
L.O.L. Surprise!™  HD Kamera
Předveďte se před kamerou!  Použijte HD kameru k pořizování 
fotografií a selfie. Natočte zábavná videa se zelenou obrazovkou a 
přidejte jeden z více než 40 speciálních efektů. Vytvářejte stránky 
komiksů a animace se zastavením pohybu. Změňte svůj hlas a 
přidávejte do videí zvuky. Zahrajte si vzrušující hry.
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SELFIE TYČ / STATIV

L.O.L. Surprise!™  
HD Kamera

KLÁVESNICE

DOMŮ ENTER PLAY

MOŽNOSTI
TLAČÍTKA
SMĚRU

SMAZAT

1. 2,4" barevná HD kamera s LCD 
obrazovkou
2. Stativ / Selfietyč
3. Zelenou obrazovku
4. Řemínek na zápěstí
5. Micro-USB kabel

Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko "DOMŮ" po dobu 3 
sekund, dokud se nezapne obrazovka a nezazní zvuk.

Předtím, než dáte výrobek dítěti, odstraňte veškerý obal včetně 
plastových krytů, pásky, vazby, štítků a obalových zámků. Plastový 
kryt na povrchu fotoaparátu je součástí balení pro ochranné účely a 
měl by být před použitím odstraněn.

OBSAH
Součástí balení je pouze 
jedna L.O.L. Surprise!™ HD 
kamera. Více zobrazené 
pouze pro informaci.

SPECIFIKACE

Životnost baterií Až 2 hodiny

Angličtina, španělština, francouzština, 
holandština, němčina, italština, polštinaPodporované jazyky

Lithium Polymerová 
baterie (nevyměnitelná)

Konektivita

Bezdrátové připojení: BLE připojení L.O.L. 
Surprise!™ Smartwatch 2.0 Kabel Micro-
USB: 2.0
(Součástí pro připojení k počítači)

Baterie

Optimální provozní a 
nabíjecí teplota 14ºF (-10ºC) ~ 104ºF (40ºC)

Obrazovka 2,4” barevný LCD

Rozsah zaostření 1,5' – nekonečno

Vnitřní paměť

Formát souboru

MicroSD karta (není součástí 
balení):

Fotografie (JPEG), Video (MP4)

Doporučuje se až 128 GB, Class 
10 nebo vyšší

256 MB (sdíleno se systémovými daty,
skutečná paměť pro uživatele bude menší)

Paměťové úložiště

Řešení

Úložný 
prostor

FOTOGRAFIE

VIDEA

Řešení

2.0 MP

5.0 MP

720p

1080p

Vnitřní paměť

410

94

4 min 10 sec

2 min

1,060 min

640 min

32 GB microSD 
karta (není 
součástí balení)

160,000

45,700

Pixely

FOTOGRAFIE

VIDEA

Nízké rozlišení

1600 x 1200
(2.0 MP)

Střední rozlišení

1280 x 720
(720p)

1920 x 1080
(1080p)

Vysoké rozlišení

2560 x 1920
(5.0 MP)

-
-

-
-

POŽADAVKY NA SYSTÉM
Mezi kompatibilní systémy patří operační systém Microsoft® 
Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 a Windows® 10 nebo 
počítač Macintosh s macOS X verze 10.13 a 10.14. Jiné operační 
systémy mohou být kompatibilní nebo způsobilé pro upgrade na 
kompatibilní systém. Je vyžadován port USB.

1. KAMERA:
2. 2. Vložte jednu stranu Micro-USB kabelu do portu.
3. 3. Zasuňte velký konec USB do portu USB na počítači.
POZNÁMKA: Kamera nebude přístupná dokud nebude Micro-USB kabel 
připojen.

MICRO-USB KABEL
POZNÁMKA: Dospělá osoba musí zařízení nabít a připojit k počítači.
Pomocí přiloženého Micro-USB kabelu připojte zařízení k počítači, abyste 
mohli přenášet fotografie a videa, nabíjet zařízení a aktualizovat firmware.

1.

2. 

 Zasuňte větší konec kabelu Micro-USB do portu USB na počítači.

Nadzvedněte kryt nad portem Micro-USB na L.O.L. Surprise!™ HD 
kameře a zasuňte Micro-USB kabel do portu.

3. Jakmile je zařízení plně nabito, symbol baterie se na obrazovce rozsvítí 
zeleně. Odpojte zařízení od Micro-USB kabelu. Baterii nepřebíjejte.

4. Nyní můžete zapnout zařízení a začít hrát.

Otevřete kryt portu na straně L.O.L. Surprise!™ HD Kamera a 
zapojte konec Micro-USB kabelu do portu. Zapojte nabíjecí 

kabel do USB portu na vašem počítači.

•  Další INFORMACE O BATERIÍCH naleznete na straně 23. 
POZNÁMKA: 

NABÍJENÍ BATERIE
Před použitím se doporučuje L.O.L. Surprise!™ HD kamera plně nabít pro 
optimální výkon.
POZNÁMKA: Zařízení by mělo být před nabíjením VYPNUTÉ. Chcete-li 
vypnout, podržte tlačítko Domů po dobu asi 5 sekund, dokud se neozve 
zvuk a zařízení se nevypne.
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Přibližně po minutě nečinnosti se kamera vypne. Jedním stisknutím 
tlačítka Domů zařízení probudíte.

