BRUGERVEJLEDNING
Tillykke med dit køb af
GoXtreme Impulse 4K!

DANSK

VIGTIG INFORMATION
For at sikre optimal ydelse fra dit kamera skal du bemærke følgende
vigtige oplysninger:
MicroSD kort:
• Sørg for, at dit hukommelseskort er formateret i kameraet, før du først
bruger kortet for første gang (Indstillinger> Format).
• Det understøttede hukommelseskort med maksimal kapacitet er 64 GB.
Brug af hukommelseskort, der overskrider den anbefalede maksimale
kapacitet, kan resultere i filfejl.
• For at få de bedste resultater, anbefaler vi at bruge Micro SD-kort i høj
kvalitet klasse 10 med U3 High Speed eller højere.
Sørg for, at der bruges et U3-klassificeret hukommelseskort, når du
optager 4K-video. Brug af et lavere klassificeret kort kan muligvis oprette
problemer med dataoverførselshastigheden på grund af den store
filstørrelse, som en 4K-video producerer.
• Optagelsestiden afhænger af den valgte opløsning.
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WiFi tilslutning:
• Sørg for, at du har downloadet den rigtige ledsager-app til din
kameramodel.
• Bemærk, at trådløs overførsel af filer ved hjælp af appen ikke er mulig
for video med opløsning højere end 1080p. Filer, der bruger en hvilken
som helst opløsning, der er højere end 1080p, kan kun fås adgang til via
din computer ved hjælp af en kortlæser.
Sikkerheds instruktioner
ADVARSEL: Kameraet er ikke egnet til børn under 36 måneder på
grund af kvælningsfare.
ASVARSEL: Beskyt altid dit kamera mod fald, slag og stød.
• Hold en tilstrækkelig afstand fra genstande, der genererer magnetiske
felter eller radiobølger, f.eks. Elektriske apparater for at forhindre, at de
beskadiger produktet eller påvirker lyd- og billedkvaliteten.
• Opbevar enheden kølig (ved stuetemperatur) på et tørt og støvfrit sted,
og udsæt aldrig produktet for høje temperaturer eller permanent direkte
sollys.

DANSK

• I det usandsynlige tilfælde af overophedning, røg eller ubehagelig lugt,
der kommer ud af enheden, skal du straks afbryde det fra
opladningskablet og fjerne batteriet for at undgå brand.
ADVARSEL: Før du bruger kameraet i vandet, skal du sikre dig, at alle
låg og lukninger på kameraet og undervandshuset er lukket og forseglet.
• Rengør sagen efter at have brugt den i salt eller kloreret vand og lad det
tørre.
• Kameraet bør ikke udsættes for høje temperatur- og fugtighedsforskelle
for at forhindre kondens i kabinettet eller bag linsen.
• Efter brug under vand skal huset forlades åbent for at undgå kondens
eller rust.
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GOXTREME IMPULSE 4K
Optag / lukker / OK
Tænd og sluk / tilbage
Op / WiFi tændt og
slukket
Ned
Mikrofon

USB
Micro SD kort Slot
HDMI
Touchscreen
Opladning LED
Optagelse LED
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OPLADNING AF BATTERIET
• Sørg for, at kameraet er fuldt opladet før første brug.

Batterirum

Fjern dækslet til batterirummet, og indsæt batteriet.
• Hold enheden væk fra børn under opladning.
• Sørg for, at kameraet er slukket, når det oplades.
Hvis kameraet tændes automatisk, når det er tilsluttet en strømkilde, skal
du slukke det for at fuldføre opladningen. Et kamera, der er tilsluttet
strøm og tændt, oplades ikke.
• Kameraet skal kun oplades via USB-porten på en computer eller en USBstrømadapter med en maksimal kapacitet på 1050mAh.
• Frakobl det USB-kabel, der er tilsluttet kameraet, før du bruger
kameraet.
• Batteriets levetid er - afhængigt af indstillinger og udetemperatur - op til
90 minutter under optimale forhold.
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DISPLAY IKONER

Tiden er gået til
den aktuelle
optagelse

Total tidskapacitet tilbage på kortet (Video)
Antal resterende fotokapacitet på kortet
Hukommelseskort er installeret

Aktuel optagelses
tilstand (Video
eller Foto)

Batteri
niveau

Valg af video /
foto tilstand
Afspilnings
tilstand

Indstillinger

Standby:
Skub til
højre for
at låse
berøringss
kærmen
op
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1. SKÆTTELSE MELLEM FOTO- & VIDEO-MODUS
Der er to måder at skifte mellem video / foto:
1. Tryk kort på afbryderknappen.
2. Stryg blot til venstre eller højre på berøringsskærmen.

