SVENSK
Varning
1.

Ta alltid lämpliga åtgärder för att skydda kameran från fall, stötar eller slag.

2.

Se till att ett lämpligt avstånd alltid finns mellan alla föremål med starka
magnetiska störningar, såsom elektriska maskiner, för att undvika starka
radiovågor som kan skada produkten och påverka ljudet eller bildkvalitén.

3.

Utsätt aldrig produkten för direkta höga temperaturer och långvarigt starkt
solljus.

4.

Vi rekommenderar att använda högkvalitativa Mikro-SD-kort, klass 10 eller senare,
för bästa resultat.

5.

För att undvika potentiella datafel, placera inte ditt Mikro-SD-kort nära starka
magnetiska föremål.

6.

Vid osannolika fall av överhettning, oönskad rök eller obehaglig lukt från enheten,
koppla omedelbart bort den från eluttaget för att undvika farlig brand.

7.

Håll enheten borta från barn vid laddning.

8.

Produkten ska endast laddas via USB-porten på en laptop eller dator.
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9.

Innan kameran används i vatten, kontrollera att alla lock och lås är väl tillslutna
och förseglade på kameran samt undervattensfodralet.

10.

Efter användning, tvätta av salt och klorvatten från fodralet och låt det sedan
torka.

11.

En kamera ska inte utsättas för höga temperaturer och fuktskillnader för att
förhindra kondensering på insidan på fodralet eller bakom linsen.

12.

Efter användning under vatten måste fodralet hållas öppet för att förhindra
kondensering eller rost.

13.

Inspelningstiden beror på upplösningen.

14.

Batterilivslängd - beroende på inställningar och utomhustemperatur – u
pp till 90 min.
under optimala förhållanden.

15.

När den maximala videoinspelningstiden på max. 29 minuter har uppnåtts
stoppas kameran automatisk.
Den kan endast startas om manuellt.
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1. Micro USB-port
2. Mikrofon
3. Micro SD (TF) minneskortplats
4. Platshållare för HDMI-kortplats (ingen funktion!)
5. WIFI Indikator
6. OK / slutarknappen
7. Laddningsindikator
8. Funktionskontrollampa
9. Upp-knapp/WIFI
10. Ned-knapp
11. LCD
12. Högtalare
13. Ström-/meny-/lägesknappen
14. Lins
15. Batterilock
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LÄGES-/MENYKNAPPEN
I standbyläge, tryck kort på 【meny (13)】. Vid varje knapptryckning växlar kameran
mellan olika lägen: Inspelning (bild eller video) / Uppspelning / Allmänna
inställningar.
I inställningsmenyn tryck (kort tryck) på 【upp-knappen (9)】 eller 【ned-knappen
(10)】 för att välja de alternativ som du behöver för att ställa in din kamera och
tryck in 【OK (6)】 (kort tryck) för att bekräfta ditt val. Efter att du valt dina
inställningar, tryck kort "Meny" för att avsluta menyinställningsskärmen. I
inställningsläge tryck kort på OK för att navigera mellan de olika
inställningsskärmarna (Video / bild / Allmänna inställningar)
UPP-KNAPP (9)
Funktioner: Rulla upp / Spola tillbaka / Nödöppna videoläge / WiFi-knapp
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- Upp-funktion
I menyinställningar Skärmar och uppspelningslistor, använd denna knapp för att
navigera uppåt.
- Spola tillbaka funktion
I läget videouppspelning: Använd denna knapp för att spola tillbaka.
- Nödöppna videoläget
I videoläget: Om du vill skydda den aktuella videon för att säkerställa att den inte
kommer att skrivas över, tryck kort 【upp-knapp】 för att bekräfta
nödlåsningsfunktionen.
En låsikon visas på skärmen för att bekräfta att filen är skyddad.
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- WiFi-knappfunktion
I standbyläge för video-/bildinspelning: tryck länge på 【upp-knappen】 för att
aktivera WiFi.
Tryck länge på 【upp knappen】 för att avaktivera WiFi.
NED-KNAPP
Funktioner: Bläddra ner/Snappspola/MIC röstinspelningsknapp
- Sida ned funktion
I menyinställningar och uppspelningslistor, använd denna knapp för att navigera
nedåt.
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- Snabbspola framåt funktion
I uppspelningsläget: Använd denna knapp för att snabbspola framåt.
- MIC röstinspelningsknapp
I videoinspelningsläge: tryck kort för att stänga av mikrofonens ljudinspelning.
Tryck kort igen för att avaktivera mikrofonens ljudlös-funktion.
OK-KNAPP
Funktioner: Videoinspelning/Avtryckare/Play-knappen/OK-Knappen
- Start/Stop videoinspelningsfunktion
I videoinspelningsläge: tryck kort 【OK】 för att starta videoinspelning, tryck länge
【OK】 för att stoppa videoinspelningen.
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- Bildtagningssknapp
I bildtagningsläge: tryck kort 【OK】 för att ta en bild.
- Uppspelningsknapp
I uppspelningsläget: tryck kort 【OK】 för att starta och stoppa videouppspelningen.

