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Οδηγίες Χρήσης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H KidiZoom® Duo DX είναι μια διασκεδαστική και εύχρηστη ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή με δύο φακούς. Βγάλτε φωτογραφίες ή ομαδοποιήστε 
φωτογραφίες  με χρήση αστείων εφέ. Με τη λειτουργία αυτόματου πορτραίτου 
μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες και selfies. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας 
κίνησης και η λειτουργία βελτίωσης φωτογραφιών θα αναβαθμίσουν την 
εμπειρία λήψης φωτογραφιών.
Η κάμερα διαθέτει επίσης, εγγραφή βίντεο, ενσωματωμένο φλας και 
εξαιρετική λειτουργία φωνητικής εγγραφής με 5 διαφορετικά εφέ αλλαγής 
φωνής. Διαθέτει  επίσης διασκεδαστικά παιχνίδια με υποστήριξη ελέγχου 
κίνησης και δημιουργικές εφαρμογές που επιτρέπουν τη βελτίωση και 
επεξεργασία των φωτογραφιών σας με τη χρήση μίας ποικιλίας από πλαίσια, 
στάμπες και εφέ.

Πλήκτρο             
On/Off

Πλήκτρο OΚ

Ροδάκι Zoom

Πλήκτρο 
Αστερίσκου

Διαφραφή

Κυρίως 
Μενού

Πλήκτρο  
Αναπαραγωγής

Πλήκτρο 
Έντασης

Σκόπευτρο

Πίσω Selfie 
Κάμερα 

Πλήκτρο 4ων 
κατευθύνσεων

Θύρα 
USB Θύρα 

Ακουστικών
θύρα 
microSD 

Μικρόφωνο

Πλήκτρο
Επιλογών

Flash

Φακός λήψης

Κλείστρο

Περιστρε-
φόμενος
Φακός
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ
Πλήκτρο On/Off 
Πιέστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κάμερας.
Πλήκτρο εναλλαγής κάμερας 
Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία κάμερας, πιέστε αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή 
μεταξύ της μπροστινής και οπίσθιας κάμερας.
Πλήκτρο κλείστρου 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να βγάλετε μία φωτογραφία,  να ξεκινήσετε και 
να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο.
Συμβουλή: Εάν θέλετε χειρισμό του κλείστρου από αριστερόχειρα, 
ανατρέξτε  στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις Κάμερας.
Πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων  
Πιέστε αυτό το πλήκτρο και περιηγηθείτε στις φωτογραφίες ή στα βίντεό σας
 Συντόμευση Φλας : Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία φωτογραφικής 

μηχανής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών 
λειτουργιών του φλας.

 Συντόμευση χρονοδιακόπτη : Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία κάμερας, 
πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Πλήκτρο Μενού 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβείτε στο κύριο μενού ή να επιστρέψετε 
στο προηγούμενο υπομενού.
Πλήκτρο OK  
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή ή μια ενέργεια
Συμβουλή: Το πλήκτρο OK μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για λήψη 
φωτογραφίας όταν βρίσκεστε στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.
Πλήκτρο Αστέρι  
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να προσθέσετε εφέ σε φωτογραφίες και βίντεο ή 
για να εμφανίσετε το μενού εφέ σε άλλες λειτουργίες.
Περιστρεφόμενος φακός 
Περιστρέψτε τον φακό για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το εφέ του φίλτρου 
χρώματος σε λειτουργίες κάμερας ή βίντεο.
Πλήκτρο έντασης ήχου  
Πιέστε το πλήκτρο “Ένταση ήχου” και με το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων και 
επιλέξτε αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση.
Πλήκτρο διαγραφής 
Με αυτό το πλήκτρο διαγράφετε φωτογραφία, βίντεο ή ένα αρχείο φωνής
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Ροδάκι Ζουμ 

Πιέστε αυτό το πλήκτρο προς τα επάνω για μεγέθυνση και προς τα κάτω για 
σμίκρυνση.

Θύρα USB 
Συνδέστε το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται σε αυτή τη θύρα για να 
συνδεθείτε στον υπολογιστή σας.
Υποδοχή κάρτας μνήμης  
Τοποθετήστε εδώ μια κάρτα microSD (δεν περιλαμβάνεται) για επέκταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• 1 KidiZoom® Duo DX
• 1 USB καλώδιο
• 1 λουράκι καρπού
• 1 Οδηγίες Χρήσεως

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας όπως ταινία, πλαστικά 
αυτοκόλλητα,  αφαιρούμενες ετικέτες, βίδες 
συσκευασίας, κ.α δεν αποτελούν μέρος αυτού του 
παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την 
ασφάλεια του παιδιού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσεως καθώς περιέχουν 
σημαντικές πληροφορίες..

Αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να συνδεθεί μόνο με εξοπλισμό Class II που 
φέρει επάνω του το ακόλουθο σήμα: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οθόνη 2.4" TFT color LCD

Ανάλυση 
φωτογραφίας

Μπροστά Κάμερα 
Λειτουργία Υψηλής Ανάλυσης: 
    2560 x 1920 (5MP) για κανονικές φωτογραφίες
    1600 x 1200 (2MP) για φωτογραφίες με εφέ 
Λειτουργία Χαμηλής Ανάλυσης
     640 x 480 (0.3MP)
Πίσω Κάμερα για Selfie
     1600 x 1200 (Υψηλή) / 640 x 480 (Χαμηλή)
(Στο μενού Ρυθμίσεων δίνεται η δυνατότητα αλλαγής 
ανάλυσης) 
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Ανάλυση βίντεο
320 x 240 
640 x 480 όταν βγάζετε βίντεο χωρίς εφέ, 
χρησιμοποιήστε τη κάρτα μνήμης microSD 

Μέγεθος βίντεο 
ανά αρχείο

10 λεπτά με χρήση κάρτας μνήμης microSD

Ψηφιακό Zoom 4X

Εύρος εστίασης 45 cm - ∞

Εύρος Φλας 90 - 270 cm

Εσωτερική 
μνήμη

256MB ενσωματωμένη μνήμη (κοινή για το λογισμικό της 
συσκευής και την  αποθήκευση δεδομένων  χρήστη)

Μορφή αρχείο Φωτογραφίες: Standard JPEG 
Βίντεο: AVI (Motion JPEG)

Επέκταση μνήμης 
με κάρτα microSD

κάρτες microSD / microSDHC (δεν περιλαμβάνονται). 
Χωρητικότητα από 1 GB έως 32 GB

Συνδεσιμότητα Καλώδιο USB 2.0 (περιλαμβάνεται) για σύνδεση υπολογιστή

Μπαταρίες 4 αλκαλικές μπαταρίες AA (LR6)

Θερμοκρασία 
Λειτουργίας

0-40°C (32-104°F)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Είδος Ποιότητα Εσωτερική 

Μνήμη 16GB κάρτα 32GB κάρτα

Φωτό-

γραφία

0.3 MP 1,570 151,700 303,500

5.0 MP 140 13,800 27,700

Βίντεο
(min)

320 x 240 8 770 1,550 

640 x 480 N/A 320 650 

MP3
(min)

128 kbps 170 16,600 33,200 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτιμήσεις βασισμένες σε φυσιολογικές συνθήκες φωτισμού. 
Η πραγματική χωρητικότητα εξαρτάται από το περιεχόμενο της λήψης. 
Το μέγεθος ενός βίντεο περιορίζεται στα 5 λεπτά ανά αρχείο όταν γίνεται 
χρήση της εσωτερικής μνήμης και στα 10 λεπτά όταν γίνεται χρήσης της 
κάρτας μνήμης.
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ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Σημείωση: Η τοποθέτηση των μπαταριών απαιτείται να γίνεται από ενήλικα.
1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
2. Εντοπίστε τα καλύμματα των μπαταριών στις λαβές της κάμερας. Ανοίξτε 

τα καλύμματα των μπαταριών πιέζοντας τις εγκοπές προς τα μέσα.
3. Αφαιρέστε εάν υπάρχουν,παλαιές μπαταρίες.
4. Τοποθετήστε 4 καινούριες μπαταρίες AA (2 σε κάθε πλευρά) όπως 

απεικονίζεται

5. Τοποθετήστε τα καλύμματα μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι έχουν 
ασφαλίσει.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
• Χρησιμοποιείτε νέες αλκαλικές μπαταρίες ή πλήρως φορτισμένες 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NI-MH (Nickel Metal-Hydride) για καλύτερη 
απόδοση.

• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ιδίου ή αντίστοιχου τύπου όπως 
συνίσταται.

• Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών: αλκαλικές, κανονικές 
(carbon-zinc)ή επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd, Ni-MH) ή καινούριες και 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

• Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένες μπαταρίες.
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
• Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
• Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το παιχνίδι.
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• Αφαιρέστε τις μπαταρίες κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων μη χρήσης.
• Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά
• Μη φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
• Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν από τη 

φόρτιση (εάν είναι αφαιρούμενες). 
• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την 

επίβλεψη ενήλικα.

Απόρριψη των μπαταριών και του προϊόντος
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.
www.recycle-more.co.uk
www.recyclenow.com

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
H KidiZoom® Duo DX είναι συμβατή με κάρτες μνήμης microSD / 
microSDHC έως 32GB
• Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
• Εντοπίστε την υποδοχή της 

κάρτας μνήμης στο κάτω 
μέρος της κάμερας.

• Τραβήξτε το ελαστικό 
κάλυμμα.

• Τοποθετήστε την κάρτα 
μνήμης (δεν περιλαμβάνεται) 
όπως απεικονίζεται. 

• Μόλις εντοπιστεί η κάρτα 
μνήμης, θα χρησιμοποιηθεί 
ως προεπιλεγμένη πηγή 
μνήμης της κάμερας.

• Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από την υποδοχή, πιέστε μία φορά 
την κάρτα και θα βγει.
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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 των 
σημαντικών σας δεδομένων από την κάρτα μνήμης πριν τη χρησιμοποιήσετε 
στην κάμερα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ KIDIZOOM® DUO DX
• Πιέστε το πλήκτρο On/Off για ενεργοποίηση της κάμερας
• Εάν είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την κάμερα, θα ξεκινήσει 

η δοκιμαστική λειτουργία σε μορφή βίντεο (demo, Try-me). Πιέστε 
το Πλήκτρο Κλείστρου για έξοδο  από την δοκιμαστική λειτουργία. Η 
δοκιμαστική λειτουργία (demo, Try-me) θα απενεργοποιηθεί και δεν θα 
εμφανιστεί ξανά

• Μετά την έξοδο από την δοκιμαστική λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε 
την ώρα και την ημερομηνία. Πιέστε το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για 
να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία και ώρα. Πιέστε δεξιά ή αριστερά 
για μεταβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο πεδίο. Στο τέλος πιέστε το   
OK για επιβεβαίωση. Εάν θέλετε να αλλάξετε την ημερομηνία ή την ώρα 
αργότερα, θα πρέπει να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων.

• Μετά την έξοδο από την δοκιμαστική λειτουργία, όταν ενεργοποιήσετε 
την κάμερα  θα εμφανιστεί στην οθόνη η λειτουργία της κάμερας και 
μπορείτε να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών.

• Πιέστε το Πλήκτρο Μενού για να μεταβείτε στο κύριο Μένου και να 
επιλέξετε επιπλέον λειτουργίες. 

• Πιέστε το Πλήκτρο ON/OFF ξανά για να απενεργοποιήσετε την κάμερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας  
συνίσταται  τοποθέτηση νέων μπαταριών το συντομότερο δυνατό. Η 
συσκευή θα πάψει να λειτουργεί σωστά όταν εμφανιστεί το εικονίδιο της 
άδειας μπαταρία . Τοποθετήστε νέες μπαταρίες πριν συνεχίσετε να 
χρησιμοποιείτε τη κάμερα .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το KidiZoom® Duo DX 
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά εφόσον βρίσκεται σε 
λειτουργία Κάμερας ή Βίντεο. Σε άλλες λειτουργίες, ο χρόνος αυτόματης 
απενεργοποίησης είναι 2 λεπτά. Κατά τη χρήση του Wacky Photo Shaker, ο 
χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης είναι 15 λεπτά. 



999

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ Η/Υ
Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο USB καλώδιο, μπορείτε να συνδέσετε 
το KidiZoom® Duo DX σε έναν Η/Υ ή Mac . Κατά τη σύνδεση, μπορείτε να 
μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της κάμερας και του Η/Υ. Παρακαλώ ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεσή σας.
• Απενεργοποιήστε την κάμερα πριν τη σύνδεση με τον Η/Υ.

• 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 

Η/Υ. Η θύρα USB συνήθως σημειώνεται με το σύμβολο: 
• Θα εμφανιστούν δύο αφαιρούμενοι δίσκοι, ο VTech 5200 και ο VT SYSTEM 

Ο VTech 5200 είναι για την αποθήκευση των δεδομένων σας, ενώ ο              
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.

Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο KidiZoom® Duo DX
• Όταν το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο στην κάμερα, βεβαιωθείτε 

ότι το κάλυμμα της θύρας  USB καλύπτει πλήρως τη θύρα USB της κάμερας.
• Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή της κάρτας microSD είναι καλά κλεισμένη με το 

κάλυμμά της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με τον Η/Υ 
σας, μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης και μην αποσυνδέετε 
τη φωτογραφική μηχανή κατά τη μεταφορά αρχείων. Μετά την ολοκλήρωση 
της αντιγραφής αρχείων, αφαιρέστε την κάμερα ακολουθώντας τα σχετικά 
βήματα για την ασφαλή αποσύνδεση της συσκευής από τον Η/Υ σας. 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για φωτογραφίες ή βίντεο που 
τραβήχτηκαν με την κάμερα:
• Εντοπίστε και ανοίξτε το φάκελο DCIM στην αφαιρούμενη μονάδα δίσκου 

VTech 5200.
•  Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα τοποθετηθούν σε υποφακέλους μέσα στο 
φάκελο 100VTECH. Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αντιγράψτε 
και επικολλήστε τα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο σε μια τοποθεσία στον 
Η/Υ σας..
Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων φωνής που 
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έχουν καταγραφεί από την κάμερα:
• Εντοπίστε και ανοίξτε τον φάκελο VOICE στην αφαιρούμενη μονάδα 

δίσκου VTech 5200.
• Αντιγράψτε και επικολλήστε τα αρχεία στον Η/Υ σας.
Για να μεταφέρετε αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο στην κάμερα:
• Επιλέξτε από τον Η/Υ σας τα αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο που θέλετε να 

μεταφέρετε.
• Εντοπίστε και ανοίξτε τον φάκελο DOWNLOAD από τον αφαιρούμενο 

δίσκο VTech 5200, στη συνέχεια επικολλήστε και αντιγράψτε φωτογραφίες 
στον υποφάκελο  PHOTO ή βίντεο στον υποφάκελο VIDEO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην μεταφέρετε αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο που έχουν 
δημιουργηθεί από άλλες κάμερες στο KidiZoom® Duo DX, καθώς αυτές οι 
μορφές αρχείων ενδέχεται να μην είναι συμβατές.

