GEBRUIKSAANWIJZING
Dutch

BELANGRIJKE INFORMATIE
Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de
volgende belangrijke informatie in acht te nemen:
MicroSD-kaart:
- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat
u de kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).
- De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan
32GB.
Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit
overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.
- Voor de beste resultaten raden wij het gebruik van Micro SD-kaarten van
hoge kwaliteit, klasse 10 met U3 High Speed of hoger.
- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.
- Na het bereiken van een maximale video-opnametijd van ca. 22
minuten stopt de camera automatisch met opnemen. Een nieuwe
opname moet handmatig opnieuw worden gestart.
Opladen:
- Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld tijdens het opladen. Als de
camera automatisch wordt ingeschakeld wanneer deze is aangesloten op
een stroombron, schakel deze dan uit om de camera volledig op te laden.
Een camera die op de stroom is aangesloten en is ingeschakeld, wordt
niet opgeladen.
- De camera mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een

computer of een USB-voedingsadapter met een maximale capaciteit van
1000mAh.
- Verwijder de USB-kabel die op de camera is aangesloten voordat u de
camera gebruikt.
- De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de
buitentemperatuur - tot 80 minuten onder optimale omstandigheden.
WiFi-verbinding:
- Zorg ervoor dat u de juiste begeleidende app voor uw cameramodel hebt
gedownload.

Veiligheidsinstructies:
ATTENTIE:
De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege
verstikkingsgevaar.
ATTENTIE:
Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.
- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden
of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt
beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.
- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en
stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of
permanent direct zonlicht.
- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename
geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen
van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.

ATTENTIE:
Voordat u de camera in het water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle
deksels en sluitingen van de camera gesloten en verzegeld zijn.

De actie camera

1. USB

10. Voer/OK

2. Microfoon

11. Omhoog / WIFI

3.TF kaart

toonsoort

4. Machtsknoop /

12. Omlaag

Mode toets

13. Luidspreker

5. Lens

14. Batterijcompartiment

6. Werk indicatorlampje
7. Indicator oplaadindicator
8. Weergave
9. WIFI licht

De onderwater behuizing

1. Voer
2. Omhoog / WIFI toonsoort
3. Omlaag
4. Sluiting van de behuizing
5. Lens
6. Machtsknoop / Mode toets
7. Base

Instructies
1. Invoegen van MicroSD-kaart
Opmerking: gebruik de MicroSD-kaart van het merk en formatteer de kaart in de
camera via het instellingenmenu onder "Formatteer de SD-kaart"" voor gebruik.
Gewone neutrale kaarten kunnen niet gegarandeerd goed werken.
2. Installeren en verwijderen van de batterij
A. Open het deksel van het batterijvak.
B. Plaats de batterij zo dat de contacten op de batterij overeenkomen met de
contacten in de camera.
C. Om te verwijderen, opent u het batterijvak en verwijdert u de batterij.
3. Opladen van de batterij
A. Sluit de camera op een computer of op een power adapter voor het opladen.
B. U kunt een auto-oplader laad de batterij in een auto.
C. Tijdens het opladen, brandt het rode lampje. Als het apparaat volledig is
opgeladen, wordt het rode lampje uitgeschakeld.
D. Het laadproces gaat sneller terwijl de camera wordt uitgeschakeld.
4. Draai de camera in- en uitschakelen
A. Begin: Druk op "Power knop/Mode" voor ongeveer 3 seconden. Het blauwe
lampje op en het display toont het startscherm.
B. Shutdown: Druk op Mode toets ongeveer 3-5 seconden, het blauwe lampje uit en
de display verschijnt het scherm einde.
5. Modus-schakelaar
A. Druk op de modusknop herhaaldelijk te doorlopen van de verschillende modi
(video / camera / afspelen / setup modus).
B. De

linksboven toont u de videomodus，

de fotomodus geeft, the

toont u de afspeelmodus,
geeft aan dat de setup-modus.
6. Video
A. Plaats een geheugenkaart en druk op de Mode toets om te schakelen de
camera.
B. Nadat de camera wordt gestart, drukt u op de OK toets om te beginnen met
video-opname. Tijdens de opname knippert de indicator stip linksboven op het
scherm Geel/Rood en toont de opnametijdteller (Rood).
C. Om te stoppen met de opname druk opnieuw op de OK toets.

