KÄYTTÖOHJEET
Suomi

Johdanto
Kiitos että olet ostanut tämän toimintakameran! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
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Suojaa kamera aina putoamilta, iskuilta ja kolhuilta.
Pidä riittävä etäisyys kohteista, jotka tuottavat voimakkaita magneettikenttiä
tai radioaaltoja, kuten sähkölaitteet, jotta ne eivät vahingoita tuotetta tai
vaikuttaisi äänen ja kuvan laatuun.
Säilytä laitetta viileässä (huoneenlämmössä) kuivassa ja pölyttömässä
paikassa eikä koskaan altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai pysyvästi
suoralle auringonvalolle.
Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme käyttämään laadukkaita Micro
SD-kortteja jopa 32 Gt: n luokkaan 10 U3 High Speed tai korkeammalla.
Ennen kuin käytät muistikorttia ensimmäistä kertaa, alusta se kameran
asetusten valikossa.
Vältä mahdollisten tietojen virheiden välttämiseksi Micro SD -kortteja lähellä
magneettisia esineitä.
Jos laitteesta tulee epätodennäköistä ylikuumenemista, savua tai
epämiellyttäviä hajuja, irrota se välittömästi latauskaapelista ja poista akku.
Pidä laite poissa lasten ulottuvilta latauksen aikana.
Tuotetta saa ladata vain kannettavan tietokoneen tai tietokoneen USB-portin
tai enintään 1000 mAh: n USB-virtalähteen kautta.
Tallennusaika riippuu valitusta resoluutiosta.
Akun käyttöikä on - asetuksista ja ulkolämpötilasta riippuen - enintään 80
minuuttia optimaalisissa olosuhteissa.
Saatuaan max. videon tallennusaika n. 22 minuuttia pysäyttää tallennuksen
automaattisesti. Sen jälkeen se on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

Tuotteen Ominaisuudet
1. Vedenpitävä 30 metrin syvyyteen vedenalaisessa kotelossa.
2. 2” näyttö
3. Kameralla voidaan tallentaa latauksen aikana
4. Web kamera -toiminto
5. Tukee MicroSD-muistikortteja 32GB asti.
6. WIFI -yhteys sovelluksen kautta

Kamera

1. USB
2. Mikrofoni
3. MicroSD -kortti
4. Virtapainike / Tilapainike
5. Linssi
6. Kamera käytössä valo
7. Latauksen valo

8. Näyttö
9. WIFI -valo
10. Hyväksy / OK
11. Ylös / WIFI
12. Alas
13. Kaiutin
14. Akkukotelo

Vedenalaiskotelo

1. Laukaisin
2. Ylös / WIFI
3. Alas
4. Kotelon lukitus
5. Linssi
6. Virtapainike / Tilapainike
7. Jalusta

Kameran käyttöönotto
1. Aseta MicroSD-kortti
Huom: Käytä vain MicroSD -kortteja ja alusta kortti kamerassa. Asetuksissa ”format SD
card”.
2. Akun asentaminen ja poistaminen
A. Avaa akkukotelon kansi.
B. Aseta akku siten, että akun koskettimet vastaavat kameran sisäisiä kontakteja.
C. Irroittaaksesi akun avaan akkukotelon kansi ja poista akku.
3. Akun lataaminen
A. Liitä kamera tietokoneen USB -porttiin tai käytä verkkolaturia.
B. Autossa voit käyttää auton laturia.
C. Latauksen aikana punainen valo palaa ja kun laite on latautunut täyteen punainen valo
sammuu.
D. Latauksen nopeuttamiseksi sammuta kamera latauksen aikana.
4. Käännä kamera päälle ja pois päältä
A. Käynnistä kamera painamalla ”virta/tila” painiketta noin 3 sekuntia. Sininen
valo syttyy ja näytössä näkyy aloitusnäyttö.
B. Sammuttaessa paina ”virta/tila” painiketta noin 3-5 sekuntia ja sininen valo
sammuu.
5. MODE (tila) -painike
A. Painamalla mode -painiketta voit avata tilanäytön. Paina painiketta toistuvasti,
jotta voit selata eri toimintatiloja (video / kamera / toisto / asetus).
B.Merkki
vasemmassa yläkulmassa ilmaisee video-tilan,
kuvaus-tilan,
toisto-tilan ja
Asetukset-tilan.
6. Video
A. Käynnistä kamera.
B. Paina OK näppäintä käynnistääksesi videotallennuksen. Nauhoituksen aikana
näytön vasemmassa yläkulmassa oleva merkkivalo vilkkuu keltaisena / punaisena
ja näyttää tallennusajan laskurin (punainen).
C. Lopeta tallennus painamalla uudelleen OK-näppäintä.

