Snabbstartsguide
Utseende och knappbeskrivning

Tangent/i
ndikator
Ström
på/av

Slutare

Uppåttang
ent
OK-tange
nt
Nedåttang
ent
Lägesbryt
are

Funktion
Slår på eller stänger av kameran. När du öppnar
menyn kan du växla mellan normal meny
(effektparametrar och bildrepris, video) och
installationsmeny.
I inspelningsvideoläget används funktionen för att
starta/stoppa inspelningen. I fotograferingsläge
används funktionen som slutare. I reprisläge;
används för att spela upp videon. Vid användning
av menyn används alternativet för att bekräfta
valet.
Digital zoom i (fotograferings-/videoläge);
menyval (efter att menyn öppnats); paus, fortsätt
med uppspelning (vid uppspelning och inspelning
av video i reprisläge).
Öppna/avsluta menyn. Stoppa uppspelning (vid
uppspelning av video).
Digital zoom ut (fotograferings-/videoläge);
menyval (efter att du öppnat menyn).

Den nedre är en
funktionsindikator.

Swedish
Lägesbrytare
Bildtagning
Videoinspelning
Uppspelning

5. Indikatorer
Funktionsindikato
r:

När kameran arbetar (t.ex.
videoinspelning, fotografering eller
automatisk skärmavstängning), tänds
funktionsindikatorn.
Laddningsindikato Konstant ljus är till för att påminna
r:
användaren om att kameran håller på att
laddas.

6. Videoläge
(Med maximalt 29 minuters videoinspelning per sekvens)
När du trycker lägesväljaren till videoläge klickar du på
avtryckaren i förhandsgranskningsstatus för att starta
videoinspelningen; för at stoppa videoinspelningen klickar
du igen. Den stoppar även automatiskt inspelningen om
det inte finns något utrymme kvar på minneskortet eller
också är batteriet svagt:
1 00:00:01: tidsmätare, indikerar att 1 sekund återstår för

Växla bland lägen för lagring, video och repris.
Den övre är en
laddningsindikator
.

Funktionsi
ndikator

MODE-brytaren.
Fotograferingsläge: Ta bilder.
Videoläge: Inspelning av video
och körning (5 min, 3 min och 1
min).
Reprisläge: Uppspelning av bildoch videofil.
English
Mode switch
Picture taking
Video recording
Playback

I avstängt läge fortsätter
den lysa när laddaren är
ansluten för laddning.
Den blinkar en gång under
fotograferingen och håller
ett fast sken vid anslutning
till datorn som en löstagbar
disk.

inspelning (indikerar att 1 sekund spelats in under
inspelningen).
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: lägesikon: indikerar att det aktuella läget är
videoinspelning.

Börja använda produkten
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1. Ladda det inbyggda litiumbatteriet

: ikon för inspelningsvideo i slinga: indikerar att den
aktuella slingan för inspelningsviden är 3 minuter.
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: filmstorlek: indikerar att den aktuella filmstorleken är
720P.

5
6

: indikerar att ett minneskort sitter i.
: förstoring av digital zoom: tryck på uppåt- och
nedåtknappen för att justera zoomen med 1x-4x.

USB-kabel

7

: batteriikon: indikerar aktuell batterinivå.

När kameran är ansluten till datorn startar laddningen i avstängt
läge. Nu tänds laddningsindikatorn och släcks när laddningen är
klar. I allmänhet brukar det ta 2-4 timmar att ladda den helt.
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: vitbalansikon: indikerar att aktuellt vitbalansläge är

2. Använda minneskortet
1. Tryck in FT-kortet i spåren i kortfacket tills det sitter i ordentligt.
2. Om du vill ta ut FT-kortet matas kortet ut efter att du tryckt det
försiktigt inåt.
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automatiskt.
：mätningsikon: indikerar att det är en övergripande
panorering med perspektivmätning.
Efter att ha nått en högsta videoinspelning tiden 29 minuter
kameran automatiskt stannar.
Inspelningen kan endast återstartas manuellt.
Videomenyinställningar
I videoläge kan du trycka på OK-tangenten för att öppna menyn
och sedan på uppåt- och nedåtknappen för att välja meny. När du
väljer menyn markeras bakgrunden för det valda objektet. Tryck på
avtryckaren för att öppna undermenyn. I undermenyn trycker du på
uppåt- och nedåtknappen för att markera och på avtryckaren för att
bekräfta och gå tillbaka till huvudmenyn. I huvudmenyn trycker du
på OK-tangenten för att avsluta menyn.

