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Ansvarsfriskrivning
Easypix gör inga utfästelser eller garantier i samband med denna
handbok och begränsar uttryckligen, i den utsträckning som lagen
tillåter, sitt ansvar för brott mot någon garanti som kan uppstå vid
utbyte av denna handbok mot någon annan. Easypix förbehåller sig
dessutom rätten att när som helst revidera denna publikation utan
skyldighet att meddela någon person om sådana revideringar.
Easypix ansvarar inte för missbruk av informationen i detta dokument.
Om du har några förslag till förbättringar eller ändringar, eller om du
har hittat några fel i denna publikation, ber vi dig meddela oss.
Vid installation och användning av denna produkt måste alla
relevanta statliga, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter följas. Av
säkerhetsskäl och för att säkerställa överensstämmelse med de
dokumenterade systemdata får endast tillverkaren utföra
reparationer av komponenter.
Om du inte följer denna information kan det leda till skada eller skada
på utrustningen.
Upphovsrätt © Easypix GmbH
Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får
reproduceras, distribueras eller överföras i någon form eller på något
sätt, inklusive fotokopiering, inspelning eller andra elektroniska eller
mekaniska metoder, utan föregående skriftligt tillstånd från utgivaren.
För begäran om tillstånd, vänligen kontakta utgivaren skriftligen.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Tyskland
support@easypix.com - www.easypix.com
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Allmänt
Läs den här handboken och dess säkerhetsinstruktioner innan du
använder produkten. Följ alla instruktioner. Detta förhindrar risker
som kan leda till egendomsskador och/eller allvarliga skador.
Produkten får endast användas av personer som till fullo har läst och
förstått innehållet i denna bruksanvisning.
Se till att varje person som använder produkten har läst och följer
dessa varningar och instruktioner.
Spara all säkerhetsinformation och alla instruktioner för framtida bruk
och ge dem vidare till senare användare av produkten.
Tillverkaren är inte ansvarig för skador på egendom eller
personskador till följd av felaktig hantering eller underlåtenhet att
följa säkerhetsanvisningarna.

Förklaring av symboler

VARNING
"Varning" anger en fara med en risk som, om den inte undviks, kan
leda till skada.

OBS!
"Anmärkning" anger information som anses viktig men som inte är
farorelaterad.
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Produktbeskrivning
GoXtreme Vision DUO är en 4K-kamera med dubbla skärmar:
kameran har en 5 cm stor skärm på baksidan och en ytterligare 3,3
cm stor skärm på framsidan.
Den bakre skärmen är en pekskärm som gör det möjligt att använda
kameran enkelt och intuitivt. Displayen på framsidan hjälper dig att
snabbt och enkelt välja den perfekta beskärningen för dina
selfiebilder.
Kameran har också ett hölje som är vattentätt upp till 30 meter och
ett brett utbud av fästen och tillbehör, t.ex. handledsfjärrkontrollen.

Avsedd användning
Produkten lämpar sig för alla typer av sport.
Med de medföljande fästena kan kameran monteras i alla möjliga
lägen: på cykeln, hjälmen eller på kroppen.

Begränsningar

VARNING
Produkten är inte lämplig för barn under 3 år.
Innehåller smådelar. Risk för kvävning.
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VARNING
Själva produkten är inte vattentät. Den får endast placeras i vatten i
det medföljande höljet.
•

•
•

Innan du använder produkten i vatten ska du se till att alla
lock och fästanordningar på kameran och undervattenshuset
är stängda och förseglade.
Efter användning i salt eller klorerat vatten, rengör höljet och
låt det torka.
Efter användning under vatten måste höljet lämnas öppet för
att förhindra kondens eller rostbildning.

Säkerhetsanvisningar

VARNING
Denna produkt är endast lämplig för det ändamål som beskrivs,
tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig
användning.

