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Οδηγίες χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία της φωτογραφικής σας μηχανής, λάβετε
υπόψη τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες:
Κάρτα MicroSD:
• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί στη φωτογραφική μηχανή πριν
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χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την κάρτα (Ρυθμίσεις> Μορφή).
• Η κάρτα μνήμης μέγιστης χωρητικότητας που υποστηρίζεται είναι 64GB.
Η χρήση καρτών μνήμης που υπερβαίνουν τη μέγιστη συνιστώμενη χωρητικότητα
ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στο αρχείο.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας
κάρτες Micro SD Class 10 με U3 High Speed ή υψηλότερες.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης ονομαστικής τιμής U3 κατά την
εγγραφή βίντεο 4K. Η χρήση μιας κατώτερης βαθμολογίας κάρτας ενδέχεται να
παρουσιάσει προβλήματα ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων λόγω του μεγάλου
μεγέθους αρχείου που παράγει ένα βίντεο 4K.
• Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την επιλεγμένη ανάλυση.
• Μόλις φτάσετε στο μέγιστο. χρόνος εγγραφής βίντεο περίπου. 29 λεπτά, η
κάμερα θα σταματήσει αυτόματα την εγγραφή. Μια νέα εγγραφή πρέπει να
επανεκκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο.
Φόρτιση:
• Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη πριν την πρώτη χρήση.
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά κατά τη φόρτιση.
• Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση. Αν η κάμερα
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ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένη σε μια πηγή τροφοδοσίας,
απενεργοποιήστε την για να ολοκληρώσετε τη φόρτιση. Μια κάμερα συνδεδεμένη σε
τροφοδοσία και ενεργοποιημένη δεν φορτίζεται.
• Η κάμερα πρέπει να φορτίζεται μόνο μέσω της θύρας USB ενός υπολογιστή ή ενός
προσαρμογέα τροφοδοσίας USB με μέγιστη χωρητικότητα 1000mAh.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο στην κάμερα πριν
χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι - ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την εξωτερική
θερμοκρασία - έως 90 λεπτά υπό βέλτιστες συνθήκες.
Μπαταρίες:
• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
Σύνδεση WiFi:
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τη σωστή εφαρμογή συνοδευτικού για το μοντέλο
της φωτογραφικής σας μηχανής.
• Σημειώστε ότι η ασύρματη μεταφορά αρχείων με χρήση της εφαρμογής δεν είναι
δυνατή για βίντεο με ανάλυση μεγαλύτερη από 1080p. Τα αρχεία που χρησιμοποιούν
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οποιαδήποτε ανάλυση υψηλότερη από 1080p μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση
μέσω του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.
Οδηγίες ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά
κάτω των 36 μηνών λόγω κινδύνου πνιγμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να προστατεύετε πάντα τη φωτογραφική μηχανή από
πτώσεις, χτυπήματα και χτυπήματα.
• Διατηρήστε επαρκή απόσταση από αντικείμενα που παράγουν ισχυρά μαγνητικά
πεδία ή ραδιοκύματα, όπως ηλεκτρικές συσκευές, για να αποφευχθεί η βλάβη του
προϊόντος ή η επίδραση του ήχου και της ποιότητας εικόνας.
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασία ξηρού χώρου χωρίς σκόνη και μην
εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε μόνιμο άμεσο ηλιακό φως.
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• Στην απίθανη περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνίσματος ή δυσάρεστων οσμών που
βγαίνουν από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από το καλώδιο φόρτισης και
αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή στο νερό,
βεβαιωθείτε ότι όλα τα καπάκια και τα καπάκια της φωτογραφικής μηχανής και του
υποβρύχιου περιβλήματος είναι κλειστά και σφραγισμένα.
• Αφού τη χρησιμοποιήσετε σε αλμυρό ή χλωριωμένο νερό, καθαρίστε την θήκη και
αφήστε την να στεγνώσει.
• Η φωτογραφική μηχανή δεν πρέπει να εκτίθεται σε διαφορές θερμοκρασίας και
υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση στο εσωτερικό της θήκης ή πίσω από το
φακό.
• Αφού χρησιμοποιείτε νερό, το περίβλημα πρέπει να παραμείνει ανοικτό για να
αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.
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Η κάμερα
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1.Κουμπί ισχύος:
Πατήστε λίγο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα για να
απενεργοποιήσετε την κάμερα.
Πατήστε λίγο για να τραβήξετε φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο.
2.Κουμπί ΟΚ:
Σε λειτουργία Αναμονής - πατήστε λίγο για έναρξη/διακοπή της εγγραφής,
Σε λειτουργία Φωτογραφίας - πατήστε λίγο για να τραβήξετε φωτογραφία,
Σε λειτουργία Αναπαραγωγής - πατήστε λίγο για έναρξη/παύση της αναπαραγωγής,
Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση του μενού και τη ρύθμιση της ώρας,
Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο/έξοδο από τη ρύθμιση WIFI.
3.Θύρα USB
4.Υποδοχή κάρτας Micro SD
5.Θύρα HDMI
6.Ασφάλεια θύρας μπαταρίας
7.Φακός
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8.Μικρόφωνο
9.Βιδωτή οπή 1/4”
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Λειτουργία κάμερας
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση: Πατήστε λίγο το κουμπί ισχύος, η οθόνη εμφανίζει την εικόνα εκκίνησης, οι
μπλε ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ανάβουν και η κάμερα μπαίνει σε λειτουργία αναμονής.
Απενεργοποίηση: Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί ισχύος για να απενεργοποιήσετε την κάμερα.
Φόρτιση μπαταρίας
Συνδέστε την κάμερα με φορτιστή ρεύματος μέσω του καλωδίου USB, η κόκκινη ενδεικτική
λυχνία ανάβει. Όταν γεμίσει η μπαταρία, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα.
Έχετε υπόψη: Αν αφήσετε την κάμερα απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση, η διάρκεια της
φόρτισης θα είναι πιο σύντομη.

