140°

1080p
Full HD

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Πάντα να κάνετε τα κατάλληλα βήματα για να προστατέψετε τη κάμερά σας από πτώσεις, δονήσεις

ή χτυπήματα.
2.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
Κουμπί λήψης/επιλογής

Μικρόφωνο

Διασφαλίστε ότι η κατάλληλη απόσταση διατηρείτε από αντικείμενα με έντονες μαγνητικές

παρεμβολές όπως ηλεκτρικά μηχανήματα για να αποφευχθούν ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να
βλάψει το προϊόν και να επιρεάσει τη ποιότητα ήχου και εικόνας.
3.

Ποτέ μη εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένο δυνατό φως.

4.

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας class 10 ή παραπάνω κάρτες Micro SD για τα

MicroSD slot

Φως κατάστασης
φόρτισης

καλύτερα αποτελέσματα.
5.

Για να αποφύγετε πιθανά λάθη δεδομένων, αποφύγετε να τοποθετείτε τη κάρτα Micro SD κοντά σε

δυνατά μαγνητικά αντικείμενα.
6.

Στο 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

Κουμπί ενεργοποίησης/
λειτουργίας

Φακός
Υποδοχή Micro HDMI

δωματίου και μακριά από το απευθείας φως του ήλιου.
9.

Υποδοχή
Micro USB

Το προϊόν πρέπει μόνο να φορτίζεται 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.

Κουμπί πάνω/επανάληψης

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.

Ηχείο

14. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση και τις ρυθμίσεις του ρυθμού καρέ. Αφού φτάσετε
το μέγιστο χρόνο εγγραφής (*ή το μέγεθος αρχείου) η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να
επανεκκινήσει μόνο χειροκίνητα.
*Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει μέγιστο μέγεθος αρχείου 4GB: 1080p/30fps: 29μέγιστο-ελάχιστο
15. Χρόνος ζωής μπαταρίας- εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία - εώς 90
λεπτά.

Οθόνη
Κουμπί κάτω/Wi-Fi

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ
Σύρτης θύρας μπαταρίας

Θύρα μπαταρίας

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
Κουμποί επιλογής/Λήψης

Σύρτης

Κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας

Προσαρμόστε τη κάμερά σας σε κράνηγ, εργαλέια ή
εξοπλισμό.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Για ενεργοποίηση:
Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας.
Για απενεργοποίηση:
Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ενεργοποιήστε τη κάμερα και πατήστε επανειλημμένα
το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργία για δείτε κυκλικά
τις λειτουργίες της κάμερας και τις ρυθμίσεις. Οι
λειτουργίες θα εμφανιστούν με τη παρακάτω σειρά:

Βίντεο

Φωτογραφία

Συνεχής Λήψη

Χρονοκαθυ- Αναπαραγωγή Βίντεο,
Αναπαραγωγή
στέρηση
Φωτογραφιών
& Ρυθμίσεις

Βίντεο

Εγγραφή Βίντεο

Φωτογραφία
Συνεχής Λήψη

Λήψη μιας φωτογραφίας
Λήψη συνεχών φωτογραφιών

Χρονοκαθυστέρηση

Τραβείξτε μια σειρά φωτογραφιών με σταθερή διαφορά

Αναπαραγωγή Βίντεο &
Φωτογραφιών
Προσαρμογή ρυμίσεων
κάμερας, ανάλυσης και άλλων

Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να μπείτε στο
μενού ρυθμίσεων. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για να περάσετε κυκλικά τις
επιλογές και πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να
επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή. Ή χρησιμοποιείστε το
κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή ή το κουμπί
Πάνω/Αναπαραγωγή για κινηθείτε κυκλικά στις
διάφορες επιλογές.

Χρονοσήμανση: Ανενεργή/Ημ/νια/Ημ/νια & Ώρα
Έκθεση: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Ανάλυση φωτογραφίας: 12M, 8M, 5M, 2M
Συνεχής Λήψη: 3 Φωτογραφίες
Χρονοκαθυστέρηση: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
Συνεχής πάροδος χρόνου: Ανενεργή/Ενεργή
Συχνότητα Λειτουργίας: 50Hz/60Hz/Αυτόματη
Language: Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά,Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Τσέχικα,
Πολωνικά, Τούρκικα, Ρώσικα, Γιαπωνέζικα,
Κορεάτικα, Ταϊλανδέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα
Ημερομηνία & Ώρα: ΕΤΟΣ/ΜΜ/ΗΜ, ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ,
ΜΜ/ΗΜ/ΕΤΟΣ
Ένδειξη ήχου: Κλείστρο Ανενεργή/Ενεργή, Εκκίνηση
1/2/3/, Κανένα, Μπιμπ Ανενεργή/Ενεργή, Ένταση 0/1/2/3
Περιστροφή οθόνης: Ανενεργή/Ενεργή (Για χρήση όταν
η κάμερα τοποθετείτε ανάποδα)