Μετά την ολοκλήρωση, αποσυνδέστε την κάμερα ακολουθώντας τα 
βήματα ασφαλούς αποσύνδεσης συσκευής από Η/Υ. Στη συνέχεια 
μπορείτε να αποσυνδέσετε το USB καλώδιο από τον Η/Υ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ Η/Υ:
Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 ή Windows® 10.
macOS version 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 ή 10.13.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κυρίως Μενού
• Πιέστε το Πλήκτρο Μενού για να μπείτε στο κυρίως Μενού και να 

επιλέξετε λειτουργία.
 • Πιέστε το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων  ώστε να επιλέξετε την 

επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώστε πιέζοντας OK.
• Η διαδραστική ταπετσαρία θα μετακινηθεί 

σύμφωνα με τη γωνία κλίσης της κάμερας.
• Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία με μια 

προκαθορισμένη φωτογραφία ή μπορείτε να 
επιλέξετε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Ρυθμίσεις.

1. Κάμερα (Camera) 
Εφέ φωτογραφίας και Λειτουργίες εικόνας
Για να προσθέσετε αυτοκόλλητα, πλαίσια, εφέ με αστείες εικόνες και 
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φανταστικά εφέ πιέστε το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων Αριστερά  ή Δεξιά  
και επιλέξτε αυτό που θέλετε ή πατήστε το Πλήκτρο Μενού  και μεταβείτε 
στο μενού εφέ φωτογραφιών για να επιλέξετε ένα εφέ φωτογραφίας.
Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το εφέ του φίλτρου χρώματος, γυρίστε το 
περιστρεφόμενο φακό στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Το φίλτρο 
θα επηρεάσει επίσης και άλλα επιλεγμένα εφέ φωτογραφίας.
Η λειτουργία 3X Photo Burst θα λάβει 3 φωτογραφίες σε ένα πάτημα του 
κλείστρου. Τo φλας και το έγχρωμο φίλτρο θα απενεργοποιηθούν σε αυτή 
τη λειτουργία για να επιτευχθεί η γρήγορη συνεχής λήψη.
Η λειτουργία αυτόματου πορτραίτου θα σας επιτρέψει να τραβήξετε αυτόματα 
τις φωτογραφίες selfie. Απλά μείνετε μπροστά από την κάμερα και περιμένετε 
τις λέξεις “Say cheese!”. Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση, με τη λήξη η κάμερα θα  
τραβήξει μία φωτογραφία. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες φωτισμού είναι όσο 
το δυνατόν καλύτερες και ότι η κάμερα βρίσκεται σε σταθερή θέση για την 
καλύτερη ανίχνευση προσώπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάμερα είναι στο αθόρυβο η φράση “Say cheese!” δεν θα 
ακουστεί. 
Αυτόματος χρονοδιακόπτης
Ενεργοποιήστε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη στις Ρυθμίσεις του Μενού 
για την αντίστροφη μέτρηση πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας. Στην 
οθόνη προεπισκόπησης μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο 4ων 
κατευθύνσεων προς τα κάτω   για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Φλας
Η εργοστασιακή ρύθμιση λειτουργίας φλας είναι ρυθμισμένη στο Auto-flash 

, κατά τη διάρκεια της λήψης και ανάλογα με το φωτισμό το φλας θα 
ενεργοποιείται ή όχι. Πιέστε προς τα επάνω το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων 

 ώστε να το αλλάξετε  σε: μόνιμα Ενεργό  ή Ανενεργό  όποτε 
χρειάζεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φλας της κάμερας δεν είναι διαθέσιμο στις παρακάτω 
συνθήκες.
• Λειτουργία 3X Photo Burst.
• Κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας.
• Αν τα επίπεδα μπαταρίας είναι χαμηλά και 

εμφανίζεται το εικονίδιο .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε το αυτόματο 
φλας όταν τραβάτε μια φωτογραφία κοντά σε ένα  
προσώπο ή ζώο για να αποφύγετε τις βλάβες στα 
μάτια.

2. Video 
Στη λειτουργία Βίντεο μπορείτε να τραβήξετε κανονικά βίντεο ή βίντεο με 
προσθήκη αστείων κινουμένων σχεδίων καθώς και να προσθέσετε διάφορα 
χρωματικά φίλτρα. Επιλέξτε το εικονίδιο της λειτουργίας βίντεο στο κύριο 
μενού και πιέστε το πλήκτρο   για είσοδο.
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Λήψη κανονικού βίντεο
• Πιέστε το Πλήκτρο Κλείστρου  ή το Πλήκτρο 

 για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την 
εγγραφή βίντεο.

• Χρησιμοποιήστε το ροδάκι ζουμ για τη 
λειτουργία ψηφιακού ζουμ.

• Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το 
εφέ χρωματικού φίλτρου, γυρίστε το 
περιστρεφόμενο δαχτυλίδι του φακού όταν δεν βρίσκεστε σε λειτουργία  
λήψης βίντεο. Το φίλτρο θα επηρεάσει επίσης τυχόν επιλεγμένα θέματα.

Επιλέξτε ένα Live Face Filter
• Επιλέξτε ένα Live Face Filter πιέζοντας δεξιά 

ή αριστερά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων 
και πιέζοντας OK για επιβεβαίωση. Πιέστε το 
κλείστρο για την έναρξη της εγγραφής και το 
φίλτρο θα ακολουθήσει την κίνηση σας.

• Πιέστε το πλήκτρο Αστέρι για να μπείτε στο 
μενού του Live Face Filter και να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός φωτισμός και κρατήστε τη κάμερα σταθερή 
για να μπορέσει να αναγνωρίσει το πρόσωπο.

3. Κάμερα Collage   
Με το Collage, μπορείτε να κάνετε φωτογραφικά collage τραβώντας μία 
αλληλουχία φωτογραφιών.
Αρχικά πιέστε αριστερά ή δεξιά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για να 
επιλέξετε σχέδιο. 
Στο επιλεγμένο σχέδιο ακολουθήστε τα πλαίσια για λήψη φωτογραφίας 
πιέζοντας το κλείστρο ή το OK. Εάν θέλετε να ξανατραβήξετε τη τελευταία 
πόζα, απλά πιέστε το Delete για διαγραφή.
Όταν έχετε ολοκληρώσει τη λήψη όλων των φωτογραφιών, πιέστε το OK για 
επιβεβαίωση και αποθήκευση της φωτογραφίας. Τώρα μπορείτε να δείτε το  
collage.

4. Αναπαραγωγή (Playback) 
Πιέστε το Playback για να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας.
• Πιέστε επάνω ή κάτω στο πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για να δείτε το 

επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο.
• Με το ροδάκι του Zoom μπορείτε να δείτε μικρογραφίες όλων των 
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φωτογραφιών. Στη συνέχεια πάλι με το ροδάκι του zoom μπορείτε να 
μεγαλώσετε ξανά τις φωτογραφίες.

• Πιέστε το OK για αναπαραγωγή βίντεο. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής 
πιέστε αριστερά ή δεξιά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για να 
προχωρήσετε πίσω ή μπροστά με 2πλάσια ταχύτητα. Ξαναπιέστε για 4X 
ταχύτητα. Πιέστε άλλη μία φορά ή πιέστε το OK για να επανέλθει στη 
κανονική ταχύτητα.

• Όταν κάνετε ζούμ σε μία φωτογραφία χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 4ων 
κατευθύνσεων για μετακίνηση σε συγκεκριμένο σημείο της φωτογραφίας. 
Χρησιμοποιήστε το ροδάκι του zoom ή πιέστε το OK για επιστροφή σε 
κανονική προβολή.