1. Na svém počítači navštivte WWW.MGAE.COM/LOLSURPRISE-
CAMERA a stáhněte si instalační program firmwaru.

2. Vypnutí kamery. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte 
tlačítko DOMŮ na přední straně zařízení po dobu asi 5 sekund, dokud 
se neozve zvuk a obrazovka se nevypne.

3. Postupujte podle kroků na straně 4 pro připojení kabelu Micro-USB 
k fotoaparátu a počítači.

4. V instalačním programu firmwaru klikněte na Aktualizace firmwaru. 
Na obrazovce počítače se zobrazí ukazatel průběhu, nebo pokud jsou 
vaše hodinky aktuální, bude na nich uvedeno „Firmware je aktuální“. 
Pokud je aktuální, řádně vysuňte zařízení z počítače.

5.  Jakmile se na ukazateli průběhu na vašem počítači zobrazí, že je 
dokončeno, řádně vysuňte zařízení z počítače. Poté odpojte kabel 
Micro-USB.

6. Zapnutí kamery. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte 
tlačítko DOMŮ po dobu asi 5 sekund. Na zařízení se zobrazí 
obrazovka aktualizace firmwaru. Stiskněte značku zaškrtnutí a 
počkejte, až se dokončí načítání indikátoru průběhu, aby byla 
dokončena aktualizace firmwaru.

POZNÁMKA: Po opětovném zapnutí fotoaparátu se doporučuje 
zařízení vypnout a znovu zapnout, abyste potvrdili úspěšnost 
aktualizace.

SPUŠTĚNÍ L.O.L. Surprise!™ HD Kamery
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko Domů na přední straně 
zařízení po dobu asi 5 sekund, dokud se nezapne obrazovka a nezazní zvuk.
Při prvním spuštění fotoaparátu se ujistěte, že je firmware aktuální.
Ujistěte se, že je zařízení plně nabité (viz strana 4).
Nejprve budete vyzváni k nastavení jazyka, formátu data, času,
a název zařízení.
Další informace o nastavení těchto funkcí naleznete v části NASTAVENÍ na
strany 19-20.

PROBUZENÍ L.O.L. Surprise!™ HD Kamery

PAMĚŤOVÁ KARTA MICRO-SD
Chcete-li uložit více fotografií a videí, vložte paměťovou kartu microSD do 
slotu nad portem USB. (Paměťová karta Micro-SD není součástí dodávky.) 
Další informace o úložišti paměti naleznete na straně 3.
S fotoaparátem se doporučuje používat 32GB microSD kartu.
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POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU
Fotoaparát lze používat dvěma způsoby. Chcete-li jej použít jako selfie 
fotoaparát, odklopte čočku fotoaparátu. Při použití v přední poloze jej 
posuňte zpět dolů.

Přední poloha 
kamery

Poloha selfie kamery

POZNÁMKA: 
Pro vaši bezpečnost budou při připojování k počítači pomocí kabelu Micro-
USB kamera a mikrofon na vašem zařízení deaktivovány, protože zařízení 
musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z 
počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

PŘENOS SOUBORŮ Z FOTOAPARÁTU
Před přenosem souborů by mělo být zařízení VYPNUTÉ. Pro vypnutí podržte 
tlačítko Domů po dobu asi 5 sekund, dokud nezazní zvuk a obrazovka se nevypne.

Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu Micro-USB a postupujte 
podle pokynů na straně 4.

Na vašem počítači uvidíte vyměnitelný disk s názvem LOLSURPRISE CAMERA. 
Klepnutím na tuto jednotku přenesete soubory ze zařízení do počítače pomocí 
složek nazvaných FOTOGRAFIE a VIDEA. Zkopírujte a vložte soubory v těchto 
složkách do požadovaného umístění v počítači. TIP: Soubory fotografií a videí 
nebudou z L.O.L. Surprise!™ HD Studio Camera, dokud je ručně nesmažete ze 
zařízení stisknutím tlačítka koše v aplikacích pro fotografie a video.

Do fotoaparátu nemůžete načítat fotografie nebo videa z jiných zařízení, protože 
typy souborů nemusí být kompatibilní.

POZNÁMKA: Jakmile je zařízení připojeno k počítači, během přenosu souborů 
neodpojujte fotoaparát ani kabel. Jakmile fotoaparát dokončí přenos, řádně 
vysuňte zařízení z počítače. Poté fyzicky odpojte kabel a fotoaparát.
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POUŽÍVÁNÍ SELFIE TYČE/STATIVU
L.O.L. Surprise!™ HD Kamera lze použít jedním ze tří způsobů: ruční 
zařízení, selfie tyč nebo jako stativ. Při použití selfie tyče nebo 
stativu postupujte podle níže uvedených pokynů.

Pro připevnění selfie tyče/stativu, 
zašroubujte šroub na horní straně 
tyče do spodní části fotoaparátu. 
Pokračuje dokud nebude stativ 

zcela upevněn.

Pro nastavení kamery, uvolněte 
knoflík a posuňte kameru 

dopředu nebo dozadu. 
Otočením knoflíku utáhněte a 

zajistěte.

