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Disclaimer
Easypix doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met
betrekking tot deze handleiding en beperkt, voor zover wettelijk
toegestaan, uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor schending van
enige garantie die kan voortvloeien uit de vervanging van deze
handleiding door een andere. Voorts behoudt Easypix zich het recht
voor deze publicatie te allen tijde te herzien zonder enige verplichting
om enig persoon van dergelijke herzieningen op de hoogte te stellen.
Easypix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de
hierin opgenomen informatie. Als u suggesties hebt voor
verbeteringen of wijzigingen, of als u fouten hebt aangetroffen in
deze publicatie, laat het ons dan weten.
Bij de installatie en het gebruik van dit product moeten alle relevante
nationale, regionale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften in acht
worden genomen. Om veiligheidsredenen en om te waarborgen dat
de gedocumenteerde systeemgegevens worden nageleefd, mogen
reparaties aan onderdelen alleen door de fabrikant worden
uitgevoerd.
Het niet opvolgen van deze informatie kan leiden tot letsel of
beschadiging van de apparatuur.
Copyright © Easypix GmbH
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, verspreid of verzonden in enige vorm of op enige
wijze, waaronder fotokopieën, opnamen of andere elektronische of
mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. Voor verzoeken om toestemming,
gelieve schriftelijk contact op te nemen met de uitgever.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Keulen, Duitsland
support@easypix.com - www.easypix.com
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Algemeen
Lees deze handleiding en de veiligheidsvoorschriften voordat u dit
product gebruikt. Volg alle instructies. Dit voorkomt gevaren die
kunnen leiden tot materiële schade en/of ernstig letsel.
Het product mag alleen worden gebruikt door personen die de
inhoud van deze gebruikershandleiding volledig hebben gelezen en
begrepen.
Zorg ervoor dat iedereen die het product gebruikt deze
waarschuwingen en instructies heeft gelezen en opvolgt.
Bewaar alle veiligheidsinformatie en instructies voor toekomstig
gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk
letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de
veiligheidsinstructies.

Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING
"Waarschuwing" duidt op een gevaar met een risico dat, indien het
niet wordt vermeden, tot verwondingen kan leiden.

LET OP!
"Opmerking" duidt op informatie die belangrijk wordt geacht, maar
geen verband houdt met het gevaar.
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Beschrijving van het product
GoXtreme Vision DUO is een 4K-camera met een dubbel scherm: de
camera heeft een scherm van 5 cm aan de achterkant en een extra
scherm van 3,3 cm aan de voorkant.
Het display aan de achterzijde is een aanraakscherm waarmee u de
camera eenvoudig en intuïtief kunt bedienen. Het display aan de
voorzijde helpt u snel en gemakkelijk de perfecte uitsnede voor uw
selfie-opnamen te kiezen.
De camera heeft ook een behuizing die waterdicht is tot 30 m en een
breed scala aan bevestigingen en accessoires, zoals de
polsafstandsbediening.

Beoogd gebruik
Het product is geschikt voor elk type sport.
Met de meegeleverde beugels kan de camera in alle mogelijke
posities worden gemonteerd: op de fiets, de helm of op het lichaam.

Beperkingen

WAARSCHUWING
Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
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WAARSCHUWING
Het product zelf is niet waterdicht. Het mag alleen in water worden
ondergedompeld in de daarvoor bestemde behuizing.
•

•
•

Voordat u het product in water gebruikt, moet u ervoor
zorgen dat alle deksels en sluitingen van de camera en het
onderwaterhuis gesloten en verzegeld zijn.
Na gebruik in zout of chloorhoudend water, de behuizing
reinigen en laten drogen.
Na gebruik onder water moet de behuizing opengelaten
worden om condensatie of roestvorming te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Dit product is alleen geschikt voor het beschreven doel, de
fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik.

