 τη	 λειτουργία.	 η	
εγγραφή βίντεο θα σταματήσει αυτόματα, εάν η μνήμη είναι ελάχιστη ή 
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πλήρης.
Παιχνίδια (Games)
Υπάρχουν 3 ενσωματωμένα παιχνίδια στην Kidizoom®	 Action	 cam	 180°.	
Μέσα	 στο	 μενού	 Games,	 πιέστε	 Αριστερά	 ή	 δεξιά	  για να επιλέξετε. 
Πιέστε	το	Πλήκτρο	  για ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Bουτιά στον Ωκεανό (Ocean dive)
Ο	ωκεανός	 είναι	 ένας	 βαθύς	 και	 μυστηριώδης	 τόπος,	
ιδανικός για περιπέτεια και κυνήγι θησαυρού! Ήρθε 
η ώρα να βουτήξετε βαθιά στον ωκεανό για να τον 
εξερευνήσετε και να βρείτε τους θησαυρούς του!
Έλεγχος: Ο	δύτης	θα	επιπλέει	συνεχώς	προς	τα	επάνω	
στην	κορυφή	της	οθόνης.	Πιέστε	 	 (ή	Κάτω)	για	να	
κάνετε	τον	δύτη	να	κολυμπήσει	προς	τα	κάτω.	Προσπαθήστε	να	συλλέξετε	
όσα περισσότερα νομίσματα μπορείτε χωρίς να χτυπήσετε τα εμπόδια.

Ποδήλατο με μία ρόδα (Unicycle Challenge)
Είναι	ώρα	για	Unicycle	challenge!	Βάλτε	τα	δυνατά	σας	
για να αποφύγετε όλα τα εμπόδια και να συλλέξετε όσα 
περισσότερα	αστέρια	μπορείτε!	Πήδηξε	και	σκύψε	για	
να αποφύγεις τα εμπόδια!
Έλεγχος: Πιέστε	το	Πλήκτρο	  ή επάνω για να κάνετε 
τον	ποδηλάτη	σας	να	πηδήξει	και	πιέστε	προς	τα	Κάτω	

 για να κάνετε τον ποδηλάτη να σκύψει.

Αναζήτηση στο Δάσος (Forest Quest)
Έξω στο δάσος, υπάρχουν πολλά διαφορετικά 
μυστηριώδη	 πλάσματα.	 Ο	 εξερευνητής	 σας	 πρέπει	 να	
βρει	όλα	τα	διαφορετικά	πλάσματα!	Κοιτάξτε	μέσα	από	
τα κιάλια σας για να βρείτε το σωστό πλάσμα.
Έλεγχος: Αναζητήστε το πλάσμα μετακινώντας την 
κάμερα σας, μόλις το πλάσμα βρεθεί στο κέντρο του 
πλαισίου	σας,	πατήστε	το	Πλήκτρο	 . Για να κερδίσετε 
πόντους βεβαιωθείτε ότι βρίσκετε κάθε φορά το σωστό πλάσμα!

Ρυθμίσεις (Settings) 
Επιλέξτε το εικονίδιο των ρυθμίσεων 	στο	Κύριο	Μενού,	για	να	εισέλθετε	
στις	Ρυθμίσεις.
Μέσα	 στις	 Ρυθμίσεις,	 χρησιμοποιήστε	 το	 Πλήκτρο	 4	 -	 κατευθύνσεων	  
για	να	επιλέξετε	και	πιέστε	το	Πλήκτρο	 	για	να	επιβεβαιώσετε.	Πιέστε	το	
Πλήκτρο	Μενού	(ON/OFF)	 	για	έξοδο	από	τις	Ρυθμίσεις.
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Μπορείτε να ρυθμίσετε τα παρακάτω πεδία: 
Ήχος(Volume): Αύξηση ή μείωση έντασης ήχου.
φωτεινότητα(Brightness): Αύξηση	 ή	 μείωση	 της	 φωτεινότητας	 της	 LcD	
οθόνης.
Μνήμη(Memory): Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση της εσωτερικής 
μνήμης ή της εξωτερικής κάρτας μνήμης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη 
μορφοποίηση της μνήμης ή την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων 
της Kidizoom® Action Cam 180°. Επιλέξτε μια επιλογή και στη συνέχεια 
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
•	 η	διαμόρφωση	της	μνήμης	θα	διαγράψει	όλα	τα	αποθηκευμένα	δεδομένα,	

συμπεριλαμβανομένων όλων των φωτογραφιών και των βίντεο.
•	 η	 εργοστασιακή	 επαναφορά	 θα	 διαγράψει	 τα	 περιεχόμενα	 που	 έχουν	

αποθηκευτεί στη μνήμη και θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις του συστήματος 
στις εργοστασιακές.