Pokud chcete selfie tyč přeměnit 
na stativ, vytáhněte nohy.

Zatlačte je zpět, abyste se 
vrátili zpět na selfie tyč.

TLAČÍTKA KLÁVESNICE
Tlačítko Domů
Stisknutím a podržením tlačítka Domů na klávesnici fotoaparátu po 
dobu asi 3 sekund fotoaparát zapnete. Chcete-li fotoaparát vypnout, 
znovu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
Při normálním přehrávání se stisknutím tlačítka Domů vrátíte na 
předchozí obrazovku. Trvalým stisknutím se vrátíte zpět do hlavní 
nabídky.
Tlačítka směru
Pomocí šipek doleva, doprava, nahoru nebo dolů procházejte ikony na 
obrazovce.
Tlačítko Smazat
Stisknutím smažete obrázky nebo videa. Po stisknutí se objeví dvě ikony. 
Značka zaškrtnutí a ikona X. Zaškrtnutím je smazat a ikona X zruší 
požadavek na smazání.
Tlačítko Možnosti
Pokud je v levém dolním rohu viditelná ikona možností, zobrazíte 
dostupné možnosti stisknutím tlačítka Možnosti.
Tlačítko Enter
Stisknutím tlačítka Enter vyberte režim.
Tlačítko Přehrát
Stisknutím spustíte přehrávání videí v Galerii.
Tlačítko spouště
Tlačítko spouště lze použít k fotografování v režimu fotoaparátu, 
nahrávání videí v režimu videa nebo nahrávání zvuku v režimu nahrávání 
zvuku.

        DOMŮ   ENTER   PŘEHRÁT

MOŽNOSTI

TLAČÍTKA
SMĚRU

SMAZAT
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VIDEO MENU

PAMATUJTE: Pro vaši bezpečnost budou při připojování k počítači pomocí 
kabelu Micro-USB kamera a mikrofon na vašem zařízení deaktivovány, protože 
zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z 
počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

Natáčení vidí
• Chcete-li získat přístup k videokameře, 

procházejte nabídku pomocí směrových 
tlačítek a poté stisknutím tlačítka Enter vyberte 
ikonu videa. 

• Chcete-li nahrávat selfie nebo videa Point of View 
(P.O.V.), stiskněte tlačítko spouště. Dalším 
stisknutím zastavíte nahrávání.

•  Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů spustíte 
fotoaparát a pořídíte snímek.

• Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko 
Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka 
vyberte čas časovače. 
SPECIÁLNÍ EFEKTY VIDEA
• Než začnete nahrávat, stisknutím směrových 
tlačítek doleva nebo doprava procházejte všemi 
různými možnostmi.
• Jakmile je požadovaný efekt na 
obrazovce, začněte nahrávat.

MENU FOTOAPARÁTU

Focení
• Chcete-li získat přístup k fotoaparátu, 

procházejte nabídku pomocí směrových 
tlačítek a poté stisknutím tlačítka spouště 
vyberte ikonu fotoaparátu. Chcete-li pořídit 
selfie nebo P.O.V. snímky, stiskněte tlačítko 
spouště.

 Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro 
přiblížení a oddálení obrazovky.
Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko 
Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka 
vyberte čas časovače.

Fotografické speciální efekty
• Než pořídíte snímek, stisknutím směrových 
tlačítek doleva nebo doprava procházejte všemi 
různými možnostmi.
• Jakmile je požadovaný efekt na obrazovce, 
pořiďte snímek.

Vytváření "zastavení pohybu" videí
•  Pro otevření nabídky zastavení pohybu, 

procházejte nabídku pomocí směrových 
tlačítek a poté stisknutím tlačítka Enter 
vyberte ikonu zastavení pohybu.

•  Zachyťte snímky stisknutím tlačítka spouště.
•  Každý snímek se zobrazí ve spodní části 

obrazovky. Chcete-li některý z rámečků 
vymazat, použijte směrová tlačítka a 
stiskněte tlačítko Smazat. Poté akci 
dokončete stisknutím značky zaškrtnutí.Přehrát/uložit zastavení pohybu

• Chcete-li přehrát stop motion video, stiskněte tlačítko Možnosti. Poté přesuňte 
směrová tlačítka na ikonu přehrávání a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.

• Chcete-li video uložit, stiskněte tlačítko Možnosti. Poté přesuňte směrová 
tlačítka na ikonu uložení a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.

Přehrát Uložit

MENU NAHRÁVÁNÍ ZVUKU

Play Save

Záznam zvuku
• Stisknutím tlačítka spouště zahájíte 

nahrávání. Dalším stisknutím zastavíte 
nahrávání.

• Chcete-li zvuk odstranit, stiskněte tlačítko 
Smazat a poté akci potvrďte zaškrtnutím.
Přehrát/uložit zvuk
•  Pro přehrání zvuku, přesuňte směrová tlačítka 
na ikonu přehrávání a stisknutím tlačítka Enter ji 
vyberte.
•  Pro uložení zvuku, přesuňte směrová tlačítka 

na ikonu uložení a stisknutím tlačítka Enter ji 
vyberte.

Přidání zvukových filtrů
Po nahrání zvukového souboru vyberte filtr a změňte jeho zvuk.