2. VÆLG EN VIDEO / FOTOFUNKTION
Stryg op på skærmen og vælg mellem de forskellige funktioner.
LUK

Valg af funktion
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3. DETALJEREDE FOTO / VIDEO instilling
Hvis du er i foto- eller videotilstand, skal du klikke på indstillinger ikonet.
De individuelle indstillinger vises derefter.
Rul ned for at se dem alle.

Video/Foto
indstilling
Generelle
indstillinger
Detaljerede
indstillinger

Tilbage

DANSK

4. AFSPILNINGSMODUS+
Klik på afspilningsikonet for at gå ind i afspilningstilstand:

Tryk for at åbne
afspilnings
tilstand

Afspil
Næste fil

Slet

Tilbage
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5. SHORT CUTS
Swipe ned på skærmen for at åbne genvejsmenuen.
Lys optagelse on/off

Slå kameraet
off

WiFi On/Off
Touch screen lås
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WiFi-FUNKTION
Før du bruger WiFi-funktionen, skal du gå til App Store eller GooglePlay og
installere XDV PRO-appen på din mobiltelefon eller tablet-pc.
Der er 2 muligheder for at aktivere kameraets WiFi:
1 - Tryk på UP / WiFi-knappen og hold den inde i cirka 3-5 sekunder for at
aktivere kameraets WiFi. WiFi-indikator-LED blinker gult for at bekræfte,
at WiFi er aktiveret og er klar til tilslutning.
2 - Stryg ned på kameraskærmen, og klik på WiFi-ikonet for at åbne WiFifunktionen.
Når WiFi er aktiveret, vises skærmen:
Wi-Fi ID: GoXtreme Impulse_xxxx Wi-Fi PWD: 12345678
Sådan slutter du kameraet til din smartphone:
Åbn WiFi-indstillingerne på din mobiltelefon for at søge efter
kameraenheden GoXtremeImpulse-XXXX fra de tilgængelige trådløse
netværk.
(Adgangskoden til at afslutte forbindelsen er 12345678).
Når forbindelsen er bekræftet på din smartphone, skal du afslutte WiFiindstillingerne på din telefon og åbne XDV Pro-appen og vælge dit kamera
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fra listen. Appen afslutter forbindelsen og viser en levende visning fra dit
kamera.
Bemærk, at det ikke er muligt at trådløst afspille eller overføre filer, der
overstiger 1080p-opløsning ved hjælp af appen.
Filer, der bruger en opløsning, der er højere end 1080p, kan kun fås
adgang til via din computer ved hjælp af en kortlæser.
Når du bruger appen til livevisning, viser kameraskærmen kun WiFinetværksinfo.
Når du er færdig med at bruge WiFi-funktionen, skal du deaktivere den, da
dette forlænger batteriets levetid.
Sluk for WiFi-funktionen på kameraet:
Tryk venligst kort på UP / WiFi-knappen for at slukke for WiFi. WiFiindikatorlampen slukkes for at bekræfte, at WiFi er deaktiveret.
OPTAGELSE VIDEO
• Vælg din videooptagelsestilstand ved at trykke på Video / Photo Mode
Valection
• Tryk på indspilningsknappen for at starte optagelsen.
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• Videoikonet i øverste højre hjørne af skærmen bliver rødt for at indikere,
at kameraet optager aktivt, mens den forløbne optagelsestid vises ved
siden af det røde ikon.
• Tryk på optageknappen igen for at stoppe optagelsen.
Brug af fjernbetjeningen
Du kan også bruge fjernbetjeningen til at starte optagelse.
• Tryk på knappen Optag / OK for at starte optagelsen.