•	 Εάν	 χρησιμοποιείται	 μια	 κάρτα	 μνήμης,	 τότε	 τα	 δεδομένα	 που	 είναι	
αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη δεν μπορούν να προβληθούν μέχρι 
να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμη.

•	 Όταν	 η	 μνήμη	 γεμίσει	 ή	 όταν	 εξαντληθούν	 τα	 ευρετήρια	 αρχείων,	 θα	
πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων της  
Kidizoom® Action Cam 180°	στον	η/υ	σας.	Στη	συνέχεια,	διαγράψτε	όλα	
τα αρχεία της Kidizoom® Action Cam 180° για να ελευθερώσετε χώρο.

Συχνότητα φωτισμού σε εσωτερικό χώρο( indoor Light Frequency) 
Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος 
σύμφωνα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε όταν ταξιδεύετε. Εάν δεν έχει 
ρυθμιστεί σωστά, ενδέχεται να δείτε την οθόνη να τρέμει, στις φωτογραφίες 
και τα βίντεο που τραβάτε όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	 Παρακαλώ,	 αφήστε	 την	 Kidizoom® Action Cam 180° στις 
προεπιλεγμένες τιμές εκτός αν ταξιδεύετε.
Γρήγορη επισκόπιση μετά την λήψη φωτογραφίας   
(Quick Review after Taking Photo)
Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη 
γρήγορης προεπισκόπισης αφού τραβήξετε μία φωτογραφία στη λειτουργία 
Κάμερας.	
Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης (Camera Screen Auto Off)
Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την αυτόματη 
απενεργοποίηση της οθόνης. Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η 
οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για	 λόγους	 ασφάλειας,	 η	 VTech®	 συνιστά	 να	 ρυθμίσετε	
την Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης στο	 off	 όταν	 η	 κάμερα	 είναι	
τοποθετημένη για αθλήματα, όπως σε ποδήλατο, σκούτερ ή skateboard.
Ώρα & ημερομηνία (date & Time) 
Μπορείτε να ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα εδώ. Όταν 
βρίσκεστε	 στο	 μενού	 Date	 &	 Time	 (ημερομηνία	 &	 ώρα),	 πιέστε	 επάνω	 ή	
κάτω  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές και να επιλέξετε την 
τρέχουσα ημέρα, μήνα, έτος, ώρα και λεπτά, καθώς επίσης και την μορφή 
της	ώρας	και	της	ημερομηνίας.	Πιέστε	Αριστερά	ή	δεξιά	  για να μεταβείτε 
στο προηγουμένο ή στο επόμενο πεδίο ρυθμίσεων.
Γλώσσα (Language) 
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα της Kidizoom® Action Cam 180°.

φΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
•	 Κρατήστε	 το	 κάλυμμα	 της	 θύρας	 Micro-USB	 και	 της	 υποδοχής	 κάρτας	

μνήμης καλά κλεισμένο, για να αποφύγετε να εισχωρήσει σκόνη ή νερό.
•	 Κρατήστε	την	κάμερα	καθαρή	σκουπίζοντάς	την	με	ένα	ελαφρώς	

βρεγμένο πανί.
•	 Κρατήστε	την	κάμερα	μακριά	από	άμεση	ηλιακή	ακτινοβολία	και	μακριά	

από οποιαδήποτε άμεση πηγή θερμότητας.
•	 Μην	ρίχνετε	 την	 κάμερα	σε	 σκληρή	 επιφάνεια	 και	 μην	 την	 εκθέτετε	 σε	

υγρασία ή τη βυθίζετε σε υγρά.
•	 Μην	χρησιμοποιείτε	κοφτερά	ή	αιχμηρά	αντικείμενα	για	να	μαλακώσετε	

οποιοδήποτε μέρος της αδιάβροχης θήκης, υπάρχει περίπτωση να 
επηρεαστεί η αδιάβροχη απόδοση της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Ένα πολύ μικρό ποσοστό του κοινού, λόγω μιας υπάρχουσας κατάστασης, 

μπορεί να παρουσιάσει επιληπτικές κρίσεις ή στιγμιαία απώλεια 
συνείδησης κατά την προβολή ορισμένων τύπων χρωμάτων ή μοτίβων 
που αναβοσβήνουν.