• Stiskněte tlačítko Možnosti. Filtry se zobrazí ve spodní části obrazovky. 
• Pomocí směrových tlačítek a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte. 

Normální

Robot

Pomalý

Rychlý

Skřípavý

MENU NÁLEPKY
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Vytváření samolepek
Vytvářejte jedinečné nálepky s předměty 
kolem vašeho pokoje!

• 

• 

Chcete-li získat přístup k nálepkám, procházejte 
nabídku pomocí směrových tlačítek a poté 
stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu nálepky.
Umístěte přiloženou látku zelené obrazovky za 
objekt.

• Až budete vyzváni k použití zeleného pozadí 
obrazovky, stiskněte tlačítko spouště.

•
• 

• 

Stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek. 
Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro přiblížení 
a oddálení obrazovky.
Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko 
Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka 
vyberte čas časovače.

Uložit/smazat nálepky
Chcete-li uložit nálepky, stiskněte tlačítko Možnosti. Poté přesuňte směrová 
tlačítka na ikonu uložení a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.
Chcete-li nálepku odstranit, stiskněte tlačítko Možnosti. Poté přesuňte směrová 
tlačítka na ikonu odstranění a stisknutím tlačítka Enter ji vyberte.

SmazatUložit

Vytváření videí
•  Procházejte více než 40 možnostmi 

pozadí a stisknutím tlačítka Enter je 
vyberte. 

•  Až budete vyzváni k použití zeleného 
pozadí obrazovky, stiskněte tlačítko Enter.

•  Chcete-li nahrávat selfie nebo P.O.V. 
videa, stiskněte tlačítko Enter. Dalším 
stisknutím zastavíte nahrávání.

•  Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů 
spustíte fotoaparát a pořídíte snímek.

•  Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte 
tlačítko Možnosti. Pomocí levého nebo 
pravého tlačítka vyberte čas časovače.

Vytvářejte videa nebo fotografujte se zelenou obrazovkou! Chcete-li se dostat na 
zelenou obrazovku, procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a stisknutím 
tlačítka Enter vyberte ikonu zelené obrazovky. Poté procházejte mezi ikonami 
videa nebo fotoaparátu pomocí směrových tlačítek a stisknutím tlačítka Enter ji 
vyberte.

Focení
• Procházejte více než 40 možnostmi 

pozadí a stisknutím tlačítka Enter je 
vyberte.

• Až budete vyzváni k použití zeleného 
pozadí obrazovky, stiskněte tlačítko 
Enter.
Chcete-li pořídit selfie nebo P.O.V. 
snímky, stiskněte tlačítko spouště.

•  Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro 
přiblížení a oddálení obrazovky.

• Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte 
tlačítko Možnosti. Pomocí levého nebo 
pravého tlačítka vyberte čas časovače.

Filtry
Vyberte si z pěti různých zvukových filtrů.
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MENU ÚPRAV

Úpravy videí
• Chcete-li otevřít editor, procházejte nabídku 

pomocí směrových tlačítek a stisknutím tlačítka 
Enter vyberte ikonu editoru.

•  Vyberte video, které chcete upravit, 
procházením videí a stisknutím tlačítka Enter jej 
vyberte.

•

• 

Po výběru videa procházejte možnosti úprav a 
jednu vyberte.
Po úpravě videa přehrajte upravené video 
stisknutím tlačítka Přehrát.

• Pro uložení upraveného videa zvolte ikonu uložení.

STŘIH VIDEA:
• Stiskněte tlačítko Přehrát a spusťte video.
• Pohybem levého nebo pravého tlačítka 

procházejte rámečky, které chcete 
oříznout.

• Stisknutím tlačítka Enter ořízněte.
PŘIDAT ZVUKOVÉ EFEKTY:
Přidejte úvodní hudbu k filmu, hudbu na 
pozadí nebo vlastní nahraný zvuk.

• Vyberte jednu ze tří ikon zvuku
• Procházejte různými možnostmi zvuku a 

vyberte požadovaný zvuk.
Zahájení filmu: Zvuk zahájení filmu se spustí na 
začátku videa. Zastaví se, jakmile skončí první snímek.
Hudba na pozadí: Hudba bude pokračovat ve smyčce, 
dokud video neskončí.
Nahraný zvuk: Zvuk se bude přehrávat, dokud 
neskončí nebo dokud neskončí video.

PŘIDAT TITULKY:
• Když se zobrazí klávesnice, stiskněte směrové tlačítko a tlačítko Enter a zadejte 

název.
• Stiskněte „enter“ pro uložení titulu.
• Název se zobrazí na začátku videa.

GESTO RUKY

Aktivujte nahrávání videa jednoduchým gestem ruky. 
Udělejte před kamerou prsty znamení míru. Poté 
ohněte dva prsty nahoru a dolů jako gesto citace. 
Kamera začne nahrávat. Chcete-li nahrávání zastavit, 
opakujte gesto.

Otevřete kryt portu na straně L.O.L. Surprise!™ HD
Kamery a vložte paměťovou kartu microSD.

POZNÁMKA: Po přidání karty microSD se kamera automaticky restartuje.

