
L.O.L. Surprise!™  HD Kamera
Predveďte sa pred kamerou!  Použite HD kameru na robenie 
fotografií a selfie. Natočte zábavné videá so zelenou obrazovkou 
a pridajte jeden z viac ako 40 špeciálnych efektov. Vytvárajte 
stránky komiksov a animácie so zastavením pohybu. Zmeňte svoj 
hlas a pridávajte do videí zvuky. Zahrajte si vzrušujúce hry.
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SELFIE TYČ / ŠTATÍV

L.O.L. Surprise!™
HD Kamera

KLÁVESNICA

DOMOV ENTER PLAY

MOŽNOSTI
TLAČIDLO

SMERU

ZMAZAŤ

1.  2,4" farebná HD kamera s 
LCD obrazovkou
2.  Štatív / Selfie tyč
3.  Zelenú obrazovku
4.  Remienok na zápästie
5.  Micro-USB kábel

Pre zapnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo "DOMOV" po 
dobu 3 sekúnd, kým sa nezapne obrazovka a nezaznie zvuk.

Predtým, než dáte výrobok dieťaťu, odstráňte všetok obal vrátane 
plastových krytov, pásky, väzby, štítkov a obalových zámkov. 
Plastový kryt na povrchu fotoaparátu je súčasťou balenia na 
ochranné účely a mal by byť pred použitím odstránený.

OBSAH
Súčasťou balenia je iba jedna 
L.O.L. Surprise!™ HD kamera. Viac 
zobrazené iba pre informáciu.

ŠPECIFIKÁCIA

Životnosť batérií Až 2 hodiny

Angličtina, španielčina, francúzština, 
holandčina, nemčina, taliančina, poľštinaPodporované jazyky

Lítium Polymérová 
batéria (nevymeniteľná)

Konektivita

Bezdrôtové pripojenie: BLE pripojenie 
L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 Kábel 
Micro-USB: 2.0
(Súčasťou pre pripojenie k počítaču)

Batérie

Optimálna prevádzková a 
nabíjacia teplota 14ºF (-10ºC) ~ 104ºF (40ºC)

Obrazovka 2,4” farebný LCD

Rozsah zaostrenia 1,5' – nekonečno

Vnútorná pamäť

Formát súboru

MicroSD karta (nie je 
súčasťou balenia):

Fotografie (JPEG), Video (MP4)

Odporúča sa až 128 GB, Class 10 alebo 
vyššia

256 MB (zdieľané so systémovými dátami, 
skutočná pamäť pre užívateľov bude menšia)

Paměťové úložiště

Riešenie

Úložný
priestor

FOTOGRAFIE

VIDEA

Riešenie

2.0 MP

5.0 MP

720p

1080p

Vnútorná pamäť

410

94

4 min 10 sec

2 min

1,060 min

640 min

32 GB microSD
karta (nie je
súčasťou balenia)

160,000

45,700

Pixely

FOTOGRAFIE

VIDEA

Nízke rozlíšenie

1600 x 1200
(2.0 MP)

Stredné rozlíšenie

1280 x 720
(720p)

1920 x 1080
(1080p)

Vysoké rozlíšenie

2560 x 1920
(5.0 MP)

-
-

-
-
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1. KAMERA:
2. 2. Vložte jednu stranu Micro-USB kábla do portu.
3. 3. Zasuňte veľký koniec USB do portu USB na počítači.
POZNÁMKA: Kamera nebude prístupná pokiaľ nebude Micro-USB 
kabe pripojený.

MICRO-USB KÁBEL
POZNÁMKA: Dospelá osoba musí zariadenie nabiť a pripojiť k počítaču. 
Pomocou priloženého Micro-USB kábla pripojte zariadenie k počítaču, aby 
ste mohli prenášať fotografie a videá, nabíjať zariadenie a aktualizovať 
firmware.

1.  Zasuňte väčší koniec kábla Micro-USB do portu USB na počítači.
2. Nadvihnite kryt nad portom Micro-USB na L.O.L. Surprise!™ HD       
kamere a zasuňte Micro-USB kábel do portu.
3. Hneď ako je zariadenie plne nabité, symbol batérie sa na 
obrazovke rozsvieti zeleno. Odpojte zariadenie od Micro-USB 
kábla. Batériu neprebíjajte.
4. Teraz môžete zapnúť zariadenie a začať hrať.

Otvorte kryt portu na strane L.O.L. Surprise!™ HD Kamera a 
zapojte koniec Micro-USB kábla do portu. Zapojte nabíjací 

kábel do USB portu na vašom počítači.

• Ďalšie INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH nájdete na strane 23. 

POŽIADAVKY NA SYSTÉM
Medzi kompatibilné systémy patrí operačný systém Microsoft® 
Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 a Windows® 10 alebo 
počítač Macintosh s macOS X verzie 10.13 a 10.14. Iné operačné 
systémy môžu byť kompatibilné alebo oprávnené na upgrade na 
kompatibilný systém. Vyžaduje sa port USB.

POZNÁMKA: 

NABÍJANIE BATÉRIE
Pred použitím sa odporúča L.O.L. Surprise!™ HD kamera plne nabiť pre
optimálny výkon.
POZNÁMKA: Zariadenie by malo byť pred nabíjaním VYPNUTÉ. Ak 
chcete vypnúť, podržte tlačidlo Domov po dobu asi 5 sekúnd, kým sa 
neozve zvuk a zariadenie sa nevypne.
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Približne po minúte nečinnosti sa kamera vypne. Jedným stlačením 
tlačidla Domov zariadenie prebudíte.

1.

2.

