
Dětský	digitální	fotoaparát	
 

Tento fotoaparát je speciálně navržen jako „první“ digitální fotoaparát pro vaše děti. Jeho odolná 
konstrukce umožňuje dětem, aby si vyzkoušely fotografování jako přenosnou elektronickou hru. 
Obsahuje port USB a kabel k připojení k počítači za účelem prohlížení a editace fotografií.  

Abyste fotoaparát maximálně využili, přečtěte si pozorně návod a uschovejte jej k pozdějšímu 
nahlédnutí. Užijte si svého nákupu a radosti se svými dětmi.  

Pozor! Děti, které tento fotoaparát používají, musí být pod neustálým dohledem dospělého. Před 
užitím fotoaparátu je třeba jim řádně vysvětlit jeho správné používání. Pozor! Dbejte, aby nedošlo k 
pádu fotoaparátu ani jej nevystavujte silným vibracím a nárazům.  

Pozor! Netlačte na LCD displej silou ani jej nevystavujte nárazům ostrých předmětů. 

 Pozor! Dbejte, aby se do fotoaparátu nedostala vlhkost, tekutiny, kov nebo hořlavé předměty.  

Balení obsahuje: • Digitální fotoaparát • Kabel USB • Návod k použití 

Pozor!  Pro ukládání fotografií nebo videa není k dispozici žádná vnitřní paměť. Chcete-li uložit 
fotografie nebo videa, musíte do fotoaparátu vložit externí paměťovou kartu. Vstup pro paměťovou 
kartu se nachází z boku přístroje pod napájecí zdířkou. Zasuňte kartu micro SD do otvoru pro kartu 
SD.  Při zapnutí přístroje se v rohu LCD obrazovky objeví ikona karty SD a počet snímků, které lze ještě 
uložit na kartu SD. Chcete-li kartu SD vyjmout, opatrně ji vytáhněte ze vstupu pro kartu. 

První zapnutí: Pro zapnutí stiskněte po dobu asi 5ti vteřin hvězdičku 

Tlačítky šipky : můžete měnit tón fotek a kreativní rámečky fotografií 

Tlačítkem se symbolem sluníčka získáte přístup do menu, šipky pohybují menu , výběr potvrdíte 
tlačítkem spouště 

Tlačítko se symbolem fotografie slouží k prohlížení uložených fotografií na paměťové kartě. 

2 palcový fotoaparát pro nejmladší! 2v1 - kromě pořizování fotografií vám také umožňuje nahrávat plné 
rozlišení HD videa se zvukem!  Zařízení umožňuje aplikovat různé efekty na fotografie. 

Produkt je vybaven baterií 450 mAh, která umožňuje nepřetržitý provoz přibližně 2 hodiny. Kromě toho je 
jednou z funkcí tohoto zařízení automatické vypnutí , které lze nastavit ve 3 časových intervalech: 

• certifikáty: CE, EN 71 
• věk: 3+ 
• rozlišení fotografie: 1 MPix, 2 MPix, 3MPix 
• rozlišení videa: 1080P: 1440/1080; 720P: 1280/720; VGA: 640/480 
• počet snímků za sekundu: 30,00 
• rozměry (šířka / výška): 8,5 / 5 cm 
• délka kabelu: 0,5 cm 
• hmotnost: 0,13 kg 


