140°

1080p
Full HD

MANUAL DO UTILIZADOR

A MONTAGEM DA CÂMARA
Encerramento das baterias

Bateria

CARCAÇA IMPERMEÁVEL
Botão de seleção/obturador

Fechar

Botão de energia/modo

Monte a câmera para capacetes, equipamentos ...

NO COMEÇO
Ligar:
Carregue no botão de ligar/modo.
Desligar:
Carregue no botão de ligar/modo.

VISÃO GERAL
Ligue a câmara e carregue repetidamente no botão de
ligar/modo para escolher entre um dos modos de câmara e
configurações. Os modos aparecerão na seguinte ordem:

Vídeo

Foto

Fotos
contínuas

Lapso de
tempo

Configurações

Vídeo
Foto
Fotos contínuas

Grava vídeos
Captura uma foto
Captura fotos contínuas em
um curto intervalo

Dispara uma série de fotos em
Lapso de tempo
intervalos programados
Reprodução de vídeo & foto
Ajusta as configurações de
câmara, resolução e mais

Estampa de data: Desactivada/Data/Data & Hora
Exposição: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Resolução de foto: 12M, 8M, 5M, 2M
Fotos contínuas/Série de fotos: 3 fotos
Intervalo de foto/Lapso de tempo: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
Disparo contínuo: Desactivado/Activado
Frequência de alimentação: 50Hz/60Hz/Automático
Idioma: Inglês/Chinês Tradicional/Italiano/Espanhol/
Português/Alemão/Holandês/Francês/Tcheco/Polonês/Turco/Russo/Japonês/Coreano/Tailandês
Data & hora: MM/DD/AA, DD/MM/AA ou AA/MM/DD
Indicador de som: Obturador activado/desactivado, Iniciando
1/2/3/Nenhum, Bipe activado/desactivado, Volume 0/1/2/3
Rotacionar ecrã: activado/desactivado (para quando a câmara
estiver de cabeça para baixo)

Carregue no botão de selecção/disparo para aceder ao menu
de configurações. Carregue repetidamente no botão de
ligar/modo para escolher entre uma das opções e carregue
no botão de selecção/disparo para seleccionar a opção
desejada, ou utilize os botões cima/reproduzir ou baixo/Wi-Fi
para escolher outras opções.

Protector de ecrã: desactivado/1 min/3 min/5 min

Após atingir o tempo máximo de gravação (ou tamanho

Economia de energia: desactivado/1 min/3 min/5 min

do ficheiro*) a câmara encerrará automaticamente.

Formatar: Não/Sim

Ela só poderá ser reiniciada manualmente.

Restaurar: Não/Sim

*Sistema de ficheiros FAT32 possui um limite unitário de

Versão: exibe a versão do firmware actual

tamanho de ficheiro de 4GB: 1080p/30fps: 29min. max.

MODO DE VÍDEO
Para gravar vídeos, verifique se a câmara está em modo de

MODO DE FOTO

vídeo. Se o ícone de vídeo não estiver aparecendo no ecrã,

Para capturar uma foto, verifique se sua câmara está em

carregue no botão de ligar/modo repetidamente até ele

modo de foto. Se o ícone da foto não estiver aparecendo no

aparecer.

ecrã, carregue no botão de ligar/modo repetidamente até ele

Iniciar a gravação:

aparecer.

Carregue no botão de selecção/disparo. A câmara emitirá um

Tirando fotos:

bipe e a luz de operação da câmara piscará enquanto

Carregue no botão de selecção/disparo. A câmara emitirá o

gravando.

som de captura.

Parar a gravação:
Carregue no botão de selecção/disparo. A luz de operação da
câmara parará de piscar e a câmara emitirá um bipe para

MODO DE DISPARO CONTÍNUO

indicar que a gravação foi interrompida.

Para capturar uma série de disparo contínuo, verifique se a

Esta câmara encerra a gravação automaticamente quando a

câmara está em modo de disparo contínuo. Se o ícone de

bateria estiver sem carga. Seu vídeo será salvo antes de a

disparo contínuo não estiver aparecendo no ecrã, carregue no

câmara se desligar.

botão de ligar/modo repetidamente até ele aparecer. No modo

Os tempos de gravação dependem da resolução e das

de disparo contínuo sua câmara tira 3 fotos em 1.5 segundos.

definições de taxa de quadros.

Para capturar uma série de Disparos Contínuos:
Carregue no botão de selecção/disparo. A câmara emitirá o

REPRODUZIR

som de captura.

