POLSKI
Wskazania
1.
Należy uważać, aby nie narazić kamery na upadki, mocne wstrząsy lub uderzenia.
2.
Należy upewnić się, że zachowana została odpowiednia odległość od
przedmiotów, które są źródłem silnych zakłóceń magnetycznych, takich jak
urządzenia elektryczne, aby zapobiec powstawaniu silnych fal radiowych,
które mogą uszkodzić produkt i mieć wpływ na jakość dźwięku lub obrazu.
3.
Nigdy nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie wysokich temperatur
i dłuższą ekspozycję na silne światło słoneczne.
4.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy korzystanie z karta Micro SD
wysokiej jakości, minimum klasy 10 lub wyższej.
5.
Aby uniknąć potencjalnego błędu danych, nie należy pozostawiać karty Micro SD
blisko przedmiotów wytwarzających silne pole magnetyczne.
6.
Jeżeli, co nie jest wysoce prawdopodobne, dojdzie do przegrzania, z urządzenia
zacznie wydobywać się dym lub nieprzyjemny zapach, należy je natychmiast
odłączyć od źródła zasilania, aby zapobiec ryzyku wystąpienia pożaru.
7.
W trakcie ładowania urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym oraz wolnym od kurzu
miejscu.
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery w wodzie należy upewnić się, że
wszystkie pokrywy i blokady kamery oraz wodoszczelnej obudowy są
odpowiednio zamknięte i uszczelnione.
Po zakończeniu użytkowania należy oczyścić obudowę z soli oraz chlorowanej
wody i pozostawić do wyschnięcia.
Kamera nie powinna być narażana na duże różnice temperatur i wilgotności, aby
zapobiec skraplaniu się wody we wnętrzu obudowy lub za obiektywem.
Po używaniu pod wodą obudowę należy pozostawić otwartą, aby zapobiec
skraplaniu się wody oraz powstaniu rdzy.
Czasy nagrań są zależne od ustawień rozdzielczości.
Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i
wynosi do 90 min. w warunkach optymalnego użytkowania.
Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania max. 29 minut, kamera
automatycznie zatrzyma nagrywanie. Należy ją ręcznie zrestartować.
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1. Port Micro USB
2. Mikrofon
3. Złącze kart pamięci Micro SD (TF)
4. Miejsce na złącze HDMI (bez funkcji!)
5. Wskaźnik WIFI
6. Przycisk OK / Migawka
7. Wskaźnik ładowania
8. Wskaźnik pracy
9. Przycisk W górę/WIFI
10. Przycisk W dół
11. Wyświetlacz LCD
12. Głośnik
13. Przycisk zasilania/menu/trybu
14. Obiektyw
15. Pokrywa baterii
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Przycisk TRYBU/MENU
W trybie gotowości, naciśnij krótko【Menu (13)】. Z każdym naciśnięciem przycisku
kamera przechodzi pomiędzy trybami: Rejestrowania (Zdjęć lub Wideo) /
Odtwarzania/ Ustawień ogólnych.
W trybie ustawień naciśnij krótko【Przycisk w górę (9)】 lub【Przycisk w dół (10)】
by wybrać opcję ustawień, którą potrzebujesz i naciśnij krótko【Przycisk OK (6)】by
potwierdzić swój wybór. Po wyborze ustawień, naciśnij krótko "Menu" by wyjść z
ekranu menu ustawień. W trybie ustawień naciśnij krótko przycisk OK by poruszać
się między poszczególnymi ekranami ustawień (Wideo/Zdjęcia/Ustawienia ogólne)
PRZYCISK W GÓRĘ (9)
Funkcje: Przesuń w górę/Przewiń/Awaryjne zabezpieczenie trybu wideo/Przełącz WiFi
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- Funkcja Przesuń w górę
Użyj tego przycisku by poruszać się w górę w trybie ustawień i listach odtwarzania.
- Funkcja przewiń
W trybie odtwarzania wideo: użyj tego przycisku by przewinąć.
- Awaryjne zabezpieczenie trybu wideo
W trybie wideo: jeśli chcesz zabezpieczyć aktualne wideo przed usunięciem, naciśnij
krótko【Przycisk w górę】by potwierdzić funkcję awaryjnego zabezpieczenia.
Ikona “zabezpieczenia” zostanie wyświetlona na ekranie by potwierdzić, że plik jest
chroniony.
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Funkcja przełączenia WIFI

