MANUAL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία της φωτογραφικής σας
μηχανής, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες:
Κάρτα MicroSD:
• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί στη φωτογραφική
μηχανή πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την κάρτα (Ρυθμίσεις>
Μορφή).
• Η κάρτα μνήμης μέγιστης χωρητικότητας που υποστηρίζεται είναι 32GB.
Η χρήση καρτών μνήμης που υπερβαίνουν τη μέγιστη συνιστώμενη
χωρητικότητα ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στο αρχείο.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υψηλής
ποιότητας κάρτες Micro SD Class 10 με U3 High Speed ή υψηλότερες.
• Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την επιλεγμένη ανάλυση.
• Μόλις φτάσετε στο μέγιστο. χρόνος εγγραφής βίντεο περίπου. 22
λεπτά, η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα την εγγραφή. Μια νέα
εγγραφή πρέπει να επανεκκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο.
Φόρτιση:
• Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη πριν την πρώτη
χρήση.
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά κατά τη φόρτιση.
• Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση. Αν η
κάμερα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένη σε μια πηγή
τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε την για να ολοκληρώσετε τη φόρτιση.
Μια κάμερα συνδεδεμένη σε τροφοδοσία και ενεργοποιημένη δεν
φορτίζεται.

• Η κάμερα πρέπει να φορτίζεται μόνο μέσω της θύρας USB ενός
υπολογιστή ή ενός προσαρμογέα τροφοδοσίας USB με μέγιστη
χωρητικότητα 1000mAh.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο στην κάμερα
πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι - ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την
εξωτερική θερμοκρασία - έως 80 λεπτά υπό βέλτιστες συνθήκες.
Μπαταρίες:
• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για
μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
Σύνδεση WiFi:
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τη σωστή εφαρμογή συνοδευτικού για
το μοντέλο της φωτογραφικής σας μηχανής.
Οδηγίες ασφαλείας:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι κατάλληλη
για παιδιά κάτω των 36 μηνών λόγω κινδύνου πνιγμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να προστατεύετε πάντα τη φωτογραφική
μηχανή από πτώσεις, χτυπήματα και χτυπήματα.
• Διατηρήστε επαρκή απόσταση από αντικείμενα που παράγουν ισχυρά
μαγνητικά πεδία ή ραδιοκύματα, όπως ηλεκτρικές συσκευές, για να
αποφευχθεί η βλάβη του προϊόντος ή η επίδραση του ήχου και της
ποιότητας εικόνας.
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασία ξηρού χώρου χωρίς σκόνη
και μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε μόνιμο

άμεσο ηλιακό φως.
• Στην απίθανη περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνίσματος ή δυσάρεστων
οσμών που βγαίνουν από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από το
καλώδιο φόρτισης και αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε
πυρκαγιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή στο νερό, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καπάκια και τα καπάκια της
φωτογραφικής μηχανής και του υποβρύχιου περιβλήματος είναι κλειστά
και σφραγισμένα.
• Αφού τη χρησιμοποιήσετε σε αλμυρό ή χλωριωμένο νερό, καθαρίστε
την θήκη και αφήστε την να στεγνώσει.
• Η φωτογραφική μηχανή δεν πρέπει να εκτίθεται σε διαφορές
θερμοκρασίας και υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση στο
εσωτερικό της θήκης ή πίσω από το φακό.
• Αφού χρησιμοποιείτε νερό, το περίβλημα πρέπει να παραμείνει ανοικτό
για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.