Obs: Kameran har inget inbyggt minne, vilket gör att ett
minneskort är nödvändigt.
3. Ström på/av:
3.1 Ström på: Om du håller in POWER-tangenten i 3 sekunder
startar skärmen och kameran övergår i startläge.

▲Videomeny
7. Fotograferingsläge:
Tryck lägesväljaren till fotograferingsläge. Tryck ned
avtryckaren så fort förhandsgranskning används för en tagen
bild:
1 9999: Räkneverk: indikerar antal bilder som kan tas.

3.2 Ström av: Om kameran är i viloläge och du klickar på
POWER-tangenten, stängs kameran av.
Automatisk avstängning: När vilotiden som ställts in för
kameran uppnås stängs den automatiskt av för att spara på
ström. Standardtiden för automatisk avstängning av
systemet är 5 minuter;
3.3 Ström av på grund av låg batterinivå: Om batterinivån är
mycket låg visas ikonen “
” på LCD-skärmen. Ladda
batteriet vid rätt tidpunkt. När ikonen blir röd och blinkar
stängs kameran automatiskt av.
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: lägesikon: indikerar att
fotograferingsläget används.

3

: filmstorlek: klicka på den här
ikonen för att välja mellan 1M/3M/5M.

4. Funktionslägesväxlare
Kameran är utrustad med tre lägen: fotograferings-, video- och
reprisläge. Efter att den slagits på kan lägen växla med

4

: indikerar att ett minneskort har
satts i.

SWE1

Snabbstartsguide
5

:

förstoring av digital zoom: tryck på uppåt- och

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en

nedåtknappen för att justera zoomen med 1x-4x.

symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna
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: batteriikon: indikerar aktuell batterinivå.

symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
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: Självutlösar-ikon: indikerar att det aktuella

inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska
istället slängas separat.

självutlösarläget är inställt på 10 sekunder.

8

: vitbalansikon: indikerar att det aktuella vitbalansläget

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda

är automatiskt.
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batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset

: mätningsikon: indikerar användning av panorering

säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte

med övergripande perspektivmätning.

skadar miljön.

8. Uppspelningsläge:

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och

8.1 Efter att strömmen slagits på ska du trycka
lägesväljaren tillbaka till uppspelningsläget:

elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in
kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.
Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska

1.

：lägesikon: indikerar aktuellt
uppspelningsläge.
2.
: Indikerar att det finns en fil i
den aktuella mappen/totalt i en
mapp.
3.
: indikerar att den aktuella
mappen är låst.
4.
: indikerar att den aktuella filen är videofilen.

förvaltning.
NOTE:
Please use microSD cards up to 32GB, minimum Class6 (not
included).
Recording times are depending on resolution.
Battery life time - depending on settings and outdoor temperature -

8.2 Spela upp filmklipp:

up to 90 min. under optimal conditions.
Before using your camera in the water please verify that all lids and
locks are tightly closed and sealed on the camera and the
underwater case.
After use, clean the housing of salt and chlorine water and then let
it dry.

Under uppspelning trycker du på avtryckaren för att spela upp och
på uppåttangenten för paus. Tryck på avtryckaren för att stoppa
uppspelningen.

The camera should not be exposed to large temperature and
humidity differences to avoid condensation inside the housing or
behind the lens. After underwater use, the case must be kept open

8.3 Radera fil:

to avoid condensation or rust.
DECLARATION OF CONFORMITY
easypix herebly declares that the product GoXtreme Victory is in
conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

1) Efter att du har valt filen som ska raderas öppnar du menyn,
trycker på uppåt- och nedåttangen och väljer “Delete”.

The declaration of conformity can be downloaded here:
http://www.easypix.info/download/pdf/
doc_goxtreme_victory.pdf
For technical help please visit our support area on
www.easypix.eu.

2) Tryck på avtryckaren för att öppna, efter att du valt “One” och
tryck på avtryckaren för att bekräfta). “All” innebär att alla filer
ska raderas.)
Only EU

3) Efter att du valt “Yes” kan du trycka på avtryckaren för att radera
den här filen. När filen raderats trycker du på OK-tangenten för
att avsluta menyn.
4)
Varning
• Lithiumbatteri invändigt!
• Försök inte öppna produkten!
• Utsätt inte enheten för hög temperatur,
vatten, fukt och direkt solljus!
• Ladda bara med den medföljande
VARÖRSIKTIG!
originaladaptern!

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier
innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara
skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
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