Na svojom počítači navštívte WWW.MGAE.COM/LOLSURPRISE-
CAMERA a stiahnite si inštalačný program firmvéru.
Vypnutie kamery. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte 
tlačidlo DOMOV na prednej strane zariadenia po dobu asi 5 sekúnd, 
kým sa neozve zvuk a obrazovka sa nevypne.

3. Postupujte podľa krokov na strane 4 pre pripojenie kábla Micro-USB k 
fotoaparátu a počítaču.

4.

5.

V inštalačnom programe firmvéru kliknite na Aktualizácia firmvéru. 
Na obrazovke počítača sa zobrazí ukazovateľ priebehu, alebo ak sú 
vaše hodinky aktuálne, bude na nich uvedené „Firmware je 
aktuálny“. Ak je aktuálna, riadne vysuňte zariadenie z počítača.
Akonáhle sa na ukazovateli priebehu na vašom počítači zobrazí, že je 
dokončené, riadne vysuňte zariadenie z počítača. Potom odpojte 
kábel Micro-USB.

6. Zapnutie kamery. Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte 
tlačidlo DOMOV po dobu asi 5 sekúnd. Na zariadení sa zobrazí 
obrazovka aktualizácie firmvéru. Stlačte značku začiarknutia a 
počkajte, až sa dokončí načítanie indikátora priebehu, aby bola 
dokončená aktualizácia firmvéru.

POZNÁMKA: Po opätovnom zapnutí fotoaparátu sa odporúča 
zariadenie vypnúť a znovu zapnúť, aby ste potvrdili úspešnosť 
aktualizácie.

SPUSTENIE L.O.L. Surprise!™ HD Kamery
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo Domov na prednej 
strane zariadenia po dobu asi 5 sekúnd, kým sa nezapne obrazovka a nezaznie 
zvuk. 
Pri prvom spustení fotoaparátu sa uistite, že je firmware aktuálny.
Uistite sa, že je zariadenie plne nabité (viď strana 4).
Najprv budete vyzvaní na nastavenie jazyka, formátu dátumu, času,
a názov zariadenia.
Ďalšie informácie o nastavení týchto funkcií nájdete v časti NASTAVENIE na 
strane 19-20.

PREBUDENIE L.O.L. Surprise!™ HD Kamery

PAMÄŤOVÁ KARTA MICRO-SD
Ak chcete uložiť viac fotografií a videí, vložte pamäťovú kartu microSD do 
slotu nad portom USB. (Pamäťová karta Micro-SD nie je súčasťou 
dodávky.) Ďalšie informácie o úložisku pamäte nájdete na strane 3.
S fotoaparátom sa odporúča používať 32GB microSD kartu.
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POUŽÍVANIE FOTOAPARÁTU
Fotoaparát je možné používať dvoma spôsobmi. Ak ho chcete použiť 
ako selfie fotoaparát, odklopte šošovku fotoaparátu. Pri použití v 
prednej polohe ho posuňte späť dole.

Predná poloha
kamery

Poloha selfie kamery

POZNÁMKA: 
Pre vašu bezpečnosť budú pri pripájaní k počítaču pomocou kábla Micro-

USB kamera a mikrofón na vašom zariadení deaktivované, pretože 
zariadenie musí byť vypnuté. Pred použitím týchto funkcií riadne vysuňte 
zariadenie z počítača, odpojte kábel Micro-USB a zapnite zariadenie.

PRENOS SÚBOROV Z FOTOAPARÁTU
Pred prenosom súborov by malo byť zariadenie VYPNUTÉ. Pre vypnutie podržte 
tlačidlo Domov po dobu asi 5 sekúnd, kým nezaznie zvuk a obrazovka sa nevypne.

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodaného kábla Micro-USB a postupujte 
podľa pokynov na strane 4.

Na vašom počítači uvidíte vymeniteľný disk s názvom LOLSURPRISE CAMERA. 
Kliknutím na túto jednotku prenesiete súbory zo zariadenia do počítača pomocou 
zložiek nazvaných FOTOGRAFIE a VIDEA. Skopírujte a vložte súbory v týchto 
priečinkoch do požadovaného umiestnenia v počítači. TIP: Súbory fotografií a 
videí nebudú z L.O.L. Surprise!™ HD Studio Camera, kým ich ručne nezmažete zo 
zariadenia stlačením tlačidla koša v aplikáciách pre fotografie a video.

Do fotoaparátu nemôžete načítať fotografie alebo videá z iných zariadení, 
pretože typy súborov nemusia byť kompatibilné.

POZNÁMKA: Keď je zariadenie pripojené k počítaču, počas prenosu súborov 
neodpájajte fotoaparát ani kábel. Keď fotoaparát dokončí prenos, riadne vysuňte 
zariadenie z počítača. Potom fyzicky odpojte kábel a fotoaparát.
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POUŽÍVANIE SELFIE TYČE/STATÍVU
L.O.L. Surprise!™ HD Kamera je možné použiť jedným z troch 
spôsobov: ručné zariadenie, selfie tyč alebo ako statív. Pri použití 
selfie tyče alebo statívu postupujte podľa nižšie uvedených 
pokynov.

Pre pripevnenie selfie tyče/statívu, 
zaskrutkujte skrutku na hornej 

strane tyče do spodnej časti 
fotoaparátu. Pokračuje pokiaľ 

nebude statív úplne upevnený.

Pre nastavenie kamery, uvoľnite 
gombík a posuňte kameru 

dopredu alebo dozadu. 
Otočením gombíka utiahnite a 

zaistite.

Pokiaľ chcete selfie tyč premeniť 
na statív, vytiahnite nohy.

Zatlačte ich späť, aby ste 
sa vrátili späť na selfie tyč.

