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Gebruikershandleiding

Waarschuwing
1.
2.

3.
4.

Neem altijd de juiste stappen om uw camera te beschermen tegen vallen,
schokken of stoten.
Zorg ervoor om een geschikte afstand te bewaren tot voorwerpen met sterke
magnetische interferentie, zoals elektrische machines, ten einde sterke
radiogolven te vermijden die het product kunnen beschadigen en het geluid of de
beeldkwaliteit beïnvloeden.
Stel het product nooit direct bloot aan hoge temperaturen en langdurig sterk
zonlicht.
Wij bevelen het gebruik van hoge kwaliteit, klasse 10 of hoger, MicroSD-kaarten
aan voor het beste resultaat.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Vermijd, om potentiële datafouten te voorkomen, om uw MicroSD-kaart in de buurt
van sterk magnetische voorwerpen te plaatsen.
In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, ongewenste rook of een
onaangename geur uit het apparaat, haal het meteen uit het stopcontact om
gevaarlijke brand te voorkomen.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens het opladen.
Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.
Het product mag alleen opgeladen worden via de USB-poort van een laptop of
computer.
Controleer voordat u uw camera in het water gebruikt, of alle afsluitingen en
vergrendelingen stevig gesloten en dicht zijn op de camera en de onderbehuizing.
Reinig na gebruik de behuizing van zout en chloorwater en laat daarna drogen.
De camera mag niet worden blootgesteld aan grote verschillen in temperatuur en
vochtigheid om condensatie in de behuizing of achter te lens te vermijden.
Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven om condensatie of roest te
voorkomen.
Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.
Levensduur van de batterij – afhankelijk van de instellingen en de
buitentemperatuur - tot 90 min.
onder optimale omstandigheden.
Nadat een max. video-opnametijd van max. 29 minuten is bereikt, zal de
camera automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw worden
gestart.
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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
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
2. Foto modus
3. Playback
4. Menu instellingen
5. Exit
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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
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.
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 de menu-instelling te openen, klik

om het menu te verlaten.
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.
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.
Werking: De camera, als hij door uw computer wordt aangedreven, kan normaal
gebruikt worden.
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Technische data
Waterdicht

Waterdicht tot 10m zonder omhulsel

Sensor

Panasonic 16MP CMOS sensor

Fotoresolutie

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

Videoresolutie

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

Videokwaliteit

Super fijn, fijn, normaal

Slow motion

Uit / auto

Time lapse

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

Capture timing

Uit / 5 sec / 10 sec / 15 sec / 30 sec / 60 sec

Bewegingsdetectie

Uit / aan
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Webcam functie

Ja

Snapshot functie

Ja

Self-timer

Uit / 2 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / dubbel

Photo burst

Uit / 3 foto‘s / 5 foto‘s / 10 foto‘s

Belichting

-2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0

Witbalans

Auto / daglicht / bewolkt / tungsten / kunstlicht

Lens

170° groothoek lens, F=2.5, f=3.0mm

Touchscreen*

5cm/2.0"

WLAN frequentie

2.4GHz-2.4835GHz

WLAN distantie

15m op open terrein

Audio

Geïntegreerd microfoon

Batterij

1050mAh/3.7V 3.885Wh li-ionbatterij (verwisselbar)
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Bestandsformaat

MOV H.264 / JPG

Opslag

MicroSD tot to 64GB Klasse 10 of hoger
(niet bijgeleverd)

HDMI

Rechtstreekse uitzending

USB

USB 2.0

Frequentie van de
50Hz / 60Hz / Auto
optische bron
Energiebesparings-

Uit / 1 min / 3 min / 5 min

modus
Afmetingen

65 x 46 x 28.5mm

*Bij gebruik onder water moet de camera worden bediend met de knoppen.
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OPMERING:
De originele specificatie kan van tijd tot tijd variëren als gevolg van het upgraden en
updaten van het product.
Gebruik MicroSD-kaarten tot 64GB, minimaal Klasse 10 (niet bijgeleverd).
Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.
Batterij levensduur – afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90
min. onder optimale omstandigheden.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Barracuda conform alle essentiële
vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is. De verklaring van conformiteit kan hier
gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_barracuda.pdf.
Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.
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