INSTRUÇÕES
Parabéns pela compra do Kiddypix Robozz!
Com esta câmara pode tirar fotografias e gravar vídeos com a sua filha ou filho,
ver efeitos divertidos e jogar jogos diferentes.
Esperamos que você se divirta muito!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USANDO A CÂMERA PELA PRIMEIRA VEZ
Para usar a câmera, você precisa de 3 pilhas AAA e um cartão micro SD. Eles não estão incluídos.
Use um cartão micro SD de alta qualidade; A capacidade máxima de armazenamento deve ser de 32 GB.
Formate seu cartão de memória usando o menu de configuração da câmera antes de usá-lo pela primeira vez.
A opção "Formatar" pode ser encontrada no menu "Configurações".
Por razões de segurança, as baterias devem ser armazenadas com segurança para evitar acidentes ou ferimentos.
Para inserir as baterias e o cartão micro SD, você deve primeiro abrir o parafuso da tampa da bateria com a chave de fenda
fornecida. Certifique-se de que a tampa está bem fechada depois de inserir as pilhas e o cartão de memória.
ATENÇÃO! A câmera não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao risco de sufocamento.

BOTÕES E FUNÇÕES DA CÂMERA

2. Flash
1. gravação de fotos ou vídeos

3. Molduras de fotos / botão de efeito

4. Tampa do compartimento da batería
Parafuso para fixação da tampa da bateria / cartão micro SD / porta
USB / Reset

7. Visualizador

6. Botão Mode

8. Apagar todos os ficheiros

Display

5. Botão Excluir

9. Botão liga / desliga

14. Alto-falante

12. OK

10. Microfone

13. Botão de seta Baixo / Esquerda 11. Botão de seta Cima / Direita
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1.

Botão do obturador - gravação de fotos ou vídeos
Pressione este botão para tirar uma foto ou iniciar e parar a gravação de vídeo.

2.

Flash
Activar/desactivar a função de flash premindo brevemente o botão liga / desliga up (9).

3.

Molduras de fotos / botão de efeito
Ao usar o modo de foto, pressione este botão de moldura de foto.
Para alternar entre todas as caixas e efeitos, pressione os botões de seta para a esquerda e para a direita (11+13).
Você pode simplesmente tirar fotos então.
Para sair dos efeitos do quadro, pressione o botão da moldura da foto novamente.

4.

Tampa do compartimento da batería
Parafuso para fixação da tampa da bateria / cartão micro SD / porta USB
Por razões de segurança, as baterias devem ser armazenadas com segurança para evitar acidentes ou ferimentos.
Para inserir as baterias e o cartão micro SD, você deve primeiro abrir o parafuso da tampa da bateria com a chave
de fenda fornecida.
Certifique-se de que a tampa está bem fechada depois de inserir as pilhas e o cartão de memória.
Use um cartão micro SD de alta qualidade; A capacidade máxima de armazenamento deve ser de 32 GB.
Formate seu cartão de memória usando o menu de configuração da câmera antes de usá-lo pela primeira vez.
A opção "Formatar" pode ser encontrada no menu "Configurações".

5.

Botão Excluir
No modo de reprodução, use o botão de seta para selecionar o arquivo que você deseja excluir e confirme com
este botão para excluir o arquivo.

6.

Botão Mode
Selecione o modo de operação (foto, vídeo, jogos, reprodução, configuração) e confirme com o botão OK.

7.

Visualizador

8.

Apagar todos os ficheiros
Se pretender eliminar todos os ficheiros de uma só vez, prima o botão de eliminação (8) no modo de reprodução
e confirme.

9.

Botão liga / desliga

10. Microfone
11. Botão de seta Cima / Direita
12. Botão OK
Confirme o menu selecionado ou a opção de configuração.
13. Botão de seta Baixo / Esquerda
14. Alto-falante
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MENU DA CÂMERA

MODO FOTO
Pressione o botão de modo e selecione o modo de foto usando o botão de seta.
Confirme com o botão OK.
Agora você pode tirar fotos pressionando o botão do obturador.
Efeito de moldura de foto:
Enquanto estiver usando o modo de foto, pressione o botão da moldura de foto.
Para alternar entre quadros e efeitos, pressione os botões de seta para a esquerda e para a direita.
Depois de escolher um quadro, basta pressionar o botão do obturador para tirar uma foto emoldurada.
Para sair do efeito de moldura, pressione o botão de moldura de foto novamente.