TLAČIDLÁ KLÁVESNICE
Tlačidlo Domov
Stlačením a podržaním tlačidla Domov na klávesnici fotoaparátu po 
dobu asi 3 sekúnd fotoaparát zapnete. Ak chcete fotoaparát vypnúť, 
znova stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.
Pri normálnom prehrávaní sa stlačením tlačidla Domov vrátite na 
predchádzajúcu obrazovku. Trvalým stlačením sa vrátite späť do hlavnej 
ponuky.
Tlačidlá smeru
Pomocou šípok doľava, doprava, hore alebo dole prechádzajte ikony na 
obrazovke.
Tlačidlo Zmazať
Stlačením zmažete obrázky alebo videá. Po stlačení sa objavia dve ikony. 
Značka začiarknutia a ikona X. Zaškrtnutím ich zmazať a ikona X zruší 
požiadavku na zmazanie.
Tlačidlo Možnosti
Ak je v ľavom dolnom rohu viditeľná ikona možností, zobrazíte dostupné 
možnosti stlačením tlačidla Možnosti.
Tlačidlo Enter
Stlačením tlačidla Enter vyberte režim.
Tlačidlo Prehrať
Stlačením spustíte prehrávanie videí v Galérii.
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte je možné použiť na fotografovanie v režime fotoaparátu, 
nahrávanie videí v režime videa alebo nahrávanie zvuku v režime 
nahrávania zvuku.

 DOMOV ENTER PREHRAŤ

MOŽNOSTI

TLAČIDLA
SMERU

ZMAZAŤ
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VIDEO MENU

PAMÄTAJTE: Pre vašu bezpečnosť budú pri pripájaní k počítaču pomocou kábla 
Micro-USB kamera a mikrofón na vašom zariadení deaktivované, pretože 
zariadenie musí byť vypnuté. Pred použitím týchto funkcií riadne vysuňte 
zariadenie z počítača, odpojte kábel Micro-USB a zapnite zariadenie.

Natáčanie videí
• Ak chcete získať prístup k videokamere, 

prechádzajte ponukou pomocou smerových 
tlačidiel a potom stlačením tlačidla Enter vyberte 
ikonu videa.

• Ak chcete nahrávať selfie alebo videá Point of View 
(P.O.V.), stlačte tlačidlo spúšte. Ďalším stlačením 
zastavíte nahrávanie.

• Stlačením tlačidla nahor alebo nadol 
spustíte fotoaparát a vytvoríte snímku.
• Ak chcete aktivovať časovač, stlačte 
tlačidlo Možnosti. Pomocou ľavého alebo 
pravého tlačidla vyberte čas časovača.
ŠPECIÁLNE EFEKTY VIDEÁ
• Skôr ako začnete nahrávať, stlačením 
smerových tlačidiel doľava alebo doprava 
prechádzajte všetkými rôznymi možnosťami.
• Akonáhle je požadovaný efekt na 10 
obrazovke, začnite nahrávať.

MENU FOTOAPARÁTU

Fotenie

Fotografické špeciálne efekty
• Skôr ako vytvoríte snímku, stlačením 

smerových tlačidiel doľava alebo doprava 
prechádzajte všetkými rôznymi 
možnosťami.

• Akonáhle je požadovaný efekt na 
obrazovke, vytvorte snímku. 

Vytváranie "zastavenia pohybu" videí
• Pre otvorenie ponuky zastavenia pohybu, 

prechádzajte ponuku pomocou smerových 
tlačidiel a potom stlačením tlačidla Enter 
vyberte ikonu zastavenia pohybu.

•  Zachyťte snímky stlačením tlačidla spúšte.
• Každá snímka sa zobrazí v spodnej časti 
obrazovky. Cak chcete niektorý z rámčekov 
vymazať, použite smerové tlačidlá a stlačte 
tlačidlo Zmazať. Potom akciu dokončite 
stlačením značky začiarknutie.Přehrát/uložit zastavení pohybu 

•

•

Ak chcete prehrať stop motion video, stlačte tlačidlo Možnosti. Potom presuňte 
smerové tlačidlá na ikonu prehrávania a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.
Ak chcete video uložiť, stlačte tlačidlo Možnosti. Potom presuňte smerové tlačidlá na 
ikonu uloženia a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.

Prehrať Uložiť

MENU NAHRÁVANIE ZVUKU

Play Save

Záznam zvuku
• Stlačením tlačidla spúšte spustíte 
nahrávanie.Ďalším stlačením zastavíte 
nahrávanie.

• Chcete-li zvuk odstranit, stiskněte tlačítko 
Zmazať a potom akciu potvrďte zaškrtnutím.

Prehrať/uložiť zvuk
• Pre prehranie zvuku, presuňte smerové 
tlačidlá na ikonu prehrávania a stlačením 
tlačidla Enter ju vyberte.
• Pre uloženie zvuku, presuňte smerové 
tlačidlá na ikonu uloženia a stlačením 
tlačidla Enter ju vyberte.

Pridanie zvukových filtrov
Po nahraní zvukového súboru vyberte filter a zmeňte jeho zvuk.
• Stlačte tlačidlo Možnosti. Filtre sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.
• Pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.