 Ενώ η Kidizoom® Action Cam 180° δεν συμβάλλει σε πρόσθετους 
κινδύνους, προτείνουμε στους γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά τους 
ενώ παίζουν παιχνίδια. Εάν το παιδί σας παρουσιάσει ζάλη, αλλοιωμένη 
όραση, αποπροσανατολισμό ή σπασμούς, διακόψτε τη χρήση αμέσως και 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

	 Λάβετε	υπόψη	ότι	η	εστίαση	σε	κοντινή	απόσταση	και	ο	χειρισμός	ενός 
Kidizoom® Action Cam 180° ως ελεγκτή παιχνιδιών για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει κόπωση ή δυσφορία. Συνιστούμε 
στα παιδιά να κάνουν 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε ώρα παιχνιδιού.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Δείτε τον παρακάτω πίνακα εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη λειτουργία 
της Kidizoom® Action Cam 180°.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗ

Η κάμερα δεν 
λειτουργεί

1.	 Απενεργοποιήστε	 τον	 Κεντρικό	 διακόπτη	 για	 30	
δευτερόλεπτα.

2.	 Ενεργοποιήστε	 τον	 Κεντρικό	 διακόπτη	 και	 πιέστε	 το	
Πλήκτρο	Μενού	  για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. 
Η Kidizoom® Action Cam 180° θα πρέπει τώρα να 
λειτουργεί κανονικα.

3. Εάν η κάμερα εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε 
να επαναφορτίσετε την μπαταρία και επαναλάβετε τα 
βήματα	1	και	2.

Η οθόνη δεν 
λειτουργεί σωστά

1.	 Απενεργοποιήστε	 τον	 Κεντρικό	 διακόπτη	 για	 30	
δευτερόλεπτα.

2.	 Ενεργοποιήστε	 τον	 Κεντρικό	 διακόπτη	 και	 πιέστε	 το	
Πλήκτρο	Μενού	  για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. 
Η Kidizoom® Action Cam 180°  θα πρέπει τώρα να 
λειτουργεί κανονικα.

Η λήψη εικόνας δεν 
είναι καθαρή

1.	 Οι	φωτογραφίες	δεν	είναι	καθαρές.
2.	 Ελέγξτε	 αν	 ο	 φακός	 της	 κάμερας	 είναι	 καθαρός.	 Αν	

έχει σκόνη ή βρωμιά, ανατρέξτε στα βήματα για τον 
καθαρισμό	 του	 φακού	 στην	 ενότητα	 "Φροντίδα	 &	
συντήρηση" αυτού του εγχειριδίου.

Κάποιες	φορές	
η αναπαραγωγή 
βίντεο μπορεί να 
μην είναι συνεχής 

 Ελέγξτε την απόδοση της κάρτας μνήμης σας, 
συνιστάται	η	χρήση	κάρτας	microSD	/	microSDHc	class	
6 ή παραπάνω. Η χρήση κάρτας μνήμης με χαμηλότερη 
απόδοση ενδέχεται να καθυστερήσει την εγγραφή 
δεδομένων βίντεο στην κάρτα και συνεπώς να επηρεάσει 
την ποιότητα του βίντεο.

Δεν είναι δυνατή 
η σύνδεση της 
κάμερας με 
υπολογιστή

1.	 Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	στο	καλώδιο	Micro-USB	μεταξύ	της	
κάμερας και του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Σύνδεση σε υπολογιστή αυτού του εγχειριδίου.

2.	 Απενεργοποιήστε	 τον	 Κεντρικό	 διακόπτη	 για	 30	
δευτερόλεπτα.	 Στη	 συνέχεια,	 ενεργοποιήστε	 τον	 Κύριο	
Διακόπτη λειτουργίας και συνδέστε ξανά την κάμερα 
στον υπολογιστή.

