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QUICK GUIDE
FULL MANUAL PDF:
http://www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-enduro-black/

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία της φωτογραφικής σας μηχανής, λάβετε υπόψη τις
ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες:

GR
Κάρτα MicroSD:
• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί στη φωτογραφική μηχανή πριν
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
ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένη σε μια πηγή τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε

GR
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.

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 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.
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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.
• 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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CAMERA
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1. Εγκαθιστώντας μια κάρτα MicroSD
Σημείωση: Παρακαλούμε επιλέξτε μια επώνυμη κάρτα Micro SD και έπειτα διαμορφώστε
την με ένα υπολογιστή πριν τη χρήση. Προτείνουμε μια υψηλής ποιότητας κάρτα SD για το
ιδανικό αποτέλεσμα.
Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας είναι τα 64GB (Class 10 και πάνω)

2. Εγκαθιστώντας και αφαιρώντας τις μπαταρίες
Α. Πατήστε ελαφρός και κυλήστε το καπάκι μπαταρίας για να το ανοίξετε
Β. Εγκαταστήστε σωστά τη μπαταρία στη κάμερα όπως υποδεικνύεται με τα σήματα +/- και
σιγουρευτείτε ότι έχουν εισαχθεί με τη σωστή κατεύθυνση, ταιριάζοντας τα βελάκια που
υπάρχουν στη μπαταρία πριν την εφαρμόσετε.
Γ . Μετρητής μπαταρίας: Παρακαλούμε δείτε το διάγραμμα
. Αφαιρώντας τη μπαταρία: Ανοίξτε το καπάκι και τραβήξτε έξω τη μπαταρία
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3. Φορτίζοντας
Α. Μπορείτε να επαναφορτίσετε τη κάμερα συνδέοντας την απευθείας στον υπολογιστή.
Β. Μπορεί να φορτιστεί επίσης με ένα φορτιστή αυτοκινήτου (Μέγιστη έξοδος 1,0mAh)
Γ. Η κάμερα μπορεί να φορτιστεί επίσης όταν είναι απενεργοποιημένη.

4. Ανοίγοντας και κλείνοντας τη κάμερα
Α. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να την
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε Β. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
μέσω του μενού της οθόνης LCD

5. Αλλαγή λειτουργίας
Εναλλάξτε μεταξύ εγγραφής βίντεο / λήψη φωτογραφίας / βίντεο αργής κίνησης /
αναπαραγωγή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης σαν λειτουργία αναμονής
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6.1 Εγγραφή βίντεο
Αλλάξτε στη λειτουργία εγγραφής και θα δείτε το εικονίδιο στη πάνω αριστερή γωνία της
οθόνης.
Πατήστε ΟΚ για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
Πατήστε «ΟΚ» ξανά αν θέλετε να πατήσετε την εγγραφή

6.2 Λήψη φωτογραφίας
Ανοίξτε τη κάμερα και πατήστε «Mode» και επιλέξτε «Photo shooting Mode», θα δείτε το
εικονίδιο στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και η κάμερα είναι στη λειτουργία λήψης
φωτογραφιών.
Πατήστε «ΟΚ» για να τραβήξετε φωτογραφίες.

6.3 Αργή κίνηση
Εναλλάξτε μέσω των λειτουργιών μέχρι να δείτε το εικονίδιο αργής κίνησης.
Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να ξεκινήσετε το βίντεο, και την ίδια στιγμή το κόκκινο εικονίδιο
θα αναβοσβήσει. Το βίντεο υψηλού ρυθμού καρέ θα ξεκινήσει να εγγράφει.
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6.4 Αναπαραγωγή
Α. Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι στο μενού αναπαραγωγής
Β. Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε αρχείο
Γ . Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να αναπαράγετε βίντεο
. Πατήστε ΟΚ για 2s η κάμερα δείχνει «Να διαγραφεί αυτό το αρχείο;» Εδώ μπορεί να
διαγράψετε αρχεία.

6.5 Ρυθμίσεις
Πατήστε το κουμπί "Power / Mode" και μεταβείτε στις ρυθμίσεις:
Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο
, πατήστε το κουμπί "OK"
για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις.
Πατήστε το κουμπί "Power / Mode" για εναλλαγή μεταξύ των κατηγοριών ρυθμίσεων.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "UP" και "DOWN" και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το
πλήκτρο "OK".
Για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης, επιλέξτε "X" στις κατηγορίες και επιβεβαιώστε
με "OK".

7. Για να συνδέσετε τη κάμερα σε συσκευή Android
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ή Apple ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
Χρησιμοποιώντας το Google Play ή το iOS App Store, εγκαταστήστε την εφαρμογή XDV στο
smartphone ή το tablet. Μετά ενεργοποιείτε τη κάμερα, πατήστε το κουμπί «Πάνω» στη
κάμερα, το εικονίδιο WiFi θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Διασφαλίστε ότι η λειτουργία WiFi είναι ενεργή στην έξυπνη συσκευή σας, πηγαίνετε στις
ρυθμίσεις και αναζητήστε το λογαριασμό WiFi της κάμερας. Συνδέστε τν έξυπνη συσκευή
και τη κάμερα χρησιμοποιώντας το κωδικό «12345678» που θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Αυτή η πράξη απαιτείται στην αρχική ρύθμιση ή μετά από μια επαναφορά ρυθμίσεων. Όταν
το WiFi συνδεθεί, η οθόνη θα σβήσει για λίγα δευτερόλεπτα. Πατήστε «ΠΑΝΩ» για να
βγείτε από τη λειτουργία WiFi.
Η εφαρμογή XDV επιτρέπει να δείτε και να κατεβάσετε τις εικόνες και βίντεο στο
smartphone ή το tablet. Οι εφαρμογές στα εικονίδια της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε
διάφορες λειτουργίες ή να θέσετε παραμέτρους στη κάμερα.
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Όλες οι προδιαγραφές του προϊόντος είναι σωστές κατά την εκτύπωση 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 εφαρμόστηκε στο προϊόν GoXtreme Enduro Black
σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών CE:
2014/53 / ΕΕ
2011/65 / ΕΚ RoHs
2014/30 / ΕΕ EMV
2012/19 / ΕΚ WEEE

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ μπορεί να τηλεφορτωθεί εδώ:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro_black.pdf
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.
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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 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.

Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω
κινδύνου πνιγμού.