Normálne

Robot

Pomalý

Rýchly

Škrípavý

MENU NÁLEPKY
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Vytváranie samolepiek
Vytvárajte jedinečné nálepky s predmetmi v okolí tvoja 
izba.
• Ak chcete získať prístup k nálepkám, prechádzajte 
ponuku pomocou smerových tlačidiel a potom stlačením 
tlačidla Enter vyberte ikonu nálepky.
• Umiestnite priloženú látku zelenej obrazovky za objekt.
• Keď budete vyzvaní na použitie zeleného pozadia 
obrazovky, stlačte tlačidlo spúšte.
• Stlačením tlačidla spúšte vytvorte snímku.
• Stlačte tlačidlo hore alebo dole pre priblíženie a 
oddialenie obrazovky.
• Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo Možnosti. 
Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte čas 
časovača.Uložiť/zmazať nálepky

Ak chcete uložiť nálepky, stlačte tlačidlo Možnosti. Potom presuňte smerové 
tlačidlá na ikonu uloženia a stlačením klávesu Enter ju vyberte.
Ak chcete nálepku odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti. Potom presuňte 
smerové tlačidlá na ikonu odstránenia a stlačením tlačidla Enter ju vyberte.

ZmazaťUložiť

Vytváranie videí
• Prechádzajte viac ako 40 možnosťami pozadia a 

stlačením tlačidla Enter ich vyberte.

• Keď budete vyzvaní na použitie zeleného 
pozadia obrazovky, stlačte tlačidlo Enter.

•

Vytvárajte videá alebo fotografujte so zelenou obrazovkou! Ak sa chcete dostať na 
zelenú obrazovku, prechádzajte ponuku pomocou smerových tlačidiel a stlačením 
tlačidla Enter vyberte ikonu zelenej obrazovky. Potom prechádzajte medzi ikonami 
videa alebo fotoaparátu pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Enter ju 
vyberte.

Ak chcete nahrávať selfie alebo P.O.V. videá, 
stlačte tlačidlo Enter. Ďalším stlačením zastavíte 
nahrávanie.
• Stlačením tlačidla nahor alebo nadol spustíte 
fotoaparát a vytvoríte snímku.
• Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo 
Možnosti. Pomocou ľavého alebo pravého 
tlačidla vyberte čas časovača.

Fotenie
• Prechádzajte viac ako 40 možnosťami pozadia 

a stlačením tlačidla Enter ich vyberte. 
• Keď budete vyzvaní na použitie zeleného 

pozadia obrazovky, stlačte tlačidlo Enter.
• Ak chcete zaobstarať selfie alebo P.O.V. 

snímky, stlačte tlačidlo spúšte.
• Stlačte tlačidlo hore alebo dole pre 

priblíženie a oddialenie obrazovky.
• Ak chcete aktivovať časovač, stlačte 

tlačidlo Možnosti. Pomocou ľavého 
alebo pravého tlačidla vyberte čas 
časovača.

Filtre
Vyberte si z piatich rôznych zvukových filtrov.
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MENU ÚPRAV

Úpravy videí
•  Ak chcete otvoriť editor, prechádzajte ponuku 

pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Enter 
vyberte ikonu editora.
• Vyberte video, ktoré chcete upraviť, prechádzaním 
videí a stlačením tlačidla Enter ho vyberte.
• Po výbere videa prechádzajte možnosti úprav a jednu 
vyberte.
• Po úprave videa prehrajte upravené video stlačením 
tlačidla prehrávania.
• Vyberte ikonu uloženia pre uloženie upraveného 
videa.

STRIH VIDEÁ:• Ak chcete získať prístup k fotoaparátu, prechádzajte 
ponuku pomocou smerových tlačidiel a potom stlačením 
tlačidla spúšte vyberte ikonu fotoaparátu.
• Ak chcete zaobstarať selfie alebo P.O.V. obrázky, 
stlačte tlačidlo
Tlačidlo spúšte.
• Stlačte tlačidlo hore alebo dole pre priblíženie a 
oddialenie obrazovky.
• Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo Možnosti. 
Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla vyberte čas 
časovača.

Stlačte tlačidlo Prehrať a spustite video. 
Pohybom ľavého alebo pravého tlačidla 
prechádzajte rámčekmi, ktoré chcete 
orezať.

PRIDAŤ ZVUKOVÉ EFEKTY:
Pridajte úvodnú hudbu k filmu, hudbu 
na pozadí alebo vlastný nahraný zvuk.
• Vyberte jednu z troch ikon zvuku
• Prechádzajte rôznymi možnosťami zvuku a 

vyberte požadovaný zvuk. 

Spustenie filmu: Zvuk spustenia filmu sa spustí na začiatku videa. 
Zastaví sa, akonáhle skončí prvú snímku.
Hudba na pozadí: Hudba bude pokračovať v slučke, kým video 
neskončí.
Nahraný zvuk: Zvuk sa bude prehrávať, kým neskončí alebo kým 
neskončí video.

PRIDAŤ TITULKY:
• Keď sa zobrazí klávesnica, stlačte smerové tlačidlo a tlačidlo Enter a zadajte názov. 

GESTO RUKY

Aktivujte nahrávanie videa jednoduchým gestom 
ruky. Urobte pred kamerou prsty znamenia mieru. 
Potom ohnite dva prsty hore a dole ako gesto 
citácie. Kamera začne nahrávať. Ak chcete 
nahrávanie zastaviť, opakujte gesto.

Otvorte kryt portu na strane L.O.L. Surprise!™ HD
Kamery a vložte pamäťovú kartu microSD.

POZNÁMKA: Po pridaní karty microSD sa kamera automaticky reštartuje.

MENU
Pomocou ikon na obrazovke si môžete vybrať z radu špeciálnych efektov, 
funkcií a hier.
Ak chcete ponuku opustiť a vrátiť sa do ponuky, stlačte tlačidlo Domov.
K dispozícii je 12 ikon hlavného menu. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla 
na klávesnici sa môžete pohybovať medzi obrazovkami ponuky. Existujú dve 
stránky ponuky a pred prechodom na druhú obrazovku ponuky bude 
prechádzať horná a dolná ikona.