Δεν είναι δυνατή 
η αποθήκευση 
αρχείων

Ελέγξτε αν η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη. Εάν δεν έχει 
τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, ελέγξτε την εσωτερική 
μνήμη.	Αυτό	μπορεί	να	εξεταστεί	μέσα	από	τις	Ρυθμίσεις	
του Μενού. 
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Δεν είναι δυνατή 
η προβολή 
αρχείων βίντεο ή 
φωτογραφιών που 
έχουν ληφθεί από 
υπολογιστή

1. Ελέγξτε εάν τα αρχεία λήψης έχουν τοποθετηθεί 
στον σωστό κατάλογο της φωτογραφικής μηχανής. 
Ενώ είστε συνδεδεμένοι σε έναν υπολογιστή, οι 
φωτογραφίες θα πρέπει να τοποθετούνται στο φάκελο 
DOWNLOAD	 /	 PHOTO,	 ενώ	 τα	αρχεία	βίντεο	θα	πρέπει	
να	τοποθετούνται	στο	φάκελο	DOWNLOAD	/	ViDEO.	για	
περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Σύνδεση σε υπολογιστή αυτού του εγχειριδίου 

Δεν είναι δυνατή 
η ανίχνευση της 
κάρτας μνήμης

1. Ελέγξτε εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
2.	Ελέγξτε	εάν	η	κάμερα	υποστηρίζει	αυτή	την	κάρτα	μνήμης.	

η	κάμερα	υποστηρίζει	μόνο	κάρτες	microSD	ή	microSDHc	
Class 6 ή παραπάνω.

3. Ελέγξτε αν το σύστημα αρχείων της κάρτας μνήμης 
είναι	 FAT	 ή	 FAT32.	 η	Kidizoom® Action Cam 180° δεν 
υποστηρίζει	 συστήματα	 αρχείων	 NTFS	 ή	 exFAT.	 θα	
πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων 
των σημαντικών δεδομένων από την κάρτα μνήμης και 
να	 τα	 διαμορφώσετε	 είτε	 στα	 συστήματα	 αρχείων	 FAT	
είτε	 FAT32	 πριν	 τα	 χρησιμοποιήσετε	 στο	 Kidizoom® 
Action Cam 180°.

ΑφΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Πως να αφαιρέσετε την μπαταρία για απόρριψη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα παρακάτω βήματα πρέπει να γίνοντα από ενήλικα και 
προσεκτικά. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών σε περίπτωση 
διαρροής μπαταρίας.
1. Βεβαιωθείτε	ότι	ο	Κεντρικός	διακόπτης	είναι	ρυθμισμένος	στη	θέση	OFF	  

2.	Αφαιρέστε το κάλυμμα που καλύπτει το πίσω μέρος της κάμερας. Για την 
αφαίρεση του καλύμματος μπορεί να χρειαστεί κάποιο εργαλείο. Συνιστούμε 
να προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε από την επάνω γωνία 
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3. Αφαιρέστε τα παρακάτω πλήκτρα από την Kidizoom® Action Cam 180°. 

4.	 Χαλαρώστε	 τις	 έξι	 βίδες	 της	 κάμερας	 χρησιμοποιώντας	 ένα	 κατσαβίδι.							
Στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα. 

5.	 Ολόκληρη	 η	 Kidizoom® Action Cam 180°  μπορεί στη συνέχεια να 
αποσυναρμολογηθεί.  Τραβήξτε έξω την πλακέτα κυκλώματος και γυρίστε 
την για να αποκαλύψετε την μπαταρία στο πίσω μέρος.

6. Η μπαταρία είναι μια ασημένια συσκευασία με δύο καλώδια (θετικό 
κόκκινο σύρμα και αρνητικό μαύρο σύρμα) συνδεδεμένη στην πλακέτα 
κυκλώματος.

7. Τραβήξτε έξω την μπαταρία μέχρι να αποσυνδεθούν τόσο το θετικό όσο 
και το αρνητικό καλώδιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κόβετε τα καλώδια ταυτόχρονα, εάν χρησιμοποιείτε ψαλίδι, μεταλλικά 
αιχμηρά αντικείμενα ή άλλα ηλεκτρικά αγώγιμα αντικείμενα.

8.  Αφού αφαιρεθεί η μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η διαχείρηση της και η  
απόρρίψη της γίνεται με προσοχή και φροντίδα.