MODO DE VÍDEO
Pressione o botão de modo e selecione o modo de vídeo usando o botão de seta.
Confirme com o botão OK.
Agora você pode gravar vídeos pressionando o botão do obturador.
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MODO DE REPRODUÇÃO
Pressione o botão de modo e selecione o modo de reprodução usando o botão de seta.
Confirme com o botão OK.
Agora você pode ver suas fotos e vídeos e alternar entre eles usando o botão de seta.
Para excluir um arquivo, pressione o botão Excluir (5) e confirme com OK.
Para apagar todos os ficheiros simultaneamente, prima a tecla apagar (8) e confirme com OK.

MENU DE CONFIGURAÇÃO
Pressione o botão de modo e selecione o modo de configuração usando o botão de seta.
Confirme com o botão OK.
Você está agora no menu de configuração.
Aqui você pode alterar as seguintes configurações usando o botão de seta para selecionar as diferentes opções:
-

Resolução da foto: 5M / 3M / 2M / 1.3M

-

Foto Temporizador (Temporizador): Desligado / 2 / 5 / 10 seg.

-

Resolução de vídeo: 1080FHD, 1080P, 720P

-

Gravação em loop: Desligado / Ligado

-

Carimbo de data: off / on

-

Selecione o idioma para o menu da câmera.

-

Protetor de tela: desligado / 1 minuto / 2 minutos / 3 minutos

-

Desligamento automático: Desligado / após 1 / 3 / 5 minutos

-

Freqüência: 50HZ / 60HZ

-

conexão USB

-

Formate o cartão micro SD
Pressione OK e confirme pressionando OK.
Por favor, note: O processo de formatação irá apagar todos os arquivos no cartão micro SD.

-

Configuração de data e hora.
Pressione o botão de seta para a esquerda e para a direita para definir a hora / minuto / segundo, as teclas para
cima e para baixo para aumentar ou diminuir os valores de hora / minuto / segundo e pressione OK para
confirmar.

-

Redefinir para as configurações padrão
Pressione configurações padrão e confirme presionando OK.
Todas as configurações estabelecidas anteriormente serão redefinidas para as configurações de fábrica.
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JOGO "CAIXA DE EMPURRAR"
Pressione o botão Modo e use a tecla de seta para selecionar o jogo.
Confirme a seleção com OK.
O objectivo do jogo é usar as caixas amarelas para afastar todos os
pontos vermelhos.
Controles:
Disparo de foto/vídeo = Para baixo
Tecla de efeito = Para cima
Tecla de seta para a esquerda = Para a esquerda
Tecla de seta para a direita = Para a direita
à esquerda

para baixo

GAME "TETRIS"

à direita

ach oben / rotate shapes

Pressione o botão Modo e selecione o modo usando
a tecla de seta para parar o jogo.
Confirme a seleção com OK.
Objectivo do jogo:
Complete o maior número possível de linhas do quebra-cabeça Tetris.
Controles:
Tecla de efeito = Girar formas
Tecla de seta para a esquerda = Para a esquerda
Tecla de seta para a direita = Para a direita
Diverte-te!
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CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA ...
Molduras fotográficas e efeitos: como eles funcionam?
Enquanto estiver usando o modo de foto:
Pressione o botão Molduras de fotos / botão de efeito e selecione um quadro ou efeito pressionando os botões de seta
para a esquerda e para a direita.
Para remover o efeito de quadro, pressione o botão photo / effects frame novamente.
Luz do flash: como funciona?
Activar/desactivar o flash premindo brevemente o botão ligar/desligar (9).
Como posso deletar meus arquivos?
Pressione o botão de modo e selecione o modo de reprodução usando o botão de seta.
Confirme com o botão OK.
Agora você pode ver suas fotos e vídeos e alternar entre eles usando o botão de seta.
Para excluir um arquivo, pressione o botão Excluir (5) e confirme com OK.
Para apagar todos os ficheiros simultaneamente, prima a tecla apagar (8) e confirme com OK.
Como posso trocar as pilhas?
Para usar a câmera, você precisa de 3 pilhas AAA. Eles não estão incluídos.
Por razões de segurança, as baterias devem ser armazenadas com segurança para evitar acidentes ou ferimentos.
Para inserir as baterias e o cartão micro SD, você deve primeiro abrir o parafuso da tampa da bateria com a chave de fenda
fornecida.
Certifique-se de que a tampa está bem fechada depois de inserir as pilhas e o cartão de memória.