Reproduzindo vídeos e fotos

MODO DE LAPSO DE TEMPO

Para aceder ao menu de reprodução:
1. Verifique se a câmara está em modo de câmara.

Para capturar uma série de lapso de tempo, verifique se a

2. Carregue no botão cima/reproduzir para aceder ao menu

função disparo contínuo está activada e a câmara está em

de reprodução.

modo de lapso de tempo. Se o ícone de lapso de tempo não

3. Carregue repetidamente no botão de ligar/modo para

estiver aparecendo no ecrã, carregue no botão de ligar/modo

seleccionar entre vídeo e foto.

repetidamente até ele aparecer. No modo de lapso de tempo,

4. Carregue no botão de selecção/disparo para seleccionar a

sua câmara captura uma série de fotos de intervalos de 2, 3,

opção desejada.

5, 10, 20, 30 ou 60 segundos.

5. Utilize os botões cima/reproduzir ou baixo/Wi-Fi para

O intervalo no qual a câmara operará o modo de Lapso de

seleccionar entre uma das opções.

Tempo deverá ser ajustado primeiro, utilizando as

6. Carregue no botão de selecção/disparo.

configurações, antes de iniciar a gravação em modo de Lapso

7. Para retornar ao menu de reprodução, carregue no botão

de Tempo.

de ligar/modo.
8. Para sair, mantenha carregado no botão cima/reproduzir

Para tirar fotos com Lapso de Tempo:

por dois segundos.

Carregue no botão de selecção/disparo. A câmara iniciará a
contagem regressiva e emitirá o som de disparo cada vez que
uma foto for tirada.

ARMAZENAMENTO/CARTÕES MICRO SD
Esta câmara é compatível com cartões de memória microSD,
microSDHC, e microSDXC, com capacidade de 16GB e 32GB.

Você deverá utilizar um cartão microSD da Classe 10 pelos
menos. Recomendamos utilizar cartões de memória de
qualidade para garantir a confiabilidade necessária durante a
operação.

APLICATIVO DA CÂMARA
Conectando ao Aplicativo iSmart DV
O Aplicativo iSmart DV permite o controle de sua câmara

BATERIA
Carregando a bateria
1. Conecte a câmara a um computador ou a uma fonte de
alimentação USB.
2. A luz de estado de carga permanecerá ACESSA enquanto a
bateria estiver carregando.
3. A luz de estado de carga APAGARÁ quando a bateria estiver
totalmente carregada.
Tempo de recarga: 5 horas

remotamente utilizando um telemóvel smartphone ou um
tablete. Os recursos incluem controle total da câmara,
pré-visualização ao vivo, reprodução de foto e compartilhamento de conteúdo e mais.
1. Descarregue o Aplicativo iSmart DV em seu telemóvel
smartphone ou tablete a partir das lojas Google Play ou
Apple App.
2. Carregue no botão de ligar/modo para ligar a câmara.
3. Certifique-se que a câmara está em modo de câmara.
4. Carregue no botão baixo/Wi-Fi para activar a conexão
Wi-Fi*.
5. Nas configurações de Wi-Fi de seu telemóvel smartphone
ou tablete, conecte a rede chamada “Pioneer” seguida de
uma série de números.

COMPATIBILIDADE

6. Aceda a palavra-passe “1234567890”.
7. Abra o Aplicativo iSmart DV em seu telemóvel smartphone

Compatibilidade variará para cada dispositivo. Reprodução,

ou tablete.

compartilhamento e acesso a seu cartão de memória poderão

* Mantenha carregado no botão baixo/Wi-Fi por três segundos

não estar disponíveis em alguns dispositivos.

para desactivar o sinal de Wi-Fi.

NOTA
O Aplicativo iSmart DV é compatível com telemóveis
smartphones e tabletes listados abaixos:
Para Apple iOS
* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (Plus)
(iOS9 & iOS10)
* iPad Air & Mini (iOS9)
Para Android:
* Dispositivos Android 4X Quad-core(up to Android 7.0)

Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as
tampas e fechaduras estão bem fechadas e seladas na câmara
e a bolsa impermeável. Após o uso, limpe o compartimento do
sal e cloro da água e deixe secar.
A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de
temperatura e humidade para evitar a formação de
condensação no interior do compartimento ou por detrás da
lente. Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser
mantida aberta para evitar a formação de condensação ou
ferrugem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Easypix declara que o produto GoXtreme Pioneer está em conformidade com
todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de
conformidade pode ser descarregada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf
For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

