NEDERLANDS
Waarschuwing
1.
Neem altijd de juiste stappen om uw camera te beschermen tegen vallen,
schokken of stoten.
2.
Zorg ervoor om een geschikte afstand te bewaren tot voorwerpen met sterke
magnetische interferentie, zoals elektrische machines, ten einde sterke
radiogolven te vermijden die het product kunnen beschadigen en het geluid of de
beeldkwaliteit beïnvloeden.
3.
Stel het product nooit direct bloot aan hoge temperaturen en langdurig sterk
zonlicht.
4.
Wij bevelen het gebruik van hoge kwaliteit, klasse 10 of hoger, MicroSD-kaarten
aan voor het beste resultaat.
5.
Vermijd, om potentiële datafouten te voorkomen, om uw MicroSD-kaart in de
buurt van sterk magnetische voorwerpen te plaatsen.
6.
In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, ongewenste rook of een
onaangename geur uit het apparaat, haal het meteen uit het stopcontact om
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

gevaarlijke brand te voorkomen.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens het opladen.
Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.
Controleer voordat u uw camera in het water gebruikt, of alle afsluitingen en
vergrendelingen stevig gesloten en dicht zijn op de camera en de onderbehuizing.
Reinig na gebruik de behuizing van zout en chloorwater en laat daarna drogen.
De camera mag niet worden blootgesteld aan grote verschillen in temperatuur en
vochtigheid om condensatie in de behuizing of achter te lens te vermijden.
Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven om condensatie of roest
te voorkomen.
Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.
Levensduur van de batterij – afhankelijk van de instellingen en de
buitentemperatuur - tot 90 min.
onder optimale omstandigheden.
Nadat een max. video-opnametijd van max. 29 minuten is bereikt, zal de camera
automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw worden gestart.
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1. Micro-USB-poort
2. Microfoon
3. Micro SD (TF) geheugenkaartslot
4. Plaatshouder voor HDMI-slot (geen functie!)
5. WIFI Indicatielampje
6. OK / Sluiterknop
7. Laadindicator
8. Werkingsindicatorlampje
9. Knop voor omhoog/WIFI
10. Knop voor omlaag
11. LCD
12. Luidspreker
13. Stroom/menu/modus-knop
14. Lens
15. Batterijdeksel

5

NEDERLANDS
MODUS/MENU-KNOP
Druk in stand-by modus kort op【menu (13)】. Met elke druk op de knop schakelt de
camera tussen verschillende modi: Opnemen (Foto of Video) / Afspelen / Algemene
Instellingen.
Druk in het menu instellingen kort op de【omhoog knop (9)】of【omlaag knop (10)】
om de opties te kunnen kiezen die u nodig heeft om uw camera in te stellen en druk
kort op de【OK toets (6)】om uw selectie te bevestigen. Druk na het selecteren van
uw instellingen kort op "Menu" om het menu instellingen te verlaten. Druk in de
modus-instellingen kort op de OK knop om te kunnen navigeren tussen de
verschillende instellingsschermen (Video/Foto/Algemene Instellingen)
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OMHOOG KNOP (9)
Functies: Scroll omhoog/Terugspoelen/Noodontgrendeling video modus/WiFi
schakelaar
- Omhoog functie
Gebruik, in het menu instellingenscherm en afspeellijsten, deze knop om omhoog te
navigeren.
- Terugspoelfunctie
Gebruik deze knop om terug te spoelen in de video-afspeelmodus.
- Noodontgrendeling videomodus
Als u in de videomodus de huidige video wilt beveiligen tegen overschrijven, druk
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kort op de【omhoog knop】om de noodvergrendelfunctie te bevestigen.
Er wordt een ‘vergrendeld’ icoon weergegeven op het scherm om te bevestigen dat
het bestand is beveiligd.
- WIFI schakelfunctie
Druk in de video/foto opname stand-by modus lang op de【omhoog knop】om WiFi
te activeren.
Druk lang op de【omhoog knop】om WiFi te deactiveren.
OMLAAG KNOP
Functies: Scroll omlaag/Snel vooruit/MIC voice opnameschakelaar
- Pagina omlaag functie
Gebruik in het menu instellingen en afspeellijsten deze knop om omlaag te
navigeren.
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- Snel vooruit spoelfunctie
Gebruik in de afspeelmodus deze knop om snel vooruit te spoelen.
- MIC voice opnameschakelaar
In de video-opnamemodus: druk kort om de mic audio-opname te dempen.
Druk opnieuw kort om de mic dempingsfunctie te deactiveren.
OK KNOP
Functies: Video opname/Foto sluiter/Afspelen knop/Bevestigen (OK) knop
- Start/Stop video opnamefunctie
Druk kort op de【OK button】in de Video-opnamemodus om uw video-opname te
starten, druk lang op de【OK button】om de video-opname te stoppen.
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- Foto opnameknop
Druk kort op de【OK button】om een foto te maken.
- Afspeelknop
In the afspeelmodus: druk kort op de 【OK button】om het afspelen van de video te
starten en stoppen.
- Bevestigen knop
In de menu modus: druk kort op【omhoog knop/omlaag knop】om door de
menuopties te bladeren en druk kort op de 【OK knop】om uw selectie te
bevestigen.
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BATTERIJ OPLADEN
1. USB opladen: Sluit de camera aan op uw computer met behulp van de USB-kabel
om het opladen te starten. De camera kan opgeladen worden of hij nu aan staat of
uit. Een indicatielampje zal bevestigen of de camera bezig is met opladen en zal uit
gaan als het opladen voltooid is.
2. Sluit een micro USB-autolader (niet meegeleverd) aan op de camera en er zal
automatisch met opladen begonnen worden.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de gebruikte oplader een uitgangsvermogen heeft van
niet meer dan 1.000mA
INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN EEN GEHEUGENKAART
1. Plaats uw geheugenkaart in de juiste richting in de geheugenkaartslot totdat de
kaart op zijn plaatst zit.
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2. Druk, om de geheugenkaart te verwijderen, er voorzichtig tegen totdat hij uit de
kaartslot springt.
Let op:
Zorg er, om schade te voorkomen, voor dat de geheugenkaart in de juiste richting in
de slot geplaatst is. De camera en de geheugenkaart kunnen beschadigd raken als
de geheugenkaart er in de verkeerde richting in is geplaatst. Als de kaart in