- OK-knapp
I menyläget: tryck kort 【upp-knappen/nedknappen】 för att bläddra i
menyalternativen och tryck kort på 【OK】 för att bekräfta ditt val.
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BATTERILADDNING
1. USB-laddning: Anslut kameran till datorn med USB-kabeln för att börja ladda.
Kameran kan laddas när strömmen slås på eller av. En indikatorlampa kommer att
bekräfta att kameran laddas och släcks när laddningen är klar.
2. Anslut en micro-USB-billaddare (ingår ej) till kameran för att automatiskt börja
laddningen.
VIKTIGT: Säkerställ att du använder en laddare som ger inte mer än 1.000 mA
INSTALLERA OCH TA BORT ETT MINNESKORT
1. Sätt in minneskortet i minneskortplatsen i rätt riktning tills kortet låses på plats.
2. För att ta bort minneskortet trycker det försiktigt tills det lossnar från kortplatsen.
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Observera:
För att undvika skador se till att minneskortet placeras i facket i rätt riktning.
Kameran och minneskortet kan skadas om minneskortet sitter i fel riktning. Det bör
inte finnas något motstånd när du placerar kortet i kortplatsen i rätt riktning.
När du har satt in minneskortet i enheten, kommer kameran att ställa denna
minneskort som standard lagringsenhet.
Om kortet inte är kompatibel med enheten försök med ett annat minneskort.
Det stödjas minneskort med en maximal kapacitet på 32GB av eneheten.
Det rekommendares ett high speed-kort, klass 10 eller högre.
VIDEOINSPELNING
Tryck på OK-knappen i inspelningsläget för att börja spela in en video. När du spelar
in, börjar en röd lampa blinka i det övre vänstra hörnet. Tryck på
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inspelningsknappen igen för att stoppa inspelningen. 'Down'-knappen kan användas
som en genvägsknapp för 'mic mute' (mikrofon ljudlös) vid inspelning medan
'Up'-knappen kan användas som en 'File Lock' (Fillås) genvägsknapp.
RÖRELSEDETEKTERING
1. I standbyläge: Tryck på knappen "meny" (13) för att öppna
videoinspelningsinställningsmenyn och navigera till inställningen "Rörelsedetektering".
Tryck på "OK"-knappen för att bekräfta dina inställningar.
2. När den är aktiverad, kommer enheten att börja inspelningen automatiskt när rörelse
detekteras i dess synfält. Inspelningen stoppas automatiskt när rörelse inte detekteras
under 10 sekunder eller längre.
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BILDTAGNING
När du är i bildläget tryck på OK-knappen för att ta en bild. Ett typiskt 'kameraljud"
bekräftar att din bild har tagits. Håll handen så stadigt möjligtför att få de bästa
bilderna.
UPPSPELNING
I uppspelningsläget: tryck upp-/ned-knappen för att välja den bild eller video du vill se
över.
TA BORT FILER
I uppspelningsläge: välj den video- eller bildfil som ska tas bort, sedan tryck på
menyknappen för att visa optionen Ta bort. Du kan ta bort den aktuella filen eller alla
filer. Radera den aktuella filen tar endast bort filen som för närvarande är vald. 'Ta bort
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alla' tar bort alla videos och bilder (utom filer som tidigare markerats som "låst").
WIFI-FUNKTION
WIFI-funktionen är inställd på "OFF" som standard. För att slå på WiFi-funktionen, tryck
länge på 'Up'- knappen medan video-/bildinspelningsläget är aktivt. LCD-skärmen
kommer att visa en bild för "SSID och lösenord", vilket indikerar att kameran kommer
att använda WiFi-funktionen.
Efter aktivering av WiFi-läget följ stegen nedan för att ansluta din smartphone eller
surfplatta till kameran:
1. Ladda ner gratis "FH WiFiCam" appen på iTunes eller Google Play Store och installera
den på din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna WiFi-inställningsskärmen på din smarta enheten.
3. Hitta den WiFi-nätverk som matchar din kameras namn från listan över
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tillgängliga trådlösa nätverk.
4. Välj kamera-nätverket och sätta lösenordet.
Kamerans standard WiFi-lösenord är "123457890".
Efter en stund kommer din smarta enhet och kameran att bekräfta de är ihopkopplade.
5. Öppna "FH WiFiCam" app för att visa en Live view- och kontrollskärmen från din
kamera. Med hjälp av den här skärmen kan du ta bilder och starta och stoppa dina
videoinspelningar på distans.
Du kan också trådlöst överföra dina bilder och videoklipp från kameran till din
smartphone eller surfplatta.
Vänligen notera att kameran bara kan stödja en WiFi-anslutning med en enhet i taget.
För att ansluta till en annan enhet måste du avbryta den aktuella anslutningen.
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ANDRA OPTIONER OCH FUNKTIONER
Lagringsläge
Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
Kameran kommer automatiskt att visa "Lagring / Kamera / Arbetsläge".
Välj "Lagring" och bekräfta med OK-knappen.
På en Windows PC gå till "Min dator", visa alla flyttbara disker och hittar den
motsvarande filen "Flyttbar disk/DCIM-mapp".
Nu kan du visa och välja de filer du vill säkerhetskopiera till din dator.
Kameraläge
När du är ansluten till datorn och 'kamera'-läget är valt kan din kamera användas som
en webbkamera.
Arbetsläge
Välj arbetsläge, gå till videoinspelning i standbyläge.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Skärm (LCD)
2”/5cm
Lins