• Πιέστε το πλήκτρο με το αστέρι για προβολή του μενού με τις ταπετσαρίες. 
Επιλέξτε Yes για ρύθμιση της τρέχουσας ως τη ταπετσαρία στο κυρίως 
μενού.

5. Αναπαραγωγή Μουσικής (Music Player) 
Στη λειτουργία Music Player, μπορείτε να ακούσετε τη δική σας μουσική 
από αρχείο μορφής MP3 αποθηκευμένα στο φάκελο MUSIC της εσωτερικής 
μνήμης της κάμερας ή της κάρτας μνήμης. Θα πρέπει για αυτό να μεταφέρετε 
αρχεία MP3 από τον Η/Υ στη κάμερα. 
• Τα μουσικά αρχεία θα εμφανιστούν σε αλφαβητική σειρά.
• Πιέστε επάνω - κάτω το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων και όταν επιλέξετε 

αρχείο πιέστε το OK για αναπαραγωγή του αρχείου..
• Εάν κατά την προβολή των περιεχομένων του φακέλου, θέλετε να φύγετε 

από το φάκελο, επιλέξτε στη πρώτη σειρά της λίστας.
• Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου, πιέστε δεξιά ή αριστερά για κίνηση 

εμπρός ή πίσω. Πιέστε OK για παύση ή επανέναρξη της αναπαραγωγής.
• Αν θέλετε να διαγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία πιέστε το πλήκτρο 

διαγραφής Delete.
• Πιέστε τον αστερίσκο για μετάβαση στις επιλογές μουσικής (Music 

Options) και για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής
Μενού Μουσικών επιλογών (Music Options)
Πιέστε αριστερά και δεξιά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για ρύθμιση των 
επιλογών:
• Ρυθμίστε την επιλογή "τυχαία" (Shuffle) στο ON για αναπαραγωγή 

μουσικής με τυχαία σειρά.
• Ρυθμίστε την "επανάλληψη" (Repeat) στο ONE για αναπαραγωγή του ίδιου 

μουσικού κομματιού. Ρύθμιση στο "όλα" (ALL) θα κάνει συνεχή επανάληψη 
όλων των μουσικών κομματιών του φακέλου.
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Πιέστε το "αστέρι" (Star) για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή μουσικής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι κλειστή όταν γίνεται 
αναπαραγωγή μουσικής.

6. Προβολή φωτογραφιών Wacky 
Στην προβολή φωτογραφιών  (Wacky Slideshow), θα δείτε τις φωτογραφίες 
σας με αστεία εφέ.
Υπάρχει μία καθυστέρηση στη μετάβαση από τη μία φωτογραφία στην 
άλλη. Υπάρχουν επίσης διάφορες επιλογές με εφέ μετάβασης από τη μία 
φωτογραφία στην άλλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φωτογραφίες δεν αποθηκεύονται με τα αστεία εφέ, απλά 
προβάλονται με αυτά.
Πιέστε το "αστέρι" (Star) για να μπείτε στο μενού Wacky Slideshow και κάντε 
τις ρυθμίσεις σας:
• Μουσική υπόκρουση-Background Music: Επιλέξτε ανάμεσα σε 3 τραγούδια 

ή απενεργοποιήστε τη μουσική.
• Αστεία Εφέ - Wacky Effects: On ή  Off
• Τυχαία - Shuffle: On ή Off
• Καθυστέρηση - Delay: Ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης μετάβασης από 

φωτογραφία σε φωτογραφία.

7. Δημιουργικά εργαλεία Creative Tools 
Πιέστε αριστερά ή δεξιά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για επιλογή της 
επιθυμητής λειτουργίας και πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

A.  Επεξεργασία Φωτογραφίας Photo Editor
Στην επεξεργασία φωτογραφιών, μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια στις 
φωτογραφίες, σφραγίδες, ειδικά εφέ και εφέ φαντασίας σε μία φωτογραφία. 

Πιέστε επάνω ή κάτω το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για την προβολή 
φωτογραφιών, στη συνέχεια πιέστε OK για επιβεβαίωση της επιλογής και 
επεξεργασία. Το μενού επεξεργασία θα εμφανιστεί. Χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για επιλογή λειτουργίας και πιέστε OK για να 
ξεκινήσετε.

 Πλαίσια Φωτογραφιών Photo Frames

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για προσθήκη πλαισίου σε μία φωτογραφία. 
Πιέστε δεξιά ή αριστερά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για να επιλέξετε ένα 
πλαίσιο και στη συνέχεια πιέστε OK για επιβεβαίωση.
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 Σφραγίδες Stamps
Επιλέξτε μία σφραγίδα για τη φωτογραφία σας. Πιέστε αριστερά ή δεξιά 
το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων και επιλέξτε μία σφραγίδα, στη συνέχεια 
πιέστε επάνω ή κάτω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Πιέστε το πλήκτρο 
OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας. Στη συνέχεια με το πλήκτρο 4ων 
κατευθύνσεων τοποθετήστε τη σφραγίδα. Τέλος με το πλήκτρο OK 
επιβεβαιώστε το σημείο τοποθέτησης στης σφραγίδας.

 Ειδικά Εφέ Special Effects

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προσθέσετε μία παραμόρφωση, 
εφέ καλειδοσκοπίου ή χρωματικό εφέ στη φωτογραφία σας. Πιέστε 
δεξιά ή αριστερά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για επιλογή ενός εφέ, 
στη συνέχεια με το επάνω ή κάτω αλλάξτε το μέγεθος ή το σημείο στην 
οποία θα τοποθετηθεί. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας. 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για μετακίνηση του εφέ 
εκεί που θέλετε να τοποθετηθεί, στη συνέχεια πιέστε OK για επιβεβαίωση 
της επιλογής.
Για το φίλτρο χρωματικών εφέ, απλά επιλέξτε  το εφέ και στη συνέχεια πιέστε 
το OK για επιβεβαίωση.
Σημείωση: Η δημιουργία ειδικών εφέ στη κάμερα μπορεί να πάρει 
περισσότερο από 1 λεπτό.

 Εφέ Φαντασίας Fantasy Effects
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για προσθήκη εφέ στη φωτογραφία. Πιέστε 
αριστερά, δεξιά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για επιλογή εφέ και στη 
συνέχεια επιβεβαιώστε με το OK.

 Παράβλεψη Undo
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για παράβλεψη της τελευταίας επεξεργασίας.

 Αποθήκευση ως Save As
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για αποθήκευση της επεξεργασμένης 
φωτογραφίας.

Σημείωση: Η αποθήκευση μίας επεξεργασμένης φωτογραφίας μπορεί να 
πάρει περισσότερο από 1 λεπτό.

B.  Κινούμενη Εικόνα Animation Maker
Το εργαλείο Animation Maker δημιουργεί τη δική σας κινούμενη εικόνα. 
Υπάρχουν διαθέσιμα δείγματα, μέσα στο μενού από τα οποία μπορείτε να 
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επιλέξετε ποιο να προσθέσετε στο δικό σας project. Πιέστε το πλήκτρο 4ων 
κατευθύνσεων επάνω ή κάτω για να επιλέξετε, στη συνέχεια πιέστε αριστερά ή 
δεξιά για προσθήκη λειτουργίας και επιβεβαιώστε με OK. Για τη διαγραφή ενός  
project, πιέστε τη "διαγραφή" Delete  και πιέστε "Ναι"  Yes για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υποδείγματα δεν μπορούν να επεξεργαστούν.

Αναπαραγωγή Play Animation 
Μπορείτε να δείτε την κινούμενη εικόνα σας με διασκεδαστικό ήχο και φόντο. 
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής πιέστε OK για διακοπή και επιστροφή στο 
project.