MENU
Pomocí ikon na obrazovce si můžete vybrat z řady speciálních efektů, 
funkcí a her.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se do nabídky, stiskněte tlačítko 
Domů.
K dispozici je 12 ikon hlavního menu. Stisknutím levého nebo pravého tlačítka na 
klávesnici se můžete pohybovat mezi obrazovkami nabídky. Existují dvě stránky 
nabídky a před přechodem na druhou obrazovku nabídky bude procházet horní a 
dolní ikona. 

VIDEO

ZVUKOVÁ
NAHRÁVKA

FOTOAPARÁT

NÁLEPKY

ZELENÁ 
OBRAZOVKA

ZASTAVENÍ 
POHYBU

STŘIH

GALERIE

HRY

MASKY

NASTAVENÍ

KOMIKSY Při natáčení videí nebo fotografování se zeleným plátnem 
roztáhněte plátno zeleného plátna a postavte se před něj.

UložitOříznout
Zvukové
Efekty Titulky Přehrát

ŘEMÍNEK NA ZÁPĚSTÍ

AKTUALIZACE FIRMWARE
POZNÁMKA: Zařízení musí mít při aktualizaci firmwaru minimálně 
20% baterie. Pro zahájení aktualizace se doporučuje vložit kartu 
microSD (není součástí dodávky) s více než 50 MB volného místa.  

Než začnete, je důležité zkontrolovat všechny dostupné aktualizace 
firmwaru, aby L.O.L. Surprise!™ HD Kamera fungovala optimálně.
Aktualizace firmwaru na vašem zařízení:

TLAČÍTKO
SPOUŠTĚ

ČOČKA KAMERY

MENU ZASTAVENÍ POHYBU
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MENU HER

Spárujte to!:
• Porovnejte obrázky, než vyprší čas

• Pomocí směrových tlačítek procházejte 
karty.

•  Otočte kartu stisknutím tlačítka Enter.
• Pokud se shodují, získáte bod.
• Pokud se neshodují, převrátí se zpět a 

budete to muset zkusit znovu. 
Glamour Puzzle:
Zařízení vybere jednu ze tří scén L.O.L 
Surprise!™.
• Pomocí směrových tlačítek procházejte 
dlaždicemi.
•  Chcete-li dlaždici přesunout, stiskněte 
tlačítko Enter. Karta se může přesunout 
pouze na prázdné pole.

•

•

 Pokračujte v přesouvání dlaždic, dokud 
nebude obrázek kompletní. Pokud jsou 
všechny dílky v pořádku, měl by být prázdný 
čtverec v pravém dolním rohu.
  Chcete-li vyhrát, ujistěte se, že je fotografie 
kompletní, než vyprší čas.

• Existují tři úrovně. Po dokončení 3 kol 
se hra přesune na další úroveň. Každá 
úroveň bude mít kratší čas.
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MENU KOMIKSŮ

Vytvářejte komiksy
• Chcete-li získat přístup k rozložením komiksů, 

procházejte nabídku pomocí směrových tlačítek a 
stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu komiksu.
• Procházejte a vyberte si z možností rozvržení.

• Po výběru rozvržení vyberte panel a poté vyberte 
obrázek, který chcete na tento panel umístit.

•  Přidejte do obrázků bubliny a grafiku.
• Vyberte ikonu uložení pro uložení komiksu.

PŘIDAT ŘEČOVÉ BUBLINY:

 • Pomocí směrových tlačítek vyberte bublinu.
• Stisknutím tlačítka Enter vyberte bublinu.
• Na panelu fotografií se zobrazí bublina.
• Přesuňte řečovou bublinu na požadované místo pomocí
směrová tlačítka. Poté umístěte stisknutím značky zaškrtnutí.

PŘIDEJTE GRAFIKA
• • Pomocí směrových tlačítek vyberte grafiku.

• Stisknutím tlačítka Enter vyberte grafiku.
• Grafika se zobrazí na panelu fotografií.
• Přesuňte grafiku na požadované místo pomocí směrového
  tlačítka. Poté umístěte stisknutím značky zaškrtnutí.

NABÍDKA REŽIMU MASKY

MENU GALERIE

Uschovejte si prosím tento návod, protože obsahuje důležité informace.

MGA Entertainment, Inc.
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, 
CA 91311, U.S.A. 
800-222-4685

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404XG
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Milton Keynes, 
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Macquarie Park
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© 2021 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. Surprise!™ je ochranná známka společnosti MGA v USA a 
dalších zemích. Všechna loga, jména, postavy, podoby, obrázky, 
slogany a vzhled obalů jsou majetkem společnosti MGA.

Loga Microsoft® a Windows jsou ochranné známky společnosti 
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VAROVÁNÍ

ODOLNÉ PROTI VODĚ
I když vaše zařízení odolá stříkající vodě při mytí rukou nebo tanci v dešti, 
nedoporučujeme jej ponořovat do vody.
Abyste předešli poškození vodou:

1. Vždy se ujistěte, že je kryt portu Micro-USB zcela uzavřen, aby se dovnitř 
fotoaparátu nedostala voda.

2. Nepokládejte zařízení pod tekoucí vodu.
3. Neponořujte do vody a nepoužívejte při plavání.

RESTARTOVÁNÍ KAMERY
Chcete-li kameru restartovat, přesuňte přepínač pod zařízením do polohy 
OFF a poté zpět do polohy ON.

