BRUKSANVISNINGAR
Grattis till ditt köp
av GoXtreme Impulse 4K!
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VIKTIG INFORMATION
För att säkerställa att kameran fungerar optimalt, var vänlig notera
följande viktig information:
MicroSD-kort:
• Se till att minneskortet är formaterat i kameran innan du först använder
kortet för första gången (Inställningar> Format).
• Minneskortet för maximal kapacitet ska inte vara större än 64GB.
Användning av minneskort som överskrider den maximala
rekommenderade kapaciteten kan resultera i filfel.
• För bästa resultat rekommenderar vi att du använder högkvalitativa
Micro SD-kort Klass 10 med U3 High Speed eller högre.
Se till att ett U3-märkt minneskort används när du spelar in 4K-video.
Användning av ett lägre kort kan innebära
dataöverföringshastighetsproblem på grund av den stora filstorleken som
en 4K-video producerar.
• Inspelningstiden beror på vald upplösning.
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WiFi-anslutning:
• Se till att du har laddat ner den korrekta följeslagaren för din
kameramodell.
• Observera att trådlös överföring av filer som använder appen inte är
möjlig för video med upplösning högre än 1080p. Filer med vilken
upplösning som helst högre än 1080p kan endast nås via din dator med en
kortläsare.
Anmärkningar om säkerhet:
VARNING: Kameran är inte lämplig för barn under 36 månader på
grund av kvävningsrisk.
VARNING: Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.
• Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält
eller radiovågor, för att förhindra att produkten skadas eller påverkar
ljudet och bildkvaliteten.
• Förvara kylen (vid rumstemperatur) på en torr och dammfri plats och
exponera aldrig produkten för höga temperaturer eller permanent direkt
solljus.
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• Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt
kommer ut ur enheten, koppla loss den omedelbart från laddningskabeln
och ta bort batteriet för att undvika brand.
VARNING: Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock
och stängningar på kameran och undervattenshuset är stängda och täta.
• Rengör höljet och låt det torka efter användning i salt eller klorerat
vatten.
• Kameraet ska inte utsättas för hög temperatur och fuktighetsskillnader
för att förhindra kondens i höljet eller bakom linsen.
• Efter användning under vatten måste huset vara öppet för att undvika
kondens.
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GOXTREME IMPULSE 4K

Att spela in / OK
Slå på och av / tillbaka
Upp / WiFi på och av
Ner
Högtalare

USB
MicroSD
HDMI
Pekskärm
Laddningslampa

Batterifack
Inspelningslampa
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Laddning:
•
•
•
•

•
•
•

Kontrollera att kameran är laddad helt före första
användningen.
Ta bort batterifackets lock och sätt i batteriet.

Håll enheten borta från barn under laddningen.
Kontrollera att kameran är avstängd när den laddas. Om
kameran slås på automatiskt när den är ansluten till en
strömkälla, stäng av den för att slutföra laddningen. En
kamera ansluten till strömmen och tillslagen laddas inte.
Kameran ska endast laddas via USB-porten på en dator eller
en USB-nätadapter med en maximal kapacitet på 1050mAh.
Ta ur USB-kabeln som är ansluten till kameran innan du
använder kameran.
Batterilivslängden är - beroende på inställningarna och
utetemperaturen - upp till 90 minuter under optimala
förhållanden.
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PEKSKÄRMSFUNKTIONER

Minneskort installerat

Video
eller foto

Batterinivå

Mode urval

Uppspelning

Inställningar

Står fast vid:
Skjut till
höger för att
låsa upp
pekskärmen
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1. VÄXLA MELLAN FOTO OCH VIDEO
Det finns två sätt att byta mellan video / foto:
1. Tryck kort på strömbrytaren.
2. Dra snabbt åt vänster eller höger på pekskärmen.

2. VÄLJ EN VIDEO / FOTO FUNKTION
Dra upp på skärmen och välj mellan de olika funktionerna.
Stänga

Välj funktionen
SV

3. DETALJERADE FOTO / VIDEOINSTÄLLNINGAR
Om du befinner dig i foto- eller videoläge, klicka på inställningsikonen.
De enskilda inställningarna kommer då att visas.
Bläddra ner för att se dem alla.