VIDEO

ZVUKOVÁ
NAHRÁVKA

FOTOAPARÁT

NÁLEPKY

ZELENÁ 
OBRAZOVKA

ZASTAVENIE
POHYBU

STRIH

GALÉRIA

HRY

MASKY

NASTAVENIE

KOMIKSY Pri natáčaní videí alebo fotografovaní so zeleným plátnom 
roztiahnite plátno zeleného plátna a postavte sa pred neho.

UložiťOrezať
Zvukové
Efekty Titulky Prehráť

REMIENOK NA ZÁPÄSTIE

AKTUALIZÁCIA FIRMWARE
POZNÁMKA: Zariadenie musí mať pri aktualizácii firmvéru minimálne 
20% batérie. Na začatie aktualizácie sa odporúča vložiť kartu microSD 
(nie je súčasťou dodávky) s viac ako 50 MB voľného miesta.

Než začnete, je dôležité skontrolovať všetky dostupné aktualizácie 
firmvéru, aby L.O.L. Surprise!™ HD Kamera fungovala optimálne. 
Aktualizácia firmvéru na vašom zariadení:

TLAČIDLO 
SPÚŠTE

ŠOŠOVKA KAMERY

MENU ZASTAVENIE POHYBU

12:45

00 1 5 37: .

001

12:45

00 00 00: .

12:45

001

12:45

12:45

•  Stlačte „enter“ pre uloženie titulu.
•  Název se zobrazí na začátku videa. 

Moje nové video

PONUKA ZELENÉ OBRAZOVKY

12:45

00:00

12:45

00:00

12:45

12:45

00:00

12:45

12:45

12:45

12:45

12:45

Moje nové video



12:45

EN

MENU HER

Spárujte to!:
• Porovnajte obrázky, než vyprší čas.
• Pomocou smerových tlačidiel 

prechádzajte karty.
• Otočte kartu stlačením tlačidla Enter.
• Ak sa zhodujú, získate bod.
• Pokiaľ sa nezhodujú, prevrátia sa späť a 

budete to musieť skúsiť znova.

Glamour Puzzle:
Zariadenie vyberie jednu z troch scén 
L.O.L Surprise!™.
• Pomocou smerových tlačidiel 
prechádzajte dlaždicami.
• Ak chcete dlaždicu presunúť, stlačte 
tlačidlo Enter. Karta sa môže presunúť 
iba na prázdne pole.

• Pokračujte v presúvaní dlaždíc, kým 
nebude obrázok kompletný. Pokiaľ sú 
všetky dieliky v poriadku, mal by byť 
prázdny štvorec v pravom dolnom 
rohu.
• Ak chcete vyhrať, uistite sa, že je
fotografia kompletná, než vyprší čas.

• Existujú tri úrovne. Po dokončení 3 
kôl sa hra presunie na ďalšiu úroveň. 
Každá úroveň bude mať kratší čas.
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MENU KOMIKSOV

Vytvárajte komiksy
• Ak chcete získať prístup k rozloženiam komiksov, 

prechádzajte ponuku pomocou smerových 
tlačidiel a stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu 
komiksu.

• Prechádzajte a vyberte si z možností rozloženia.
• Po výbere rozloženia vyberte panel a potom 

vyberte obrázok, ktorý chcete na tento panel 
umiestniť.

• Pridajte do obrázkov bubliny a grafiku.
• Vyberte ikonu uloženia pre uloženie komiksu.

PRIDAŤ REČOVÉ BUBLINY:

PRIDAJTE GRAFIKA

PONUKA REŽIMU MASKY

MENU GALÉRIA

Uschovajte si prosím tento návod, pretože obsahuje dôležité informácie.

MGA Entertainment, Inc.
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© 2021 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. Surprise!™ je ochranná známka spoločnosti MGA v USA a 
ďalších krajinách. Všetky logá, mená, postavy, podoby, obrázky, 
slogany a vzhľad obalov sú majetkom spoločnosti MGA.

Logá Microsoft® a Windows sú ochranné známky spoločnosti 
Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.
Logá Macintosh a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple 
Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné 
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VAROVANIE

1. Vždy sa uistite, že je kryt portu Micro-USB úplne uzavretý, aby sa 
dovnútra fotoaparátu nedostala voda.

2. Neklaďte zariadenie pod tečúcu vodu.
3. Neponárajte do vody a nepoužívajte pri plávaní.

REŠTARTOVANIE KAMERY
Ak chcete kameru reštartovať, presuňte prepínač pod zariadením do 
polohy OFF a potom späť do polohy ON.

Táto hračka vytvára záblesky, ktoré môžu u citlivých jedincov vyvolať epilepsiu. 
Veľmi malé percento ľudí môže v dôsledku súčasného stavu zaznamenať 
epileptické záchvaty alebo chvíľkovú stratu vedomia pri sledovaní určitých 
svetelných vzorov alebo blikajúcich svetiel. Napriek tomu, že tento produkt 
neprináša žiadne ďalšie riziká, odporúča sa, aby bol počas hry vynucovaný 
rodičovský dohľad. Ak pocítite závraty alebo zmenené videnie, dezorientáciu 
alebo kŕče, OKAMŽITE prerušte používanie a poraďte sa s lekárom. Sústredenie 
na obrazovky v tesnej blízkosti po dlhšiu dobu môže spôsobiť únavu alebo 
nepohodlie. Na každú hodinu hry si urobte 15 minútovú prestávku, alebo si dajte 
prestávky častejšie podľa potreby.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
• Počas používania majte vždy zatvorený kryt portu, aby sa do zariadenia nedostala 

voda alebo nečistoty. Otvorte kryt portu iba na pripojenie zariadenia k počítaču.
• Udržujte prístroj v čistote tak, že ho utrite mierne navlhčenou handričkou a dôkladne 
osušíte. Neklaďte zariadenie pod tečúcu vodu a na čistenie nepoužívajte agresívne 
chemikálie alebo abrazívne materiály.
•  Príslušenstvo pravidelne utierajte vlhkou handričkou, aby zostalo čisté. Vždy suché 
na vzduchu; nevystavujte teplu.
• Udržujte zariadenie a príslušenstvo mimo priameho slnečného svetla po dlhú dobu.