Tato hračka vytváří záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epilepsii.
Velmi malé procento lidí může v důsledku stávajícího stavu zaznamenat 
epileptické záchvaty nebo chvilkovou ztrátu vědomí při sledování určitých 
světelných vzorů nebo blikajících světel. Přestože tento produkt nepřináší žádná 
další rizika, doporučuje se, aby byl během hry vynucován rodičovský dohled. 
Pokud pocítíte závratě nebo změněné vidění, dezorientaci nebo křeče, OKAMŽITĚ 
přerušte používání a poraďte se s lékařem. Soustředění na obrazovky v těsné 
blízkosti po delší dobu může způsobit únavu nebo nepohodlí. Na každou hodinu 
hry si udělejte 15minutovou přestávku, nebo si dejte přestávky častěji podle 
potřeby.

PÉČE A ÚDRŽBA
• Během používání mějte vždy zavřený kryt portu, aby se do zařízení nedostala 

voda nebo nečistoty. Otevřete kryt portu pouze pro připojení zařízení k 
počítači.
•

• 

Udržujte přístroj v čistotě tak, že jej otřete mírně navlhčeným hadříkem a 
důkladně osušíte. Nepokládejte zařízení pod tekoucí vodu a k čištění nepoužívejte 
agresivní chemikálie nebo abrazivní materiály.
Příslušenství pravidelně otírejte vlhkým hadříkem, aby zůstalo čisté. Vždy suché 
na vzduchu; nevystavujte teplu.
•Udržujte zařízení a příslušenství mimo přímé sluneční světlo po dlouhou dobu. 
Nevystavujte zařízení ani příslušenství přímým zdrojům tepla.
• Nenechávejte zařízení spadnout na tvrdý povrch, aby nedošlo k poškození.
• 

• 

Udržujte čočku fotoaparátu v čistotě. Pokud jsou snímky rozmazané, může to být 
způsobeno tím, že prach nebo nečistoty zakrývají čočku fotoaparátu. Otřete 
dočista suchým měkkým hadříkem a/nebo jemně foukejte na čočku, abyste 
odstranili veškeré nečistoty.
Pokud neplánujete zařízení delší dobu používat, doporučujeme zařízení vypnout. 
Pokud baterii nepoužíváte, pravidelně ji nabíjejte, abyste zajistili, že se baterie 
nabije. Viz VÝŽIVA A ÚDRŽBA BATERIE na straně 23.

DODRŽOVÁNÍ FCC
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že 
vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel 
FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou 
ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení 
generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a 
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může 
způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, 
že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což 
lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby 
se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

•  Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je 
připojen přijímač.
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/
televizního technika. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel 
FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto 
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí 
akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz.
Upozornění: Úpravy neschválené výrobcem mohou zneplatnit 
oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
•
Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v 
souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic 
Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. (2) Toto 
zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí provoz zařízení. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

Frekvenční pásmo: 2402-2480MHz
Max. vysílací výkon: -0,46 dBm

LiPo BATERIE BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
Toto zařízení je vybaveno dobíjecí baterií Lithium Polymer (LiPo). Věnujte 
prosím pozornost následujícím upozorněním pro bezpečné používání:

• Před dobíjením nechte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
• Nevhazujte baterii do ohně nebo extrémního tepla.
• Nepoužívejte ani neponechávejte baterii v blízkosti zdroje tepla, jako je 
oheň nebo topení.
• Baterii nenarážejte ani neházejte o tvrdé povrchy.
• Neponořujte baterii do vody.
• Uchovávejte baterii na chladném a suchém místě.
• Při nabíjení používejte pouze kabel Micro-USB speciálně dodaný pro tento 
účel.
• Nepřebíjejte baterii.
• Nepájejte baterii přímo a nepropichujte ji hřebíkem nebo jiným ostrým 
předmětem.
• Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
• Podle potřeby nabijte baterii. Pokud baterii často nenabíjíte, může se stát, 
že baterie již nebude nabíjet.
• Nepřepravujte ani neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou 
náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
• Recyklujte použitou baterii po překrytí vodičů/svorek baterie elektrickou 
páskou nebo vložením do samostatného sáčku. Informace o recyklaci a 
likvidaci naleznete v místních zákonech a předpisech.
• V prostředí s elektrostatickým výbojem může výrobek
poruchy a vyžadují, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným 
zapnutím.
• Nabíjecí baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA
Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie 
žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabijte ji co nejdříve.

Baterii pravidelně nabíjejte, abyste udrželi optimální výkon, i když se zařízení 
pravidelně nepoužívá. Například nabíjejte zařízení alespoň jednou za šest měsíců. 
Před nabíjením baterie zařízení VYPNĚTE. Pokud zařízení nebudete delší dobu 
používat, mějte zařízení VYPNUTÉ.

‚Starejme se o životní prostředí!‘
Symbol popelnice na kolečkách znamená, že produkt nesmí být likvidován 
s ostatním domovním odpadem. Při likvidaci položky používejte určená 
sběrná místa nebo recyklační zařízení. Se starými bateriemi nenakládejte 
jako s domovním odpadem. Odneste je do určeného recyklačního zařízení.