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Resoluções de fotos:
5MP* (2592×1944), 3MP* (2048×1536), 2MP* (1920×1080), 1.3MP (1280×960)
Resoluções de vídeo:
1080FHD* (1920x1080), 1080P* (1440x1080), 720P (1920x720)
Tela de 2,0 "/ 5cm
Lente do ângulo de visão de 110 °
Memória externa: cartão micro SD de até 32 GB (não incluído)
Microfone embutido
Alto-falante embutido
Freqüência: 50 Hz / 60 Hz
Temporizador automático: on / off / 2 segundos. / 5 segundos. / 10 segundos.
Flash embutido
Várias molduras instaladas
2 jogos instalados
3 pilhas AAA (não incluídas)
*interpolado
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Para garantir o funcionamento ideal da sua câmera, observe as seguintes informações importantes:
Cartão MicroSD:
- Certifique-se de que o seu cartão de memória está formatado na câmara antes de o utilizar pela primeira vez (Definições >
Formato).
- A capacidade máxima do cartão de memória não deve ser superior a 32GB.
A utilização de cartões de memória que excedam a capacidade máxima recomendada pode resultar em erros de arquivo.
- O tempo de gravação depende da resolução selecionada.
Pilhas:
- Se não utilizar a câmara durante muito tempo, retire as pilhas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
ATENCAO: A câmara não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao perigo de asfixia.
ATENCAO: Proteja sempre a sua câmara de quedas, golpes e solavancos.
- Mantenha uma distância suficiente de objetos que geram campos magnéticos fortes ou ondas de rádio, para evitar
danificar o produto ou afetar a qualidade do som e da imagem.
- Guarde o dispositivo num local seco e sem pó (à temperatura ambiente) e nunca exponha o produto a altas temperaturas
ou à luz solar direta permanente.
- No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou odores desagradáveis que saiam da unidade, desligue-a
imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um incêndio.

Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.
A Easypix GmbH reserva-se o direito a erros ou omissões.
Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
O fabricante declara que a marcação CE foi aposta a este produto em conformidade com os requisitos essenciais e as
disposições pertinentes das directivas europeias.

A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_robozz.pdf
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Eliminar a embalagem
Ordenar os materiais da embalagem. Adicione papelão e papelão aos resíduos de papel, as folhas devem ser recicladas.

Eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias pelos consumidores em
residências particulares na União Europeia.
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Você deve
devolver seus resíduos de equipamentos e/ou baterias/acumuladores aos pontos de coleta apropriados para a reciclagem
de equipamentos elétricos e eletrônicos e/ou baterias/acumuladores. Para obter mais informações sobre a reciclagem
deste equipamento e/ou baterias, contacte o governo local, a loja onde adquiriu o equipamento ou uma empresa de
eliminação de resíduos. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais e garante uma forma segura de
reciclar para a saúde humana e o meio ambiente.

Aviso de bateria
- Não desmonte nem bata na bateria. Tenha cuidado para não curto-circuitar a bateria. Não exponha a bateria a altas
temperaturas. Não use a bateria se ela vazar ou se expandir.
- Carregue sempre através do sistema. Se a bateria for substituída pelo tipo errado, existe o risco de explosão.
- Mantenha a bateria longe de crianças.
- As baterias podem explodir se forem expostas a um fogo aberto. Nunca jogue pilhas no fogo.
- Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
- A bateria deve ser removida e descartada separadamente antes de descartar o dispositivo.

Aviso sobre peças pequenas
A câmara não é adequada para crianças com menos de 3 anos de idade devido ao risco de asfixia.
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