INSTRUKCJA OBSŁUGI
Język Polski

Ważne informacje
Aby zapewnić optymalne działanie kamery należy zwrócić uwagę na następujące
ważne informacje:
1. Zawsze chroń urządzenie przed upadkiem, wstrząsami i uderzeniami.
2. Należy zachować odpowiednią odległość od przedmiotów wytwarzających silne
pole magnetyczne lub fale radiowe, takich jak urządzenia elektryczne, aby zapobiec
uszkodzeniu produktu lub pogorszeniu jakości dźwięku i obrazu.
3. Prosze przechowywać urządzenie w chłodnym (w temperaturze pokojowej) i
suchym miejscu, wolnym od kurzu i nigdy nie wystawiaj go na działanie wysokich
temperatur lub stałego bezpośredniego światła słonecznego.
4. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy stosowanie wysokiej jakości kart Micro
SD o pojemności do 32 GB klasy 10/U3 High Speed lub wyższej.
5. Przed pierwszym użyciem prosze sformatować kartę pamięci, korzystając z menu
ustawień kamery.
6. Aby uniknąć potencjalnych błędów danych, nie należy umieszczać karty Micro SD
w pobliżu silnych obiektów magnetycznych.
7. W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnego
zapachu z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla i wyjąć baterię, aby
uniknąć pożaru.
8. Podczas ładowania urządzenia należy trzymać je z dala od dzieci.
9. Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przez port USB laptopa lub
komputera albo przez zasilacz USB o maksymalnej pojemności 1000 mAh.
10. Czas nagrywania zależy między innymi od wybranej rozdzielczości.
11. Czas dzialania baterii - w zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej - do
80 min. w optymalnych warunkach.
12. Po osiągnięciu ok. 22 minut jako maksymalnego czasu nagrywania kamera
automatycznie zatrzyma nagrywanie. Aby rozpocząć następne nagrywanie należy je
ponownie włączyć.

Cechy produktu
1. Wodoszczelna obudowa do głębokości 30 metrów
2. Wyświetlacz 5,08 cm (2“)
3. Nagrywanie podczas ładowania
4. Funkcja kamery internetowej
5. Obsługuje karty pamięci MicroSD do 32 GB (Karte nie zawarta w opakowaniu)
6. Połączenie WLAN do sterowania kamerą

Kamera

1. Port USB

8. Wyświetlacz

2. Mikrofon

9. Wskaźnik WiFi

3. Gniazdo karty pamięci

10. Migawka/OK

4. Włącznik/wyłącznik

11. W górę / WIFI

& Przycisk trybu

12. W dół

5. Soczewka

13. Głośnik

6. światło kontrolne

14. Pokrywa baterii

7. Wskaźnik naładowania

Obudowa

1. Migawka/OK
2. W górę / WIFI
3. W dół
4. Blokada obudowy
5. Soczewka
6. Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu
7. Noga

Obsługa
1.

Wkładanie karty MicroSD

A.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sformatować kartę

pamięci korzystając z menu Format karty SD w menu ustawienia.
Nie wszystkie karty pamięci gwarantują poprawne działanie.
2.

Wkładanie i wyjmowanie baterii

A.

Otwórz pokrywę baterii.

B.

Włóż baterię tak, aby styki baterii odpowiadały stykom wewnątrz aparatu.

C.

Aby wyjąć baterię, otwórz pokrywę baterii.

3.

Ładowanie

A.

Podłącz urządzenie do komputera lub zasilacza sieciowego w celu

naładowania.
B.

Można użyć ładowarki samochodowej do ładowania w samochodzie.

C.

Podczas ładowania świeci się wskaźnik. Kontrolka gaśnie, gdy bateria

jest w pełni naładowana.
D.

Aby przyspieszyć ładowanie, należy wyłączyć urządzenia podczas

ładowania.
4.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

A.

Włączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Włącznik / wyłącznik /

przycisk trybu" przez ok. 3 sekundy. Zaświeci się niebieskie światło, a na
wyświetlaczu pojawi się ekran startowy.
B.

Wyłączanie: Nacisnąć przycisk "Włącznik / wyłącznik / przycisk

trybu" na około 3 do 5 sekund. Niebieskie światło gaśnie, a na wyświetlaczu
pojawi się ekran końcowy.
5.

Przełącznik trybu

A.

Naciskać przycisk Mode, aby poprzełączać między różnymi trybami

(tryb wideo, tryb zdjęć, tryb odtwarzania i tryb ustawień)
B.

W lewym górnym rogu wyświetla się ikona aktualnego trybu.

6.

Wideo

A.
Włóż kartę pamięci i naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk
trybu“ aby włączyć urządzenie.
B.
Po włączeniu naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie wideo.
Podczas nagrywania wskaźnik w lewym górnym rogu wyświetlacza miga oraz
pokazany jest czas nagrywania.
C.

Naciśnij ponownie przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie.

7.

Zdjęcia

A.
Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk
trybu“, aby wejść w tryb zdjęć.
B.

Naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

8.

Tryb odtwarzania

Naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu“, aby przejść do trybu
odtwarzania. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać dany plik i naciśnij OK,
aby go wyświetlić.
9.

Ustawienia

A.
Naciskać przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu“, aby przejść do
trybu ustawień.
B.
Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać menu, naciśnij przycisk OK,
aby wejść do podmenu i wybrać żądane ustawienie. Naciśnij "OK", aby
potwierdzić.
10.