WAARSCHUWING
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig door.
•
•

Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en
schokken.
Houd voldoende afstand van objecten die sterke
magnetische velden of radiogolven genereren om te
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•

•
•

voorkomen dat deze het product beschadigen of de
geluids- en beeldkwaliteit beïnvloeden.
In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of
onaangename geuren uit het toestel, moet u het
onmiddellijk loskoppelen van de oplaadkabel en de
batterij verwijderen om brand te voorkomen.
Haal het product niet uit elkaar.
Gelieve afval en restanten aan het einde van de
levensduur van het product te verwijderen in
overeenstemming met de plaatselijke wetten en
voorschriften.

Bedrijfsomgeving
•
•
•

•
•

•

Verwijder voor gebruik de transparante beschermfolie van de
lens en het scherm.
Het is normaal dat de behuizing tijdens het gebruik warmte
afgeeft.
Het product mag niet worden blootgesteld aan grote
temperatuur- en vochtigheidsverschillen om condensatie in de
behuizing of achter de lens te voorkomen.
Stel het product niet bloot aan temperaturen hoger dan 40°C.
Bewaar het product op een koele plaats (bij
kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel
het nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct
zonlicht.
Bescherm het product tegen vallen, stoten en klappen.
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Beschrijving van de camera

1. Display vooraan (1,3")
2. Lens
3. Achterdisplay
(2" touch screen)
4. Bedieningsdisplay
5. Laadindicator
6. USB-aansluiting
7. HD-uitgang
8. Micro sd kaart slot
9. Geluidsopname

10. - Display veranderen
(lang indrukken)
- Wi-Fi inschakelen
(kort indrukken)
11. Luidspreker
12. Modus /
Aan/uit-knop
13. Indicator
14. Ontspanner /
Keuzetoets
15. Batterijvak
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Eerste stappen

LET OP!
Om een optimale werking van de camera te garanderen, dient u de
onderstaande stappen te volgen wanneer u de camera voor de
eerste keer gebruikt:

Stap 1: Plaats en laad de batterij
Voordat u de camera voor het eerst gebruikt, moet u ervoor zorgen
dat deze volledig is opgeladen.
•
•
•

•

•
•

Open het deksel van het batterijvakje, plaats de batterij en
laad deze gedurende ca. 4 uur op.
Houd het toestel tijdens het opladen uit de buurt van
kinderen.
Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld tijdens het
opladen.
Als het toestel automatisch wordt ingeschakeld wanneer het
op een stroombron wordt aangesloten, schakel het dan uit of
tik op "Opladen" op het scherm om de batterij volledig te
laten opladen.
De camera mag alleen worden opgeladen via de USB-poort
van een computer of een USB-voeding met een maximale
capaciteit van 1050 mAh.
Ontkoppel de USB-kabel die op de camera is aangesloten
voordat u de camera gebruikt.
De levensduur van de batterij bedraagt - afhankelijk van de

8

•

instelling en de buitentemperatuur - tot 90 minuten onder
optimale omstandigheden.
Voordat u de camera als dashcam gebruikt, verwijdert u de
batterij en gebruikt u een 5V/1A autolader.

Stap 2: In- en uitschakelen
•
•

Houd de aan/uit-knop ca. 3 seconden ingedrukt om de camera
in te schakelen.
Om de camera uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop
nogmaals ca. 3 seconden ingedrukt.

Stap 3: Uitleg van het scherm (aanraakscherm)
Het achterscherm van de camera is een aanraakscherm. U kunt de
camera dus comfortabel bedienen door het scherm aan te raken.
Modus

Batterijniveau

Resolutie

Afspelen

Instellingen

MODE WIJZIGEN:

Veeg met uw vinger naar rechts of naar links om de
modus te wijzigen.
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Stap 4: Schakelen tussen schermen
Om tussen schermen te schakelen, houdt u de knop "Omlaag" aan de
zijkant van de camera 2 seconden ingedrukt.
Het 1,3" scherm aan de voorkant helpt u bij het maken van de
perfecte foto voor uw selfies.
Let op: Het voorste scherm is geen aanraakscherm.

