140°

1080p
Full HD

HANDLEIDING

UW CAMERA OPHANGEN
Hang uw camera op aan de helmen, gereedschap
en uitrusting.

Batterij deur gleuf

Batterij deur

WATERBESTENDIGE OMHULZING
Selecteer/sluit knop

Gleuf

Stroom/modus knop

BEGINNEN
Om AAN te schakelen:
Druk op de Stroom/Modus-knop.
Om UIT te schakelen:
Druk op de Stroom/Modus-knop en houd deze vast.

OVERZICHT
Schakel de camera AAN en druk herhaaldelijk op de
Stroom/Modus-knop om door de camera- modi en
instellingen te lopen. De modi zullen in de volgende volgorde
verschijnen:

Video

Foto

Continu
Foto’s (met
hoge
snelheid)

Tijdsverloop

Instellingen

Video
Foto
Continue foto’s
Tijdspanne

Opnemen van Video
Leg een enkele fotovast
Leg continue foto’s met hoge
snelheid vast
Schiet een serie foto’s met
bepaalde tijdsintervallen
Video & foto weergeven
Pas camerainstellingen aan,
resolutie en meer

Tijdsaanduiding: Uit/Datum/Datum & Tijd
Belichting: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Fotoresolutie: 12M, 8M, 5M, 2M
Continue Foto’s/Seriefoto's: 3 Fotos
Foto-interval/Tijdspanne: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
Continue opname: Uit/Aan
Stroom frequentie: 50Hz/60Hz/Auto
Taal: Engels/Traditioneel Chinees/Italiaans/Spaans/Portugees/Duits/Nederlands/Frans/Tjechisch/Pools/Turks/Russisch/Japans/Koreaans/Thais
Datum & Tijd: MM/DD/YY, DD/MM/YY, or YY/MM/DD
Geluidsaanduiding: Sluiter Aan/Uit, Starten 1/2/3/Geen,
Piepen Aan/Uit, Volume 0/1/2/3
Rotatie display: Aan/Uit (Voor gebruik als de camera
ondersteboven gemonteerd is)

Druk op de Sluiter/Selectie-knop om in het instellingenmenu
te komen. Druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om
door de opties te kunnen lopen en druk op de Sluiter/Selectie-knop om de gewenste optie te selecteren.
Of gebruik de Omhoog/Weergave of de Omlaag/WiFi-Knop om
door de diverse opties te kunnen lopen.

Screen Saver: Uit/1 min/3 min/5 min

Nadat de max. opnametijd (of bestandstijd*) bereikt is, zal

Spaarstand: Uit/1 min/3 min/5 min

de camera automatisch stoppen.

Formaat: Nee/Ja

Hij kan alleen handmatig opnieuw gestart worden.

Reset: Nee/Ja

*FAT32 bestandssysteem heeft een limiet van maximaal één

Versie: Geeft huidige firmware-versie weer

bestand van 4 GB: 1080p/30fps: 29min. max.

VIDEO MODUS
Zorg, als u video-opnamen wilt maken, dat de camera in de

FOTO MODUS

video-modus staat. Als het Video-icoon niet op uw

Zorg, om een Foto vast te leggen, dat de camera in de

LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de

Foto-modus staat. Als het Foto-icoon niet op uw LCD-scherm

Stroom/Modus-knop totdat dit verschijnt.

verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop

Om te starten met opnemen:

totdat dit verschijnt.

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal één keer

Om een foto te nemen:

piepen en de Camera Statuslampjes zullen knipperen tijdens

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal het geluid

het opnemen.

van de camerasluiter laten horen.

Om te stoppen met opnemen:
Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De Camera Statuslampjes
stoppen met knipperen en de camera piept één keer om aan
te geven dat het opnemen gestopt is.
Deze camera stopt automatisch met opnemen als de batterij
leeg is. Uw opname wordt opgeslagen voordat de camera
UIT-schakelt.
Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie en de
instellingen van de beeldsnelheid.

CONTINUE FOTO MODUS
Zorg, om een Continue foto-modus serie vast te kunnen
leggen, dat de camera in Continue Foto- modus staat. Als het
Continue Foto-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk
dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop totdat dit
verschijnt. In de Continue Foto-modus neemt uw camera 3
foto’s in 1,5 seconden.

Om een Continue Foto-serie vast te leggen:
Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal het geluid

WEERGEVEN

van de camerasluiter laten horen.