W trybie gotowości rejestrowania wideo/zdjęć: przytrzymaj dłużej【Przycisk w górę】
by aktywować WIFI.
Przytrzymaj dłużej【Przycisk w górę】by następnie wyłączyć WIFI.
PRZYCISK W DÓŁ
Funkcje: Przesuń w dół/Przyśpiesz/Przełączanie nagrywania głosu
- Funkcja Przesuń w dół
Użyj tego przycisku by poruszać się w dół w trybie ustawień i listach odtwarzania.
- Funkcja przyśpieszenia
W trybie odtwarzania: użyj tego przycisku by przyśpieszyć.
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- Przełączanie nagrywania głosu
W trybie rejestrowania wideo: naciśnij krótko, by wyciszyć nagrywanie głosu.
Naciśnij krótko ponownie, by deaktywować funkcję wyciszenia nagrywania.
OK PRZYCISK
Funkcje: Nagrywanie wideo/Migawka zdjęć/Przycisk odtwarzania/Przycisk
potwierdzania (OK)
- Funkcja rozpoczynania/zatrzymywania nagrywania wideo
W trybie rejestrowania wideo: naciśnij krótko【Przycisk OK】, by rozpocząć
nagrywanie wideo, naciśnij długo 【Przycisk OK】, by zatrzymać nagrywanie wideo.
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- Przycisk wykonywania zdjęć
W trybie rejestrowania zdjęć: naciśnij krótko【Przycisk OK】, by wykonać zdjęcie.
- Przycisk odtwarzania
W trybie odtwarzania: naciśnij krótko【Przycisk OK】by rozpocząć lub zatrzymać
odtwarzanie wideo.
- Przycisk potwierdzania
W trybie menu: naciśnij krótko【Przycisk w górę/Przycisk w dół】by przeglądać opcje
menu oraz naciśnij krótko【Przycisk OK】by potwierdzić swój wybór.
ŁADOWANIE BATERII
1. Ładowanie USB: Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB, aby
rozpocząć ładowanie. Kamera może być ładowana zarówno włączona jak i
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wyłączona. Lampka kontrolna potwierdza, że kamera jest w trakcie ładowania i
wyłącza się po zakończeniu ładowania.
2. Podłącz ładowarkę samochodową micro USB (brak w zestawie) do kamery, aby
automatycznie rozpocząć ładowanie.
WAŻNE: Należy upewnić się, że ładowarka ma moc wyjściową nie większą niż
1,000mA.
Instalacja i wyjmowania karty pamięci
1. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci w odpowiednim kierunku, aż do
momentu, gdy karta napotka opór.
2. By usunąć kartę pamięci, naciśnij ją delikatnie, aż “wyskoczy” z gniazda kart.
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Uwaga:
Aby uniknąć uszkodzenia prosimy upewnić się, że karta pamięci jest umieszczona w
gnieździe we właściwym kierunku. Kamera i karta pamięci mogą zostać uszkodzone,
jeśli karta pamięci została umieszczona w złym kierunku. Podczas wkładania karty
we właściwym kierunku nie powinno być czuć żadnego oporu.
Po włożeniu karty pamięci do urządzenia, aparat ustawi tę kartę pamięci jako
domyślne urządzenie pamięci masowej.
Jeżeli karta nie jest kompatybilna z urządzeniem, zastosuj inną kartę pamięci.
Maksymalna pojemność pamięci kart obsługiwanych przez urządzenie to 32 GB.
Zaleca się stosowanie kart wysokiej prędkości, klasy 10 lub wyższej.
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NAGRYWANIE WIDEO
Naciśnij przycisk OK w trybie nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Podczas
nagrywania czerwone światło będzie migać w lewym górnym rogu. Ponownie
naciśnij przycisk nagrywania, aby zatrzymać nagrywanie.
Przycisk "W dół" może być używany jako przycisk wyciszenia mikrofonu podczas
nagrywania, zaś przycisk "w górę" może być używany jako przycisk skrótu do funkcji
Zabezpieczania pliku.
WYKRYWANIE RUCHU
1. W trybie czuwania: Naciśnij przycisk „Menu”(13) by wejść w menu ustawień
nagrywania wideo i przejdź do ustawienia “Wykrywania ruchu”.
Naciśnij przycisk OK, by potwierdzić ustawienia.
2. Po aktywowaniu, urządzenie rozpocznie nagrywanie automatycznie, gdy zostanie
wykryty ruch w jego polu widzenia.
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Nagrywanie zatrzyma się automatycznie, gdy ruch nie jest wykrywany przez 10 sekund
lub dłużej.
ROBIENIE ZDJĘĆ
W trybie zdjęć, naciśnij przycisk OK by wykonać zdjęcie.
Dźwięk "kliknięcia" migawki aparatu potwierdzi zrobienie zdjęcia. Należy trzymać
urządzenie tak nieruchomo, jak to możliwe, by zapewnić jak najlepszą jakość zdjęcia.
ODTWARZANIE
W trybie odtwarzania: Naciśnij przycisk w górę / w dół, aby wybrać zdjęcie lub wideo,
które będą przeglądane.
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USUWANIE PLIKÓW
W trybie odtwarzania: wybierz plik wideo lub zdjęcie do usunięcia, a następnie naciśnij
przycisk MENU, aby wyświetlić opcję Usuń. Można usunąć bieżący plik lub wszystkie pliki.
Usunięcie bieżącego pliku usuwa tylko plik aktualnie wybrany. 'Usuń wszystko' kasuje
wszystkie filmy i zdjęcia (z wyjątkiem wszystkich plików oznaczonych wcześniej jako
"zabezpieczone").
FUNKCJA WIFI
Funkcja Wi-Fi jest domyślnie wyłączona ("OFF"). Aby włączyć funkcję WiFi, naciśnij długo
przycisk "W górę", będąc trybie rejestracji wideo/zdjęć. Na ekranie LCD pojawi się monit
"SSID i hasło", który wskazuje, że kamera uruchamia funkcję WiFi.
Po aktywacji trybu WiFi, wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć smartfon lub tablet
do kamery:
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1. Ściągnij darmową aplikację "FH WiFiCam" z iTunes Store lub Google Play i zainstaluj ją
na swoim telefonie lub tablecie.
2. Wejdź w ekran ustawień WiFi w swoim urządzeniu.
3. Znajdź sieć Wi-Fi, która odpowiada nazwie kamery z listy dostępnych sieci WiFi.
4. Wybierz sieć kamery i wprowadź hasło.
Domyślnym hasłem WIFI jest“123457890”.
Po chwili pojawi się potwierdzenie, że urządzenie i kamera są sparowane.
5. Otwórz aplikację “FH WiFiCam” aby wyświetlić podgląd na żywo i ekran sterowania
kamery. Korzystając z tego ekranu można zdalnie robić zdjęcia oraz uruchamiać i
zatrzymywać nagrywanie wideo.
Możesz również bezprzewodowo przesyłać zdjęcia i filmy z kamery do smartfona lub
tabletu.
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Uwaga:
Kamera może obsługiwać połączenie WiFi tylko z jednym urządzeniem na raz. Aby
połączyć się z innym urządzeniem, należy przerwać bieżące połączenie.
INNE OPCJE I FUNKCJE
Tryb pamięci masowej
Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
Kamera automatycznie wyświetli "Tryb pamięci masowej / kamery / pracy".
Wybierz “pamięć masowa” i potwierdź przyciskiem ‘OK’.
Na komputerze z systemem Windows przejdź do "Mój komputer", wyświetl wszystkie
dyski wymienne i znajdź odpowiedni plik w folderze "Dysk wymienny/DCIM”.
Możesz teraz przeglądać i wybierać pliki, które chcesz skopiować na komputer.
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Tryb kamery
Po podłączeniu do komputera i wybraniu trybu "Kamera", urządzenie może być używane
jako kamera internetowa.
Tryb pracy
Wybierz tryb pracy, by przejść do trybu gotowości dla nagrywania wideo.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wyświetlacz (LCD)
2”/5cm
Obiektyw