Stap 5: Taal instellen
De camera is standaard ingesteld op Engels.
Hiermee kunt u de gewenste taal instellen:
1. Klik op het "Instellingen" icoon op het scherm en selecteer
opnieuw "Instellingen" in de selectie.
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2. In het instellingenmenu kunt u met uw vinger scrollen naar
het subitem "Taal" (Language).
3. Kies daar uw taal.

Stap 6: MicroSD-kaart plaatsen en formatteren

LET OP!
•

Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is
geformatteerd voordat u de kaart voor de eerste keer
gebruikt.

•

Bij de levering is geen microSD-kaart inbegrepen.

•

Voor de beste resultaten raden wij u aan hoogwaardige Class
10 MicroSD-kaarten met U3 High Speed of hoger te gebruiken.

•

Zorg ervoor dat een U3-geheugenkaart wordt gebruikt
wanneer u 4K-video's opneemt. Het gebruik van een kaart
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met een lagere waarde kan problemen veroorzaken met de
gegevensoverdrachtsnelheid, vanwege de grote
bestandsgrootte die 4K-video produceert.
•

Maximumgrootte van de MicroSD-kaart 128 GB (FAT32)

•

De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.
ATTENTIE!
Formatteren verwijdert alle bestanden op de kaart.

Formatteer de MicroSD-kaart:
1. Klik op het "Instellingen" icoon op het scherm en selecteer
opnieuw "Instellingen" in de selectie.
2. In het instellingenmenu kunt u naar het sub-item "Micro
SD-kaart formatteren" navigeren door met uw vinger te
scrollen.
3. Als u het formatteren daar bevestigt, zal uw kaart onmiddellijk
worden geformatteerd en zullen alle gegevens worden gewist.

Stap 7: Datum en tijd instellen
1. Klik op het "Instellingen" icoon op het scherm en selecteer
opnieuw "Instellingen" in de selectie.
2. In het instellingenmenu kunt u met uw vinger naar het
sub-item "Datum Tijd" gaan.
3. Vul daar de juiste informatie in.
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Stap 8: De modus wijzigen
De aan/uit-knop is tevens de modusknop.
Druk op deze toets om tussen de modi te schakelen:
Video > Foto > Afspelen >
Video-instellingen > Foto-instellingen

U kunt ook schakelen tussen video- en fotomodus door met uw
vinger van links naar rechts over het scherm te vegen.

Stap 9: Wijzig de video/foto-instellingen
Video-instellingen worden gemaakt in de videomodus.
Foto-instellingen staan in de fotomodus.
1. Na het inschakelen staat de camera in de videomodus.
Druk op de modusknop of veeg met uw vinger naar rechts als
u naar de fotomodus wilt overschakelen.
2. Om de instellingen van uw foto- of video-opnamen te wijzigen,
tikt u op het pictogram "Instellingen" in de betreffende modus.
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3. Tik vervolgens op Video- of Foto-instellingen en blader naar
de functie die u wilt wijzigen.

Video-instellingen

Video-instellingen

Algemene instellingen
Terug
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Video resolutie
4K 60fps / 4K30fps /2.7K 30fps/ 1080P 60fps / 1080P 30fps /
720P120fps / 720P 60fps
Let op:
- Bij het opnemen van video's met een hoge resolutie, zoals 4K 30fps,
kan de camera heet worden en meer stroom verbruiken. Dit is
normaal.
- De micro SD kaart in FAT32 formaat stopt met opnemen wanneer de
opslagcapaciteit van de individuele bestanden de 4 GB overschrijdt en
begint met het opnemen van een nieuw bestand.
Beeldstabilisatie
Deze camera is uitgerust met de EIS-functie met 6-assige gyroscoop
om veranderingen in de beweging te detecteren. Wanneer de camera
kantelt, beweegt of wiebelt, gebruikt de sensor een
bewegingscompensatiealgoritme om de veranderingen te
compenseren en stabiele videobeelden te produceren.
Let op:
- Beeldstabilisatie wordt niet ondersteund in 720P 120fps
videoresolutie.
- Als u de beeldstabilisatie inschakelt, zijn videoloop, time-lapse video,
slow motion en "Auto Low Light" niet beschikbaar.
Geluidsopname
Uit / Aan
Ruisonderdrukking
Als u de ruisonderdrukking inschakelt, kunt u het windgeruis tot een
aanvaardbaar niveau terugbrengen.
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Auto Low Light
De modus Auto Low Light past automatisch de helderheid aan voor
de beste prestaties bij weinig licht.
Blootstelling
-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0
Belichtingsmeting
Centrum / Multiveld
Datumstempel
Als u de datumstempel activeert, voegt de camera een
datum/tijdstempel toe aan de video's die u opneemt.