• Nevystavujte zariadenie ani príslušenstvo priamym zdrojom tepla.

• Nenechávajte zariadenie spadnúť na tvrdý povrch, aby nedošlo k poškodeniu.
• Udržujte šošovku fotoaparátu v čistote. Ak sú snímky rozmazané, môže to byť 
spôsobené tým, že prach alebo nečistoty zakrývajú šošovku fotoaparátu.
• Utrite dočista suchou mäkkou handričkou a/alebo jemne fúkajte na šošovku, 
aby ste odstránili všetky nečistoty.
• Pokiaľ neplánujete zariadenie dlhšiu dobu používať, odporúčame zariadenie 
vypnúť. Pokiaľ batériu nepoužívate, pravidelne ju nabíjajte, aby ste zaistili, že sa 
batéria nabije. Pozri VÝŽIVA A ÚDRŽBA BATÉRIE na strane 23.
ODOLNÉ PROTI VODE
Aj keď vaše zariadenie odolá striekajúcej vode pri umývaní rúk alebo tancu v 
daždi, neodporúčame ho ponárať do vody.
Aby ste predišli poškodeniu vodou:

DODRŽIAVANIE FCC
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje 
limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. 
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred 
škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, 
používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je 
nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať 
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že pri 
konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje 
škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné 
zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa 
pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich 
opatrení:
• Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
•  Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
•  Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku 
ktorému je pripojený prijímač.

• Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/
televízneho technika. 

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka 
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie 
nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí 
akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže 
spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Upozornenie: Úpravy neschválené výrobcom môžu zneplatniť 
oprávnenie užívateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie obsahuje licencované vysielače/prijímače, ktoré sú v 
súlade s bezlicenčnými RSS(s) Innovation, Science and Economic 
Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) 
Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, 
ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. CAN ICES-3 
(B)/NMB-3 (B).

Frekvenčné pásmo: 2402-2480MHz
Max. vysielací výkon: -0,46 dBm

LiPo BATÉRIE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
Toto zariadenie je vybavené dobíjacou batériou Lithium Polymer (LiPo). Venujte 
prosím pozornosť nasledujúcim upozorneniam pre bezpečné používanie:
• Pred dobíjaním nechajte batériu po použití aspoň 10 minút vychladnúť.

•  Nevhadzujte batériu do ohňa alebo extrémneho tepla.
• Nepoužívajte ani neponechávajte batériu v blízkosti zdroja tepla, ako je 
oheň alebo kúrenie.
•  Batériu nenarážajte ani nehádžte o tvrdé povrchy.
•  Neponárajte batériu do vody.
•Uchovávajte batériu na chladnom a suchom mieste.
• Pri nabíjaní používajte iba kábel Micro-USB špeciálne dodaný na tento 
účel.
•  Neprebíjajte batériu.
•  Nespájkujte batériu priamo a neprepichujte ju klincom alebo iným 
ostrým predmetom.
•  Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
•  Podľa potreby nabite batériu. Pokiaľ batériu často nenabíjate, môže sa 
stať, že batéria už nebude nabíjať.
• Neprepravujte ani neskladujte batériu s kovovými predmetmi, ako sú 
náhrdelníky, sponky do vlasov atď.

• Recyklujte použitú batériu po prekrytí vodičov/svoriek batérie 
elektrickou páskou alebo vložením do samostatného vrecka. Informácie 
o recyklácii a likvidácii nájdete v miestnych zákonoch a predpisoch.

•  V prostredí s elektrostatickým výbojom môže výrobok poruchy a 
vyžadujú, aby užívateľ resetoval produkt vypnutím a opätovným 
zapnutím.
•  Nabíjacie batérie smie nabíjať iba dospelá osoba.

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE A ÚDRŽBA
Skontrolujte úroveň nabitia batérie v zobrazení rýchlej ponuky. Pokiaľ je batéria 
žltá, je čas ju čoskoro nabiť. Pokiaľ je batéria červená, nabite ju čo najskôr.

Batériu pravidelne nabíjajte, aby ste udržali optimálny výkon, aj keď sa 
zariadenie pravidelne nepoužíva. Napríklad nabíjajte zariadenie aspoň raz za šesť 
mesiacov. Pred nabíjaním batérie zariadenie VYPNITE. Pokiaľ zariadenie 
nebudete dlhšiu dobu používať, majte zariadenie VYPNUTÉ.

‚Starajme sa o životné prostredie!'
Symbol popolnice na kolieskach znamená, že produkt nesmie byť 
likvidovaný s ostatným domovým odpadom. Pri likvidácii položky 
používajte určené zberné miesta alebo recyklačné zariadenia. So starými 
batériami nenakladajte ako s domovým odpadom. Odneste ich do 
určeného recyklačného zariadenia.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

POKYNY PRE VYBRATIE BATÉRIE
Tento fotoaparát obsahuje batériu, ktorú nemožno vymeniť. Nepokúšajte sa zariadenie 
otvoriť, pokiaľ zariadenie trvalo nelikvidujete. Otvorenie zariadenia z akéhokoľvek iného 
dôvodu môže spôsobiť stratu záruky. Vybratie batérie je trvalé a po vybratí batérie už 
zariadenie nebude fungovať.
POZOR:
DOSPELÝ musí vybrať batériu za účelom riadnej likvidácie. V prípade vytečenia batérie 
vždy používajte ochranné okuliare.