Η κάμερα

7.Ένδειξη φόρτισης με
1.USB
2.Μικρόφωνο
3.TF κάρτα
4.Κουμπί

λαμπάκι
8.Οθόνη
9.Wi-Fi φως
10. Εισάγετε/OK

ενεργοποίησης/πλήκτρο

11. Κλειδί / κλειδί WIFI

λειτουργίας

12. Κάτω από το κλειδί

5.Φακός

13. Ηχείο

6.Εργασία ενδεικτική λυχνία

14. Θήκη μπαταριών

H υποβρύχια περίπτωση

1.Εισάγετε
2. Κλειδί / κλειδί WIFI
3. Κάτω από το κλειδί
4. Μηχανισμός κλειδώματος στέγαση
5. Φακός
6. Κουμπί ενεργοποίησης / πλήκτρο λειτουργίας
7. Βάση

Οδηγίες
1. Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μάρκα MicroSD κάρτας μάρκας και διαμορφώστε την
κάρτα μέσα στη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων
στην ενότητα "Μορφοποιήστε την κάρτα SD" πριν χρησιμοποιήσετε. Οι κανονικές
ουδέτερες κάρτες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι λειτουργούν σωστά.
2.Την εγκατάσταση και την αφαίρεση της μπαταρίας
Α. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
Β. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της μπαταρίας να ταιριάζουν με
τις επαφές μέσα στην κάμερα.
Γ. Για να αφαιρέσετε, ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και αφαιρέστε την μπαταρία.
3. Φόρτιση της μπαταρίας
A. Συνδέστε την κάμερα σε έναν υπολογιστή ή σε ένα τροφοδοτικό για φόρτιση.
B. Φορτιστής αυτοκινήτου να φορτίσετε την μπαταρία σε ένα αυτοκίνητο.
C. Όταν η φόρτιση, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι σχετικά. Εάν η συσκευή είναι
πλήρως φορτισμένη, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει.
D. Η διαδικασία φόρτισης είναι ταχύτερη ενώ η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
4. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάμερας
A. Ξεκινώντας: Το πλήκτρο «Power κουμπί/λειτουργία» για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Το μπλε φως που ανάβει και η οθόνη εμφανίζει την οθόνη έναρξης.
B. Τερματισμού: Κλειδί πιέστε το πλήκτρο Mode για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα, το
μπλε φως σβήνει και η οθόνη θα δείξει την οθόνη τέλος.
5. Διακόπτης λειτουργίας
A. Πατήστε το κουμπί Λειτουργία επανειλημμένα για να μετακινηθείτε μεταξύ των
διαφόρων τρόπων (βίντεο / φωτογραφική μηχανή / αναπαραγωγή / λειτουργία ρυθμίσεων).
B. Το

επάνω αριστερά δείχνει η λειτουργία βίντεο,

υποδεικνύει τη

λειτουργία φωτογραφίας,
υποδεικνύει τη λειτουργία αναπαραγωγής,
την κατάσταση εγκατάστασης.

δηλώνει

6. Βίντεο
A. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης, ενεργοποιήστε τη μηχανή.
B. Μετά την εκκίνηση της κάμερας, πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε την
εγγραφή βίντεο. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η κουκίδα δείκτη στο πάνω
αριστερό μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει με κίτρινο / κόκκινο και θα εμφανίσει
τον μετρητή του χρόνου εγγραφής (κόκκινο).
C. Να σταματήσει η εγγραφή πατήστε ξανά το πλήκτρο ΟΚ.

7. Φωτογραφία
A. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και επιλέξτε τη λειτουργία φωτογραφία.
B. Πιέστε Ενταξει το πλήκτρο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
8. Λειτουργία αναπαραγωγής
Πιέστε το πλήκτρο Mode για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.
Χρησιμοποιήστε ανωφέρειες πλήκτρο για να επιλέξετε μια εικόνα και πατήστε ΟΚ
για να δείξει το αρχείο.
9. Μενού Ρυθμίσεις
A. Πιέστε το πλήκτρο Mode για να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις.
B. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω πλήκτρα για να επιλέξετε το μενού, πιέστε το
πλήκτρο Enter στο υπο-μενού, και επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
10. Καλώδιο USB στον υπολογιστή
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με ένα καλώδιο USB με τον υπολογιστή και την
οθόνη θα εμφανίσει «Mass Storage» και «PC κάμερα». Επιλέξτε την επιθυμητή
λειτουργία και πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε τη λειτουργία.
A. "Μαζική αποθήκευση", ο υπολογιστής εμφανίζει μια αφαιρούμενη μονάδα
δίσκου.
B. Μετά την είσοδό του «PC κάμερα», η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως PC
κάμερα για την τηλεοπτική επικοινωνία.

