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Shutter/OK Micphone

Avtryckare/OK Mikrofon

Power/Mode

Ström/läge

Charger indicator

Laddningsindikator

Busy indicator

Upptagetindikator

LCD display

LCD-display

Reset

Återställ

Micro SD

Micro-SD

Micro USB

Micro-USB

UP

UPP

Down

Ned

MENU

MENY

Lens

Lins

Tapped hole for tripod

Gängat hål för stativ

Tangent/indi
kator
Strömknapp

Funktion
Ström på/av; växla mellan videoinspelning,
fotografering och uppspelning
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Avtryckare
MENY-tange
nt
Uppåtknapp

Nedåtknapp
Laddningsind
ikator
Upptagetindi
kator

Videoinspelning/fotografering; spela/stoppa
uppspelning av videofil (uppspelningsläge);
menybekräftelse
Öppna och stäng från menyn；Stoppa
uppspelning av videofiler (uppspelningsläge)
Digital inzoomning: välj menyns (efter att du
öppnat menyn); filens sida upp; pausa
videouppspelning (uppspelningsläge); Upprepa
video snabbt (uppspelningsläge)
Digital utzoomning: välj menyn (efter att du öppnat
menyn); filsida ned；Snabbspola video
(uppspelningsläge)
Indikatorn tänds med rött sken under laddningen
och indikatorn släcks efter att den laddats fullt.
(Laddning vid avstängning)
När kameran är upptagen (exempelvis: under
filminspelning, fotografering, automatisk
skärmavstängning), blinkar upptagetindikatorn.

Påbörja användningen
1. Ladda det inbyggda litiumbatteriet
Kameran är försedd med ett inbyggt 3,7 V litiumbatteri. Se till att det finns
strömtillförsel för kameran och ladda den om batteriet är lågt.
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Anslut kameran till datorn för laddning med nedstängd status.
Laddningsindikatorn är på vid laddningen och stängs av när batteriet är
fulladdat. I allmänhet kan batteriet laddas fullt på 2-4 timmar.
2. Så här använder du minneskortet
2.1 För in TF-kortet i korthållaren i enlighet med instruktionerna som ges nära
korthållaren.
2.2 För att ta bort TF-kortet trycker du på minneskortets ände så matas det ut.
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Obs: Det finns inget inbyggt minne i kameran. Mata in minneskortet före
användningen. Innan du använder kameran måste den formatera
minneskortet på kameran.
3. Start och avstängning:
3.1 Start: tryck på POWER-tangenten i 3 sekunder, kameran visar startskärmen
och övergår till POWER ON-status;
3.2 Avstängning: tryck på POWER-tangenten när kameran är i viloläge för att
stänga av;
3.3 Automatisk avstängning: kameran stängs av automatiskt när kameran är i
viloläge under en viss tid för att spara ström. Standardtiden för automatisk
avstängning är 3 minuter.
3.4
Avstängning vid låg strömstyrka: när batteriet har låg ström visar
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LCD-skärmen “
”. Ladda batteriet vid rätt tidpunkt. När ikonen tänds med
rött sken och blinkar stängs kameran av automatiskt.
4. Funktionslägesväxling
Kameran har 3 lägen: fotoläge, inspelningsläge och uppspelningsläge. Använd
strömknappen för att växla lägen efter start.
Inspelningsläge: för videoinspelning;
Fotoläge: för tagning av bilder;
Uppspelningsläge: för uppspelning av aktuell video.
5. Indikatorer
5.1 UPPTAGET-indikator: När kameran arbetar (t.ex. inspelning,
fotografering, automatisk avstängning av skärmen etc.) tänds
indikatorn;
5.2 Laddningsindikator: I avstängt läge står ljusindikatorn för
kameraladdningen.
6 Foto-/inspelningsläge
(Efter maximalt 29 minuter av videoinspelning stoppas den. Måste startas manuellt
på kameran igen.)
Den övergår automatiskt till inspelningsläge.
Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen och tryck på avtryckaren igen för att
stoppa inspelningen.

SWE7

Snabbstartsguide
Stoppas automatiskt när du når 29 minuter av videoinspelning.
Tryck på avtryckaren för att direkt ta bilden.
I läget för ny inspelning/foto trycker du på uppåt/nedåt för digital
inzoomning/utzoomning.
6.1

Skärmvisning i fotoläge
1. Fotoläge
2. Tre bilder i
serietagningsläge
3. Självutlösarläge
4. Bildupplösning
5. Fotokvalitet
6. Tillgängligt antal för
fotografering
7. Ikon för digital zoom
8. Batteristatus
9. Ansiktsdetektering
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6.2

Skärmvisning i inspelningsläge
1.
2.
3.
4.
5.

Videoläge
Videokvalitet
Videoramhastighet
Videoupplösning
Tillgänglig tid för
inspelning
6. Ansiktsdetektering
7. Ikon för digital zoom
8. Batteristatus

Obs:
1. När du använder HD-storlek för FHD-video, måste du använda
TF-höghastighetskort av klass 6 eller högre.
2. Automatisk skärmavstängning utförs under inspelning för att spara
ström. Användaren kan trycka kort på strömtangenten eller avtryckaren
för att aktivera skärmen för visning.
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7 Menyinställningsläge
7.1 Menyvisning
I bild-, inspelnings- och uppspelningsläge trycker du på menyknappen för att öppna
menyn och sedan på uppåt-/nedåtknappen för att välja meny. Tryck på avtryckaren
för att öppna undermenyn. När du väljer menyn visas den valda menyn med blå
bakgrund.

Fotomenyläge

Inspelningsmenyläge
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8 Uppspelningsläge
Tryck på strömknappen för att öppna uppspelningsläget och söka igenom
foto/video, spela upp videon som spelats in med den här kameran.
Tryck på uppåt-/nedåttangenten för att öppna föregående eller nästa foto/video.
Spela upp film: Tryck på avtryckaren för att starta/pausa videon, tryck på
uppåt-/nedåttangenten för att återuppta snabbspolning framåt, tryck på
MENU-knappen för att stoppa videouppspelningen

Videofiluppspelning

Videopausläge
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Varning
• Lithiumbatteri invändigt!
• Försök inte öppna produkten!
• Utsätt inte enheten för hög temperatur, vatten,
fukt och direkt solljus!
• Ladda bara med den medföljande
originaladaptern!
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Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av
en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat
hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för
ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns
lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer
eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns
tekniska förvaltning.
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NOTE:
Please use microSD cards up to 32GB, minimum Class6 (not included).
Recording times are depending on resolution.
Battery life time - depending on settings and outdoor temperature - up to 90 min.
under optimal conditions.
Before using your camera in the water please verify that all lids and locks are tightly
closed and sealed on the camera and the underwater case.
After use, clean the housing of salt and chlorine water and then let it dry.
The camera should not be exposed to large temperature and humidity differences
to avoid condensation inside the housing or behind the lens. After underwater use,
the case must be kept open to avoid condensation or rust.
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DECLARATION OF CONFORMITY
easypix herebly declares that the product GoXtreme Power Control 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_power_control.pdf
For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

Only EU
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