Obiektyw szerokokątny 120° HD

Rozdzielczość wideo

1080P (1920x1080) @30fps (przez interpolację),
720P (1280x720) @30fps, 480P (640x480) @30fps
MJPEG AVI

Format wideo
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Rozdzielczość foto

1M/2M/3M

Format foto

JPG

Przechowywanie danych

Karta Micro SD o maksymalnej pojemności do 32GB i
klasie 10 lub powyżej (nie zawarta w zestawie)
Wbudowany

Mikrofon
Częstotliwość źródła
optycznego
USB

50Hz/60Hz

Źródło zasilania

5V 1A

Bateria

3.7V bateria polimerowa

System operacyjny (OS)

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 lub wyższy

USB2.0
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UWAGA:
Ze względu na ulepszanie i aktualizowanie produktu oryginalna specyfikacja może
czasem ulec zmianie.
Prosimy o korzystanie z karty Micro SD o pojemności do 32GB i minimalnej klasie 10 (nie
zawarta w zestawie)
Czasy nagrań są zależne od rozdzielczości.
Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i w
optymalnych warunkach wynosi do 90 min.

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery w wodzie należy upewnić się, że wszystkie
pokrywy i blokady kamery oraz wodoszczelnej obudowy są odpowiednio zamknięte i
uszczelnione. Po zakończeniu użytkowania wyczyść obudowę z soli oraz chlorowanej
wody i pozwól jej wyschnąć.
Kamera nie powinna być poddawana wpływowi dużych różnic temperatur i wilgotności,
aby zapobiec skraplaniu się wody we wnętrzu obudowy lub za obiektywem. Po używaniu
pod wodą obudowę należy pozostawić otwartą, aby zapobiec skraplaniu się wody oraz
powstaniu rdzy.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Easypix deklaruje, że produkt GoXtreme Rallye WiFi jest zgodny z wszystkimi wymogami
Dyrektywy 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać z:
http://www.easypix.info/download/pdf/ doc_goxtreme_rallyewifi.pdf
Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na
www.easypix.eu.

Only EU
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