Λειτουργία βίντεο
Διασύνδεση βασικού μενού
1.Λειτουργία βίντεο
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2.Λειτουργία Φωτογραφίας
3.Λειτουργία φωτογραφίας
4.Μενού ρυθμίσεων
5.Έξοδος
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Διασύνδεση βίντεο
1.Εικονίδιο λειτουργίας εγγραφής
2.Ρυθμός καρέ
3.Ανάλυση βίντεο
4.Υπόλοιπο χωρητικότητας κάρτας μνήμης
(Ώρες, Λεπτά, Δευτερόλεπτα)
5.Εικονίδιο μπαταρίας
6.Μενού (Οι επιλογές του μενού
εμφανίζονται ή αποκρύπτονται
με το πάτημα αυτού του εικονιδίου)
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Έχετε υπόψη:
Η ανάλυση 4K δεν υποστηρίζει “WIFI, λειτουργία ζουμ και παρέλευση χρόνου”.
Ρυθμίστε την “χρονομέτρηση καταγραφής” στην επιλογή OFF όταν χρησιμοποιείται η
επιλογή “Παρέλευση χρόνου” στο μενού.
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Λειτουργία Φωτογραφίας
Διασύνδεση Φωτογραφίας
1.Εικονίδιο λειτουργίας φωτογραφίας
2.Μέγεθος φωτογραφίας
3.Υπόλοιπο χωρητικότητας κάρτας
μνήμης
(Αριθμός φωτογραφιών που μπορούν να
τραβηχτούν ακόμα)
4.Εικονίδιο μπαταρίας
5. Μενού (Οι επιλογές του μενού
εμφανίζονται ή αποκρύπτονται με το
πάτημα αυτού του εικονιδίου)
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Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της κάμερας είναι η Λειτουργία βίντεο, κάντε κλικ στην
οθόνη για να μπείτε στο Βασικό μενού και να επιλέξετε τη Λειτουργία φωτογραφίας.
Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο που θέλετε να καταγράψετε και πατήστε το
κουμπί OK. Η κάμερα αποθηκεύει τις φωτογραφίες αυτόματα.
Λειτουργία καταγραφής
1. Μη αυτόματη καταγραφή: Πατήστε το κουμπί ισχύος για να τραβήξετε φωτογραφία
κατά τη διάρκεια εγγραφής όταν η επιλογή “Χρονομέτρηση καταγραφής” στο μενού
συστήματος είναι απενεργοποιημένη.
2. Χρονομέτρηση καταγραφής: όταν η επιλογή “Χρονομέτρηση καταγραφής” στο
μενού συστήματος έχει ρυθμιστεί σε “5s/10s/15s/30s/60s”, η κάμερα θα καταγράφει
και θα αποθηκεύει αυτόματα κατά τη διάρκεια της κανονικής εγγραφής.
Σημείωση:
Η ανάλυση 4K δεν υποστηρίζει τη λειτουργία καταγραφής.
Η κάμερα δεν υποστηρίζει τη λειτουργία καταγραφής όταν έχουν ενεργοποιηθεί οι
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επιλογές “παρέλευση χρόνου” και “αργή κίνηση”.
Απενεργοποιήστε την “χρονομέτρηση καταγραφής” όταν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή “παρέλευση χρόνου/αργή κίνηση”.
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Λειτουργία αναπαραγωγής
1.Αρχεία φωτογραφίας
2.Αρχεία βίντεο

Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που
θέλετε να προβάλλετε.
Σύρετε κατά μήκος της οθόνης της κάμερας
για πρόσβαση στο τελευταίο ή το επόμενο
αρχείο.
Πατήστε στο εικονίδιο του μενού για είσοδο
και προστασία ή διαγραφή του αντίστοιχου
αρχείου.
Ρύθμιση Μενού
Σε λειτουργία αναμονής, κάντε κλικ
κλικ

για έξοδο από το μενού.

για είσοδο στη ρύθμιση μενού, κάντε
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Η Λειτουργία βίντεο, η Λειτουργία φωτογραφίας και η Λειτουργία αναπαραγωγής
διαθέτουν από δύο μενού η καθεμία: Μενού λειτουργίας και Μενού συστήματος.
Όλα τα Μενού συστήματος είναι τα ίδια.
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Εγκατάσταση και χρήση WIFI

⚫ Αναζητήστε το "iSmart DV" στο Google Play ή στο App Store σε iOS για να
κατεβάσετε τη σωστή εφαρμογή WIFI.
⚫ Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο smartphone σας.
⚫ Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί OK της κάμερας για να ενεργοποιήσετε το
WIFI της κάμερας, η οθόνη της κάμερας θα εμφανίσει την ένδειξη ”Barracuda”.
⚫ Στην οθόνη ρυθμίσεων WiFi του smartphone σας, βρείτε το δίκτυο WiFi με το
όνομα “barracuda” και συμπληρώστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης
“1234567890” για σύνδεση.
⚫ Αφού συνδεθείτε, ανοίξτε την εφαρμογή “iSmartDV”
στο smartphone
σας, και έτσι θα έχετε ζωντανή προβολή και τηλεχειρισμό της κάμεράς σας.
⚫ Πατήστε λίγο το κουμπί OK της κάμερας για έξοδο από την οθόνη ρυθμίσεων
WIFI.
Σημείωση:
⚫ Προτού ανοίξετε τη λειτουργία WIFI, φροντίστε να έχετε τοποθετήσει κάρτα micro
SD στην κάμερα.
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⚫ Η αποτελεσματική απόσταση της λειτουργίας WiFi επηρεάζεται από το
περιβάλλον. Η μείωση του σήματος WIFI και η καθυστέρηση της λειτουργίας είναι
φυσιολογικά φαινόμενα.
⚫ Η “Λειτουργία Εξοικονόμησης Ισχύος” στο κινητό θα πρέπει να είναι στο “Off”.
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Σύνδεση HDMI
Συνδέστε την κάμερά σας με τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή HDMI
χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
Όλες οι λειτουργίες θα εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Σημείωση: Η προβολή φωτογραφιών 20MP δεν υποστηρίζεται μέσω της σύνδεσης
HDMI.

Αναπαραγωγή σε ηλ. υπολογιστή
Συνδέστε την κάμερά σας στον ηλ. υπολογιστή σας και ανοίξτε το εικονίδιο της
κάμερας, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη: “MSDC” / “PCCAM” / “Λειτουργία”.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω και Κάτω της κάμερας για να ορίσετε την
επιθυμητή επιλογή.
Πατήστε το Κουμπί ισχύος για επιβεβαίωση.
MSDC: Είσοδος σε MSDC για έλεγχο αρχείων. Η κάμερα λειτουργεί ως
αφαιρούμενος δίσκος.
PCCAM: Η κάμερα λειτουργεί ως PCCAM (κάμερα ηλ. υπολογιστή).
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Λειτουργία: Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά ενώ παράλληλα φορτίζει
από τον ηλ. υπολογιστή σας.