VARNING
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder den.
•
•

Skydda alltid kameran från fall, stötar och slag.
Håll tillräckligt avstånd till föremål som genererar starka
magnetfält eller radiovågor för att förhindra att de skadar
produkten eller påverkar ljud- och bildkvaliteten.
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•

•
•

Om det skulle uppstå överhettning, rök eller obehaglig lukt
från enheten, koppla omedelbart bort den från
laddningskabeln och ta bort batteriet för att undvika
brand.
Var vänlig och ta inte isär produkten.
Ta hand om avfall och rester i slutet av produktens
livslängd i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Driftsmiljö
•
•
•

•
•

•

Ta bort den genomskinliga skyddsfilmen från linsen och
skärmen före användning.
Det är normalt att huset avger värme under användning.
Produkten bör inte utsättas för höga temperatur- och
fuktskillnader för att undvika kondensation i höljet eller
bakom linsen.
Utsätt inte produkten för temperaturer över 40 °C.
Förvara produkten på ett svalt ställe (rumstemperatur) på en
torr och dammfri plats och utsätt den aldrig för höga
temperaturer eller permanent direkt solljus.
Skydda produkten från fall, stötar och slag.
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Beskrivning av kameran

1. Frontdisplay (1,3")
2. Lins
3. Bakre display
(2" pekskärm)
4. Driftsdisplay
5. Laddningsindikator
6. USB-anslutning
7. HD-utgång
8. Kortplats för micro SD-kort
9. Ljudinspelning

10. - Ändring av displayen
(lång tryckning)
- Slå på Wi-Fi
(kort tryck)
11. Högtalare
12. Läges/
Strömknappen
13. Indikator
14. Avtryckare/
Valknapp
15. Batterifack
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De första stegen

OBS!
För att säkerställa att kameran fungerar optimalt följer du
nedanstående steg när du använder kameran för första gången:

Steg 1: Sätt in och ladda batteriet
Innan du använder kameran för första gången ska du se till att den är
helt laddad.
•
•
•

•

•
•

•

Öppna luckan till batterifacket, sätt in batteriet och ladda det i
ca 4 timmar.
Håll enheten borta från barn när den laddas.
Se till att kameran är avstängd under laddningen.
Om kameran slås på automatiskt när den är ansluten till en
strömkälla ska du stänga av den eller trycka på "Charging" på
skärmen så att batteriet kan laddas helt.
Kameran ska endast laddas via USB-porten på en dator eller
en USB-strömförsörjning med en maximal kapacitet på 1050
mAh.
Koppla bort USB-kabeln som är ansluten till kameran innan du
använder kameran.
Batteritiden är - beroende på inställning och
utomhustemperatur - upp till 90 minuter under optimala
förhållanden.
Innan du använder kameran som en dashcam ska du ta bort
batteriet och använda en 5V/1A-bilsladdare.
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Steg 2: Slå på och av
•
•

Tryck och håll in power-knappen i ca 3 sekunder för att slå på
kameran.
Om du vill stänga av kameran trycker du på strömknappen och
håller den intryckt igen i ca 3 sekunder.

Steg 3: Förklaring av skärmen (pekskärm)
Kamerans bakre skärm är en pekskärm. Du kan därför använda
kameran bekvämt genom att röra vid skärmen.
Läge

Batterinivå

Upplösning

Uppspelning

Inställningar

MODE CHANGE:

Svep fingret till höger eller vänster för att byta läge.
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Steg 4: Växla mellan skärmarna
Om du vill växla mellan skärmarna trycker du på knappen "Down" på
sidan av kameran och håller den intryckt i 2 sekunder.
Den främre 1,3-tumsdisplayen hjälper dig att enkelt ta den perfekta
bilden för dina selfies.
Observera: Den främre skärmen är inte en pekskärm.

Steg 5: Ställ in språk
Som standard är kameran inställd på engelska.
På så sätt kan du ställa in önskat språk:
1. Klicka på ikonen "Settings" (inställningar) på skärmen
välj "Settings" (inställningar) igen i urvalet.
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och

2. I inställningsmenyn kan du bläddra med fingret till
underpunkten "Språk" (Language).
3. Välj ditt språk där.

Steg 6: Sätt in och formatera MicroSD-kortet

OBS!
•

Se till att minneskortet är formaterat i kameran innan du
använder kortet för första gången.

•

Inget microSD-kort ingår i leveransen.

•

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder
högkvalitativa MicroSD-kort av klass 10 med U3 High Speed
eller högre.

•

Se till att ett U3-minneskort används när du spelar in
4K-videor. Om du använder ett kort med lägre värde kan det
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orsaka problem med dataöverföringshastigheten på grund av
den stora filstorleken som 4K-video ger upphov till.
•

Maximal storlek på MicroSD-kortet 128 GB (FAT32)

•

Inspelningstiden beror på den valda upplösningen.
UPPMÄRKSAMHET!
Vid formatering raderas alla filer på kortet.