de

juiste richting geplaatst is, dient u geen weerstand te ondervinden.
Nadat de geheugenkaart in het apparaat geplaatst is, zal de camera deze
geheugenkaart instellen als standaard opslagapparaat.
Mocht de kaart niet compatibel zijn met uw apparaat, kunt u een andere
geheugenkaart proberen.
De maximale capaciteit van de geheugenkaart die ondersteund wordt door het
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apparaat is 32GB.
Een high speed kaart, Klasse 10 of hoger wordt aanbevolen.

VIDEO OPNAME
Druk op de OK knop in de opname-modus om een video te kunnen opnemen.
Tijdens het opnemen zal een rood lampje knipperen in de linker bovenhoek.
Druk nogmaals op de opnameknop om de opname te stoppen.
De ‘Omlaag’ knop kan gebruikt worden als knop voor een snelle manier voor mic
dempen, terwijl de ‘Omhoog’knop gebruikt kan worden als knop voor een snelle
manier voor‘Bestand vergrendelen’.
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BEWEGINGSDETECTIE
1. In de stand-by modus: Druk op de “menu” knop (13) om in het menu instellingen voor
video-opname te komen en navigeer naar de instellingen“Bewegingsdetectie”.
Druk op de “OK” knop om uw instellingen te bevestigen.
2. Het apparaat zal, als het geactiveerd wordt, automatisch met opnemen starten als
beweging gedetecteerd wordt binnen het gezichtsveld.
De opname zal automatisch stoppen als er 10 seconden of langer geen beweging wordt
gedetecteerd.
FOTO’S VASTLEGGEN
Druk in de foto-modus op de OK knop om een foto vast te leggen.
Een ‘klik’geluid van de camerasluiter zal bevestigen dat er een foto is genomen.
Zorg ervoor dat uw hand zo vast mogelijk is om u te kunnen verzekeren van de beste
kwaliteit foto.
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AFSPELEN
Druk in de afspeel-modus op de omhoog/omlaag knop om de foto of video te kiezen die
bekeken moet worden.
VERWIJDEREN VAN BESTANDEN
Kies in de afspeel-modus het video- of fotobestand dat verwijderd moet worden, druk
dan op de menuknop zodat de verwijderoptie getoond wordt. U kunt het huidige
bestand verwijderen of alle bestanden. Bij het verwijderen van het huidige bestand
wordt alleen het bestand verwijderd dat het laatst gekozen is. Met‘alles verwijderen’
worden alle video’s en foto’s verwijderd (behalve de bestanden die eerder gemerkt
werden als ‘vergrendeld’).
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WIFI-FUNCTIE
De WiFi-functie staat standaard ‘UIT’. Druk om de WiFi-functie aan te zetten lang op de
‘Omhoog’ knop in de video/foto opnamemodus. Op het LCD-scherm wordt een
afbeelding getoond voor “SSID en wachtwoord” om aan te geven dat de camera gebruik
maakt van de WiFi-functie.
Volg na het activeren van de WiFi-modus de stappen hieronder om verbinding te maken
tussen uw smartphone of tablet en de camera:
1. Download de gratis “FH WiFiCam” app op iTunes of Google Play Store en installeer
hem op uw smartphone of tablet.
2. Open het WiFi instellingenscherm op uw smartapparaat.
3. Zoek het WiFi-netwerk dat past bij de naam van uw camera vanuit de lijst van
beschikbare WiFi-netwerken.
4. Selecteer het camera-netwerk en voer het wachtwoord in.
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Het standaard WiFi wachtwoord voor de camera is “123457890”.
Na enkele ogenblikken zullen uw smart-apparaat en de camera bevestigen dat zij