Foto instellingen

Foto instellingen

Algemene instellingen
Terug
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Foto resolutie
20M / 16M / 14M / 10M / 8M / 5M / 2M
Beeldkwaliteit
Hoog / Gemiddeld / Laag
ISO
Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
De standaardinstelling is Auto.
Blootstelling
-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0
Belichtingsmeting
Centrum / Multiveld
Datumstempel
Als u de datumstempel activeert, voegt de camera een
datum/tijdstempel toe aan de foto's die u maakt.
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Algemene camera-instellingen
Om de camera-instellingen te wijzigen, opent u de algemene
instellingen.

Algemene instellingen

Instellen van de tonen
Trigger / Inschakelen / Toetstoon / Volume
Gezichtsveld
Medium / Breed / Smal
Duikmodus
Uit / Aan
Effect
Normaal / Zwart-wit / Natuurlijk / Negatief / Warm / Helderheid
Contrast
Correctie van vervorming
Uit / Aan
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Rijmodus
Wanneer u de rijmodus activeert en de camera aansluit op de
autolader, begint de camera automatisch op te nemen wanneer u de
motor van uw voertuig start. De camera schakelt uit en stopt met
opnemen wanneer u de motor van de auto weer uitschakelt.
Let op:
- U moet een autolader gebruiken met 5V 1A uitgang.
- Als u de camera als dashcam gebruikt, raden wij u aan de videoloop,
de rijmodus en de schermbeveiligingsfuncties tegelijk in te schakelen.
Beeldrotatie
Deze instelling bepaalt de oriëntatie van het scherm.
Screensaver
Uit / 1min / 3min / 5min
De schermbeveiliging schakelt het display uit na een bepaalde
periode van inactiviteit om de batterij te sparen. Om het display weer
in te schakelen, drukt u op een willekeurige knop op de camera.
Automatisch uitschakelen
Uit / 1min / 3min / 5min
Deze functie schakelt de camera uit na een bepaalde periode van
inactiviteit om de batterij te sparen.
Netfrequentie
50Hz/60Hz
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Witbalans
Auto / Daglicht / Schaduw / Gloeilamp / TL
Met de automatische witbalans kunt u de kleurtemperatuur van
video's en foto's aanpassen om deze te optimaliseren voor koele of
warme lichtomstandigheden.
Opmerking:
De duikmodus biedt kleurcorrectie bij onderwateropnamen op een
diepte van 1,5 tot 10 m.
Datum en tijd
Taal
Micro SD kaart formatteren
Om uw micro SD kaart in goede conditie te houden, moet u deze
regelmatig opnieuw formatteren. Herformatteren verwijdert alle
inhoud op de kaart. Zorg er dus voor dat u van tevoren een back-up
maakt van uw foto's en video's.
Systeem
Terugzetten naar fabrieksinstellingen / Systeem info / MicroSD kaart
info
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Andere video- en fotofuncties
Naast de normale video- en foto-opname kunnen snel individuele
speciale functies voor foto en video worden toegevoegd.

