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Οδηγίες χρήστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πάντα να κάνετε τα κατάλληλα βήματα για να προστατεύεται τη κάμερα από
πτώσεις, κραδασμούς ή άλλη επαφή.
2. Εξασφαλείστε ότι διατηρείτε κατάλληλη απόσταση από αντικείμενα με ισχυρό
μαγνητικό πεδίο όπως ηλεκτρικά μηχανήματα για να αποφευχθούν ισχυρά
ραδιοκύματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και να επιρεάσουν τη
ποιότητα ήχου ή εικόνας της εγγραφής
3. Ποτέ μην εκθέτεται το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες και
παρατεταμένα σε ισχυρό ηλιακό φως.
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4. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας class 10 ή παραπάνω κάρτες
Micro SD για καλύτερα αποτελέσματα.
5. Για να αποφύγετε πιθανά λάθη δεδομένων, αποφύγετε να τοποθετείτε τη κάρτα
Micro SD κοντά σε δυνατά μαγνητικά αντικείμενα.
6. Στο αρκετά απίθανο συμβάν υπερθέρμανσης, ανεπιθύμητου καπνού ή μη
ευχάριστης μυρωδιάς από τη συσκευή, βγάλτε τη από τη πρίζα για να αποφύγετε
επικίνδυνη πυρκαγιά.
7. Κρατήστε τη συσκευή εκτός πρόσβασης από παιδιά όταν φορτίζει.
8. Η συσκευή μπορεί να φυλαχτεί σε στεγνό και χωρίς σκόνη περιοχή σε ένα
κανονική θερμοκρασία δωματίου και μακριά από το απευθείας φως του ήλιου.
9. Το προϊόν πρέπει να φορτίζεται μόνο μέσω laptop ή θύρας USB υπολογιστή.
10. Πριν χρησιμοποιείσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότιο όλα
τα καλλύματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά στη κάμερα και την υποβρύχια
θήκη.
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11. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε το
να στεγνώσει.
12. Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθετε σε μεγάλες θερμοκρασίες και διαφορές
υγρασίας για να αποφύγετε την συμπύκνωση μέσα στο περίβλημα ή πίσω από το
φακό.
13. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να κρατιέτε ανοιχτή για να
αποφύγευτε τη συμπύκνωση ή τη σκουριά.
14. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση
15. Χρόνο ζωής μπαταρίας - εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και την εξωτερική
θερμοκρασία - εώς 90 λεπτά κάτω από ιδανικές συνθήκες
16. Όταν φτάσει το μέγιστο χρόνο εγγραφής βίντεο των 29 λεπτών η κάμερα θα
σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινηθεί μόνο χειροκίνητα.
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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
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
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)

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
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

για είσοδο στη ρύθμιση μενού, κάντε

κλικ
για έξοδο από το μενού.
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.
 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).
Λειτουργία: Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά ενώ παράλληλα φορτίζει
από τον ηλ. υπολογιστή σας.
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Τεχνικά δεδομένα
Aδιάβροχος

Αδιάβροχη μέχρι 10m, χωρίς περίβλημα

Αισθητήρας

Panasonic 16MP CMOS

Ανάλυση σταθερής εικόνας

20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M

Ανάλυση βίντεο

4k* 25fps/2.7k 30fps/1080p 60fps/1080p 30fps
720p 120fps/720P 60fps/720p 30fps
(*:Παρεμβάλλει)

Ποιότητα βίντεο

Super Fine, Fine, Normal

Aργή κίνηση

Off / Auto

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
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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

οθόνη αφής

5cm/2.0"

Wifi συχνότητα*

2.4GHz-2.4835GHz

Wifi απόσταση

15m Σε ανοιχτό χώρο

Ήχου

Σε ανοιχτό χώρο
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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

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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι αρχικές προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο λόγω
αναβάθμισης και ενημέρωσης του προϊόντος.
Χρησιμοποιήστε κάρτες Micro SD έως 64GB, μεελάχιστη Class 10 (δεν
περιλαμβάνεται).Οι χρόνοι εγγραφής εξαρτώνται από την ανάλυση. Διάρκεια ζωής
μπαταρίας - ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία - έως και 90
λεπτά. Υπό βέλτιστες συνθήκες.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η Easypix δηλώνει ότι το προϊόν Barracuda συμμορφώνεται με όλες τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5 / ΕΚ. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να
μεταφορτωθεί εδώ: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_barracuda.pdf
Για τεχνική βοήθεια, επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξής μας στη διεύθυνση
www.easyp-ix.eu.
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