Video / Foto
inställningar
Allmänna
Inställningar
Detaljerad
inställning

Tillbaka
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4. UPPSPELNINGSLÄGE
Vänligen klicka på uppspelningsikonen för att gå till uppspelningsläget:

Tryck för att gå till
uppspelningsläge

Spela media
Skjut till nästa fil

Radera

Tillbaka
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5. KORTA NEDSKÄRNINGAR
Dra ner skärmen för att öppna menyn för korta nedskärningar.

Ljudinspelning på / av

Stäng av
kameran

WiFi
inställning
Pekskärmslås
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WiFi FUNKTION
Innan du använder WiFi-funktionen, gå till App Store eller Google Play och
installera XDV PRO-appen på din mobiltelefon eller surfplatta.

Slå på WiFi-funktionen på kameran:
Tryck och håll upp UP / WiFi-knappen i ca 3-5 sekunder för att aktivera
kamerans WiFi. WiFi-indikatorlampan blinkar gult för att bekräfta att WiFi
har aktiverats och är klart att anslutas.
Anslutningssteg:
1. Sväng ner på kameraskärmen och klicka på WiFi-ikonen för att öppna
WiFi-funktionen.
2. Skärmen kommer att visas:
Wi-Fi-ID: GoXtreme Impulse_xxxx Wi-Fi PWD: 12345678
Så här ansluter du kameran till din smartphone:
Öppna WiFi-inställningarna på din mobiltelefon för att söka efter
kameranheten (GoXtreme Impulse) från de tillgängliga trådlösa nätverk.
(Lösenordet för att slutföra anslutningen är 12345678).
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När anslutningen har bekräftats på din smartphone, avsluta WiFiinställningarna på din telefon och öppna XDV Pro-appen och välj din
kamera från listan. Appen avslutar anslutningen och visar en livevisning
från kameran.
Observera att det inte är möjligt att trådlöst spela upp eller överföra filer
som överstiger 1080p upplösning med appen.
Filer med vilken upplösning som helst högre än 1080p kan endast nås via
din dator med en kortläsare.
När du använder appen för livevisning visar kameraskärmen endast WiFinätverksinformationen.
När du har slutat använda WiFi-funktionen, avaktivera du den eftersom
det kommer att förlänga batteriets livslängd.
Stänger av WiFi-funktionen på kameran:
Snälla tryck på UP / WiFi-knappen för att stänga av WiFi. WiFiindikatorlampan stängs av för att bekräfta att WiFi har avaktiverats.
INSPELNING VIDEO
•

Välj ditt videoinspelningsläge genom att trycka på valet Video
/ Photo Mode.
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•
•

•

Tryck på inspelningsknappen för att starta filmen.
Videonikonen i det övre högra hörnet av skärmen blir röd för
att indikera att kameran spelas in aktivt medan den förflutna
inspelningstiden visas bredvid den röda ikonen.
Tryck på inspelningsknappen igen för att sluta spela.

Använda fjärrkontrollen
Du kan också använda fjärrkontrollen för att starta inspelningen.
• Tryck på Att spela in / OK för att starta inspelningen.
• Tryck på Att spela in / OK igen för att stoppa inspelningen.
OBS! Om du trycker på videoinspelningsknappen på fjärrkontrollen i
fotoläge ändras automatiskt kameran till videoinspelningsläge och startar
inspelningen.
VIDEO RECORDING MODES
Välj ditt videoinspelningsläge genom att trycka på valet Video / Photo
Mode.
När du har justerat en viss inställning trycker du på ikonen "Tillbaka" för
att återgå till inspelningsskärmen.
VIDEO: Tryck på ikonen "Inställningsmeny" för att välja din
inspelningsupplösning och ytterligare inspelningsalternativ.
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SLO-MO: Antecknar en slow motion-video.
Tryck på ikonen Inställningsmeny för att välja din inspelningsupplösning,
slow-motion-hastighet och ytterligare inspelningsalternativ.
LOOP: När alternativet "Loop Recording" är aktiverat kommer kameran att
spela in en video under den tid som är vald och när tiden har gått börjar
kameran spela in en ny fil under samma tidsperiod.
Varje gång en ny inspelning startas, skrivs den automatiskt automatiskt
över den senaste inspelningen.
Tryck på ikonen "Inställningarmeny" för att välja din
inspelningsupplösning, varvtid för videosekvens och ytterligare
inspelningsalternativ.
LAPSE: Lapse-läge möjliggör en videoinspelning som tas över en lång tid
för att komprimeras till en video med bara några minuters speltid, vilket
ger en tidsfördröjd effekt.
Tryck på ikonen "Inställningsmeny" för att välja din inspelningsupplösning,
fördröjningsinställningar och ytterligare inspelningsalternativ.
TAR ETT FOTO
•
•