Veeg met uw vinger vanaf de onderkant naar boven en
activeer de functie die u wilt gebruiken:

ANDERE VIDEOFUNCTIES

De functies "Loop", "Timelapse", "Slow
Motion", "Fast Motion" en beeldstabilisatie
kunnen niet tegelijk worden geselecteerd. Als u er een kiest, worden
de andere automatisch uitgeschakeld.

LET OP!
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"Loop"
1min / 3min / 5min
Wanneer de micro SD kaart vol is, overlappen de nieuwe bestanden
de oude als loop recording is geactiveerd.
Opmerking:
Bij micro SD-kaarten in FAT32-formaat stopt de opname zodra de
opslagcapaciteit van de afzonderlijke bestanden meer dan 4 GB
bedraagt en wordt de opname voortgezet met een nieuw bestand.
"Timelapse"
1sec / 3sec / 5sec / 10sec / 30sec / 1min.
Time-lapse video maakt een video van beelden die met bepaalde
tussenpozen zijn genomen. Met deze optie kunt u een time-lapse
gebeurtenis opnemen en onmiddellijk als video bekijken.
Als u 3 seconden selecteert, worden 3 seconden opgenomen om één
beeld per seconde te krijgen.
Voorbeeld: Als u 4K/30FPS en 3 seconden selecteert, moet u 90
seconden opnemen, dan kunt u een video van 1 seconde krijgen voor
4K/30FPS.
Opmerking:
- De time-lapse video is opgenomen zonder geluid.
- Time-lapse video's worden opgenomen met max. 30 fps.
"Slow Motion”
Aan / Uit
Let op:
Kies videoresolutie 1080P 60fps/720P 120fps, 60fps.
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"Fast Motion“
2x / 4x / 6x / 10x /15x
Snelle beweging is een actie die sneller lijkt te bewegen dan normaal
op het scherm. Dit wordt bereikt door de actie met langzamere dan
normale snelheid in de camera te filmen en vervolgens met normale
snelheid te projecteren.
Wi-Fi
Hier kunt u de Wi-Fi-functie inschakelen.

LET OP!
- De micro SD kaart in FAT32 formaat stopt met opnemen wanneer de
opslagcapaciteit van de individuele bestanden de 4 GB overschrijdt en
begint met het opnemen van een nieuw bestand.
- De camera stopt automatisch met opnemen wanneer de batterij
leeg is. Uw video wordt opgeslagen voordat de camera wordt
uitgeschakeld.
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ANDERE FOTOFUNCTIES

De functies time-lapse foto, serie foto's,
zelfontspanner en lange belichting kunnen niet
tegelijkertijd worden geselecteerd. Als u er een kiest, worden de
andere drie automatisch uitgeschakeld.

LET OP!

Serie foto's
3 foto's / 7 foto's / 15 foto's / 30 foto's
Met de continu-opnamefunctie kunnen in een bepaalde periode tot
30 foto's worden gemaakt.
Opmerking:
Als u de functie Continu opnemen selecteert, zijn de functies
Tijdsverloop en Langdurige belichting niet beschikbaar.
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"Timelapse"
3Sec / 5Sec / 10Sec / 30Sec / 1Min
De time-lapse functie maakt een reeks foto's met bepaalde
intervallen. Gebruik deze modus om foto's te maken van elke
activiteit en selecteer later de beste foto's.
Zelfontspanner
2 seconden / 5 seconden / 10 seconden
Een zelfontspanner zorgt voor een vertraging tussen het indrukken
van de ontspanknop en het ontspannen van de sluiter. Het wordt
meestal gebruikt om foto's van jezelf te maken.
Lange belichting
1 seconde / 2 seconden / 5 seconden / 8 seconden / 30 seconden /
60 seconden
Lange belichting is een belichtingsmethode waarbij een lange
sluitertijd wordt gekozen. Lange belichtingstijden kunnen donkere
scènes helderder maken en fantastische effecten creëren.
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Afspeelmodus
De aan/uit-knop is tevens de modusknop.
Druk op deze toets om tussen de modi te schakelen:
Video > Foto > Afspelen >
Video-instellingen > Foto-instellingen
Om de afspeelmodus te openen, selecteert u het pictogram
"Afspelen" en bevestigt u met de toets OK.