Odstráňte spodné puzdro. Odstráňte zátky skrutiek.

1 2

K DÔKAZ O NÁKUPE JE VYŽADOVANÝ DATOVANÝ DÔKAZ O PREDAJI

Efekt masiek
• Ak chcete otvoriť ponuku Režim masky, prechádzajte 

ponuku pomocou smerových tlačidiel a potom 
stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu režimu masky.
• Skôr ako vytvoríte snímku, stlačením smerových 
tlačidiel doľava alebo doprava prechádzajte 
všetkými položkami rôzne možnosti.
• Stlačením tlačidla spúšte vytvorte snímku.
• Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, 
stlačte tlačidlo hore alebo dole.
• Ak chcete aktivovať časovač, stlačte tlačidlo 
Možnosti. Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla 
vyberte čas časovača.
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Všetky videá, obrázky, nahraný zvuk a nálepky vytvorené pomocou fotoaparátu budú 
uložené do galérie. Ak chcete otvoriť ponuku Galéria, prechádzajte ju pomocou 
smerových tlačidiel a potom stlačením tlačidla Enter vyberte ikonu galérie.

GALÉRIA
Videa

Fotografie  Stop       Pohyb
Samolepky

Ak chcete prechádzať jednotlivými nastaveniami, pomocou smerových tlačidiel sa 
posúvajte a pomocou tlačidla Enter ich vyberte. Vykonajte príslušné zmeny a 
stlačením tlačidla Domov sa vráťte do ponuky Nastavenie.

PONUKA NASTAVENIA
Jas, Hlasitosť, Dátum, Čas

Nastavenie jasu
Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte jas 
obrazovky.
Pomocou pravého tlačidla sa presuniete na 
hlasitosť.
Nastavenie hlasitosti
Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte úroveň 
hlasitosti zariadenia.
Pomocou ľavého tlačidla sa presuňte na jas.

Výber dátumu/formát dátumu:
• Ak chcete zmeniť dátum, použite ľavé alebo 

pravé tlačidlo na prechádzanie mesiaca, 
dňa, roku. Nad a pod vybranými sekciami 
budú šípky.
• Na zmenu čísel použite tlačidlo
hore alebo dole.
• Ak chcete zmeniť formát dátumu, použite 
ľavé tlačidlo, kým nebudú šípky cez sekciu 
formátu dátumu.
• Pomocou tlačidiel hore alebo dole zmeňte 
formát dátumu.
• Pre nastavenie stlačte tlačidlo Domov. Po 
stlačení tlačidla Domov sa vrátite do 
ponuky Nastavenie.

Výber času:
Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla 
môžete prechádzať hodinami, minútami a 
AM/PM. Vo vybraných sekciách sa zobrazia 
šípky hore a dole.

• Pomocou tlačidla hore alebo dole nastavte 
čas.

• Pomocou ľavého alebo pravého tlačidla 
vyberte zobrazenie času. Potom pomocou 
tlačidiel hore a dole vyberte medzi 12 alebo 
24 hodinovým cyklom.
•  Pre nastavenie stlačte tlačidlo Enter.

Po stlačení tlačidla Enter sa vrátite do 
ponuky Nastavenie.
POZNÁMKA: L.O.L. Surprise!™ HD 
Camera sa automaticky nezmení na 
letný čas.

MENU NASTAVENIA POKRAČOVANIA
Rozlíšenie, Diaľkové ovládanie, Pamäť, Verzia firmwaru, Jazyk
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Nastavenie fotoaparátu
Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte 
rozlíšenie fotoaparátu
Pomocou pravého tlačidla prejdite na 
nastavenie videa.
Nastavenie videa
Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte 
rozlíšenie videa.
Pomocou ľavého tlačidla prejdite na 
nastavenie fotoaparátu.

ULOŽENIE A AKTUALIZÁCIA: Ak chcete prechádzať jednotlivými 
nastaveniami, použite smerové tlačidlá a vyberte ich pomocou tlačidla 
Enter. Vykonajte príslušné zmeny a stlačením tlačidla Domov sa vráťte do 
podponuky.

L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0
Ovládajte kameru pomocou L.O.L.
Surprise!™ Smartwatch 2.0 (predáva sa samostatne). 
• Po výzve na šikovných hodinkách ich pripojte k 

fotoaparátu.
• Použite chytré hodinky ako diaľkové ovládanie na 
ovládanie fotoaparátu.
• Fotoaparát bude fungovať iba s L.O.L. Chytré 

hodinky Surprise!™ 2.0

• V hornej lište sa zobrazí miesto v 
pamäti zariadenia.
•  Ak chcete resetovať zariadenie na 
továrenské nastavenia, stlačte tlačidlo 
dole a potom tlačidlo Enter. Stlačením 
X alebo začiarknutie potvrďte akciu. 
POZNÁMKA: Resetovaním sa odstráni 
všetko, čo je v zariadení uložené.

Verzia firmvéru:
• Zkontrolujte, zda L.O.L. Surprise!™ HD 

Camera je aktuální s nejnovějším 
dostupným firmwarem.