11. Σύνδεση Wi-Fi
η κάμερα δράσης μπορούν να συνδεθούν μέσω Wi-Fi σε ένα smartphone ή
tablet με Android ή iOS σύστημα.
A. Εγκαταστήστε την εφαρμογή «GoPlus Cam» στο smartphone ή το tablet σας.
Η εφαρμογή μπορεί να κατεβάσει στο Google Playstore ή στο κατάστημα της
Apple.
B. Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε το πλήκτρο επάνω πλήκτρο κάμερας. Η
κάμερα οθόνη θα δείξει ένα λογότυπο Wi-Fi και το SSID (λογαριασμός WiFi):
GoXtreme_xxxxxxxx και το PW (αρχικός κωδικός πρόσβασης) είναι: 12345. Κατά
το διάστημα αυτό, πάντοτε η κίτρινη ένδειξη Wi-Fi.
C. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στο smartphone ή το tablet σας. Αναζήτηση
για όνομα Wi-Fi της φωτογραφικής μηχανής και συνδέστε τις δύο συσκευές μεταξύ
τους. Αφού η σύνδεση ήταν επιτυχής, η κίτρινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.

D. Εκκινήστε την εφαρμογή «GoPlus Cam» στο smartphone ή το tablet σας. Η
ζωντανή εικόνα της κάμερας εμφανίζεται στην οθόνη σας. Η εφαρμογή μπορεί να
καταγράφει βίντεο, τραβάτε φωτογραφίες και κατεβάσετε στο smartphone ή το
tablet σας.

12. WEB CAM
Η κάμερα δράσης σας διαθέτει επίσης λειτουργία webcam.
Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα ως webcam, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
- Αφαιρέστε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης.
- Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
καλώδιο USB.
- Εάν σας ζητηθεί, ορίστε την επιλογή PC-Cam ή Web Cam.
- Εάν χρησιμοποιείτε Windows, η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης θα
είναι αυτόματη και ολοκληρωμένη εντός 2 λεπτών.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:
Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία web cam παρέχει μόνο βίντεο και δεν
περιλαμβάνει ήχο.
Για ακουστικά απαιτείται ακουστικό ή ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο
όπως παρέχονται με πολλά smartphone.
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
οποιασδήποτε εφαρμογής ή προγράμματος που χρησιμοποιείτε (π.χ. Skype),
ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την κάμερα δράσης σας ως την προτιμώμενη
επιλογή web cam.

Προδιαγραφές

Οθόνη LCD

2.0 “

Φακός

140 βαθμό

720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps
Ανάλυση βίντεο
Με παρεμβολή: 1080P/30fps

Μορφή βίντεο

AVI

Μορφές συμπίεσης βίντεο

MJPG

Ανάλυση φωτογραφίας

Με παρεμβολή: 16M/12M/10M/8M

Κάρτα αποθήκευσης

MicroSD, max. 32 GB
Μονό πυροβολισμό / χρονοδιακόπτη (3 s

Λειτουργία κάμερας
/ 5 s / 10 s / 20 s)
USB

USB2.0

Χωρητικότητα μπαταρίας

900mAh,3.7V, 3.33Wh

Sychnótita WiFi
Χρόνος εγγραφής

2,4 GHZ
1080P/ σχετικά με 80minutes

Χρόνος φόρτισης

Περίπου 3 ώρες

Λειτουργικό σύστημα

Win7/Win8/Win10/Mac OS

Διάσταση

60 x 41.8 x 30.36

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές.