7. Foto
A. Zet de camera aan en druk op de Mode toets om te wijzigen in fotomodus.
B. Druk op OK toets om het beeld te nemen.
8. Afspeelmodus
Druk op de Mode toets om te schakelen naar de afspeelmodus. Gebruik op en neer
toets om Selecteer een afbeelding en druk op OK om het bestand weergeven.
9. Menu-instellingen
A. Druk op de Mode toets om te schakelen naar de menu-instellingen.
B. Gebruik de toetsen om de menu te selecteren, druk op de Enter toets om het
submenu te openen en selecteer het item van de instelling. Druk op OK om te bevestigen.
10. USB-kabel aan de computer
Sluit de camera aan een USB-kabel aan de computer en het scherm verschijnt
"Mass Storage" en "PC-Camera". Geselecteerd met de omhoog en omlaag toetsen
de gewenste modus en druk op de OK toets om de modus te kiezen.
A. Computer weergeven na het invoeren van "Mass Storage", een verwisselbare schijf.
B. Na het invoeren van "PC-Camera", kan het apparaat worden gebruikt als
PC-camera voor video communicatie.
11. WIFI-verbinding
De actie camera kan via WiFi worden aangesloten op een smartphone of tablet met
Android of iOS systeem.
A. Installeer de App "GoPlus Cam" op uw smartphone of tablet. De app kan worden
gedownload in de Google Playstore of in de Apple store.
B. Zet de camera en druk op de camera omhoog ingedrukt. Het scherm van de
camera geeft een WiFi-logo en de SSID (WiFi account): GoXtreme_xxxxxxxx (xxx is
een tijdelijke aanduiding voor de individuele serienummer van het apparaat) wordt
weergegeven en de PW (initiële paswoord) is: 12345. Gedurende deze tijd, het gele
WiFi-lampje altijd aan.
C. Zet de WiFi-functie op uw smartphone of tablet. Zoeken naar de camera WiFi
naam en beide apparaten met elkaar verbinden. Nadat de verbinding succesvol is
geweest, is het gele lampje brandt.
D. Start de App "GoPlus Cam" op uw smartphone of tablet. Het levende beeld van
de camera wordt weergegeven op het scherm. App kunt opnemen van video's,
foto's nemen en download het naar uw smartphone of tablet.

12. WEB CAM
Uw actiefilmcamera beschikt ook over een webcamfunctie.
Om je cam als webcam te gebruiken volg je de volgende stappen:
- Verwijder de batterij en de geheugenkaart.
- Sluit de camera aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.
- Selecteer de optie PC-Cam of Web Cam als daarom wordt gevraagd.
- Als u Windows gebruikt, wordt de installatie van het stuurprogramma
automatisch en binnen 2 minuten voltooid.
LET OP:
Houd er rekening mee dat de webcamerafunctie alleen video biedt en geen audio
bevat.
Voor audio is een headset of een oortelefoon met in-line microfoon nodig, zoals
die bij veel smartphones wordt geleverd.
Houd er rekening mee dat u mogelijk de instellingen van een app of programma
dat u gebruikt (bijv. Skype) moet invoeren, zodat u uw actiecamera kunt
selecteren als de gewenste webcam-optie.

Specificaties

LCD-scherm

2.0 “

Lens

140 graden

720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps
Video resolutie
Geïnterpoleerd: 1080P/30fps

Video-indeling

AVI

Video compressieformaten

MJPG

Fotoresolutie

Geïnterpoleerd: 16M/12M/10M/8M

Opslagkaart

MicroSD, max. 32 GB
Single shot / zelfontspanner (3 s / 5 s / 10

Cameramodus
s / 20 s)
USB

USB2.0

Accucapaciteit

900mAh,3.7V, 3.33Wh

WiFi-frequentie
Opnametijd

2,4 GHZ
1080P/ over 80 minuten

Oplaadtijd

Ongeveer 3 uur

Besturingssysteem

Win7/Win8/Win10/Mac OS

Dimensie

60 x 41.8 x 30.36

Opmerking: Specificaties zijn onder voorbehoud van technische wijzigingen.

FAQ
1. Crash, zwart-witprinter fenomeen is opgetreden tijdens het gebruik
Als de camera tijdens normaal gebruik bevriest, gelieve te verwijderen en opnieuw
installeren van de batterij. De camera keert terug naar de normale operationele na
het opnieuw aanzetten.
2. In geval de camera zal niet inschakelen of opereren
Controleer, als de batterij volledig is opgeladen. Anders Trek en de batterij opnieuw
en schakel de camera in.
3. Machine verwarming fenomeen treedt op tijdens het gebruik
Omdat deze camera een precisie digitaal apparaat is met een beter afdichten, zal de
machine een bepaalde hoeveelheid warmte hebben tijdens het gebruik. Dit is een
normaal verschijnsel.
4. Opnemen van een video zonder geluid of video met een lagere geluid afspelen
Eerste zorg ervoor dat het apparaat is niet in de waterdichte behuizing, omdat het
waterdichte geval behoort tot het verzegelen van onderdelen. Het geluid kan niet
worden afgespeeld, als het geluid is uitgeschakeld in het menu.
5. Video niet soepel draait, rode en groene blokken verschijnen op de opname
Formatteer de geheugenkaart in de camera via het instellingenmenu onder
"Formatteer de SD-kaart" en zorg ervoor dat u een echte hoge snelheid
geheugenkaart gebruikt voor opname.
6. WiFi signaal instabiliteit
Het WiFi signaal is gevoelig voor interferentie. Zorg ervoor dat geen belemmering
rond de eenheid is te vergemakkelijken signaaloverdracht en houd de smartphone
niet te ver weg van de camera-eenheid.
7. WIFI kan geen verbinding maken
Controleer eerst dat de WiFi op de camera is ingeschakeld. Vervolgens opnieuw
verbinding te maken met de camera en de smartphone / tablet opnieuw met elkaar.

Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het
recht voor om fouten of weglatingen te maken.
Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op dit product is aangebracht in
overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de Europese
richtlijnen.
De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf.

AFVAL

Verpakking weggooien
Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval,
de folie moet gerecycled worden.

Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese
Unie.
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of
accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische
en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het
recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente,
de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling
van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een
veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Batterij Waarschuwing
- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen
kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen.
Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen,

bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in
het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het
apparaat weggooit.

Waarschuwing voor kleine onderdelen
De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van
verstikking.