• Na obrazovke sa zobrazí, akú verziu máte.
.• Ďalšie informácie o aktualizáciách 
firmvéru nájdete na strane 6. POZNÁMKA: 
Táto obrazovka sa tiež zobrazí pri prvom 
spustení po aktualizácii firmvéru. 
Výběr jazyka:
•  Pomocí tlačítek nahoru a dolů • 
Pomocou tlačidiel hore a dole zmeňte 
jazyk.
• angličtina • španielčina • francúzština
• holandčina • nemčina • taliančina • poľština

POZNÁMKA: L.O.L. Surprise!
™ HD Camera nehovorí 
žiadnym jazykom.
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Všetky hry majú tri možnosti úrovní, kde 1 je najjednoduchšia a 3 je najťažšia.

MOŽNOSTI ROZLOŽENIA:

1 2 3 4

Pomocou malého krížového 
skrutkovača (nie je súčasťou 
dodávky) odstráňte štyri skrutky na 
prednej strane fotoaparátu.

3 4

Nožnicami opatrne prestrihnite 
čierny a červený drôt PO JEDNOM. 
Zakryte vodiče/svorky elektrickou 

páskou a batériu riadne zlikvidujte.

Masky budú sledovať tvár osoby na obrazovke a pohybovať sa s osobou. V 
závislosti na maske sa objaví na určitej časti vašej tváre. Pokiaľ si napríklad 
zvolíte klobúkovú masku, objaví sa na hlave danej osoby. Pokiaľ si vyberiete 
okuliare, objaví sa to na očiach človeka.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:
• Rozpoznávanie tváre sa bude líšiť v závislosti od prostredia. Uistite sa, že 

stojíte 3'4” (1 m) pred kamerou a kamera jasne vidí tvár.
• Uistite sa, že tvár je vždy v polohe prednej tváre.
• Fotoaparát bude schopný detekovať iba 3 tváre.
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LOL_SURPRISE

E

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
577256, 577256EUC

6+
Ilustrácie sú iba orientačné. Štýly sa 
môžu líšiť od skutočného obsahu.

HD STUDIO
CAMERA 

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kamera prestala 
fungovať.

1. Vypnite napájanie stlačením a podržaním tlačidla 
Domov, kým sa zariadenie nevypne.
2. Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla 
Domov, kým sa zariadenie nezapne.
POZNÁMKA: Ak zariadenie stále nefunguje, nabite 
batériu (viď strana 4) a postupujte podľa vyššie 
uvedených krokov.

1.  Uistite sa, že je v oblasti, ktorú fotografujete, 
dostatočné osvetlenie.

2. Skontrolujte, či je šošovka fotoaparátu čistá. Pokiaľ 
je znečistený, utrite ho suchou mäkkou handričkou 
a vyfúkajte naň, aby ste odstránili nečistoty. Pozri 
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA na strane 22.

1. Uistite sa, že je medzi zariadením a počítačom 
dobré spojenie pomocou kábla Micro-USB. Ďalšie 
informácie nájdete v časti PORT MICRO-USB na strane 
4 av ďalších podporných častiach.
2. Ak je kábel poškodený, kontaktujte zákaznícky 
servis. Nepokúšajte sa kábel použiť, pokiaľ je 
poškodený.

1. Zostaňte v tesnej blízkosti (asi 50 stôp/15 m, nič v 
ceste) L.O.L. Surprise!™ Smartwatch 2.0 pri pripojení k 
šikovným hodinkám.
2. Pre bezdrôtové pripojenie musí mať zariadenie 
dostatočné množstvo energie z batérie. Nabite 
zariadenie pomocou priloženého kábla Micro-USB.

Zhotovená snímka 
alebo video nie je 
jasné.

Zariadenie nie je 
možné pripojiť k 
počítaču.

Bezdrôtové 
pripojenie 
nefunguje správne. 

Zariadenie sa 
nenabíja.

Kamera sa 
nezapína.

Kamera zamrzla. Presuňte spínač pod zariadením do polohy 
OFF a potom späť do polohy ON.

Resolution

12:45

12:45

Factory Reset 

V0.0.1

• V galérii videí použite smerové tlačidlo a tlačidlo Enter na výber a prezeranie videí.
• Pomocou tlačidla Domov sa vráťte na hlavnú stránku galérie a posúvaním doľava alebo 
doprava zobrazte uložené položky vo fotoaparáte, nahrané zvuky a galérie nálepiek.
• Ak chcete čokoľvek v galérii vymazať, stlačte tlačidlo Odstrániť a potom akciu potvrďte 
začiarknutím.

Obnovenie pamäte/továrenského nastavenia

• Pomocou smerových tlačidiel vyberte bublinu.
• Stlačením tlačidla Enter vyberte bublinu.
• Na paneli fotografií sa zobrazí bublina.
• Presuňte bublinu na požadované miesto pomocou smerových tlačidiel. 
Potom umiestnite stlačením značky začiarknutie.

• Pomocou smerových tlačidiel vyberte grafiku.
• Stlačením tlačidla Enter vyberte grafiku.
• Grafika sa zobrazí na paneli fotografií.
• Presuňte grafiku na požadované miesto pomocou smerových tlačidiel. 
Potom umiestnite stlačením značky začiarknutie.

1. Na nabíjanie zariadenia používajte iba priložený kábel 
Micro-USB.
2. Odporúča sa nabíjať zariadenie iba pomocou portu 
USB na počítači.
3. Zariadenie pravidelne nabíjajte, aj keď sa nepoužíva. 
Batéria, ktorá nebola dlhú dobu nabitá, už nemusí prijať 
nabíjanie.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Domov po dobu troch 
sekúnd.
2. Presuňte spínač pod zariadením do polohy OFF a 
potom späť do polohy ON.
3. Uistite sa, že je plne nabitá.