         Μπαταρία

Αρνητικός πόλος

Θετικός πόλος
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•	 Μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα.

•	 Μην αφήνετε τα σύρματα που έχουν απομείνει στη μπαταρία να αγγίζουν το ένα 
το άλλο.

•	 Μην αγγίζετε τα άκρα καλωδίων που συνδέονται με την μπαταρία, με άλλους 
ηλεκτρικούς αγωγούς.

•	 Μην εκθέτετε την μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες.

•	 Μη χειρίζεστε μια κατεστραμμένη μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου.

KidizOOM® ACTiON CAM 180° 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Πλήκτρο	Κάμερας

Υποδοχή για
λουράκι

Θήκη

Πόρπη

Υποδοχή βάσης 
ποδηλάτου

Μικρόφωνο

Πλήκτρο	ΟΚ

Λαβή

Πλήκτρο	βίντεο

Φακός

Θήκη

Πλήκτρο(On/Off)	
Κυρώς	μενού
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Αδιάβροχη Θήκη(Waterproof Case)
Τοποθετήστε την κάμερα στην αδιάβροχη θήκη
•	 Βεβαιωθείτε	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 λουράκι	 περασμένο	 στην	 κάμερα	 για	 να	

αποφύγετε διαρροή νερού και επακόλουθη ζημιά στη μηχανή.

•	 Βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	επιθεωρήσει	το	δαχτυλίδι	φακού	 (ανατρέξτε	στην	
επόμενη ενότητα για λεπτομέρειες σχετικά με την επιθεώρηση στο 
δαχτυλίδι φακού) και ελέγξτε για διαρροές νερού πριν τοποθετήσετε την 
κάμερα στην θήκη.

•	 Περιστρέψτε	τον	φακό	της	κάμερας	προς	την	κατεύθυνση	που	θέλετε	να	
τον χρησιμοποιήσετε πριν τοποθετήσετε την Kidizoom® Action Cam 180° 
μέσα στην αδιάβροχη θήκη.

•	 Ανοίξτε	το	κάλυμμα	της	θήκης	τραβώντας	την	λαβή	όπως	υποδεικνύεται	
με το βέλος στις εικόνες. Μετά τη χαλάρωση της λαβής, η θήκη μπορεί να 
ανοίξει.

•	 Όταν ανοίξει η αδιάβροχη θήκη, τοποθετήστε την κάμερα, λαμβάνοντας 
υπόψη τη θέση των πλήκτρων. Σημείο αναφοράς, η υποδοχή της κάρτας 
μνήμης θα πρέπει να είναι στην ίδια πλευρά με την λαβή της αδιάβροχης 
θήκης.

•	 Κλείστε	το	κάλυμμα	της	θήκης	και	την	λαβή	για	να	κρατήσετε	το	κάλυμμα	
στη θέση του. Σπρώξτε τη λαβή και κουμπώστε την προς τη θήκη.

•	 η	κάμερα	είναι	έτοιμη	για	υποβρύχια	χρήση	(έως	και	2m.)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 
ΘΗΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
•	 Αυτή	η	αδιάβροχη	θήκη	μπορεί	να	λειτουργήσει	σε	βάθους	νερού	έως	2	

μέτρα για 30 λεπτά με την κάμερα τοποθετημένη μέσα.

•	 η	αδιάβροχη	απόδοση	είναι	σύμφωνη	με	τα	τρέχοντα	πρότυπα	ασφάλειας	
των παιχνιδιών. 

•	 Μην	υποβάλλετε	την	κάμερα	σε	πίδακα	νερού	υπό	πίεση.

•	 Χρησιμοποιείτε	 τη	 φωτογραφική	 μηχανή	 και	 την	 αδιάβροχη	 θήκη	
μόνο στο συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας νερού μεταξύ 0 ° C και 40 
° C. Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί συγκέντρωση υγρασίας ή 
διαρροή νερού και να προκληθεί βλάβη στην κάμερα.

•	 η	αδιάβροχη	απόδοση	μπορεί	να	επηρεαστεί	εάν	η	θήκη	υποστεί	ισχυρό	
κτύπημα, όπως το να πέσει.

•	 Μην	ρίχνετε	την	κάμερα	στο	νερό.