gepaard zijn.
5. Open de “FH WiFiCam” app om een live beeld weer te kunnen geven vanaf uw
camera. Met behulp van dit scherm kunt u op afstand foto’s nemen en video-opnames
starten en stoppen.
U kunt tevens draadloos uw foto’s en video’s overdragen van de camera naar uw
smartphone of tablet.
Let op: Uw camera kan slechts met één apparaat tegelijk een WiFi-verbinding
ondersteunen. Als u verbinding wilt maken een ander apparaat, dient u de bestaande
verbinding te verbreken.
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ANDERE OPTIES & FUNCTIES
Opslagmodus
Sluit de camera aan op uw computer met behulp van de USB-kabel.
Op de camera zal automatisch “Opslag / Camera / Bedrijfs-modus”weergegeven
worden.
Kies “Opslag”en bevestig met de ‘OK’ knop.
Ga op een Windows PC naar “Mijn Computer”, kijk naar alle verwijderbare disks en zoek
het corresponderende bestand in de “Verwijderbare disk/DCIM-map”.
U kunt nu bestanden bekijken en kiezen die u in uw computer wil opslaan als back-up.
Cameramodus
Als de camera aangesloten is op uw computer en de ‘Camera’modus geselecteerd is,
kan uw camera gebruikt worden als een webcam.
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Werkmodus
Kies werkmodus, ga naar het video-opname stand-by oppervlak.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Scherm (LCD)

2”/5cm

Lens

120° HD groothoek lens

Videoresolutie

1080P (1920x1080) @30fps (geïnterpoleerd),
720P (1280x720) @30fps, 480P (640x480) @30fps

Videoformaat

MJPEG AVI

Fotoresolutie

1M/2M/3M
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Fotoformaat

JPG

Opslag

MicroSD tot to 32GB Klasse 10 of hoger (niet inbegrepen)

Microfoon

ingebouwd

Frequentie van de
optische bron
USB

50Hz/60Hz

Stroombron interface

5V 1A

Batterij

3.7V polymeer batterij

Besturingssysteem (OS)

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 of hoger

USB2.0
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OPMERKING:
De originele specificatie kan van tijd tot tijd variëren als gevolg van het upgraden en
updaten van het product.

Gebruik MicroSD-kaarten tot 32GB, minimaal Klasse 10 (niet bijgeleverd).
Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.
Batterij levensduur – afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90
min. onder optimale omstandigheden.
Controleer voordat u uw camera in het water gebruikt, of alle bedekkingen en
vergrendelingen stevig gesloten en op de camera en de onderwatercase bevestigd zijn.
Reinig na gebruik de behuizing van zout en chloorwater en laat daarna drogen.
De camera mag niet worden blootgesteld aan grote temperatuur- en
vochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of achter te lens te vermijden.
Na gebruik onder water moet de case open blijven om condensatie en roest te
voorkomen.
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VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Rallye WiFi conform alle essentiële
vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is. De verklaring van conformiteit kan hier gedownload
worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/ doc_goxtreme_rallyewifi.pdf
Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.

Only EU
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