Επεξεργασία Edit Project 
Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε επιπλέον ένα project:

 
Προσθήκη πλαισίου - 
Add frames

Βγάλτε περισσότερες φωτογραφίες με 
πλαίσιο. 
(Μέγιστος αριθμός πλαισίων  = 100)

 Αναπαραγωγή - 
Play animation

Προβολή κινούμενης εικόνας με φόντο και 
μουσική.

 

Αποθήκευση - Save as 
video

Αποθήκευση της κινούμενης εικόνας 
ως βίντεο (αρχείο AVI) για προβολή ή 
αποθήκευση σε Η/Υ.
(Χρειάζονται λίγα λεπτά για την αποθήκευση 
του βίντεο)

 

Προηγμένες επιλογές - 
Αdvanced options

Αλλαγή ρυθμίσεων:
• Ταχύτητα κινούμενης εικόνας
• Μουσική φόντου
• Επικάλυψη του πλαισίου στην εικόνα 

προβολής

Νέο New Project 
Βγάλτε φωτογραφίες και κάντε τες πλαίσιο για την κινούμενη εικόνα 
σας. Με την ολοκλήρωση λήψης φωτογραφιών μπορεί να γίνει συνεχής 
αναπαραγωγή ως κινούμενη εικόνα. Στην εικόνα προβολής πιέστε OK ή το 
κλείστρο λήψης φωτογραφίας και το εικονίδιο κάμερας ανάβει. Η τελευταία 
φωτογραφία θα επικαλύψει την εικόνα. Πιέστε το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων 
δεξιά ή αριστερά αφού έχετε ολοκληρώσει τη λήψη φωτογραφιών και θα σας 
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εμφανιστεί η λειτουργία επιλογής φωτογραφιών. Πιέστε αριστερά ή δεξιά για 
αναπαραγωγή της κινούμενης εικόνας, προχωρήστε σε επεξεργασία της ή 
δημιουργήστε ένα νέο project.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διαγράψετε το τρέχον πλαίσιο πιέζοντας 
"διαγραφή" Delete. Θα εμφανιστεί το μενού διαγραφής πλαισίων, επιλέξτε 
το πλαίσιο και πιέστε "ναι" Yes για επιβεβαίωση.

Γ.  Αναγνώριση Αστείου Προσώπου Silly Face Detector

Με τη λειτουργία Silly Face Detector, μπορείτε να 
βγάλετε φωτογραφία  ενός φίλου και η εφαρμογή 
θα σας πει πόσο αστεία είναι η γκριμάτσα που θα 
κάνει ο φίλος σας!
Τοποθετήστε το πρόσωπο στο κέντρο του πλαισίου. 
Όταν το πλαίσιο γίνει πράσινο, έχει γίνει αναγνώριση 
προσώπου. Πιέστε το OK για την έναρξη της 
διαδικασίας, σε λίγο θα έχετε το αποτέλεσμα. Για να 
δείτε τα τελευταία 3 αποτελέσματα πιέστε δεξιά, αριστερά το πλήκτρο 4ων 
διευθύνσεων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα αποτελέσματα της εφαρμογής είναι τυχαία και απλά για 
να διασκεδάσετε. και δεν έχουν σχέση με τη πραγματικότητα

Δ.  Φωνητική εγγραφή Voice Recorder 

Στη λειτουργία φωνητικής εγγραφής, μπορείτε να ηχογραφήσετε την δική 
σας φωνή με διάρκεια έως 10 λεπτά ανά αρχείο. Επιλέξτε το εικονίδιο 
φωνητικής εγγραφής  από το κυρίως Μενού.

• Πιέστε το Πλήκτρο   για την έναρξη της ηχογράφησης. Στην οθόνη 
αναβοσβήνει το εικονίδιο εγγραφής . Πιέστε πάλι το Πλήκτρο  για 
να διακόψετε την ηχογράφηση. Μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης  
το αρχείο θα εμφανιστεί στη λίστα εγγραφών.

• Για την αναπαραγωγή του αρχείου με την φωνή σας, επιλέξτε το αρχείο 
και πιέστε το Πλήκτρο .Το εικονίδιο αναπαραγωγής αναβοσβήνει . 
Πιέστε το Πλήκτο  ξανά για παύση.

• Στην λίστα των φωνητικών εγγραφών πιέστε αριστερά  ή δεξιά  και 
επιλέξτε το εικονίδιο εγγραφής  για να ξεκινήσετε μία καινούρια 
εγγραφή ή το το εικονίδιο αναπαραγωγής  για να ακούσετε το 
επιλεγμένο αρχείο.

• Για να προσθέσετε ένα διασκεδαστικό εφέ αλλαγής φωνής σε υπάρχων 
αρχείο, πιέστε αριστερά  ή δεξιά  ώστε να επιλέξτε το εικονίδιο με 
τον αστερίσκο  , στη συνέχεια πιέστε το Πλήκτρο  ή πιέστε το 
Πλήκτρο με τον αστερίσκο .

Μέσα στο μενού, πιέστε το Πλήκτρο 4 - κατευθύνσεων  ώστε να 
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επιλέξετε ένα εφέ φωνής, στη συνέχεια πιέστε το Πλήκτρο   για να 
προσθέσετε το επιλεγμένο εφέ. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε  το νέο  
αρχείο ως άλλο αρχείο φωνής, πιέστε το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων 
μετακινηθείτε στο εικονίδιο αποθήκευσης  και πιέστε το Πλήκτρο . 

8. Παιχνίδια Games 
Υπάρχουν 5 - παιχνίδια στο KidiZoom® Duo DX. Στο μενού Games, 
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για να επιλέξετε ένα παιχνίδι 
και πιέστε  OK.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην απομονώνεστε από το περιβάλλον όταν παίζετε.
A. Chomp Challenge (AR game)
Ήρθε η ώρα για μία πρόκληση! Τοποθετήστε το 
πρόσωπο σας στο κέντρο της εικόνας και όταν 
εμφανιστεί φαγητό, προσποιηθείτε ότι το τρώτε. 
Μην κινήστε, όταν δείτε να εμφανίζονται άλλα 
αντικείμενα εκτός φαγητού! Να είστε προσεκτικοί, 
εάν χάσετε περισσότερα από 2 θα πρέπει να 
επαναλάβετε την πρόκληση πριν προχωρήσετε στο 
επόμενο επίπεδο.
B. Σώστε τον Ωεκανό Save the Ocean (AR game)
Βοηθήστε στον καθαρισμό του ωκεανού. Κινήστε 
τη κάμερα και πιέστε OK όταν κάποια σκουπίδια 
βρεθούν στον στόχο. Προσοχή να μην πειράξετε 
τα πλάσματα του βυθού που θα βρεθούν στο 
στόχαστρο. 
Γ. Αναγνώρηση Τεράτων Monster Detector (AR game)
Βρείτε τα κατάλληλα χρώματα για να ανακαλύψετε 
τα τέρατα! Πρώτα, ανακαλύψτε την αλληλουχία των 
χρωμάτων και πιέστε OK για συνέχεια. Κινήστε την 
κάμερα στο περιβάλλον για να βρείτε τα χρώματα 
του περιβάλλοντος με τη σωστή σειρά. Όταν βρείτε 
το σωστό χρώμα, τοποθετήστε το στο κέντρο του 
στόχου στην οθόνη σας και ο στόχος θα ανάψει 
κόκκινος πριν μετακινηθείτε στο επόμενο χρώμα. Όταν βάλετε όλα τα 
χρώματα στη σωστή σειρά, ένα τέρας θα εμφανιστεί για να το πολεμήσετε. 
Κρατήστε το στο κέντρο του στόχου και πιέστε OK επανειλημμένα για να το 
πιάσετε. 
Επιλέξτε το βιβλίο τεράτων  για να δείτε όλα τα τέρατα που έχετε πιάσει.
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Δ. Σούσι Μανία Sushi Mania 
Σε αυτό το παιχνίδι είστε ο master sushi chef! 
Οι πελάτες παραγγέλνουν και εσείς πρέπει να 
ετοιμάσετε τις παραγγελίες σας με τη σωστή σειρά

E. Bounce Around

Με το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων πιάστε τη μπάλα 
και σπάστε τα τούβλα. 