•	 Μην	 αφήνετε	 τη	 φωτογραφική	 μηχανή	 σε	 άμεση	 ηλιακή	 ακτινοβολία	
ή σε πολύ ζεστό και υγρό μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν δεν 
μπορείτε να αποφύγετε να αφήσετε τη φωτογραφική μηχανή σε άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία, φροντίστε να την καλύψετε με μια πετσέτα ή άλλη 
προστασία.

•	 Εάν	 η	 κάμερα	 υπερθερμανθεί,	 ενδέχεται	 να	 απενεργοποιηθεί	 αυτόματα	
ή να μην λειτουργήσει η εγγραφή. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη 
φωτογραφική μηχανή, αφήστε την σε ένα δροσερό σημείο για κάποιο 
χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία της.

•	 Ξεπλύνετε	 σχολαστικά	 όλες	 τις	 ουσίες	 που	 μπορεί	 να	 πέσουν	 στην	
επιφάνεια της αδιάβροχης θήκης με ζεστό νερό.

•	 Αν	χρησιμοποιείτε	την	αδιάβροχη	θήκη	σε	θαλασσινό	νερό,	στη	συνέχεια	
καθαρίστε την με ζεστό, γλυκό νερό.

Σημειώσεις

•	 Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα με την αδιάβροχη θήκη κάτω από το 
νερό, οι εικόνες και τα βίντεο που τραβάτε μπορεί να φαίνονται λιγότερο 
ξεκάθαρα από ότι έξω από το νερό.

•	 Μπορείτε	 να	 εγγράψετε	 ήχο	 ενώ	 η	 κάμερα	 βρίσκεται	 στην	 αδιάβροχη	
θήκη, αλλά η ένταση του ήχου θα είναι μειωμένη.

•	 Το	 δαχτυλιδι	 του	 φακού	 είναι	 το	 πιο	 σημαντικό	 μέρος	 της	 θήκης.	
Βεβαιωθείτε	 ότι	 παραμένει	 σε	 καλή	 κατάσταση	 ακολουθώντας	 τις	
παρακάτω οδηγίες.
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Επιθεώρηση στο Δαχτυλίδι του φακού

• Ελέγξτε προσεκτικά για βρωμιά, άμμο, τρίχες, σκόνη, αλάτι, κλωστές κ.λπ. στο 
δαχτυλίδι του φακού. Αν βρείτε κάτι, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

•	 Μην	αφήνετε	ίνες	υφάσματος	στο	δαχτυλίδι	μετά	το	σκούπισμα.

•	 Ελέγξτε	 το	 δαχτυλίδι	 του	 φακού	 για	 ρωγμές,	 σκισίματα,	 παραμόρφωση,	
λεπτά σχίσιματα, γρατζουνιές, άμμο κ.λπ. Μην χρησιμοποιείτε την θήκη αν 
βρείτε κάποιο από αυτά.

Συντήρηση
•	 Μην	 χρησιμοποιείτε	 αιχμηρά	 ή	 μυτερά	 αντικείμενα	 για	 να	 μαλακώσετε	

τμήματα της αδιάβροχης θήκης. Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί η 
αδιάβροχη απόδοση.

•	 Αφού	 χρησιμοποιήσετε	 τη	 φωτογραφική	 μηχανή	 με	 την	 αδιάβροχη	 θήκη	
σε ένα σημείο με θαλασσινό αεράκι, πλύνετε καλά την θήκη με γλυκό νερό 
και την λαβή της κλειστή για να αφαιρεθεί το αλάτι και η άμμος και στη 
συνέχεια σκουπίστε την με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Συνιστάται να βυθίζετε 
την θήκη σε γλυκό νερό για περίπου 30 λεπτά. Εάν στην θήκη παραμείνει 
αλάτι, τα μεταλλικά τμήματά της ενδέχεται να υποστούν βλάβη ή μπορεί να 
δημιουργηθεί σκουριά και να επηρεαστεί η μελλοντική υποβρύχια απόδοσή 
της.

•	 Εάν	υπάρχει	κάποια	ουσία	στην	θήκη,	ξεπλύνετε	προσεκτικά	χρησιμοποιώντας	
ελαφρώς ζεστό νερό.

•	 Σκουπίστε	 το	 εσωτερικό	 της	 θήκης	 με	 ένα	 μαλακό,	 στεγνό	 πανί.	 Μην	 το	
πλένετε με νερό.