Formatera MicroSD-kortet:
1. Klicka på ikonen "Settings" på skärmen och välj "Settings" igen
i urvalet.
2. I inställningsmenyn kan du navigera till underpunkten "Format
Micro SD-kort" genom att bläddra med fingret.
3. Om du bekräftar formateringen där formateras kortet
omedelbart och all data raderas.

Steg 7: Ställ in datum och tid
1. Klicka på ikonen "Settings" på skärmen och välj "Settings" igen
i urvalet.
2. I inställningsmenyn kan du bläddra med fingret till
underpunkten "Date Time".
3. Ange rätt information där.
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Steg 8: Ändra läget
På/av-knappen är också lägesknappen.
Tryck på den här knappen för att växla mellan olika lägen:
Video > Foto > Uppspelning >
Videoinställningar > Fotoinställningar

Du kan också växla mellan video- och fotoläge genom att svepa
fingret från vänster till höger över skärmen.

Steg 9: Ändra inställningarna för video/foto
Videoinställningarna görs i videoläget.
Fotoinställningar är i fotoläge.
1. När kameran har slagits på är den i videoläge.
Tryck på lägesknappen eller svep med fingret till höger om du
vill byta till fotoläge.
2. Om du vill ändra inställningarna för dina foto- eller
videoinspelningar trycker du på ikonen "Inställningar" i
respektive läge.
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3. Tryck sedan på Video- eller fotoinställningar och bläddra till
den funktion du vill ändra.

Videoinställningar

Videoinställningar

Allmänna inställningar
Tillbaka
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Videoupplösning
4K 60fps / 4K30fps /2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps /
720P120fps / 720P 60fps
Observera:
- När du spelar in videor med hög upplösning, till exempel 4K 30fps,
kan kameran bli varm och förbruka mer ström. Detta är normalt.
- Micro SD-kortet i FAT32-format slutar spela in när
lagringskapaciteten för de enskilda filerna överstiger 4 GB och börjar
spela in en ny fil.
Bildstabilisering
Den här kameran är utrustad med EIS-funktionen med 6-axligt
gyroskop för att upptäcka förändringar i rörelser. När kameran lutar,
rör sig eller vinglar använder sensorn en algoritm för
rörelsekompensation för att kompensera förändringarna och
producera stabil video.
Observera:
- Bildstabilisering stöds inte i videoupplösningen 720P 120 fps.
- Om du slår på bildstabilisering är videoslinga, time-lapse-video, slow
motion och "Auto Low Light" inte tillgängliga.
Ljudinspelning
Av/på
Minskning av buller
Om du slår på bullerreduceringen kan du minska vindbruset till en
acceptabel nivå.
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“Auto Low Light” (Automatiskt svagt ljus)
Läget Auto Low Light justerar automatiskt ljusstyrkan för bästa
prestanda i svaga ljusförhållanden.
Exponering
-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0
Exponeringsmätning
Centrum/flera fält
Datumstämpel
Om du aktiverar datumstämpeln lägger kameran till en
datum-/tidsstämpel till de videor du spelar in.

Fotoinställningar

Fotoinställningar

Allmänna inställningar
Tillbaka
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Fotoupplösning
20M / 16M / 14M / 10M / 8M / 5M / 2M
Bildkvalitet
Hög / Medel / Låg
ISO
Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
Standardinställningen är Auto.
Exponering
-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0
Exponeringsmätning
Centrum/flera fält
Datumstämpel
Om du aktiverar datumstämpeln lägger kameran till en
datum-/tidsstämpel på de foton du tar.
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Allmänna kamerainställningar
Om du vill ändra kamerainställningarna går du till de allmänna
inställningarna.