Χρονικό όριο παιχνιδιού 

Εάν θέλετε να θέσετε ημερήσιο χρονικό όριο στο 
οποίο θα παίζει το παιδί, μπορείτε να πάτε τις 
"γονικές ρυθμίσεις"  (Parental Settings) στο μενού 
Ρυθμίσεις. 

9. Ρυθμίσεις Settings 
Πιέστε αριστερά ή δεξιά το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για να ρυθμίσετε 
τη κάμερα.
A. Ρύθμιση Ταπετσαρίας Set Wallpaper
Εδώ μπορείτε να ορίσετε την αγαπημένη ταπετσαρία σας ή μία από τις δικές 
σας φωτογραφίες ως εικόνα φόντου του κυρίως μενού.
Πιέστε επάνω ή κάτω για να επιλέξετε την ταπετσαρία που επιθυμείτε και 
πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Για να ορίσετε μία από τις δικές σας φωτογραφίες 
ως ταπετσαρία, επιλέξτε το εικονίδιο φωτογραφίας για να μεταβείτε στην 
οθόνη επιλογής φωτογραφιών. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη φωτογραφία που 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για επιβεβαίωση.
B. Μνήμη
Δείτε τη κατάσταση της εσωτερική μνήμης της κάμερας ή της κάρτας μνήμης 
(εφόσον έχει τοποθετηθεί). Υπάρχουν 3 επιλογές:
1.Διαγραφή φωτογραφιών και  Βίντεο   Erase All Photos and Videos
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της εσωτερικής 
μνήμης της φωτογραφικής μηχανής ή την κατάσταση μνήμης της κάρτας 
μνήμης (εάν υπάρχει). Εδώ υπάρχουν τρεις εντολές :
2. Διαμόρφωση Format
Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα στην εσωτερική 
μνήμη ή στην κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί).
3. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων Factory Reset
Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει τα περιεχόμενα 
που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη και θα επαναφέρει όλες 
τις ρυθμίσεις του συστήματος στις εργοστασιακές, π.χ. ευρετήριο αρχείων, 
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ανάλυση φωτογραφιών, επίπεδο παιχνιδιού και πρόσωπα παιχνιδιών.
Μετά από αυτές τις τρεις εντολές θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης, τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη δεν εμφανίζονται στην κάμερα, εκτός 
εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης. Όταν η εσωτερική μνήμη του KidiZoom® 
Duo DX γεμίσει ή όταν εξαντληθούν τα ευρετήρια αρχείων, θα πρέπει να 
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων από την εσωτερική 
μνήμη της φωτογραφικής μηχανής στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, 
διαγράψτε τα αρχεία στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής για 
να ελευθερώσετε χώρο.
Γ. Ρυθμίσεις κάμερας Camera Settings
Ρυθμίστε διάφορες επιλογές στην κάμερα. Πιέστε επάνω ή κάτω για να 
επιλέξετε ένα πεδίο και μετά πιέστε το πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων για την 
εναλλαγή των επιλογών.
Ανάλυση μπροστινής κάμερας (Front Camera Resolution) – για την 
καλύτερη ποιότητα εικόνας, επιλέξτε υψηλή ανάλυση ή επιλέξτε 
χαμηλή  ανάλυση  εάν θέλτε να έχετε χώρο για να αποθηκεύσετε 
περισσότερες φωτογραφίες.
Συχνότητα φωτισμού σε εσωτερικό χώρο (Indoor Light Frequency) 
- Η εργοστασιακή ρύθμιση για την συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι ανάλογη με την περιοχή σας. Αφήστε την ρύθμιση της κάμερας στην 
εργοστασιακή τιμή εκτός αν ταξιδεύετε.
Κλείστρο για Αριστερόχειρες Left-Handed Shutter Button – Ρυθμίστε 
το κλείστρο για Αριστερόχειρες στη θέση On ή Off. Όταν η επιλογή είναι 
στη θέση On, οι λειτουργίες "Επιλογές Κάμερας" (Camera Selector) και 
"Κλείστρου" (Shutter) θα αναστραφούν.
Δ. Ημερομηνία & Ώρα (Date & Time)
Αυτό το μενού εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Αν θέλετε 
να αλλάξετε την ημερομηνία ή την ώρα, πιέστε το Πλήκτρο ΟΚ. Μετά την 
είσοδο σας στο μενού επιλέξτε Set Date & Time. Στη συνέχεια στο πλήκτρο 
4ων κατευθύνσεων πιέστε επάνω ή κάτω για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. 
Πιέστε αριστερά ή δεξιά για να  μεταβείτε στο επόμενο πεδίο. Μόλις 
τελειώσετε, πιέστε το Πλήκτρο ΟΚ για έξοδο σας από το Μενού..
E. Γλώσσα (Language)
Επιλέξτε από τη λίστα διαθέσιμων γλωσσών την επιθυμητή για τη λειτουργία 
της κάμερας.
Ζ. Γονικός Έλεγχος  (Parental Controls)
Ο γονικός έλεγχος σας επιτρέπει να περιορίσετε τον χρόνο χρήσης για τα                     
5 προεγκατεστημένα παιχνίδια της κάμερας.
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Στην επιλογή Γονικός Έλεγχος (Parental Control), πιέστε  παρατεταμένα το 
Πλήκτρο με Αστερίσκο μέχρι να δείτε ένα αναδυόμενο πλαίσιο που ζητά 
κωδικό πρόσβασης. Με το Πλήκτρο 4ων κατευθύνσεων εισάγετε τα 2 ψηφία 
που προκύπτουν από την απάντηση στο ερώτημα για “passcode” και πιέστε 
το Πλήκτρο ΟΚ για να συνεχίσετε.
Στην επόμενη οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές:
Απενεργοποίηση παιχνιδιών Disable games – Αυτή η επιλογή θα 
απενεργοποιήσει όλα τα παιχνίδια και τα υπομενού των παιχνιδιών θα είναι 
κρυφά από το Κυρίως μενού.
15 / 30 / 60 / 90 λεπτά ανά ημέρα – Όταν ο συνολικός χρόνος παιχνιδιού 
φτάσει τη ρυθμισμένη τιμή το παιχνίδι θα διακοπεί και θα είναι πάλι διαθέσιμο 
την επόμενη ημέρα. 
Η. Δήλωση Συμμόρφωσης FCC Compliance Statement
Αυτή η σελίδα επιβεβαιώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με τους 
κανονισμούς FCC. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Κρατήστε την κάμερα καθαρή σκουπίζοντάς την με ένα ελαφρώς νωπό 

πανί.
2. Κρατήστε την κάμερα μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μακριά 

από οποιαδήποτε άμεση πηγή θερμότητας.
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η φωτογραφική μηχανή δεν χρησιμοποιείται 

για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Μην ρίχνετε την κάμερα σε σκληρή επιφάνεια και μην την εκθέτετε σε 

υγρασία ή τη βυθίζετε σε υγρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα πολύ μικρό ποσοστό του κοινού, λόγω μιας προϋπάρχουσας 
κατάστασης, μπορεί να παρουσιάσει επιληπτικές κρίσεις ή στιγμιαία 
απώλεια συνείδησης κατά την προβολή ορισμένων τύπων χρωμάτων ή 
μοτίβων που αναβοσβήνουν.
Ενώ το KidiZoom® Duo DX 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® Duo DX ως ελεγκτή παιχνιδιών 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει κόπωση ή 
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δυσφορία. Συνιστούμε στα παιδιά να κάνουν 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε 
ώρα παιχνιδιού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ                          
Δείτε τον παρακάτω πίνακα εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη λειτουργία 
του KidiZoom® Duo DX

Πρόβλημα Επίλυση

Η κάμερα δεν λειτουργεί 1.Αφήστε τη φωτογραφική μηχανή για λίγα 
λεπτά χωρίς μπαταρίες και αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες.
2.Ενεργοποιήστε την κάμερα. Θα πρέπει τώρα 
να λειτουργεί σωστά.
3.Εάν η κάμερα δεν λειτουργεί, τοποθετήστε  
νέες μπαταρίες.