•	 Μην	 χρησιμοποιείτε	 κανένα	 τύπο	 διαλύτη	 όπως	 αλκοόλη,	 βενζόλιο	 ή	
διαλυτικό για καθαρισμό, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει το φινίρισμα της 
επιφάνειας του περιβλήματος.

•	 για	να	αποφύγετε	την	αλλοίωση	στο	δαχτυλίδι	του	φακού,	αποθηκεύστε	την	
θήκη σε δροσερό, αεριζόμενο χώρο. Μην κλείνετε την λαβή.

•	 Λάβετε	μέτρα	για	να	αποφύγετε	τη	συλλογή	σκόνης	στο	δαχτυλίδι	του	φακού.	
•	 Αποφύγετε	την	αποθήκευση	της	θήκης	σε	κρύο	μέρος	,	πολύ	ζεστό	ή	υγρό	

μέρος ή μαζί με ναφθαλίνη ή καμφορά, καθώς αυτές οι συνθήκες ενδέχεται 
να βλάψουν την θήκη.

Εκτελέστε την παραπάνω συντήρηση κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη θήκη.
Στο ατυχές γεγονός που λόγω μιας δυσλειτουργίας της θήκης προκληθεί εισροή 
νερού  η VTech® δεν θα έχει καμία ευθύνει για την πρόκληση βλάβης που τυχόν 
συμβεί στον εξοπλισμό που περιέχεται μέσα στη θήκη (κάμερα, μπαταρία, 
κ.λ.π.).
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Βάση ποδηλάτου

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ/ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Χρήση στηρίγματος ποδηλάτου
1.	Χαλαρώστε	και	τις	δύο	λαβές	ρύθμισης	στρέφοντάς	τις	προς	τα	αριστερά.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να τις ξεβιδώσετε τελείως.
2.	Πιέστε	τη	λαβή	όπως	φαίνεται	παρακάτω.	Αν	δεν	μπορείτε	να	δείτε	ολόκληρη	

την κεφαλή βίδας, συνεχίστε να γυρίζετε τη λαβή αριστερόστροφα μέχρι να 
δείτε ολόκληρη την κεφαλή βίδας εκτεθειμένη

3. Τραβήξτε τη λαβή όπως φαίνεται.

4. Συνδέστε το σφιγκτήρα κύριου σωλήνα στον κύριο σωλήνα του ποδηλάτου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η τοποθέτηση της κάμερας στο κύριο σωλήνα αντί 
στο τιμόνι ποδηλάτου, όπως απεικονίζεται.
5. Εγκαταστήστε και σφίξτε τη λαβή ρύθμισης περιστρέφοντάς την 

δεξιόστροφα για να σταθεροποιήσετε τη θέση της βάσης του ποδηλάτου.
6. Ευθυγραμμίστε την οπή του τριπόδου της Kidizoom® Action Cam 180° 

με τη βίδα της βάσης του ποδηλάτου. Σφίξτε τη βίδα στο στήριγμα 
ποδηλάτου δεξιόστροφα για να στερεώσετε την Kidizoom® Action Cam 
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180° στη βάση στήριξης. 
7. Η Kidizoom® Action Cam 180°στερεώνεται στο ποδήλατο και είναι 

έτοιμη	για	χρήση.	Χαλαρώστε	τη	λαβή	ρύθμισης	της	γωνίας	και	μπορείτε	
να περιστρέψετε τον βραχίονα ρύθμισης της γωνίας για να ρυθμίσετε τη 
γωνία ληψης.

8. Σφίξτε τη λαβή ρύθμισης γωνίας αφού έχετε ρυθμίσει τη γωνία λήψης.
Χρήση της αυτοκόλλητης βάσης στήριξης
1. Συνδέστε την αυτοκόλλητη βάση στο σημείο στήριξης όπως απεικονίζεται. 

Αν η σύνδεση είναι σωστή θα ακούσετε έναν ήχο κλικ.*

2.	 Βεβαιωθείτε	ότι	η	επιφάνεια	στην	οποία	επιθυμείτε	να	τοποθετήσετε	την	
αυτοκόλλητη βάση είναι καθαρή και λεία.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει βρωμιά ή υγρό στην επιφάνεια ή η επιφάνεια 
είναι τραχιά, θα επηρεαστεί η απόδοση της κόλλας.