Προστασία οθόνης: Ανενεργό/1Λ/3 λ/5 λ
Εξοικονώμηση ενέργειας: Off/1 λ/3 λ/5 λ
7) Διαμόρφωση: Όχι/Ναι
8) Επαναφορά Όλων: Όχι/Ναι
9)Έκδοση: Εμφανίζει την τωρινή έκδοση

*Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει μέγιστο μέγεθος αρχείου 4GB:
1080p/30fps: 29μέγιστο-ελάχιστο. Χρόνος ζωής της μπαταρίας
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία εώς
90 λεπτά.
4K/25fps: 8min. max.
2.7K/30fps: 8min. max.
1080p/60fps: 20min. max.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

1080p/30fps: 29min. max.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Για να εγγράψετε Βίντεο, επιβεβαιώστε τη κάμερα είναι στη
λειτουργία Βίντεο. Αν το εικονίδιο Βίντεο στην οθόνη LCD της
κάμερας δεν εμφανίζετε, πατήστε το κουμπί
Ενεργοποίηση/Λειτουργία επανειλημένα μέχρι να εμφανιστεί.
Για έναρξη εγγραφής:
Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής. Θα ακουστεί ένας ήχος και το
φως κατάστασης της κάμερας θα αναβοσβήσει κατά την εγγραφή.
Για να σταματήσει η εγγραφή:
Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής. Το φως κατάστασης της

Για να τραβείξετε μια φωτογραφία, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα
είναι στη λειτουργία φωτογραφίας. Αν το εικονίδιο της
φωτογραφίας στην οθόνη LCD δεν εμφανίζεται, πατήστε το
κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργίας επανειλημένα μέχρι να
εμφανιστεί. Για να τραβείξετε μια φωτογραφία πατήστε το κουμπί
Λήψη/Επιλογής. Από τη κάμερα θα ακουστεί ο ήχος κλείστρου.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

κάμερας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ακουστεί ένας
ήχος για δείξει ότι η εγγραφή σταμάτησε.
Αυτή η κάμερα αυτόματα σταματά την εγγραφή όταν η μπαταρία

Για τη λήψη συνεχούς σειράς φωτογραφιών, επιβεβαιώστε ότι η

τελείσει. Το βίντεο θα αποθηκευτεί πριν η κάμερα κλείσει.
Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση και τις ρυθμίσεις
του ρυθμού καρέ. Αφού φτάσετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής (*ή
το μέγεθος αρχείου) η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί
να επανεκκινήσει μόνο χειροκίνητα.

κάμερα είναι σε λειτουργία συνεχούς λήψης. Αν το εικονίδιο
συνεχούς λήψης δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί
Ενεργοποίησης/Λειτουργίας επανειλήμενα μέχρι να εμφανιστεί.
Στη λειτουργία συνεχούς λήψης, η κάμερα τραβάει 3 φωτογραφίες
σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Για να κάνετε λήψης συνεχούς σειράς φωτογραφιών:
Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής και θα ακουστεί από τη

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

κάμερα ο ήχος κλείστρου.

Αναπαραγωγή Βίντεο και Φωτογραφιών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Για να μπείτε στο μενού Αναπαραγωγής
1.Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία Κάμερας.
2.Πατήστε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή για να μπείτε στο

Για τη λήψη με χρονοκαθυστέρηση, επιβεβαιώστε ότι η συνεχής

μενού Αναπαραγωγής.

πάροδος χρόνου είναι ενεργοποιημένη και η κάμερα είναι σε

3.Πατήστε επανειλημένα το κουμπί Ενεργοποίησης /Λειτουργίας

λειτουεγία χρονοκαθυστέρησης. Αν το εικονίδιο

για να κινηθείτε κυκλικά στα βίντεο και τις φωτογραφίες.

χρονοκαθυστέρηση δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, πατήστε το

4. Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να επιλέξετε την

κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργίας επανειλημένα μέχρι να

επιθυμητή επιλογή.

εμφανιστεί. Στη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης, η κάμερα

5.Χρησιμοποιείστε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή ή το κουμπί

τραβάει μια σειρά φωτογραφιών σε διάστημα κάθε 2, 3, 5, 10, 20,

Κάτω/Wi-Fi για να κινηθείτε κυκλικά στις διάφορες επιλογές.

30 or 60 δευτερολέπτων.

6.Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής.

Τα διαστήματα τα οποία η κάμερα λειτουργεί στη

7.Για να επιστρέψετε στο μενού Αναπαραγωγής, πατήστε το

χρονοκαθυστέρηση πρέπει να οριστούν με την ιθόνη ρυθμίσεων

κουμπί ενεργοποίησης/Λειτουργίας.

πριν την εγγραφή σε σε λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.

8.Για να εξέλθετε. κρατήστε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή για
δυο δευτερόλεπτα.

Για τη χρονοκαθυστέρηση:
Πατήστε το κουμπί Λήψη/Επιλογή. Η κάμερα ξεκινάει την
αντίστροφη μέτρηση και ο ήχος κλείστορυ ακούγεται κάθε φορά

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ MICRO SD

που λαμβάνεται μια φωτογραφία.

Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με χωρητικότητα 8GB,
16GB και 32GB καρτών μνήμης microSD, microSDHC και
microSDXC.

Πρέπει να χρησιμοποιείσετε μια κάρτα microSD με
ταχύτητα ταξινόμησης Class10. Προτείνουμε να
χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες μνήμης
για μέγιστη αξιοπιστεία σε υψηλών κραδασμών
δραστηριότητες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ
Σύνδεση στην εφαρμογή Ez iCam
Η εφαρμογή Ez iCam σας επιτρέπει να ελέγχετε τη κάμερα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Φορτίζοντας τη μπαταρία
1. Συνδέστε τη κάμερα σε ένα υπολογιστή ή σε μια
παροχή ρεύματος USB.
2. Το φως κατάστασης φόρτισης θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ
όταν η μπαταρία θα φορτίζει.
3. Το φως κατάστασης φόρτισης θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ
όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως.
Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες

απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet. Οι
λειτουργίες περιλαμβάνουν πλήρη έλεγχο της κάμερας. ζωντανή
επισκοπηση, αναπαραγωγή φωτογραφιών και διαμοιρασμό
επιλεγμένου περιεχομένου.
1. Κατεβάστε την εφαρμογή Ez iCam στο smartphone σας ή το
tablet από το Google Play ή το Apple App Store.
2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για να
ενεργοποιήσετε τη κάμερα.
3. Σιγουρευτείτε ότι η κάμερα είναι στη λειτουργία κάμερας.
4. Πατήστε το κουμπί Κάτω/Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi*.
5. Στο smartphone σας ή στο tablet τις ρυθμίσεις Wi-Fi, c
συνδεθείτε στο δίκτυο που ονομάζεται “Discovery”
ακολουθούμενο από μια σειρά αριθμών.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Η συμβατότητα ποικίλει ανά συσκευή. Αναπαραγωγή
περιεχομένου, μοίραμσα και πρόσβαση στη μνήμη της
κάμερας μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες
συσκευές.

6. Εισάγετε το κωδικό “1234567890”.
7. Ανοίξτε την εφαρμογή Ez iCam στο smartphone ή το tablet.
* Πατήστε και κρατήστε το κουμπί Κάτω/Wi-Fi για τρία
δευτερόλεπτα για να ανοίξετε/κλείσετε το Wi-Fi.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η εφαρμογή Ez iCam είναι συμβατή με τη παρακάτω
λίστα smartphones και tablets:
Για Apple iOS
* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)
* iPad Air & Mini (iOS9)
Για Android
* Android 4X Quad-core devices

Κουμπί Φωτογραφίας

Κουμπί Βίντεο

*Αδιάβροχο

Για την εγγραφή Βίντεο, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι
σε λειτουργία Βίντεο.
Για να έναρξη εγγραφής:
Πατήστε το ΓΚΡΙ κουμπί βίντεο. Θα ακουστούν από τη
κάμερα τρία μπιμπ και το φως της κάμερας θα ανάψει
κατά την εγγραφή.
Για παύση εγγραφής:
Πατήστε το ΓΚΡΙ κουμπί βίντεο και πάλι. Το φως της
κάμερας θα σταματήσει να ανάβει κατα την εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα
είναι στη λειτουργία Βίντεο.
Για να τραβείξετε μια φωτογραφία:
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί βίντεο. Θα ακουστεί από τη
κάμερα ο ήχος κλείστρου.

Για τη λήψη μια σειράς συνεχών φωτογραφιών, επιβεβαιώστε
ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία συνεχούς λήψης.
Για να τραβείξετε μια σειρά συνεχών φωτογραφιών:
Πατήστε το Κόκκινο κουμπ ί φωτογραφιών. Θα ακουστεί
από τη κάμερα ένας ήχος κλείστρου.

Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο
η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα.
Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό
παρακαλούμε
επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύματα και τα κλειδώματα
είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και
στην υποβρύχια θήκη.
Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι
και το χλώριο και αφήστε την να στεγνώσει.
Η κάμερα δεν πρέπει να εκτείθεται σε υψηλές
θερμοκρασίες και διαφορών υγρασίας για να
αποφευχθεί η συμπύκνωση εσωτερικά του
περιβλύματος ή πίσω από το το φακό.
Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να μένει
ανοιχτή για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.

DECLARATION OF CONFORMITY

Για τη λήψη με χρονοκαθυστέρηση, επιβεβαιώστε ότι η
συνεχής πάροδος χρόνου είναι ενεργοποιημένη και η
κάμερα είναι σε λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.
Για να τραβείξετε με χρονοκαθυστέρηση:
Πατήστε το Κόκκινο κουμπί. Η κάμερα ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση και ακούγετε ένας ήχος κλείστρου κάθε
φορά που λαμβάνετε μια φωτογραφία.
*Για να απενεργοποιήσετε τη κάμερα:
Πατήστε και κρατείστε το Κόκκινο κουμπί φωτογραφιών

easypix herebly declares that the product GoXtreme Discovery is in conformity to
all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
The declaration of conformity can be downloaded here:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_discovery.pdf
For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

