
 

 

RESET 

2. 
Palieskite ir laikykite 

nuspaustą ant Kitt‘o 

galvos esantį vaizdo 

įrašymo mygtuką. 

2S 

3. 
Atsirakinus užraktui, atleiskite mygtuką 

ir Kitt‘as pradės skaičiavimą atgaline 

tvarka. 

3...2...1 

4. 
Baigus skaičiavimą atgaline tvarka, 

Kitt‘as pradės įrašymą. 

5. 
Norėdami sustabdyti 

įrašymą, palieskite 

grįžties mygtuką. 

x1 

Įjunkite Kitt’ą. 

1.  Kaip 
įrašyti 
vaizdo 
įrašą  

 

 

Svarbiausi patarimai vaizdo įrašo įrašymui... 

 ● Laikykite Kitt‘ą kiek įmanomą tiesiai, geriausia būtų ant plokščio paviršiaus.  

● Neprieikite per arti. Išlaikant mažiausiai 50 cm atstumą Kitt‘o kamera 

geriau susifokusuos. 

● Stenkitės, kad už Jūsų nebūtų ryškaus šviesos šaltinio. 

● Esant gerai apšviestoje vietoje, Kitt‘as galės nufilmuoti puikų vaizdo įrašą! 

●  Kalbėkite aiškiai, o jei Kitt‘as dėvi kepurę, nuimkite ją tam, kad jis galėtų 

geriau Jus girdėti. 

● Vadovaukitės Kitt‘o veide matomu vaizdu ir įsitikinkite, ar patenkate į kadrą! 
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1 

Palieskite ir laikykite nuspaustą Meniu mygtuką. 

2. Atsirakinus užraktui, atleiskite mygtuką. 

 
 

2S 

3. 
 
Įsitikinkite, ar vaizdo 

įrašai yra paryškinti. 

Jei taip nėra, slinkitės, 

naudodami mygtukus 

„Pirmyn“ ir „Atgal“. 

View Photos 

View Videos 

Klasės laikmatis 

1. 1. Kaip peržiūrėti 
vaido įrašą 
 

 

 

Palieskite „Play“ [groti] mygtuką.  

4. 5. 
View Photos 

View Videos 

Class Timer 

x 
Vibrate : On 

Susiraskite norimą vaizdo įrašą, slenkantis 

per juos, tam naudojant mygtukus „Pirmyn“ ir 

„Atgal“. 

 
 
 
 

 
 

6.  

Norėdami sustabdyti vaizdo įrašą, palieskite 

Grįžties mygtuką. Laikant nuspaustą šį 

mygtuką, galėsite pasirinkti vaizdo įrašo 
ištrynimą.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Norėdami sugrįžti prie Kitt‘o veido režimo, dar kartą palieskite Grįžties mygtuką. 

8. 

x1 

RESET 

1. 

Pamačius norimą vaizdo įrašą, 
palieskite„Play“ [groti] mygtuką, 
jei norėtumėte jį peržiūrėti. 

Įjunkite Kitt’ą. 

7. 
x1 



 

 

2. 
Palieskite ir laikykite 

nuspaustą ant Kitt‘o galvos 

esantį Fotoaparato 

mygtuką. 

2S 

3. 
Atsirakinus užraktui, atleiskite mygtuką 

ir Kitt‘as pradės skaičiavimą atgaline 

tvarka. 

3...2...1 

 Kaip 
fotografuoti 

 

 

 

 

Baigus skaičiavimą atgaline tvarka, Kitt‘as nufotografuos. 

 

4. 
Vadovaukitės Kitt‘o 

veide matomu vaizdu 

ir įsitikinkite, ar 

patenkate į kadrą! 
 
 
 

 

Svarbiausi patarimai 
fotografavimui... 

• Neprieikite per arti. Išlaikant mažiausiai 50 cm atstumą 

Kitt‘o fotoaparatas geriau susifokusuos.  

• Stenkitės, kad už Jūsų nebūtų ryškaus šviesos šaltinio.  

• Esant gerai apšviestoje vietoje, Kitt‘as galės užfiksuoti 

puikią fotografiją! 

• Laikykite Kitt‘ą kiek įmanomą tiesiai, geriausia būtų ant 

plokščio paviršiaus. 

RESET 

1. 
Įjunkite Kitt’ą. 



 

 

Palieskite ir laikykite nuspaustą Meniu mygtuką. 

2. Atsirakinus užraktui, atleiskite mygtuką. 

 
 

2S 

3. 
Įsitikinkite, ar 

fotografijos yra 

paryškintos. Jei taip 

nėra, slinkitės, 

naudodami 

mygtukus „Pirmyn“ ir 

„Atgal". 

View Photos 

View Videos 

Klasės laikmatis 

 Kaip 
peržiūrėti 
fotografiją 

 

 

 

 

Slinkite per fotografijas, naudodami  

5. „Pirmyn“ ir „Atgal“ mygtukus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, 

palieskite Grįžties mygtuką. 