Allmänna inställningar

Ställa in tonerna
Utlösare / Slå på / Tangentton / Volym
Synfält
Medium / bred / smal
Dykläge
Av/på
Effekt
Normal / Svartvitt / Naturligt / Negativt / Varmt / Ljusstyrka Kontrast
Korrigering av förvrängning
Av/på
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Körläge
När du aktiverar körläget och ansluter kameran till billaddaren börjar
kameran automatiskt spela in när du startar bilens motor. Kameran
stängs av och slutar spela in när du stänger av fordonets motor igen.
Observera:
- Du måste använda en billaddare med 5V 1A utgång.
- Om du använder kameran som en dashcam rekommenderar vi att
du slår på videoslingan, körläget och skärmsläckaren samtidigt.
Rotation av bilder
Den här inställningen bestämmer skärmens orientering.
Skärmsläckare
Av / 1min / 3min / 5min
Skärmsläckaren stänger av skärmen efter en viss tid av inaktivitet för
att spara på batteriet. Om du vill slå på displayen igen trycker du på
vilken knapp som helst på kameran.
Automatisk avstängning
Av / 1min / 3min / 5min
Den här funktionen stänger av kameran efter en viss tid av inaktivitet
för att spara på batteriet.
Nätets frekvens
50Hz/60Hz
Vitbalans
Auto / Dagsljus / Skugga / Glödlampa / Lysrör
Med automatisk vitbalans kan du justera färgtemperaturen i videor
och foton för att optimera för kalla eller varma ljusförhållanden.
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Anmärkning:
Dive-läget ger färgkorrigering vid fotografering under vatten på 1,5 till
10 meters djup.
Datum och tid
Språk
Formatera Micro SD-kortet
För att hålla ditt micro SD-kort i gott skick bör du formatera om det
regelbundet. Omformatering raderar allt innehåll på kortet. Se därför
till att du säkerhetskopierar dina foton och videor i förväg.
System
Återställ till fabriksinställningar / Systeminformation /
MicroSD-kortinformation
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Andra video- och fotofunktioner
Förutom normal video- och fotoinspelning kan individuella
specialfunktioner för foto och video snabbt läggas till.

Svep fingret uppifrån botten och aktivera den funktion
du vill använda:

ANDRA VIDEOFUNKTIONER

Funktionerna "Loop", "Timelapse", "Slow
Motion", "Fast Motion" och bildstabilisering
kan inte väljas samtidigt. Om du väljer en av dem stängs de andra
automatiskt av.

OBS!
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"Loop"
1min / 3min / 5min
När micro SD-kortet är fullt överlagrar de nya filerna de gamla om
loop-inspelning är aktiverat.
Anmärkning:
Med micro SD-kort i FAT32-format slutar inspelningen när
lagringskapaciteten för de enskilda filerna överstiger 4 GB och
inspelningen fortsätter med en ny fil.
"Timelapse"
1sek / 3sek / 5sek / 10sek / 30sek / 1min.
Med tidsintervallvideo skapas en video från bilder som tagits med
bestämda intervaller. Med det här alternativet kan du spela in en
tidsfördröjd händelse och visa den omedelbart som en video.
Om du väljer 3 sekunder spelas 3 sekunder in för att få en bild per
sekund.
Exempel: Om du väljer 4K/30FPS och 3 sekunder måste du spela in 90
sekunder, då kan du få en video på 1 sekund för 4K/30FPS.
Anmärkning:
- Tidsstegsvideon spelas in utan ljud.
- Videor med tidsförlopp spelas in med max. 30 bilder per sekund.
"Slow Motion”
På / Av
Observera:
Välj videoupplösning 1080P 60fps/720P 120fps, 60fps.
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"Fast Motion”
2x / 4x / 6x / 10x /15x
Snabb rörelse är en åtgärd som verkar röra sig snabbare än normalt
på skärmen. Detta uppnås genom att man filmar handlingen i
långsammare hastighet än normalt i kameran och sedan projicerar
den i normal hastighet.
Wi-Fi
Här kan du aktivera Wi-Fi-funktionen.

OBS!
- Micro SD-kortet i FAT32-format slutar spela in när
lagringskapaciteten för de enskilda filerna överstiger 4 GB och börjar
spela in en ny fil.
- Kameran stoppar inspelningen automatiskt när batteriet är tomt.
Videon sparas innan kameran stängs av.
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ANDRA FOTOFUNKTIONER

Funktionerna för timelapse, bilder i serie,
självutlösare och lång exponering kan inte
väljas samtidigt. Om du väljer en av dem stängs de tre andra
automatiskt av.

OBS!