Η λήψη εικόνας δεν 
είναι ξεκάθαρη

1.Ελέγξτε αν η κάμερα είναι σταθερή.
2.Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες φωτισμού του 
περιβάλλοντος λήψης είναι καλές.
3.Ελέγξτε εάν το παραθυράκι προστασίας του 
φακού της κάμερας είναι καθαρό.

Δεν είναι δυνατή η 
σύνδεση με υπολογιστή

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

Δεν είναι δυνατή η 
ανίχνευση της κάρτας 
μνήμης

1.Ελέγξτε εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί 
σωστά.
2. Ελέγξτε εάν η κάρτα μνήμης είναι συμβατή. 
Η κάμερα μπορεί να υποστηρίξει μόνο κάρτα 
microSD ή microSDHC.
3. Ελέγξτε αν το σύστημα αρχείων της κάρτας 
μνήμης σας είναι FAT ή FAT32, το KidiZoom® 
Duo DX δεν υποστηρίζει συστήματα αρχείων 
NTFS ή exFAT. Πρέπει να δημιουργήσετε 
αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών 
δεδομένων από την κάρτα μνήμης και να τα 
διαμορφώσετε στο σύστημα αρχείων FAT ή 
FAT32 πριν χρησιμοποιήσετε το KidiZoom® 
Duo DX.
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Δεν είναι δυνατή η 
αποθήκευση αρχείων

Ελέγξτε αν η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη.
Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, 
ελέγξτε την εσωτερική μνήμη KidiZoom® 
Duo DX.

Δεν είναι δυνατή η 
προβολή των βίντεο 
ή φωτογραφιών που 
αντιγράφηκαν στον Η/Υ

1.Ελέγξτε αν τα αρχεία φωτογραφίας ή 
βίντεο, βρίσκονται στον σωστό κατάλογο 
του KidiZoom® Duo DX. Οι φωτογραφίες 
πρέπει να τοποθετούνται στο φάκελο 
DOWNLOAD / PHOTO και τα βίντεο θα πρέπει 
να τοποθετούνται στον φάκελο DOWNLOAD 
/ VIDEO όταν το KidiZoom® Duo DX είναι 
συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή.
2.Το KidiZoom® Duo DX υποστηρίζει μόνο τις 
παρακάτω μορφές:
Φωτογραφίες σε Τυπική μορφή JPEG και
βίντεο σε AVI (κινούμενο JPEG).  Δημιουργούνται 
από το KidiZoom® Duo DX

Η οθόνη δεν φαίνεται 
φυσιολογική

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή 
και αφήστε την για λίγα λεπτά χωρίς 
μπαταρίες ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών στο 212 000 2002. Ένας εκπρόσωπος μας θα χαρεί 
να σας εξυπηρετήσει.

ΠΏΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΏΤΟΓΡΑΦΙΑ
Είστε έτοιμοι να διασκεδάσετε φωτογραφίζοντας; Ακολουθούν μερικές 
συμβουλές για το πώς θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με το νέο σας 
KidiZoom® Duo DX.
Βήμα Πρώτο Αρχικά περάστε το λουράκι στον καρπό σας για να κρατήσετε 
σωστά το νέο σας KidiZoom.
Βήμα Δεύτερο Υπάρχουν δύο τρόποι να σκοπεύσετε πριν βγάλετε μία 
φωτογραφία. Είτε  χρησιμοποιόντας την έγχρωμη οθόνη LCD στο πίσω μέρος 
του KidiZoom, είτε μέσα από τα δύο σκόπευτρα που υπάρχουν επάνω από 
την οθόνη.
Σημείωση: Αυτό που βλέπετε μέσω των διπλών σκόπευτρων ενδέχεται 
να μην είναι ακριβώς το ίδιο με την έγχρωμη οθόνη LCD και την τελική 
φωτογραφία.
Βήμα Τρίτο Τώρα είστε έτοιμοι να βγάλετε κάποιες φωτογραφίες! 
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Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το KidiZoom όσο πιο σταθερά μπορείτε και με τα 
δύο χέρια.
Βήμα Τέταρτο Πηγαίνετε κοντά στο αντικείμενο που φωτογραφίζετε. 
Προσοχή, όχι πολύ κοντά γιατί η φωτογραφία θα είναι θολή. Αυτή η 
φωτογράφιση μπορεί να χρειαστεί κάποιες επιπλέον προσπάθειες για την 
απόκτηση εμπειρίας , οπότε μην ανησυχείτε αν δεν βγάλετε τη φωτογραφία 
σας σωστά την πρώτη φορά.
Βήμα Πέμπτο Το KidiZoom έχει αυτόματο φλας, οπότε μην ανησυχείτε αν 
νομίζετε ότι η φωτογραφία σας μπορεί να είναι λίγο σκοτεινή. Αν βγάζετε 
φωτογραφίες σε εξωτερικό περιβάλλον, όπως μία ηλιόλουστη μέρα, να 
στέκεστε με τον ήλιο πίσω σας
Βήμα Έξι Ακούστε το κλικ που κάνει το KidiZoom όταν βγάζετε μια 
φωτογραφία. Αφού ακούσετε τον ήχο κλικ, μπορείτε να βγάλετε την επόμενη 
φωτογραφία σας! 
Καλή Διασκέδαση!

