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Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE INFORMATIE
Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende
belangrijke informatie in acht te nemen:
MicroSD-kaart:
- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de
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kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).
- De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 64GB.
Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit
overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.
- Voor de beste resultaten raden wij het gebruik van Micro SD-kaarten van hoge
kwaliteit, klasse 10 met U3 High Speed of hoger.
Zorg ervoor dat een geheugenkaart met U3-classificatie wordt gebruikt bij het
opnemen van 4K-video. Het gebruik van een lagere kaart kan leiden tot problemen
met de gegevensoverdrachtsnelheid vanwege de grote bestandsgrootte die een
4K-video produceert.
- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.
- Na het bereiken van een maximale video-opnametijd van ca. 29 minuten stopt
de camera automatisch met opnemen. Een nieuwe opname moet handmatig
opnieuw worden gestart.
Opladen:
- Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld tijdens het opladen. Als de camera
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automatisch wordt ingeschakeld wanneer deze is aangesloten op een stroombron,
schakel deze dan uit om de camera volledig op te laden. Een camera die op de
stroom is aangesloten en is ingeschakeld, wordt niet opgeladen.
- De camera mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een computer of
een USB-voedingsadapter met een maximale capaciteit van 1000mAh.
- Verwijder de USB-kabel die op de camera is aangesloten voordat u de camera
gebruikt.
- De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de
buitentemperatuur - tot 90 minuten onder optimale omstandigheden.
WiFi-verbinding:
- Zorg ervoor dat u de juiste begeleidende app voor uw cameramodel hebt
gedownload.
- Houd er rekening mee dat draadloze overdracht van bestanden via de app niet
mogelijk is voor video's met een resolutie hoger dan 1080p. Bestanden met een
resolutie hoger dan 1080p zijn alleen toegankelijk via uw computer met behulp van
een kaartlezer.
Veiligheidsinstructies:
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ATTENTIE:
De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege
verstikkingsgevaar.

ATTENTIE:
Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.
- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of
radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de
geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.

- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats
en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
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- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die
uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de
batterij verwijderen om brand te voorkomen.

ATTENTIE:
Voordat u de camera in het water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle deksels en
sluitingen van de camera gesloten en verzegeld zijn.
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De camera
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1. Aanknop
Kort indrukken om de camera aan te schakelen, lang indrukken om de camera uit te
schakelen;
Druk kort op om een foto vast te leggen tijdens het opnemen van video.
2. OK knop
In de standby-modus - kort indrukken om de opname te starten / stoppen;
In de foto-modus - druk kort om een foto te nemen;
In de weergave-modus - kort indrukken om de weergave te starten / pauzeren;
Bevestig de menu-instelling en de tijdinstelling;
Lang indrukken om de WIFI aan/uit te schakelen.
3. USB poort
4. Micro SD-kaartsleuf
5. HDMI-poort
6. Lock batterijbehuizing
7. Lens
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8. Microphone
9. 1 / 4 "schroefgat
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Gebruik van de camera
Aan-/Uitzetten
Aanzetten: Druk kort op de aanknop, scherm toon startfoto, de blauwe lampjes
gaan aan en de camera gaat in stand-by modus.
Uitzetten: Wanneer de camera aan is, druk lang op de aanknop om hem uit te
zetten.
Batterij opladen
Verbind de camera via de USB-kabel met een oplader, het rode lanpje gaat aan.
Zodra de batterij vol is, schakelt het rode lampje uit.
Let op: als u de camera tijdens het opladen uitzet, is de oplaadperiode korter.

Videomodus
Hoofdmenu interface
1. Video modus
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2. Foto modus
3. Playback
4. Menu instellingen
5. Exit

NL
Video-interface
1. Recording modus icoon
2. Frame-snelheid
3. Video resolutie
4. Restant geheugenkaartcapaciteit
(Uren, Minuten, Seconden)
5. Battery icoon
6. Menu (Menu opties verschijnen
of verdwijnen door op dit icoon te
tikken)

Opmerking:
Houd er rekening mee dat: 4K resolutie ondersteunt geen "WIFI, zoomfunctie en
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tijdsverloop".
Stel "vastleggen" in op OFF wanneer "Time lapse" in het menu wordt gebruikt.
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Foto modus
Foto - interface
1. Foto modus icoon
2. Grootte Foto
3. Beschikbare capaciteit van
geheugen (Antal foto's dat nog ka
worden vastgelegd)
4. Batterij icoon
5. Menu (Menu opties verschijnen of
verdwijnen door op dit pictogram te
drukken
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Standaard instelling is camera modus, klik op het scherm om het hoofdmenu te
openen en kies foto modus. Klik op het voorwerp dat u wilt vastlegggen en druk op
de OK-knop. De camera slaat foto's automatisch op.
Capture functie
1. Handmatig vastleggen: Druk op de aan-/uit-knop om een opname te maken
wanneer "Tijdopname vastleggen" in het systeemmenu is uitgeschakeld.
2. Capture Timing: Als "Capture Timing" in het systeemmenu is ingesteld op "5s / 10s
/ 15s / 30s / 60s", zal de camera automatisch tijdens normale opname opnemen en
opslaan.
Aantekening:
4k resolutie ondersteunt de capture functie niet.
Camera ondersteunt geen opnamefunctie wanneer "time lapse" en "slow motion" aan
staan.
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Stel alsjeblieft "capture timing" uit wanneer "time lapse / slow motion" wordt gebruikt.
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Weergavemodus
1.Foto bestanden
2.Video bestanden
Hiermee selecteert u de foto of video
die u wilt bekijken.
Sleep over het scherm van de camera
om de vorige of volgende bestand te openen.
Tik op het menu icoon om het bijbehorende
bestand vas te leggen of te verwijderen.