120° HD-lins med bred vinkel

Videoupplösning
Videoformat

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

Fotoupplösning

1M/2M/3M

Fotoformat

JPG

Förvaring

Mikro-SD upp till 32GB klass 10 eller senare (ingår ej)

Mikrofon

inbyggd
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Frekvens av optisk
källa
USB

50Hz/60Hz

Kraftkällans gränssnitt

5V 1A

Batteri

3.7V polymer-batteri

Operativsystem (OS)

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 eller överlägsen

USB2.0
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OBS:
Originalspecifikationen kan variera på grund av uppgradering och uppdatering av
produkt.
Använd Mikro-SD-kort upp till 32GB, minimum klass 10 (medföljer ej).
Inspelningstiden beror på upplösningen.
Batterilivslängd - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 min.
under optimala förhållanden.
Innan kameran används i vatten, kontrollera att alla lock och lås är väl tillslutna och
förseglade på kameran samt undervattensfodralet. Efter användning, tvätta av salt och
klorvatten från fodralet och låt det sedan torka.
En kamera ska inte utsättas för höga temperaturer och fuktskillnader för att förhindra
kondensering på insidan på fodralet eller bakom linsen. Efter användning under vatten
måste fodralet hållas öppet för att förhindra kondensering eller rost.
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Easypix deklarerar härmed att produkten GoXtreme Rallye WiFi är i överensstämmelse
med alla väsentliga krav i direktivet 1999/5/EG. Denna försäkran om överensstämmelse
kan laddas ned här: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_
doc_goxtreme_rallyewifi.pdf
För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.

Only EU
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