Välj ditt fotoläge genom att trycka på valet Video / Photo
Mode.
Tryck på Att spela in / OK för att ta ett foto.
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•

Bildikonen i det övre högra hörnet av displayen blinkar kort
rött för att indikera att ett foto har tagits medan räknaren
visar hur många ytterligare foton som kan sparas på kortet,
förutsatt att minnet inte används för ytterligare video
inspelningar etc.

FOTO MODER
FOTO: Tryck på ikonen "Inställningsmeny" för att välja din bildupplösning
och ytterligare inställningsalternativ.
När du har justerat en viss inställning trycker du på ikonen "Tillbaka" för
att återgå till inspelningsskärmen.
AUTO: Med Auto-Shoot-funktionen aktiverad tar kameran automatiskt en
serie tidsbestämda bilder i upprepning tills avtryckaren trycks ned för att
stoppa sekvensen.
Tryck på ikonen Inställningar menyn för att välja tidsintervall mellan varje
foto, alternativet för bildupplösning och ytterligare inställningar.
BURST: Med funktionen Burst Photo kan du ta flera foton i snabb följd
med bara en enda tryckning på avtryckaren.
Tryck på ikonen Inställningar menyn för att välja antal foton som tas per
sekund (fotofrekvens), bildupplösning och ytterligare
inställningsalternativ.
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TIMER: Med självutlösaren aktiverad tar kameran automatiskt ett enda
foto efter en viss tidsfördröjning, t ex 3, 5, 10 eller 20 sekunder.
Tryck på ikonen Inställningsmeny för att välja, räkna ner varaktighet,
bildupplösning och ytterligare inställningsalternativ.
UPPSPELNING
Tryck på ikonen "Uppspelning" på pekskärmen.
Räknaren högst upp på skärmen visar det aktuella filnumret och det totala
antalet filer som kan visas.
Peka på ikonen till vänster (<) och höger (>) för att navigera genom de
olika filerna.
När en videofil väljs visas "Play" -knappen.
Tryck på avspelningsknappen för att starta videouppspelning.
Tryck på var som helst på skärmen för att pausa uppspelningen.
DEVICE INSTÄLLNINGAR
För att ändra inställningarna på kameran, gå till menyn
Enhetsinställningar.
•
Tryck på inställningsikonen
•
På nästa skärm trycker du på inställningsikonen igen.
När ikonen blir blå är du i menyn för huvudinställningar.
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BILDROTATION: Om du behöver montera din kamera upp och ner, sätt på
bildrotation för att se till att videoklipp spelas in "rätt väg upp".
Wi-Fi: Tryck för att aktivera WiFi-funktionen. Tryck på knappen "Up" för
att avaktivera WiFi.
WiFi INFORMATION:
•
WiFi-ID - Visar enhetens nätverks-ID - det här är det nätverk
du ska söka efter på skärmen för smartphone WiFiinställningar när du ansluter till kameran.
•
Wi-Fi pwd - Det här är lösenordet som krävs för att slutföra
anslutningen mellan din kamera och din smartphone.
•
Tryck på skärmen för att återgå till inställningsmenyn.
ÅTERSTÄLL WIFI: Om du glömmer ditt WiFi-lösenord (som kan ändras inuti
WiFi-appen) kan du använda funktionen "Återställ WiFi" för att återställa
den och återställa standard WiFi-inställningarna.
FREKVENS: Välj elnätets elfrekvens i ditt land. En felaktig inställning kan
resultera i att dina videoklipp har en blinkande effekt om de har spelats in
i artificiellt eller fluorescerande ljus.
LED INDIKATOR: Aktiverar eller avaktiverar den blå LED-indikatorn.
När den är påslagen lyser LED-indikatorn när kameran är påslagen och
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blinkar för att bekräfta när en videoinspelning pågår.
SKÄRMSLÄCKAR: För att förlänga batteriets livslängd kan kameraskärmen
ställas in för att stängas av efter en förinställd tidsperiod. Om din skärm
stängs av under inspelningen kommer det inte att påverka inspelningen
genom att helt enkelt trycka på slutarknappen för att sätta på skärmen
igen.
AUTOMATISK AVSTÄNGNING: För att förlänga batteriets livslängd kan
kameran ställas in för att stängas av efter en förinställd tidsperiod.
LJUDINSTÄLLNINGAR: Justerar volymen på pipen
TIDFORMAT: Välj ditt föredragna alternativ för hur datumet visas på
skärmen och i inspelningar och foton.
Obs! Du kan välja att ta bort tid- och datumstämpeln från dina videoklipp
och inspelningar i alternativet Tid Vattenstämpel i menyn
Videoinställningar och Fotoinställningar.
FORMATERA: För att säkerställa maximal kompatibilitet mellan
minneskortet och kameran ska ditt minneskort alltid formateras i din
kamera före första användningen.
Tryck på, FORMAT 'för att utföra formatprocessen. VARNING:
Formatprocessen raderar alla filer som är lagrade på kortet. Se till att alla
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viktiga filer säkerhetskopieras innan du utför ett format.
ENHETSINFORMATION: Visar viktig information om kamerans nuvarande
firmwareversion.
Tryck på skärmen för att återgå till inställningsmenyn.
FABRIKSÅTERSTÄLLNING: Återställer alla kamerainställningar och
menyinställningar till fabriksinställningarna.