• Tryk på knappen Optag / OK igen for at stoppe optagelsen.
BEMÆRK: Hvis du trykker på videooptagelsesknappen på fjernbetjeningen,
mens du er i fototilstand, skifter kameraet automatisk til
videooptagelsestilstand og starter optagelsen.
VIDEO optagelsestilstande
Vælg din videooptagelsestilstand ved at tappe på Video / Photo Mode
Valg.
Når du har justeret en bestemt indstilling, skal du trykke på ikonet
'Tilbage' for at vende tilbage til optagelsesskærmen.
VIDEO: Tryk på ikonet 'Indstillinger Menu' for at vælge din
optagelsesopløsning og yderligere optagemuligheder.
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SLO-MO: Optager en slow motion.
Tryk på ikonet 'Indstillinger Menu' for at vælge din optagelsesopløsning,
langsom bevægelseshastighed og yderligere optagemuligheder.
LOOP: Når indstillingen 'Loop Recording' er aktiveret, optager kameraet
en video i den valgte varighed, og når tiden er gået, begynder kameraet at
optage en ny fil i samme periode.
Hver gang en ny optagelse startes, over skriver den automatisk den sidste
optagelse.
Tryk på ikonet 'Indstillingsmenu' for at vælge din optagelsesopløsning,
løbetidens videotid og yderligere optagemuligheder.
LAPSE: Lapse-tilstand gør det muligt at komprimere en videooptagelse,
der er taget over en lang varighed, til en video med kun få minutters
spilletid, hvilket skaber en tidsforløbet effekt.
Tryk på ikonet 'Indstillinger Menu' for at vælge din optagelsesopløsning,
bortfaldsindstillinger og yderligere optagemuligheder.
TAG ET FOTO
• Vælg din fototilstand ved at trykke på Valg af video / foto-tilstand
• Tryk på OK / udløserknappen for at tage et foto.
• Fotoikonet i øverste højre hjørne af skærmen blinker øjeblikkeligt rødt
for at indikere, at der er taget et foto, mens tælleren viser, hvor mange
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yderligere fotos der kan gemmes på kortet, hvis man antager, at
hukommelsen ikke bruges til nogen yderligere videooptagelser osv.
FOTO MODES
FOTO: Tryk på ikonet 'Indstillinger Menu' for at vælge din fotoopløsning og
yderligere indstillinger.
Når du har justeret en bestemt indstilling, skal du trykke på ikonet
'Tilbage' for at vende tilbage til optagelsesskærmen.
AUTO: Med Auto-Shoot-funktionen aktiveret tager kameraet automatisk
en række tidsbestemte fotos i gentagelse, indtil udløserknappen trykkes
ned for at stoppe sekvensen.
Tryk på ikonet 'Indstillingsmenu' for at vælge tidsintervallet mellem hvert
foto, fotoopløsningen og yderligere indstillinger.
BURST: Funktionen Burst Photo giver dig mulighed for at tage flere fotos i
rækkefølge med blot et enkelt tryk på udløserknappen.
Tryk på ikonet 'Indstillingsmenu' for at vælge antallet af fotos, der er taget
pr. Sekund (Fotofrekvens), fotoopløsning og yderligere indstillinger.
TIMER: Når funktionen Selvudløser er aktiveret, tager kameraet
automatisk et enkelt foto efter en indstillet tidsforsinkelse, f.eks. 3, 5, 10
eller 20 sekunder.
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Tryk på ikonet 'Indstillingsmenu' for at vælge varighed, nedtælling,
fotoopløsning og yderligere indstillinger.