Podłączenie urządzenia do komputera (przez USB)

Jeśli urządzenie zostanie podłączone do komputera za pomocą kabla USB,
wyświetlany jest komunikat Mass Storage i PC Camera. Użyj przycisków w górę
i w dół, aby wybrać żądany tryb i naciśnij przycisk OK, aby go potwierdzić.
A.

„Mass Storage“ wyświetla na komputerze dysk pamięci karty Micro SD.

B.
Po potwierdzeniu "PC Camera", urządzenie może być używane jako
kamera internetowa.

11.

Połączenie WiFi

Urządzenie może być podłączone poprzez WiFi do smartfona lub tabletu z
systemem Android lub iOS.
A.
Zainstaluj aplikację „GoPlus Cam“ na swoim smartfonie lub tablecie.
Aplikację można pobrać w Google Playstore lub Apple Store.
B.
Włącz urządzenie i naciśnij przycisk w górę. Ekran kamery wyświetla logo
WiFi i identyfikator SSID (nazwa WiFi): GoXtreme_xxxxxxxxxx (xxx to miejsce na
numer seryjny urządzenia).
Następnie wprowadź 12345 jako hasło.
W tym czasie żółty wskaźnik WiFi jest włączony.
C.
Włącz funkcję WiFi na swoim smartfonie lub tablecie. Znajdź nazwę kamery
WiFi i podłącz oba urządzenia. Po udanym połączeniu zaświeci się żółty wskaźnik.
D.
Uruchom aplikację „GoPlus Cam“ na swoim smartfonie lub tablecie. Na
ekranie wyświetlany jest obraz na żywo z kamery. Aplikacja może nagrywać filmy,
robić zdjęcia i przesyłać nagrania na smartfon lub tablet.

Specyfikacja
Wyświetlacz

2.0“

Kąt szeroki

140°

1080P/30fps*, 720P/30fps,
Rozdzielczość wideo
WVGA/30fps, VGA/30fps

Format wideo

AVI

Kompresor wideo

MJPG

Rozdzielczość zdjęć

Obsługa karty pamięci
Tryb zdjęć

16M*/12M*/10M*/8M*/5M*/
3M*/2M*/1.3MP/VGA
MicroSD, max. 32 GB
Zdjecia pojedyncze / Samowyzwalacz
(3 s / 5 s / 10 s / 20 s)

USB
Bateria
Czas ładowania
Rozmiar

USB 2.0
900mAh,3.7V, 3.33Wh
ok. 3 godzin
60

41.8 x 30 mm

* Prze interpolację
Zastrzega się prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

Najczęściej zadawane pytania
1. Ekran jest czarny lub biały podczas użytkowania.
Jeśli urządzenie "zamarza" podczas normalnego użytkowania, należy wyjąć
baterię i włożyć je ponownie. Po włączeniu urządzenie powróci do normalnej
pracy.
2. Urządzenie nie daje się włączyć.
Sprawdź czy bateria jest w pełni naładowana. W przeciwnym razie należy wyjąć
baterię, włożyć ją ponownie i ponownie włączyć urządzenie.
3. Urządzenie nagrzewa się.
Ponieważ kamera ta jest urządzeniem precyzyjnym z uszczelką, kamera będzie
generować ciepło podczas użytkowania. Jest to zjawisko normalne i nie jest to
błąd.
4. Nagrania wideo są nagrywane bez dźwięku lub odtwarzane z bardzo
cichym dźwiękiem.
Upewnij się że urządzenie nie znajduje się wewnątrz wodoszczelnej obudowy.
Wodoodporna obudowa częściowo zapobiega nagrywaniu lub odtwarzaniu
dźwięku. Dźwięk nie może być odtwarzany, gdy nagranie audio jest wyłączone w
menu.
5. Film nie działa płynnie, w nagraniu pojawiają się czerwone i zielone
paski.
Należy sformatować kartę pamięci w urządzeniu, korzystając z menu Format
karty SD w menu Ustawienia i upewnić się, że użyto odpowiedniej karty pamięci
wysokiej jakości.
6. Stabilność sygnału WiFi.
Sygnał WiFi może być podatny na zakłócenia. Upewnij się, że żadna przeszkoda
nie może zakłócać transmisji sygnału i nie oddalaj smartfona zbyt daleko od
kamery.
7. Nie jest możliwe połączenie z WiFi.
Najpierw należy sprawdzić, czy w kamerze jest uaktywowane WiFi. Następnie
ponownie podłączyć kamerę do smartfona/tabletu.

Uwaga:
Czas nagrywania zależy od rozdzielczości wideo.
Po osiągnięciu ok. 22 minut jako maksymalnego czasu nagrywania kamera
automatycznie zatrzyma nagrywanie. Aby rozpocząć następne nagrywanie należy
je ponownie włączyć.
1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min
Czas pracy baterii zależy od ustawień i temperatury i wynosi do 80 minut w
optymalnych warunkach.
Przed użyciem kamery w wodzie należy sprawdzić czy wszystkie wodoszczelne
zamknięcia i uszczelki kamery i obudowy podwodnej są zamknięte.
Po użyciu oczyścić obudowę z soli i chloru i pozostawić do wyschnięcia.
Kamera nie powinna być narażona na duże różnice w temperaturze i wilgotności.
aby uniknąć kondensacji pary wodnej za soczewką.
Po użyciu obudowa musi być przechowywana w stanie otwartym aby zapobiec
tworzeniu się kondensacji i rdzy.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Easypix niniejszym oświadcza, że GoXtreme Rebel spełnia wszystkie zasadnicze
wymagania normy 1999/5/EG. Deklarację zgodności można pobrać tutaj:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf.
Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej na
www.easypix.eu.
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