7. Kuva
A. Käynnistä kamera ja siirry valokuvatilaan.
B. Paina OK näppäintä ottaaksesi kuvan.
8. Toistotilassa
Käytä ylös ja alas näppäimiä. Valitse kuva ja paina OK.
9. Valikko
A. Painamalla Mode-painiketta voit siirtyä valikkoasetuksiin.
B. Ylös ja alas näppäimillä voit valita haluamasi tilan. ENTER näppäimellä
pääset alivaikkoihin. Vahvista painamalla OK.
10. USB -kaapeli yhteys tietokoneeseen
Yhdistä kamera tietokoneeseen USB -kaapelilla ja näkyviin tulee ”Mass Storage”
ja ”PC Camera”. Ylös ja alas näppäimillä voit vaihtaa tilaa ja OK -näppäimellä
pääset valitsemaasi tilaan.
A. ”Mass Storage” tilassa tietokone näkyy siirrettävänä levynä.
B. ”PC Camera” tilassa laitetta voidaan käyttää videoviestinnän PC-kamerana.
11. WIFI -yhteys
Toimintakamera yhdistetään WiFi:n älypuhelimen tai tabletin Android tai
iOS-sovelluksella.
A. Asenna sovellus ”GoPlus Cam” älypuhelimeen tai tablettiin. Sovelluksen voi
ladata Google-Playstore tai Apple storesta.
B. Kytke kameraan virta ja paina ylös-näppäintä. Kameran näyttö näyttää WiFilogon ja SSID (WiFi-verkon): GoXtreme_xxxxx ja PW (salasana): 12345.
Tänä aikana keltainen WiFi-merkkivalo on aina päällä.
C. Käynnistä WiFi-toiminto älypuhelimesta tai tabletista. Etsi kameran WiFi
nimi ja yhdistä laitteet toisiinsa. Kun yhteys on muodostunut niin keltainen
merkkivalo syttyy.
D. Käynnistä sovellus "GoPlus Cam" älypuhelimella tai -tabletilla. Kameran kuva
näkyy näytöllä. Sovellus voi tallentaa videoita ja ottaa kuvia. Voit tallentaa ne
älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.

Tekniset tiedot

LCD -näyttö

2.0“

Linssi

140º

720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps
Videon resoluutio
Interpoloitu: 1080P/30fps

Videon muoto

AVI

Videon pakkausmuoto

MJPG

Valokuvan tarkkuus

Interpoloitu: 16M/12M/10M/8M

Muistikortti

MicroSD, max. 32 GB
Yksi kuva / Itselaukaisin (3 s / 5 s / 10 s /

Kameratilat
20 s)
USB

USB2.0

Akun kapasiteetti

900mAh,3.7V, 3.33Wh

Tallennusaika

1080P/ noin 80minuuttia

Latausaika

Noin 3 tuntia

Käyttöjärjestemä

Win7/Win8/Win10/Mac OS

Mitat

60 x 41.8 x 30.36

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
1. Jos kamera menee jumiin
Jos kamera jumittuu tavanomaisen käytön aikana, poista ja asenna akku. Kamera
palauttaa normaalin toimintaan uudellenkäynnistettäessä..
2. Jos kamera ei käynnisty
Tarkista että akku on ladattu täyteen. Muussa tapauksesa poista akku ja asenna se
uudelleen. Käynnistä kamera.
3. Kamera lämpenee käytön aikana.
Kamera voi lämmetä käytön aikana ja tämä on normaalia.
4. Kamera ei tallenna ääntä tai toistetta kuuluu hiljaa.
Jos kamera on vedenpitävän kotelon sisällä niin ääni ei kuulu. Tarkista että ääntä
ei ole kytketty pois käytöstä valikosta.
5. Video ei toistu hyvin
Varmista että olet alustanut muistikortin ja käytät riittävän nopeaa ”high speed” muistikorttia.
WiFi signaali epävakaus
6. WiFi signaali on huono
WiFi signaali on altis häiriöille. Varmista että kameran ja tukiaseman välillä ei ole esteitä
ja ettei kamera ole liian kaukana älypuhelimesta.
7. WiFi yhteys ei muodostu
Tarkista ensin että kameran WiFi on päällä. Yhdistä sitten älypuheli / tabletti
uudestaan toisiinsa.

HUOMAUTUS:
Tallennusaika riippuu käytetystä tarkkuudesta.
Huom! Kun videon maksimi tallenuaika 22 minuuttia täyttyy niin kamera pysähtyy
automaattisesti. Se voidaan käynnistää uudelleen vain manuaalisesti.
1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min
Akun kesto - asetusten ja ulkoilman lämpötilan mukaan - jopa 80 min.
optimaalisissa olosuhteissa.
Ennen kuin käytät kameraa vedessä, tarkista että vedenalaiskotelon kaikki
kannet ja lukot ovat tiukasti kiinni ja suljettu. Käytön jälkeen puhdista kotelo
suola- ja kloorivedestä ja anna sen kuivua.
Kameraa ei saa altistaa suurille lämpötila- ja kosteusvaihteluille
kondensoitumisen välttämiseksi kotelossa tai linssissä. Säilytä
vedenalaiskoteloa avoimena kondensoitumisen tai ruostumisen
välttämiseksi.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Easypix vakuuttaa täten, että GoXtreme Rebel -tuote on direktiivin 1999/5 / EY
olennaisten vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
ladattavissa täältä: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf
Saat teknistä apua osoitteessa www.easypix.eu.
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