PLAYBACK
Tryk på ikonet 'Afspilning' på berøringsskærmen.
Tælleren øverst på skærmen viser det aktuelle filnummer og det samlede
antal tilgængelige filer.
Tryk på venstre (<) og højre (>) ikoner for at navigere gennem de
forskellige filer.
Når en videofil er valgt, vises 'Play'-knappen.
Tryk på afspilningsknappen for at starte videoafspilning.
Tryk overalt på skærmen for at sætte afspilningen på pause
INDSTILLINGER FOR ENHED
For at ændre indstillingerne på dit kamera skal du åbne menuen til
enhedsindstillinger.
• Tryk på indstillingsikonet
• Tryk på indstillingsikonet på den næste skærm igen.
Når ikonet bliver blåt, er du i menuen til hovedindstillinger for enhed.
BILLEDE ROTATION: Hvis du har brug for at montere dit kamera på
hovedet, skal du tænde for billedrotation for at sikre, at videoer optages
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'rigtigt opad'.
Wi-Fi: Tryk for at aktivere WiFi-funktionen. Tryk på knappen 'Op' for at
deaktivere WiFi.

WiFi INFORMATION:
•
• WiFi ID - Viser enhedsnetværks-ID - dette er det netværk,
du skal søge efter på din smartphone WiFi-indstillingsskærm,
når du opretter forbindelse til kameraet.
•
• Wi-Fi pwd - Dette er den adgangskode, der kræves for at
fuldføre forbindelsen mellem dit kamera og din smartphone.
•
• Tryk på skærmen for at vende tilbage til indstillingsmenuen.
NULSTIL WIFI: Hvis du glemmer din WiFi-adgangskode (som kan ændres i
WiFi-appen), kan du bruge funktionen "Nulstil WiFi" til at nulstille den og
gendanne standard WiFi-indstillingerne.
LYSKILDEFREKVENS: Vælg strømfrekvensen for elnettet i dit land. En
forkert indstilling kan resultere i, at dine videoer har en flimrende virkning,
hvis de er optaget i kunstigt eller lysstofrør.
LED INDIKATOR: Tænder eller slukker den blå LED-indikator.
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Når den er tændt, lyser LED-indikatoren, når kameraet tændes og blinker
for at bekræfte, hvornår en videooptagelse er i gang.
AUTO SCREEN SAVER: For at hjælpe med at forlænge batteriets levetid
kan kameraskærmen indstilles til at slukke efter et forudindstillet tidsrum.
Hvis din skærm slukkes, mens du optager dette, påvirker det ikke
optagelsen, skal du blot trykke på udløserknappen for at tænde skærmen
igen.
AUTO POWER OFF: For at hjælpe med at forlænge batteriets levetid kan
kameraet indstilles til at slukke efter et forudindstillet tidsrum.
BUTTON PROMPT: Justerer lydstyrken for "bip"
TID FORMAT: Vælg din foretrukne mulighed for, hvordan datoen vises på
skærmen og i optagelser og fotos.
Bemærk: Du kan vælge at fjerne klokkeslæt og dato stempel fra dine
videoer og optagelser i indstillingen 'Tid vandmærke' i menuerne
'Videoindstillinger' og 'Fotoindstillinger'.
FORMAT: For at sikre maksimal kompatibilitet mellem dit hukommelseskort og
kamera, skal dit hukommelseskort altid formateres i dit kamera, før det bruges
første gang.
Tryk på ‚FORMAT 'for at udføre formatprocessen.

DANSK

ADVARSEL: Formatprocessen sletter alle filer, der er gemt på kortet. Sørg for, at
vigtige filer sikkerhedskopieres, før du udfører et format.
ENHED INFO: Viser vigtige oplysninger om kameraets aktuelle firmwareversion.
Tryk på skærmen for at vende tilbage til indstillingsmenuen.
GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER: Gendanner alle kamera- og menuindstillinger
til fabriksindstillingerne.

Alle produktspecifikationer er korrekte på udskrivningstidspunktet og kan
ændres uden forudgående varsel.
Easypix GmbH forbeholder sig retten til fejl eller mangler.
For teknisk hjælp kan du besøge vores supportområde på www.easypix.eu.
OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING
Producenten erklærer hermed, at CE-mærkningen blev anvendt på produktet
GoXtreme Impulse i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser i CE-direktiver:

EF-overensstemmelseserklæringen kan downloades her:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf
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BORTSKAFFELSE

Bortskaf emballagen
Til bortskaffelse skal emballagen adskilles i forskellige typer. Pap og karton skal
bortskaffes som papir, og folie skal genanvendes.

Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller batteri af
brugere i private husholdninger i Den Europæiske Union.
Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette ikke kan bortskaffes
som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe dit affaldsudstyr og / eller batteri ved at
overføre det til den gældende afhentningsordning for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr og / eller batteri. For mere information om genanvendelse af dette
udstyr og / eller batteri, bedes du kontakte dit bykontor, butikken, hvor du købte
udstyret eller din husholdningsaffaldstjeneste. Genbrug af materialer vil hjælpe med at
bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på en måde, der beskytter
menneskers sundhed og miljø.
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Advarsel om batteri
• Afmonter, knus eller gennembor aldrig batteriet, eller lad batteriet kortslutte. Udsæt
ikke batteriet, der placeres i omgivelser med høj temperatur, hvis batteri lækker eller
buler, skal du fortsætte med at bruge.
• Oplad altid med opladeren. Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert
type.
• Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
• Batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for åben ild. Bortskaf aldrig batterier i
ilden.
• Bortskaf brugte batterier under overholdelse af lokale regler.
• Fjern batteriet, inden du bortskaffer enheden.

Kameraet er ikke egnet til børn under 3 år på grund af kvælningsfare.
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