3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της επιφάνειας συγκόλλησης και 
τοποθετήστε το σε μια καθαρή, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η επιφάνεια δεν είναι πολύ επίπεδη ή κάπως καμπύλη, 
όπως αυτή του κράνους, προσθέστε τις δύο πρόσθετες αυτοκόλλητες  
ταινίες διπλής όψης (που περιλαμβάνονται) πάνω στην αυτοκόλλητη 
επίπεδη βάση, για να βελτιώσετε την περιοχή επαφής, μεταξύ της 
επιφάνειας και της αυτοκόλλητης επίπεδης βάσης.

 Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα της αυτοκόλλητης επίπεδης 
βάσης και των πρόσθετων αυτοκόλλητων ταινιών διπλής όψεως, κολλήστε 
τις δύο ταινίες στις δύο άκρες της επιφάνειας της αυτοκόλλητης επίπεδης 
βάσης, πριν προσαρμόσετε την αυτοκόλλητη επίπεδη βάση στην 
επιφάνεια που θέλετε να την κολλήσετε.

4. Εφαρμόστε σταθερή πίεση στην αυτοκόλλητη επίπεδη βάση και στην 
επιφάνεια επαφής, εξασφαλίζοντας ότι η βάση έρχεται σε επαφή με 
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ολόκληρη την επιφάνεια.
*Λάβετε υπόψη ότι η βάση στήριξης και η αυτοκόλλητη επίπεδη βάση 

υπάρχουν μέσα στη συσκευασία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε αυτή την πίεση για αρκετά λεπτά για να αυξήσετε 

την ισχύ συγκόλλησης.
5. Συνιστάται η αυτοκόλλητη επίπεδη βάση να παραμείνει στην επιφάνεια 

σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ημέρα πριν από τη χρήση, ώστε να 
επιτευχθεί	η	καλύτερη	τελική	αντοχή.	Μετά	από	20	λεπτά,	σε	θερμοκρασία	
δωματίου, θα επιτευχθεί περίπου το 50% της τελικής αντοχής, 90% μετά 
από	24	ώρες	και	100%	μετά	από	72	ώρες

6. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή του τριπόδου της κάμερας με τη βίδα της 
αυτοκόλλητης βάσης. Σφίξτε τη βίδα της βάσης στήριξης δεξιόστροφα για 
να στερεώσετε την κάμερα.

7.	 Χαλαρώστε	τη	λαβή	και	περιστρέψετε	τον	βραχίονα	για	να	ρυθμίσετε	τη	
γωνία λήψης.

8. Σφίξτε τη λαβή αφού έχετε ρυθμίσει τη γωνία λήψης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις η αυτοκόλλητη επιφάνεια τοποθετηθεί και κολληθεί σε 
μια συσκευή, μην την αποκολλήσετε. Διαφορετικά, η απόδοση της κόλλας 
μπορεί να μειωθεί και μπορεί να μην λειτουργήσει καλά για μεταγενέστερη 
χρήση.	η	βάση	μπορεί	να	αποσπαστεί	από	το	αυτοκόλλητο	μέρος.	Πιέστε	την	
αποσπώμενη λαβή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα για να διαχωρίσετε 
τα δύο μέρη.

Προσοχή: Μην	ρυθμίζετε	το	στήριγμα	του	ποδηλάτου	/	βάση	στήριξης	κατά	
την οδήγηση.
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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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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ
 ΚΑΡΠΟΥ

ΒηΜΑ	1:
Εντοπίστε	την	θηλειά	στο	τέλος	του	ιμάντα.	Περάστε	τη	μέσα	από	το	άγκιστρο	
και στη συνέχεια τραβήξτε τη από την άλλη πλευρά.

ΒηΜΑ	2:
Περάστε	την	άκρη	του	ιμάντα	μέσα	από	τη	θηλειά	και	τραβήξτε	τον	μέχρι	
το τέλος.

ΒηΜΑ	3:
Βεβαιωθείτε	ότι	η	θηλειά	είναι	ασφαλισμένη	σφιχτά	γύρω	απο	το	άγκιστρο	
της κάμερας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Ο	ιμάντας	καρπού	μπορεί	επίσης	να	συνδεθεί	στο	άγκιστρο	της	
αδιάβροχης θήκης.
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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

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