Bilder i serie
3 foton / 7 foton / 15 foton / 30 foton
Funktionen för kontinuerlig fotografering gör det möjligt att ta upp till
30 bilder under en viss tidsperiod.
Anmärkning:
Om du väljer funktionen Kontinuerlig fotografering är funktionerna
Tidsintervall och Lång exponering inte tillgängliga.
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"Timelapse"
3Sec / 5Sec / 10Sec / 30Sec / 1Min
Funktionen för tidsförlopp tar en serie foton med specifika intervaller.
Använd det här läget för att ta bilder av vilken aktivitet som helst och
välj de bästa bilderna senare.
Självutlösare
2 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder
En självutlösare ger en fördröjning mellan det att du trycker på
slutarknappen och det att du trycker på slutaren. Den används främst
för att ta bilder av dig själv.
Lång exponering
1 sekund / 2 sekunder / 5 sekunder / 8 sekunder / 30 sekunder /
60 sekunder
Lång exponering är en exponeringsmetod där man väljer en långsam
slutartid. Långa exponeringstider kan göra mörka scener tydligare och
skapa fantastiska effekter.
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Läge för uppspelning
På/av-knappen är också lägesknappen.
Tryck på den här knappen för att växla mellan olika lägen:
Video > Foto > Uppspelning >
Videoinställningar > Fotoinställningar
För att komma in i uppspelningsläget väljer du ikonen "Playback" och
bekräftar med OK-knappen.

UPPSPELNING PÅ KAMERAN
Gå in i uppspelningsläget. Om SD-kortet innehåller mycket innehåll
kan det ta en minut att ladda.
För att spela upp, tryck på respektive fil med fingret.

RADERA EN FIL PÅ KAMERAN
För att radera trycker du på ikonen för papperskorgen.
Välj den fil som ska raderas och bekräfta igen med ikonen för
papperskorgen.
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UPPSPELNING PÅ DATORN
Om du vill spela upp dina videor och foton på en dator måste du först
överföra filerna till en dator.

Fjärrkontroll
Du kan starta en inspelning med fjärrkontrollen.
Detta gör du genom att trycka på inspelningsknappen för foto eller
video på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen igen för att stoppa inspelningen.
Fjärrkontrollens räckvidd är ca 10 meter.

Foto
Indikator
Video

OBS!

Fjärrkontrollen är stänkskyddad. Den är inte
lämplig för användning under vatten.
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Wi-Fi-anslutning till appen "iSmart DV2"
1. Innan du använder WiFi-funktionen ska du gå till Apple App
Store eller GooglePlay och installera appen "iSmart DV2 " på
din smartphone eller surfplatta.

ANDROID

iOS

2. Slå på kamerans WiFi-funktion (WLAN):
För att göra detta trycker du på knappen "Down" för att
aktivera WiFi.
3. Öppna nu WiFi-inställningarna på din smartphone för att välja
kameran från de tillgängliga trådlösa nätverken.
4. Lösenordet för att upprätta anslutningen är 1234567890.

Stäng av WiFi-funktionen:
Tryck på X-ikonen på skärmen för att stänga av WiFi-funktionen .
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OBS!

Kontrollera att du har laddat ner rätt app för
din kamera.

•

Observera att trådlös överföring av filer via en app inte är
möjlig för videor med en högre upplösning än 1080p. Filer
med en högre upplösning än 1080p kan endast överföras via
en dator eller en kortläsare.

•

Kamerans Wi-Fi-bandbredd är relativt smal. Signalen påverkas
av avstånd, andra signaler, elektromagnetiska vågor och andra
faktorer. En signalfördröjning på 2 till 5 sekunder är normalt.
Wi-Fi-avståndet är cirka 5-10 meter.

•

När du använder appen Live View visas endast
nätverksinformation på kameraskärmen.

•

När du har avslutat sändningen ska du inaktivera funktionen
WiFi för att spara batteri.

•

När smarttelefonen är nära en router ansluter den ofta
automatiskt till routernätverket (vars lösenord du har sparat)
och inte till kameran.
Försök att ansluta kameran och smarttelefonen längre bort
från routern så att den inte längre adresserar routerns
nätverk.
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Tekniska specifikationer

Videoupplösning

4K (60*/30 fps)
2.7K (30 fps)
1080p (60/30 fps)
720p (120/60 fps)

Fotoupplösning

20M*/16M*/14M*/10M/8M/5M/2M

Visa

1,3" / 3,3 cm framsida
2,0"/5 cm baksida (pekskärm)