AFSPELEN OP DE CAMERA
Ga naar de afspeelmodus. Als de SD-kaart veel inhoud bevat, kan het
laden een minuut duren.
Om af te spelen, tikt u met uw vinger op het betreffende
bestand.
WISSEN VAN EEN BESTAND OP DE CAMERA
Om te verwijderen, tikt u op het prullenbakpictogram.
Selecteer het te wissen bestand en bevestig nogmaals met het
prullenbakicoon.
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AFSPELEN OP DE COMPUTER
Om uw video's en foto's op een computer af te spelen, moet u deze
bestanden eerst overbrengen naar een computer.

Afstandsbediening
U kunt elke opname starten met de afstandsbediening.
Druk hiervoor op de opnametoets voor foto of video op de
afstandsbediening.
Druk nogmaals op de toets om de opname te stoppen.
Het bereik van de afstandsbediening is ca. 10 meter.

Foto
Indicator
Video

LET OP!

De afstandsbediening is spatwaterdicht. Het is
niet geschikt voor gebruik onder water.

27

Wi-Fi-verbinding met de " iSmart DV2 " app
1. Voordat u de WiFi-functie gebruikt, gaat u naar de Apple App
Store of GooglePlay en installeert u de "iSmart DV2 " app op
uw smartphone of tablet-pc.

ANDROID

iOS

2. Schakel de WiFi-functie (WLAN) van de camera in:
Om dit te doen, druk op de "Down" knop om WiFi te
activeren.
3. Open nu de WiFi-instellingen op je smartphone om de camera
te selecteren uit de beschikbare draadloze netwerken.
4. Het wachtwoord voor het tot stand brengen van de verbinding
is 1234567890.

Schakel de WiFi-functie uit:
Tik op het pictogram X op het scherm om de WiFi-functie uit te
schakelen .
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LET OP!

Zorg ervoor dat u de juiste app voor uw
camera hebt gedownload.

•

Let op: draadloze overdracht van bestanden via een app is niet
mogelijk voor video's met een resolutie hoger dan 1080p.
Bestanden met een resolutie hoger dan 1080p kunnen alleen
via een computer of een kaartlezer worden overgezet.

•

De Wi-Fi-bandbreedte van de camera is relatief smal.
Het signaal wordt beïnvloed door afstand, andere signalen,
elektromagnetische golven en andere factoren. Een
signaalvertraging van 2 tot 5 seconden is normaal.
Het Wi-Fi bereik is ongeveer 5 tot 10 meter.

•

Wanneer u de liveweergave-app gebruikt, wordt alleen
netwerkinformatie weergegeven op het camerascherm.

•

Als u klaar bent met zenden, schakelt u de functie WiFi uit om
de batterij te sparen.

•

Wanneer de smartphone zich in de buurt van een router
bevindt, maakt hij vaak automatisch verbinding met het
netwerk van de router (waarvan u het wachtwoord hebt
opgeslagen) en niet met de camera.
Probeer de camera en de smartphone verder weg van de
router aan te sluiten, zodat het netwerk van de router niet
meer wordt aangesproken.
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Technische specificaties

Video resolutie

4K (60*/30 fps)
2,7K (30 fps)
1080p (60/30 fps)
720p (120/60 fps)

Foto resolutie

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

Weergave

3,3 cm voor
2,0"/5cm achterkant (aanraakscherm)