Weergeven van Video’s en Foto’s

TIJDSPANNE-MODUS

Het weergave-menu inkomen:

Zorg, om een Tijdspanne-modus serie vast te leggen, dat
Continue opname AAN staat en de camera in Tijdspannemodus staat. Als het Tijdspanne-icoon niet op uw
LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de
Stroom/Modus knop totdat dit verschijnt. In de
Tijdspanne-modus neemt uw camera een serie foto’s met
intervallen van 2, 3, 5, 10, 20, 30 of 60 seconden.
De intervallen waarin de camera zal werken in de
Tijdspanne-modus dient ingesteld te worden met behulp van
het instellingenscherm voorafgaand aan het opnemen in de
Tijdspanne-modus.
Om Tijdspanne te gebruiken:
Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera begint met

1.Zorg dat de camera in Camera-modus staat.
2.Druk op de Omhoog/Weergave-knop om in het
Weergave-menu te komen.
3.Druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om door
Video en Foto te kunnen lopen.
4.Druk op de Sluiter/Selectie-knop om de gewenste optie te
kunnen selecteren.
5.Gebruik de Omhoog/Weergave-knop of de Omlaag/WiFi-knop om door de diverse opties heen te lopen.
6.Druk op de Sluiter/Selectie-knop.
7.Druk, om terug te gaan naar het Weergave-menu, op de
Stroom/Modus-knop.
8.Om te verlaten druk gedurende twee seconden op de
Omhoog/Weergave-knop.

aftellen en de camera laat het geluid van de camera-afsluiter
horen steeds als een Foto wordt genomen.

OPSLAAN/MICRO-SD-KAARTEN
Dezes camera is compatibel met microSD, microSDHC en
microSDXC geheugenkaarten met een capaciteit van 16GB en
32GB.

U dient een microSD kaart te gebruiken met tenminste een
Klasse 10 snelheidswaardering. Wij raden u aan geheugenkaarten van een goed merk te gebruiken voor maximale
betrouwbaarheid bij activiteiten met hoge vibraties.

CAMERA APP
Aansluiten op de iSmart DV App
De iSmart DV App maakt het voor u mogelijk om uw camera op

BATTERIJ
Opladen van de batterij
1. Sluit de camera aan op een computer of een USB
stroom-aansluiting.
2. De Oplaad Statuslampjes blijven AAN tijdens het opladen
van de batterij.
3. De Oplaad Statuslampjes zullen UIT gaan als de batterij
volledig opgeladen is.
Oplaadtijd: 5 uur

afstand te besturen via een smartphone of tablet. De functies
omvatten een volledige besturing van uw camera, live
preview, fotoweergave en delen van geselecteerde inhoud en
meer.
1. Download de iSmart DV App op uw smartphone of tablet
via de Google Play of Apple App Store.
2. Druk op de Stroom/Modus-knop om de camera AAN te
zetten.
3. Zorg ervoor dat de camera in de Camera-modus staat.
4. Druk op de Omlaag/WiFi-knop om WiFi* aan te zetten.
5. Maak in de WiFi-instellingen van uw smartphone of tablet
verbinding met het netwerk genaamd “Pioneer”, gevolgd door
een rij cijfers.

COMPATIBILITEIT

6. Voor het wachtwoord “1234567890” in.
7. Open de iSmart DV App op uw smartphone of tablet.

Compatibiliteit varieert per apparaat. Inhoud weergeven,

* Druk de Omlaag/WiFi-knop gedurende drie seconden in om

delen en toegang tot geheugenkaart van de camera is

WiFi UIT te schakelen.

mogelijk niet beschikbaar op sommige apparaten.

OPMERKING
De iSmart DV App is compatibel met de onderstaande
smartphones en tablets:
Voor Apple iOS
* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (Plus)
(iOS9 & iOS10)
* iPad Air & Mini (iOS9)
Voor Android:
* Android 4X Quad-core apparaten(up to Android 7.0)

Voordat u de camera in het water gebruikt, verifier dat alle
leden en sloten goed vast zitten en verzegeld zijn op de camera
en de huls voor onderwater gebruik.
Na het gebruik, maak behulzing schoon van zout en chlorine
water en laat het daarna drogen.
De camera zou niet mogen worden blootgesteld aan grote
temperatuur en vochtigheidsverschillen om condensatie binnen
de behulzing of achter de lens te voorkomen.
Na gebruik onder water, moet de behulzing open gelaten
worden om condensatie of roestvorming te vermijden.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Pioneer in
overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.
De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf
Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina
op www.easypix.eu