LIKVIDACE BATERIE

POKYNY PRO VYJMUTÍ BATERIE
Tento fotoaparát obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit. Nepokoušejte se zařízení otevřít, 
pokud zařízení trvale nelikvidujete. Otevření zařízení z jakéhokoli jiného důvodu může 
způsobit ztrátu záruky. Vyjmutí baterie je trvalé a po vyjmutí baterie již zařízení nebude 
fungovat.
POZOR:
DOSPĚLÝ musí vyjmout baterii za účelem řádné likvidace. V případě vytečení baterie vždy 
používejte ochranné brýle.

Odstraňte spodní pouzdro. Odstraňte zátky šroubů.

1 2

K DOKLADU O NÁKUPU JE VYŽADOVÁN DATOVANÝ DOKLAD O PRODEJI

Efekt masek
• Chcete-li otevřít nabídku Režim masky, procházejte 

nabídku pomocí směrových tlačítek a poté 
stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu režimu 
masky.

•  Než pořídíte snímek, stisknutím směrových tlačítek 
doleva nebo doprava procházejte všemi položkami
různé možnosti.
• Stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek.
• Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, stiskněte 
tlačítko nahoru nebo dolů.
• Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte tlačítko 
Možnosti. Pomocí levého nebo pravého tlačítka 
vyberte čas časovače.
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Všechna videa, obrázky, nahraný zvuk a nálepky vytvořené pomocí fotoaparátu 
budou uloženy do galerie. Chcete-li otevřít nabídku Galerie, procházejte ji pomocí 
směrových tlačítek a poté stisknutím tlačítka Enter vyberte ikonu galerie.
•

• 

V galerii videí použijte směrové tlačítko a tlačítko Enter k výběru a prohlížení videí.
Pomocí tlačítka Domů se vraťte na hlavní stránku galerie a posouváním doleva nebo 
doprava zobrazte uložené položky ve fotoaparátu, nahrané zvuky a galerie nálepek.

• Chcete-li cokoli v galerii vymazat, stiskněte tlačítko Odstranit a poté akci 
potvrďte zaškrtnutím.

GALERIE
Videa

Fotografie  Stop       Pohyb
Samolepky

Chcete-li procházet jednotlivými nastaveními, pomocí směrových tlačítek se 
posouvejte a pomocí tlačítka Enter je vyberte. Proveďte příslušné změny a 
stisknutím tlačítka Domů se vraťte do nabídky Nastavení.

NABÍDKA NASTAVENÍ
Jas, Hlasitost, Datum, Čas

Nastavení jasu
Pomocí tlačítek nahoru a dolů změňte jas 
obrazovky.
Pomocí pravého tlačítka se přesunete na 
hlasitost.
Nastavení hlasitosti
Pomocí tlačítek nahoru a dolů změňte 
úroveň hlasitosti zařízení.
Pomocí levého tlačítka se přesuňte na 
jas.
Výběr data/formát data:

• Chcete-li změnit datum, použijte levé 
nebo pravé tlačítko pro procházení 
měsíce, dne, roku. Nad a pod 
vybranými sekcemi budou šipky.

•

•

Pro změnu čísel použijte tlačítko 
nahoru nebo dolů.
  Chcete-li změnit formát data, použijte 
levé tlačítko, dokud nebudou šipky 
přes sekci formátu data.

• Pomocí tlačítek nahoru nebo dolů změňte 
formát data.
• Pro nastavení stiskněte tlačítko Domů. 
Po stisknutí tlačítka Domů se vrátíte do 
nabídky Nastavení.
Výběr času:
Pomocí levého nebo pravého tlačítka 
můžete procházet hodinami, minutami a 
AM/PM. Ve vybraných sekcích se zobrazí 
šipky nahoře a dole.
• Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů 
nastavte čas.
• Pomocí levého nebo pravého tlačítka 
vyberte zobrazení času. Poté pomocí 
tlačítek nahoru a dolů vyberte mezi 12 
nebo 24 hodinovým cyklem.
• Pro nastavení stiskněte tlačítko Enter. 
Po stisknutí tlačítka Enter se vrátíte do 
nabídky Nastavení.
POZNÁMKA: L.O.L. Surprise!™ HD Studio 
Camera se automaticky nezmění na letní 
čas.

MENU NASTAVENÍ POKRAČOVÁNÍ
Rozlišení, Dálkové ovládání, Paměť, Verze firmwaru, Jazyk
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Nastavení fotoaparátu
Pomocí tlačítek nahoru a dolů změňte 
rozlišení fotoaparátu
Pomocí pravého tlačítka přejděte na 
nastavení videa.
Nastavení videa
Pomocí tlačítek nahoru a dolů změňte 
rozlišení videa.
Pomocí levého tlačítka přejděte na 
nastavení fotoaparátu.

ULOŽENÍ A AKTUALIZACE: Chcete-li procházet jednotlivými nastaveními, 
použijte směrová tlačítka a vyberte je pomocí tlačítka Enter. Proveďte 
příslušné změny a stisknutím tlačítka Domů se vraťte do podnabídky.

L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0
Ovládejte kameru pomocí L.O.L.
Surprise!™ Smartwatch 2.0 (prodává se samostatně) 

•  Po výzvě na chytrých hodinkách je připojte k 
fotoaparátu.
•Použijte chytré hodinky jako dálkové ovládání k 
ovládání fotoaparátu.