Sensor

12MP

Waterdichte behuizing

Waterdicht tot 30 m

Micro/luidspreker

Geïntegreerd

Groothoek

170°

Slow Motion

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

Timelapse video

1Secs / 3Secs / 5Secs / 10Secs /30Secs
/1min

Timelapse foto

3Sec / 5Sec / 10Sec / 30Sec / 1min

Serie foto's

3 foto's / 7 foto's / 15 foto's / 30 foto's

Loop

1min / 3min / 5min

Zelfontspanner

2sec / 5sec / 10sec

Witbalans

Auto / Daglicht / Schaduw / Kunstlicht /
TL-buis

Wi-Fi

Bereik ca. 5 tot 10 meter

Wi-Fi-frequentie

2.4 GHZ
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Bestandsformaten

MOV, JPG

Interfaces

HDMI, USB 2.0 Micro

Batterij

Vervangbare 1050mAh Li-ion batterij

Afstandsbediening

Bereik ca. 10 meter

Afmetingen

60 x 44 x 32 mm

Extern geheugen

- Ondersteuning van MicroSD-kaarten tot
max. 128 GB
- Vereist:
U3 klasse 10 kaarten of hoger
- Niet inbegrepen in de leveringsomvang

*geïnterpoleerd

Omvang van de levering
•
•
•

•
•
•

Camera
Waterdichte behuizing
Tweede afdekking voor
de behuizing
(niet waterdicht)
Afstandsbediening
Beugel voor beugels
Statiefadapter

•
•
•
•
•
•

Monopod adapter
Fietshouder
Helmhouder
Batterij
USB-kabel
Gebruiksaanwijzing
EN/DE

Gebruiksaanwijzingen in andere talen kunnen worden gedownload
op: https://bit.ly/3qzHHEQ of
www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme_vision_duo
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Verwijdering
Apparaten die met dit symbool zijn
gekenmerkt, mogen niet met het huisvuil
worden weggegooid! U bent wettelijk verplicht oude apparaten,
batterijen en oplaadbare batterijen gescheiden van het huishoudelijk
afval te verwijderen.
Informatie over inzamelpunten waar gebruikte apparaten/batterijen
gratis kunnen worden ingeleverd, is verkrijgbaar bij uw plaatselijke of
gemeentelijke overheid.

LET OP!

Gooi de verpakking weg:
Gooi de verpakking weg volgens het type. Doe karton en
karton bij het oud papier en folie bij de recycleerbare stoffen.
Verwijdering van AEEA en/of batterijen door gebruikers in
particuliere huishoudens in de Europese Unie:
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat
het niet met het huisvuil mag worden weggegooid. U dient uw
afgedankte apparaat en/of batterij in te leveren bij het toepasselijke
terugnamesysteem voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur en/of batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit
apparaat en/of de batterij kunt u contact opnemen met uw gemeente, de
winkel waar u het apparaat hebt gekocht of uw huisvuilverwijderingsdienst.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
hulpbronnen en zorgt ervoor dat het gerecycleerd wordt op een manier die
de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.
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WAARSCHUWING
Waarschuwing betreffende de batterij:
- Bewaar de camera niet bij temperaturen boven 60°C.
- Vermijd blootstelling van het product aan zeer koude of zeer warme
temperaturen. Lage of hoge temperaturen kunnen de levensduur van
de batterij verkorten of ertoe leiden dat het product tijdelijk niet naar
behoren werkt.
- Droog het product of de batterij niet met een externe warmtebron,
zoals een magnetron of een haardroger.
- Bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals
munten, sleutels of halskettingen. Als de polen van de batterij in
contact komen met metalen voorwerpen, kan dit brand veroorzaken.
- De batterij mag niet worden gedemonteerd. Zorg ervoor dat de
batterij niet kortgesloten wordt. Gebruik de batterij niet meer als
deze lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij wordt vervangen door
het verkeerde type, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen ontploffen bij blootstelling aan open vuur. Gooi
nooit batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Alvorens het toestel weg te werpen, dient u de batterij te
verwijderen en apart weg te werpen.
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Verklaring van overeenstemming
De fabrikant verklaart hierbij dat de markering op dit product is
aangebracht in overeenstemming met de essentiële eisen en de
relevante bepalingen van de Europese richtlijnen.
De volledige conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:
www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_vision_duo.pdf
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