Sensor

12MP

Vattentätt hölje

Vattentät upp till 30 meter

Mikro/högtalare

Integrerad

Vidvinkel

170°

Slow Motion

1080p 60fps / 720p 120fps, 60fps

Video Timelapse
Foto Timelapse

1 sek / 3 sek / 5 sek / 10 sek / 30 sek / 1
minut
3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder /
30 sekunder / 1 minut

Bilder i serie

3 foton / 7 foton / 15 foton / 30 foton

Loop

1min / 3min / 5min

Självutlösare

2 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder

Vitbalans

Bil / Dagsljus / Skugga / Konstgjort ljus /
Lysrör

Wi-Fi

Räckvidd ca 5 till 10 meter
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Wi-Fi-frekvens

2.4 GHZ

Filformat

MOV, JPG

Gränssnitt

HDMI, USB 2.0 Micro

Batteri

Utbytbart 1050mAh Li-ion-batteri

Fjärrkontroll

Räckvidd ca 10 meter

Mått

60 x 44 x 32 mm

Externt minne

- Stöd för MicroSD-kort upp till max. 128
GB
- Förkunskapskrav:
U3 class10-kort eller högre
- Ingår inte i leveransen

*interpolerad

Leveransens omfattning
•
•
•
•
•
•

Kamera
Vattentätt hölje
Andra skydd för höljet (
inte vattentät)
Fjärrkontroll
Fäste för fästen
Stativadapter

•
•
•
•
•
•

Monopod adapter
Cykelhållare
Hållare för hjälm
Batteri
USB-kabel
Bruksanvisningar EN/DE

Bruksanvisningar på andra språk kan laddas ner på:
https://bit.ly/3qzHHEQ eller
www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme_vision_duo
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Bortskaffande
Apparater som är märkta med denna
symbol får inte slängas med
hushållsavfallet! Du är enligt lag skyldig att göra dig av med gamla
apparater samt batterier och uppladdningsbara batterier separat från
hushållsavfallet.
Information om insamlingsställen som tar emot begagnade
apparater/batterier gratis kan du få från din lokala eller kommunala
myndighet.

OBS!

Kassera förpackningen:
Kassera förpackningen enligt typ. Lägg kartong och kartong i
pappersinsamlingen och folie i återvinningsinsamlingen.
Användarnas bortskaffande av WEEE och/eller batterier i
privata hushåll i Europeiska unionen:
Den här symbolen på produkten eller på förpackningen visar att
den inte får slängas med hushållsavfallet. Du måste göra dig av
med din avfallsapparat och/eller ditt batteri genom att lämna in det till det
tillämpliga återtagningssystemet för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning och/eller batterier. För mer information om hur du kan återvinna
den här apparaten och/eller batteriet kan du kontakta ditt lokala
stadskontor, den butik där du köpte apparaten eller din
avfallshanteringstjänst för hushållsavfall. Återvinning av material bidrar till
att bevara naturresurser och till att materialet återvinns på ett sätt som
skyddar människors hälsa och miljön.
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VARNING
Varning för batteriet:
- Förvara inte kameran vid temperaturer över 60 °C.
- Undvik att utsätta produkten för mycket kalla eller mycket varma
temperaturer. Låga eller höga temperaturer kan förkorta batteriets
livslängd eller leda till att produkten tillfälligt slutar fungera korrekt.
- Torka inte produkten eller batteriet med en extern värmekälla som
mikrovågsugn eller hårtork.
- Förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål som mynt,
nycklar eller halsband. Om batteriets poler kommer i kontakt med
metallföremål kan det orsaka brand.
- Ta inte isär batteriet . Var försiktig så att du inte kortsluter
batteriet. Fortsätt inte att använda batteriet om det läcker eller
expanderar.
- Ladda alltid via systemet. Om batteriet byts ut mot fel typ finns det
risk för explosion.
- Håll batteriet borta från barn.
- Batterier kan explodera om de utsätts för öppen eld. Släng aldrig
batterier i en eld.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
- Innan du gör dig av med enheten ska du ta bort batteriet och göra
dig av med det separat.
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Förklaring om överensstämmelse
Tillverkaren intygar härmed att märkningen på denna produkt har
anbringats i enlighet med de väsentliga kraven och de relevanta
bestämmelserna i EU-direktiven.
Den fullständiga förklaringen om överensstämmelse kan laddas ner
här:
www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_vision_duo.pdf
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