• Fotoaparát bude fungovat pouze s 
L.O.L. Chytré hodinky Surprise!™ 2.0

Obnovení paměti/továrního nastavení
•  V horní liště se zobrazí místo v 
paměti zařízení.
• Chcete-li resetovat zařízení na 
tovární nastavení, stiskněte tlačítko 
dolů a poté tlačítko Enter. Stisknutím 
X nebo zaškrtnutí potvrďte akci. 
POZNÁMKA: Resetováním se odstraní 
vše, co je v zařízení uloženo. 
Verze firmwaru:
• Zkontrolujte, zda L.O.L. Surprise!™ 
HD Studio Camera je aktuální s 
nejnovějším dostupným firmwarem.
• Na obrazovce se zobrazí, jakou verzi 
máte.
• Další informace o aktualizacích 
firmwaru naleznete na straně 6.
POZNÁMKA: Tato obrazovka se také 
zobrazí při prvním spuštění po 
aktualizaci firmwaru. Výběr jazyka:
• Pomocí tlačítek nahoru a dolů 
změňte jazyk.

• angličtina • španělština • francouzština
• holandština • němčina • italština • polština

POZNÁMKA: L.O.L. Surprise!™ 
HD Studio Camera nemluví 
žádným jazykem.
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Všechny hry mají tři možnosti úrovní, kde 1 je nejjednodušší a 3 je nejtěžší.

MOŽNOSTI ROZLOŽENÍ:

1 2 3 4

Pomocí malého křížového 
šroubováku (není součástí dodávky) 
odstraňte čtyři šrouby na přední 
straně fotoaparátu.

3 4

Nůžkami opatrně přestřihněte černý 
a červený drát PO JEDNOM. Zakryjte 
vodiče/svorky elektrickou páskou a 

baterii řádně zlikvidujte.

Masky budou sledovat obličej osoby na obrazovce a pohybovat se s osobou. V 
závislosti na masce se objeví na určité části vašeho obličeje. Pokud si například 
zvolíte kloboukovou masku, objeví se na hlavě dané osoby. Pokud si vyberete 
brýle, objeví se to na očích člověka.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:
• Rozpoznávání tváře se bude lišit v závislosti na prostředí. Ujistěte se, že stojíte 

3’4” (1 m) před kamerou a kamera jasně vidí obličej.
• Ujistěte se, že obličej je vždy v poloze předního obličeje.
• Fotoaparát bude schopen detekovat pouze 3 tváře.
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LOL_SURPRISE

E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
577256, 577256EUC

6+
Ilustrace jsou pouze orientační. Styly 
se mohou lišit od skutečného obsahu.

HD STUDIO
CAMERA 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kamera přestala 
fungovat.

1.  Vypněte napájení stisknutím a podržením tlačítka 
Domů, dokud se zařízení nevypne.

2. Zapněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka 
Domů, dokud se zařízení nezapne.

POZNÁMKA: Pokud zařízení stále nefunguje, 
nabijte baterii (viz strana 4) a postupujte podle 
výše uvedených kroků.

1. Zajistěte dostatečné osvětlení v oblasti, kterou 
fotografujete.

2.  Zkontrolujte, zda je čočka fotoaparátu čistá. Pokud 
je znečištěný, otřete jej suchým měkkým hadříkem a 
vyfoukejte na něj, abyste odstranili nečistoty. Viz 
PÉČE A ÚDRŽBA na straně 22.

1.

2. 

 Ujistěte se, že je mezi zařízením a počítačem 
dobré spojení pomocí kabelu Micro-USB. Další 
informace naleznete v části PORT MICRO-USB na 
straně 4 a v dalších podpůrných částech.
Pokud je kabel poškozen, kontaktujte zákaznický 
servis. Nepokoušejte se kabel použít, pokud je 
poškozený.

1.

2. 

Zůstaňte v těsné blízkosti (asi 50 stop/15 m, nic v 
cestě) L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 při 
připojení k chytrým hodinkám. 
Pro bezdrátové připojení musí mít zařízení 
dostatečné množství energie z baterie. Nabijte 
zařízení pomocí přiloženého kabelu Micro-USB.

1.

2. 

 K nabíjení zařízení používejte pouze přiložený 
kabel Micro-USB.
Doporučujeme nabíjet zařízení pouze pomocí 
portu USB na počítači.

3. Zařízení pravidelně nabíjejte, i když se nepoužívá. 
Baterie, která nebyla dlouhou dobu nabitá, již nemusí 
přijmout nabíjení. 

Pořízený snímek 
nebo video není 
jasné.

Zařízení nelze 
připojit k počítači.

Bezdrátové 
připojení 
nefunguje 
správně.

Zařízení se nenabíjí.

Kamera se 
nezapíná.

1.
2. 

Stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu tří 
sekund.
Přesuňte spínač pod zařízením do polohy OFF a 
poté zpět do polohy ON.
Ujistěte se, že je zařízení plně nabité.

Kamera zamrzla. Přesuňte spínač pod zařízením do polohy OFF 
a poté zpět do polohy ON.

Resolution
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Factory Reset 
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