Menu instelling

Klik in de standby-modus op
om het menu te verlaten.

om de menu-instelling te openen, klik
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Video-modus, Fotomodus en Afspeelmodus hebben elk twee menu's: Mode-menu en
Systeemmenu.
Alle systeemmenu's zijn hetzelfde.
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Installeren en gebruik WIFI

⚫ Zoek naar "iSmart DV" in Google Play of IOS AP winkel on de juiste WIFI APP te
downloaden.
⚫ Installer de PP op je smart telephoon.
⚫ Druk lang op de OK knop op de camera om de WIFI van de camera te activeren,
op het scherm van de camera zie je "Barracuda".
⚫ Op het WIFI-instellingenscherm van uw smartphone vind u het WiFi-netwerk
genaamd "barracuda", voer het standaard wachtwoord "1234567890" in om te
verbinden.
⚫ Als u bent aangelsoten, open dan de "iSmartDV" app
op je
smartphone, die een lieve-weergave en afstandsbediening van uw camera biedt.
⚫ Druk kort op de OK knop van de camera om het WiFi instellingenscherm te
verlaten.
Opmerking:
⚫ Voordat u de WIFI funktie opent, moet u zich ervan overtuigen dat de micro SD
kaart in de camera zit.
⚫ De effectieve afstand van de WiFi-werking wordt beïnvloed door de omgeving.
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De daling van het WIFI-signaal en de gebruiksvertraging zijn normaal.
⚫ De "Energiebesparende modus" op de mobiele telefoon moet op "Uit" staan.
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Verbind HDMI
Sluit uw camera aan op een HDMI-uitgeruste tv met behulp van een HDMI kabel.
Alle bedieningen worden op het tv-scherm weergegeven.
Opmerking: het bekijken van 20MP foto's wordt niet ondersteund via de
HDMI-aansluiting.

Afspelen op de computer
Sluit uw camera op uw pc aan en open het pictogram van de camera, het scherm
verschijnt: "MSDC" / "PCCAM" / "Working".
Gebruik omhoog en omlaag knoppen van de camera om de gewenste optie te
kiezen.
Druk op de aan / uit knop om te bevestigen.
MSDC: Kijk op MSDC om bestanden te controleren. De camera functioneert als een
verwijderbare schijf.
PCCAM: De camera functioneert als een PCCAM.
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Werking: De camera, als hij door uw computer wordt aangedreven, kan normaal
gebruikt worden.

Technische data
Waterdicht
Sensor

Waterdicht tot 10m zonder omhulsel
16MP CMOS sensor

Fotoresolutie

20M (geïnterpoleerd) / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M

Videoresolutie

4k 25fps/2.7k 30fps/1080p 60fps/1080p 30fps
720p 120fps/720P 60fps/720p 30fps

Videokwaliteit

Super fijn, fijn, normaal

Slow motion
Time lapse

Uit / auto
Uit / 0,5 sec / 1 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec
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Capture timing
Bewegingsdetectie
Webcam functie
Snapshot functie
Self-timer
Photo burst
Belichting
Witbalans
Lens
Touchscreen*
WLAN frequentie
WLAN distantie
Audio
Batterij

Uit / 5 sec / 10 sec / 15 sec / 30 sec / 60 sec
Uit / aan
Ja
Ja
Uit / 2 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / dubbel
Uit / 3 foto‘s / 5 foto‘s / 10 foto‘s
-2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0
Auto / daglicht / bewolkt / tungsten / kunstlicht
170° groothoek lens, F=2.5, f=3.0mm
5cm/2.0"
2.4GHz-2.4835GHz
15m op open terrein
Geïntegreerd microfoon
1050mAh/3.7V 3.885Wh li-ionbatterij (verwisselbar)
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Bestandsformaat
Opslag
HDMI
USB
Frequentie van de
optische bron
Energiebesparingsmodus

MOV H.264 / JPG
MicroSD tot to 64GB Klasse 10 of hoger
(niet bijgeleverd)
Rechtstreekse uitzending
USB 2.0
50Hz / 60Hz / Auto
Uit / 1 min / 3 min / 5 min

*Bij gebruik onder water moet de camera worden bediend met de knoppen.

Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich
het recht voor om fouten of weglatingen te maken.
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Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op dit product is aangebracht in
overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de
Europese richtlijnen.

De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_barracuda4k.pdf.
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AFVAL

Verpakking weggooien
Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het
papierafval, de folie moet gerecycled worden.

Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese
Unie.
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het
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huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur
en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van
elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer
informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact
opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een
afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van
natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de
menselijke gezondheid en het milieu.

Batterij Waarschuwing
- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen
kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen.
Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij door een verkeerd type wordt
vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
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- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit
batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het
apparaat weggooit.

Waarschuwing voor kleine onderdelen
De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van
verstikking.