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
1. Αιφνίδια διακοπή λειτουργίας, μαύρο και άσπρο φαινόμενο παρουσιάστηκε
Εάν η φωτογραφική μηχανή "παγώνει" κατά την κανονική χρήση, αφαιρέστε και
επανατοποθετήστε την μπαταρία. Η φωτογραφική μηχανή επιστρέφει στην κανονική
λειτουργία μετά την ενεργοποίηση ξανά.
2.Σε περίπτωση, η φωτογραφική μηχανή δεν θα ενεργοποιήσετε ή να λειτουργούν
Παρακαλούμε ελέξτε αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Αλλιώς τραβήξτε
προς τα έξω και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
3. Μηχάνημα θέρμανσης φαινόμενο παρουσιάζεται κατά τη χρήση
Επειδή αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι μια ψηφιακή συσκευή ακριβείας με μια
καλύτερη σφράγιση, το μηχάνημα θα έχει ένα ορισμένο ποσό θερμότητας κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
4. Εγγράψτε ένα βίντεο χωρίς ήχο, ή να παίξετε βίντεο με ένα χαμηλότερο ήχο
Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της αδιάβροχο
υπόθεσης, επειδή η αδιάβροχη θήκη ανήκει σε σφραγίδα μέρη. Ο ήχος δεν μπορεί
να αναπαραχθεί, αν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος μέσα στο μενού.
5. Βίντεο δεν εκτελεί ομαλή, κόκκινα και πράσινα τετράγωνα εμφανίζονται
Παρακαλούμε διαμορφώστε την κάρτα μνήμης μέσα στην κάμερα
χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων στο " Μορφοποιήστε την κάρτα SD" και
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γνήσια κάρτα μνήμης υψηλής ταχύτητας για
εγγραφή.
6. Αστάθεια του σήματος Wi-Fi
Το σήμα Wi-Fi που είναι ευαίσθητα σε παρεμβολές. Βεβαιωθείτε ότι κανένα εμπόδιο
γύρω από τη μονάδα για να διευκολυνθεί η μετάδοση σημάτων και κρατήστε το
smartphone δεν είναι πολύ μακριά από τη μονάδα φωτογραφικής μηχανής.
7. Wi-Fi δεν μπορεί να συνδεθεί
Πρώτα, ελέγξτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη η φωτογραφική μηχανή. Στη
συνέχεια, συνδέστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή και το smartphone / tablet και πάλι
με το άλλο.

Όλες οι προδιαγραφές του προϊόντος είναι σωστές κατά την εκτύπωση
και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η Easypix GmbH διατηρεί το δικαίωμα σφάλματος ή παράλειψης.
Για τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε την περιοχή υποστήριξής μας στη διεύθυνση
www.easypix.eu.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
We hereby declare that the CE marking has been affixed to this product in accordance
with the essential requirements and relevant provisions of the European directives.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ μπορεί να μεταφορτωθεί εδώ:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf

ΔΙΑΘΕΣΗ

Απορρίψτε τη συσκευασία
Για διάθεση, ξεχωριστή συσκευασία σε διαφορετικούς τύπους. Το χαρτόνι και η σανίδα
πρέπει να απορρίπτονται καθώς το χαρτί και το φύλλο πρέπει να ανακυκλωθούν.

Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή
/ και μπαταρίας από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό δεν μπορεί να
απορριφθεί ως οικιακά απόβλητα. Πρέπει να απορρίψετε τον απόβλητο εξοπλισμό ή / και
την μπαταρία σας, μεταφέροντάς την στο κατάλληλο πρόγραμμα επιστροφής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και μπαταρίας. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του εξοπλισμού ή / και της
μπαταρίας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης, το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε τον εξοπλισμό ή την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων. Η ανακύκλωση
υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι
ανακυκλώνονται με τρόπο που να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Προειδοποίηση μπαταρίας
• Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία ή αφήνετε τη

μπαταρία βραχυκυκλωμένη. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε περιβάλλον υψηλής
θερμοκρασίας, εάν διαρρεύσει ή εκταθεί η μπαταρία, διακόψτε τη χρήση της.
• Φορτίστε πάντα χρησιμοποιώντας το φορτιστή. Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία
αντικατασταθεί από εσφαλμένο τύπο.
• Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
• Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν εκτίθενται σε γυμνή φωτιά. Μην απορρίπτετε
ποτέ τις μπαταρίες σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
• Πριν από τη διάθεση της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία.
Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω
κινδύνου πνιγμού.