KidiZoom® Duo DX Συχνές Ερωτήσεις
Ερώτηση 1:Έχω αγοράσει ένα VTech® KidiZoom® Duo DX, αλλά δεν 
λειτουργεί στον Η/Υ μου, ο Η/Υ μου ψάχνει για έναν driver.Έχω ψάξει στο 
διαδίκτυο και δεν μπορώ να βρω έναν VTech® camera driver.  Τι μπορώ να 
κάνω; 
Απάντηση: Δεν υπάρχει ξεχωριστός driver για το KidiZoom® Duo DX. 
Χρησιμοποιεί έναν κύριο αποθηκευτικό χώρο. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι 
συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα Windows®, ξεκινώντας με το 
Windows® 2000 Service Pack 3 (συμπεριλαμβανομένων των Windows® XP, 
Vista και άνω) και MacOS 9.0 ή παραπάνω.
Αν ο υπολογιστής σας πληροί αυτές τις απαιτήσεις του λειτουργικού 
συστήματος αλλά εξακολουθεί να ψάχνει για έναν driver, επικοινωνήστε 
με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για περαιτέρω βοήθεια. Για 
παλαιότερα λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζουν μαζική 
αποθήκευση, μπορεί να είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αναβάθμισης 
συστήματος ή προγράμματος συσκευής driver μαζικής αποθήκευσης. Και 
πάλι, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.
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Ερώτηση 2: Οι εικόνες που λαμβάνω δεν ταιριάζουν με αυτό που βλέπω 
όταν κοιτάω μέσα από το σκόπευτρο. Η πραγματική εικόνα που έχει ληφθεί 
καλύπτει μια περιοχή μεγαλύτερη από αυτήν που δείχνει το εικονοσκόπιο.
Απάντηση: Η πραγματική εικόνα και η αποθηκευμένη ψηφιακή εικόνα 
μπορεί να διαφέρουν λόγω της διάθλασης του φωτός μέσω του φακού του 
εικονοσκοπίου. Το φως κάμπτεται μέσα από τους φακούς σε διαφορετικές 
γωνίες με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η απόσταση μεταξύ του 
φακού και των ματιών σας, η γωνία με την οποία βλέπετε τους φακούς και 
ακόμα και την απόσταση μεταξύ των ματιών σας. Σε γενικές γραμμές, όταν 
οι φακοί τοποθετούνται κοντά στα μάτια με τον τρόπο που προορίζονται 
να είναι, το φως θα διαθλασθεί μέσω των φακών με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επικεντρώνεται σε μια πιο στενή και πλησιέστερη περιοχή, καθιστώντας την 
εικόνα και την περιοχή θέασης μικρότερη από αυτό που έχει καταγραφεί 
ψηφιακά.
Ερώτηση 3: Ποια είναι η τιμή ISO (ευαισθησία φωτός) του KidiZoom® Duo 
DX;
Απάντηση: Το KidiZoom® Duo DX χρησιμοποιεί μια τιμή auto-ISO. Ρυθμίζει 
αυτόματα τον χρόνο έκθεσης και την ευαισθησία φωτός ανάλογα με τον 
φωτισμό του περιβάλλοντος.
Ερώτηση 4: Η κάμερα ενεργοποιείται και στη συνέχεια σβήνει αμέσως
Απάντηση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε νέες μπαταρίες. Εάν δεν 
υπάρχει κακή επαφή λόγω βρωμιάς στο ελατήριο / μεταλλική πλάκα 
επαφής ή παραμόρφωση του ελατηρίου επαφής ή της μεταλλικής πλάκας 
επαφής, η κάμερα θα πρέπει να ανάψει. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά 
την τοποθέτηση νέων μπαταριών, ενδέχεται η κάμερα σας να έχει κάποιο 
ελάττωμα.
Ερώτηση 5: Γιατί οι εικόνες μου είναι μερικές φορές κοκκώδεις και ασαφείς; 
Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την ποιότητα της εικόνας;
Απάντηση: Σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό, ο ρυθμός καρέ (ταχύτητα 
κλείστρου) πέφτει για να επιτρέψει μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης. Το 
μειονέκτημα αυτού είναι ότι οποιαδήποτε κίνηση στο πλαίσιο ή στο χέρι 
που συγκρατεί την κάμερα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
θολότητα. Επιπλέον, ο αισθητήρας κάμερας θα μαλακώσει τις άκρες σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού για να εξουδετερώσει το σκοτάδι μειώνοντας 
το θόρυβο της εικόνας. Και αυτό μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε 
μια θολή εικόνα. Προσπαθήστε να βελτιώσετε τον φωτισμό για να έχετε 
καλύτερα αποτελέσματα.
Η ευαισθησία του αισθητήρα φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού και η ευπάθεια της εικόνας στο κούνημα των χεριών έχουν 
βελτιωθεί στα πιο πρόσφατα μοντέλα.
Ερώτηση 6: Μπορώ να διαγράψω μια ομάδα εικόνων ταυτόχρονα ή πρέπει 
να τις διαγράφω μία προς μία;
Απάντηση: Εάν συνδέσετε το KidiZoom® Duo DX στον υπολογιστή σας 
και έχετε πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο μνήμης ή την κάρτα μνήμης 
ως εξωτερική μονάδα δίσκου, μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες για 
διαγραφή ανά πάσα στιγμή.
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Ερώτηση 7: Εάν κατά λάθος διαγράψω τις εικόνες με αναδιαμόρφωση, 
υπάρχει κάποιος τρόπος να τις επαναφέρω;
Απάντηση: Δυστυχώς, αν διαγράψετε τις εικόνες μορφοποιώντας την 
εσωτερική μνήμη αποθήκευσης, δεν υπάρχει τρόπος να τις ανακτήσετε. 
Υπάρχει λογισμικό τρίτου που μπορεί να βοηθήσει στην ανάκτηση 
των διαγραμμένων δεδομένων από το χώρο αποθήκευσης, αλλά δεν 
συνιστούμε να το χρησιμοποιήσετε
Ερώτηση 8: Η αλλαγή μπαταριών διαγράφει την εσωτερική μνήμη της 
συσκευής;
Απάντηση: Η αντικατάσταση της μπαταρίας υπό κανονική λειτουργία όπως 
περιγράφεται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο χρήσης δεν πρέπει να προκαλέσει 
καταστροφή δεδομένων ή απώλεια δεδομένων τόσο στην ενσωματωμένη 
μνήμη όσο και στην κάρτα μνήμης
Ερώτηση 9: Όταν συνδέω τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB, λαμβάνω 
το μήνυμα “Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται, μία από τις συσκευές USB που 
είναι συνδεδεμένες σε αυτόν τον υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά και τα 
Windows® δεν το αναγνωρίζουν”.
Απάντηση: Αυτό είναι πιθανότατα  θέμα hardware ή λειτουργικού 
συστήματος OS. Κάποιοι καταναλωτές έχουν αναφέρει αυτό το πρόβλημα με 
τους υπολογιστές τους να μην αναγνωρίζουν συσκευές μαζικής αποθήκευσης 
όλων των ειδών. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας 
για υποστήριξη..
Ερώτηση 10: Προσπαθώ να μεταφέρω τις φωτογραφίες μου στον 
υπολογιστή μου. Έκανα τη σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες (συνδέοντας 
το καλώδιο USB με την κάμερα και τον υπολογιστή). Στον υπολογιστή 
εμφανίζεται η νέα μονάδα δίσκου, ωστόσο δεν μεταφέρονται αυτόματα 
οι φωτογραφίες. Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω την 
αντιγραφή των φωτογραφιών μου;
Απάντηση: Η λειτουργία αντιγραφής μεταφοράς φωτογραφιών δεν ξεκινά 
από μόνη της. Αφού συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας και 
η μονάδα είναι έτοιμη, μπορείτε να ανοίξετε τη μονάδα δίσκου, να δείτε 
τον φάκελο DCIM και να βρείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με το 
KidiZoom® Duo DX Επιπλέον, εάν θέλετε να αντιγράψετε φωτογραφίες που 
θα προβληθούν στην κάμερα, μπορείτε να το κάνετε μετακινώντας τα αρχεία 
εικόνας JPEG στο φάκελο DOWNLOAD / PHOTO.

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 ή Windows® 10, έκδοση 
10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 ή 10.13. Τα λογότυπα Microsoft® και Windows® 
είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε 
άλλες χώρες. Τα λογότυπα Macintosh και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., 
καταχωρημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά 
σήματα είναι περιουσία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ

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

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

Βήμα 3:
Βεβαιωθείτε ότι η θηλειά είναι 
ασφαλισμένη σφιχτά γύρω από                                                                                                                                              
το πιαστράκι της κάμερας.
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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.

Σημείωση: Τα μεταλλικά τμήματα του KidiZoom® Duo DX είναι μονωμένα.

Αναπαραγωγή Μουσικής Ακουστικά

Μέγιστη τάση 
εξόδου ≤150mV Χαρακτηριστική τάση 

εύρους ζώνης ≥75mV

 



10

                                           
                
                                             
     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
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