Ilgai spausdami šį mygtuką, ištrinsite 

fotografiją. 

Galite pasinaudoti 
Kitt‘u, jei 
norėtumėte 
pasidalinti savo 
fotografijomis! 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. 
Norėdami pasirinkti, 

palieskite „Play“ mygtuką. 

View Photos 

x1 Class Timer 

View Videos 

RESET 

6. x1 

1. 
Įjunkite Kitt’ą. 



 Turn on Kitt. 

1. 

 

RESET 

Palieskite įrašymo mygtuką. 

2. 

x1 

3. 
Kitt‘as pradės skaičiuoti atgaline tvarka. 

3...2...1 
REC038.mp3 

4. 
Kitt‘o akys ir 

pilvukas 

paraudonuos, taip 

parodant, kad Jūs 

įrašinėjate. 

5. 
Norėdami sustabdyti 

įrašymą, palieskite 

Grįžties mygtuką. 

x1 

Įjunkite Kitt’ą. 

Kaip 
įrašyti 
garso 
failą  

 
 

Svarbiausi patarimai 
garso įrašo įrašymui... 

• 

• 

Aiškiai kalbėkite Kitt‘ui. 

Norint užtikrinti geriausią įrašo kokybę, būtinai 

nuimkite Kitt‘o dėvimą kepurę ar gobtuvą. 

1. 



 Turn on Kitt. 

1. 

 

 
Kodėl neleidus 
Kitt‘ui 
papasakoti 
Jums istorijos? 

Palieskite „Play“ mygtuką. 

2. 3. 
Slinkite per garso įrašų failus, 

naudodamiesi „Pirmyn“ ir „Atgal“ 

mygtukais. 

4. 
Pamačius norimą garso failą, palieskite 

„Play“ mygtuką. 

5. 
Norėdami stabdyti įrašą, palieskite 

Grįžties mygtuką. 

x1 

6. 
Norėdami sugrįžti į Kitt‘o veido režimą, dar 

kartą palieskite Grįžties mygtuką. 

x1 

 

Kaip 
klausytis 
garso įrašo 

 

 

 

 

 
 

RESET 

1. 
Įjunkite Kitt’ą. 



 

3. 
Susiraskite Kitt‘o 

aplanką savo 

kompiuteryje. Jis arba 

atsiras, arba bus Jūsų 

kompiuterio aplanke, 

lygiai taip pat kaip 

ekrane būtų rodomas 

atmintukas. 

4. 
   

Pamatysite aplankus, 

skirtus paveikslėlių (PIC), 

vaizdo (MOV), garso 

failams (MP3) ir garso 

įrašams, padarytiems, 

naudojant Kitt‘ą (REC). 

Pic Mov MP3 Rec 

 

Kaip įkelti 
failą į Kitt‘ą 
Galite įkelti garso ir vaizdo įrašus 

bei paveikslėlius į Kitt‘ą, tam 

naudodami kompiuterį. 

Tuomet vaikai galės juos peržiūrėti 
ar išklausyti, naudodamiesi Kitt‘u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Tempkite ir paleiskite failą, kurį norite įkelti, į 

tinkamą aplanką. Paveikslėliai bus PIC, 

garso failai bus MP3, o vaizdo įrašai bus 

MOV aplankuose. 
6. 

Baigus kopijavimą, galite 

saugiai atjungti Kitt‘ą nuo 

kompiuterio. 

Pic Mov MP3 

Galite įkelti... 
• Garso failą MP3 formatu. 
• Paveikslėlį .JPG formatu 

(paveikslėlių pavadinimai turės 

atitikti PICXXXX formatą, 

pavyzdžiui, PIC0006). 

• Bet kokį vaizdo įrašą, įrašytą, 

naudojant Kitt‘ą 

2. 
Prijunkite Kitt‘ą prie 

kompiuterio. 
1. 

Įjunkite Kitt’ą. 

RESET 
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Prijunkite Kitt‘ą prie kompiuterio. 

2. 3. 
Susiraskite Kitt‘o aplanką savo 
kompiuteryje. Jis arba atsiras, arba bus 
Jūsų kompiuterio aplanke, lygiai taip pat 
kaip ekrane būtų rodomas atmintukas. 

 

 

Kaip 
atsisiųsti 
failą iš Kitt‘o 

 

 

 

 

Pamatysite aplankus, 

skirtus paveikslėlių (PIC), 

vaizdo (MOV), garso 

failams (MP3) ir garso 

įrašams, padarytiems, 

naudojant Kitt‘ą (REC). 

 

 

 

Susiraskite failus, kuriuos norite 

atsisiųsti. Galite perkelti juos į 

aplanką savo kompiuteryje, o 

tada, jei reikia, ištrinti jį iš Kitt‘o. 

 
 
 

 

Pic Mov MP3 Rec 
 

Baigus galite saugiai atjungti Kitt‘ą nuo kompiuterio.  

6.  

1. 
Įjunkite Kitt’ą. 

RESET 

4. 5. 