Τεχνικά δεδομένα
Aδιάβροχος

Αδιάβροχη μέχρι 10m, χωρίς περίβλημα

Αισθητήρας

16MP CMOS

Ανάλυση σταθερής εικόνας

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

Ανάλυση βίντεο

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

Ποιότητα βίντεο

Super Fine, Fine, Normal

Aργή κίνηση

Off / Auto
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Time lapse

Off/0,5 sec/1sec/3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/60 sec

Σύλληψη χρονισμού

Off / 5 sec / 10 sec / 15 sec / 30 sec / 60 sec

Ανίχνευση κίνησης

Off / On

Λειτουργία κάμερας Web

ναι

Λειτουργία στιγμιότυπου

ναι

Χρονοδιακόπτη

Off / 2 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / διπλό

Burst Rate

Off / 3 Φωτογραφίες / 5 Φωτογραφίες / 10 Φωτογραφίες

έκθεση

-2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0

Ισορροπία λευκού

Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluor

Φακός

170° ευρυγώνιος φακός, F=2.5, f=3.0mm
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οθόνη αφής

5cm/2.0"

Wifi συχνότητα*

2.4GHz-2.4835GHz

Wifi απόσταση

15m Σε ανοιχτό χώρο

Ήχου

Σε ανοιχτό χώρο

Μπαταρία

1050mAh/3.7V 3.885Wh Li-ion μπαταρία
(εναλλάξιμα)

Εξωτερική μνήμη

MOV H.264 / JPG

Αποθήκευση

Micro SD έως 64GB Class 10 ή παραπάνω,
(Δεν περιλαμβάνονται)

HDMI

Real time output
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USB

USB 2.0

Συχνότητα οπτικής πηγής

50Hz / 60Hz / Auto

δεν περιλαμβάνονται

Off / 1 λεπτό / 3 λεπτά / 5 λεπτά

Διαστάσεις

65 x 46 x 28.5mm

* Κάτω από το νερό πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά για να χειριστείτε την
κάμερα.

Όλες οι προδιαγραφές του προϊόντος είναι σωστές κατά την εκτύπωση
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και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η Easypix GmbH διατηρεί το δικαίωμα σφάλματος ή παράλειψης.
Για τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε την περιοχή υποστήριξής μας στη διεύθυνση
www.easypix.eu.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί σε αυτό το προϊόν
σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις των ευρωπαϊκών
οδηγιών.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ μπορεί να μεταφορτωθεί εδώ:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_barracuda4k.pdf
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ΔΙΑΘΕΣΗ

Απορρίψτε τη συσκευασία
Για διάθεση, ξεχωριστή συσκευασία σε διαφορετικούς τύπους. Το χαρτόνι και η
σανίδα πρέπει να απορρίπτονται καθώς το χαρτί και το φύλλο πρέπει να
ανακυκλωθούν.

Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και
μπαταρίας από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό δεν μπορεί να
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απορριφθεί ως οικιακά απόβλητα. Πρέπει να απορρίψετε τον απόβλητο εξοπλισμό ή
/ και την μπαταρία σας, μεταφέροντάς την στο κατάλληλο πρόγραμμα επιστροφής για
την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και μπαταρίας. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του εξοπλισμού ή / και
της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης, το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε τον εξοπλισμό ή την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων. Η
ανακύκλωση υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα
διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται με τρόπο που να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον.

Προειδοποίηση μπαταρίας
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• Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία ή αφήνετε τη
μπαταρία βραχυκυκλωμένη. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε περιβάλλον υψηλής
θερμοκρασίας, εάν διαρρεύσει ή εκταθεί η μπαταρία, διακόψτε τη χρήση της.
• Φορτίστε πάντα χρησιμοποιώντας το φορτιστή. Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία
αντικατασταθεί από εσφαλμένο τύπο.
• Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
• Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν εκτίθενται σε γυμνή φωτιά. Μην
απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.
• Πριν από τη διάθεση της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία.
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Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 3
ετών λόγω κινδύνου πνιγμού.
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