Alla produktspecifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan
komma att ändras utan föregående meddelande.
Easypix GmbH förbehåller sig rätten till fel eller utelämnanden.
För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar tillverkaren att CE-märkningen har anbringats på produkten
GoXtreme Impulse i enlighet med de väsentliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i följande europeiska direktiv:
2014/53/EU
2011/65/EC RoHs
2014/30/EU EMV
2012/19/EC WEEE
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Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf
AVFALLSHANTERING

Kassera förpackningen
Sortera materialet i förpackningen. Ge papp och papp till papperspapperet,
glidbanorna måste återvinnas.

Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller
batterier / ackumulatorer av konsumenter i privata hushåll inom Europeiska
unionen.
Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får
kasseras med papperskorgen. Du måste överlämna din gamla utrustning och / eller
batterier / ackumulatorer till lämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatorer. För mer information om
återvinning av denna enhet och / eller batterier / ackumulatorer, kontakta ditt lokala
stadskontor, butiken där du köpte enheten eller en avfallshanteringstjänst.
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Återvinningen av material bidrar till att spara naturresurser och säkerställer ett säkert
sätt för mänsklig och miljömässig hälsa.

Warning om batteriet
• Demontera inte eller slå i batteriet. Var försiktig så att du inte kortslut batteriet.
Utsätt inte batteriet för höga temperaturer. Sluta använda batteriet om det läcker ut
eller expanderar.
• Ladda alltid via systemet. Om batteriet byts ut av fel typ, finns det risk för explosion.
• Håll batteriet borta från barn.
• Batterier kan explodera vid öppen eld. Kasta aldrig batterier i elden.
• Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
• Ta bort batteriet innan du tar bort enheten och kassera det separat.

Varning om hårdvaran
Kameran är inte lämplig för barn under 3 på grund av kvävning.
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