GEBRUIKER HANDLEIDING
(vertaling van het origineel)

FR :
IT:
ES:
NL:
NL:
SWE:
NL:

Een handleiding in uw taal is beschikbaar op het internet:
De handleiding in uw taal is te vinden op het internet:
U kunt een handleiding in uw taal vinden op het internet:
Een handleiding in uw taal is te vinden op het internet:
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Een handleiding in uw taal vindt u op internet:
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Disclaimer
Easypix geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze
handleiding en beperkt, voor zover toegestaan door de wet,
uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor schending van enige
garantie die kan voortvloeien uit de vervanging van deze handleiding
door een andere. Bovendien behoudt Easypix zich het recht voor om
deze publicatie te allen tijde te herzien, zonder dat het verplicht is om
iemand van de herziening op de hoogte te stellen.
Easypix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het misbruik van
de hierin opgenomen informatie. Als u suggesties voor verbetering of
veranderingen heeft of als u fouten in deze publicatie heeft
gevonden, laat het ons dan weten.
Bij de installatie en het gebruik van dit product moeten alle relevante
staats-, regionale en lokale veiligheidsvoorschriften in acht worden
genomen. Om veiligheidsredenen en om ervoor te zorgen dat de
gedocumenteerde systeemgegevens worden nageleefd, mag alleen
de fabrikant reparaties aan onderdelen uitvoeren.
Het niet in acht nemen van deze informatie kan leiden tot persoonlijk
letsel of schade aan de apparatuur.
Copyright © Easypix GmbH
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, verspreid of overgedragen in enige vorm of op enige
wijze, fotokopie, opname of enige andere elektronische of
mechanische wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Voor toestemmingsaanvragen kunt u schriftelijk
contact opnemen met de uitgever.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Keulen, Duitsland.
support@easypix.eu - www.easypix.eu
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Algemene informatie
Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies voordat u dit
product gebruikt. Volg alle instructies op. Dit voorkomt risico's die
kunnen leiden tot materiële schade en/of ernstig letsel.
Het product mag alleen worden gebruikt door personen die de
inhoud van deze handleiding volledig hebben gelezen en begrepen.
Zorg ervoor dat iedereen die het product gebruikt deze
waarschuwingen en instructies heeft gelezen en opgevolgd.
Bewaar alle veiligheidsinformatie en -instructies voor toekomstig
gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of
persoonlijk letsel als gevolg van een onjuiste behandeling of het niet
in acht nemen van de veiligheidsinstructies.

Sleutel tot de symbolen

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

OPMERKIN
G!

"Opmerking" geeft informatie aan die als belangrijk wordt
beschouwd, maar die geen verband houdt met risico's.
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Productbeschrijving
GoXtreme Vision+ is een 4K-camera. De camera maakt video's en
foto's in een ultra-groothoek van 170°. Het 2"/5cm scherm is een
touchscreen waarmee u de camera comfortabel en intuïtief kunt
bedienen. Het heeft een 30m waterdichte behuizing en een breed
scala aan beugels en accessoires zoals de polsafstandsbediening.

Beoogd gebruik
Het product is geschikt voor elke vorm van 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 onder de 3 jaar.
Bevat kleine onderdelen. Risico op verstikking.

4

WAARSCHUWING
Het product is niet waterdicht. Het mag alleen onder water worden
ondergedompeld in de meegeleverde behuizing.
•

•
•

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

Veiligheidsinstructies

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 voor gebruik zorgvuldig door.
•

Bescherm uw camera altijd tegen vallen, schokken en
trillingen.
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•

•

•
•

Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke
magnetische velden of radiogolven genereren om te
voorkomen dat ze het product beschadigen of de geluidsen beeldkwaliteit aantasten.
In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of
onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u
het apparaat onmiddellijk loskoppelen van de oplaadkabel
en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.
Gelieve het product niet te demonteren.
Gooi het afval en de resten aan het einde van de
levensduur van het product weg volgens de plaatselijke
wet- en regelgeving.

Bedrijfsomgeving
•

•

•

Het product mag niet worden blootgesteld aan grote
verschillen in temperatuur en vochtigheidsgraad om
condensatie in de behuizing of achter de lens te voorkomen.
Bewaar het product op een koele plaats (bij
kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel
het nooit bloot aan hoge temperaturen of langdurige
blootstelling aan direct zonlicht.
Bescherm het product tegen vallen, schokken en stoten.
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Beschrijving van de camera

1. Opname / OK
2. In-/uitschakelen / modus
3. Wifi / "Up"
4. "Omlaag"
5. Luidspreker
6. Wifi-lichtvertoning
7. USB
8. Microsd-slot
9. HDMI
10. Aanraakscherm
11. Batterijcompartiment
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Eerste gebruik van de camera

OPMERKIN
G!

Om een optimale werking van de camera te garanderen, dient u de
onderstaande stappen te volgen wanneer u de camera voor het
eerst gebruikt:

Stap 1: Plaatsen en opladen van de batterij
Voordat u het product voor het eerst gebruikt, moet u zich ervan
vergewissen dat het volledig is opgeladen.
•
•
•

•

•
•

Open het deksel van het batterijcompartiment en plaats de
batterij en laad deze ongeveer 5-6 uur op.
Houd het apparaat uit de buurt van kinderen tijdens het
opladen.
Zorg ervoor dat de camera tijdens het opladen is
uitgeschakeld. Als de camera automatisch wordt ingeschakeld
wanneer deze is aangesloten op een stroombron, schakel deze
dan uit zodat de batterij volledig kan worden opgeladen.
Het product mag alleen worden opgeladen via de USB-poort
van een computer of USB-voeding met een maximale
capaciteit van 1050mAh.
Ontkoppel de USB-kabel die op het product is aangesloten
voordat u het gebruikt.
De levensduur van de batterij is tot 90 minuten onder
optimale omstandigheden, afhankelijk van de instellingen en
de buitentemperatuur.
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Stap 2: De camera in- en uitschakelen
•
•

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

Stap 3: Aanraakscherm
Het scherm van de camera is een aanraakscherm, zodat u de camera
gemakkelijk kunt bedienen door het scherm aan te raken.

Batterijniveau

Modus

Beeldresolutie

Afspelen

Instellingen

STANDBY MODE:
Veeg naar rechts om
het scherm te
ontgrendelen.
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Stap 4: Stel de taal in
De camera is standaard ingesteld op Engels.
Activering van een andere taal:
1. Klik op het pictogram "Instellingen" op het scherm en kies
opnieuw "Instellingen".

2. In het instellingenmenu kunt u met behulp van de
pijltjestoetsen of met uw vinger naar het subpunt "Taal"
navigeren.
3. Selecteer daar uw taal.
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Stap 5: Plaats en formatteer de MicroSD-kaart

OPMERKIN
G!

•

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

•

Voor de beste resultaten raden wij het gebruik van
hoogwaardige klasse 10 MicroSD-kaarten met U3 High Speed
of hoger aan.
Zorg ervoor dat u een U3-geheugenkaart gebruikt bij het
opnemen van 4K-video. Het gebruik van een lagere waarde
kaart kan problemen veroorzaken met de snelheid van de
gegevensoverdracht vanwege de grote bestandsgrootte die
een 4K-video produceert.
De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.
MicroSD-kaart niet meegeleverd met het product.

•
•

LET OP!
Formatteren verwijdert alle bestanden op de kaart.

Formatteer de MicroSD-kaart:
1. Klik op het pictogram "Instellingen" op het scherm en kies
opnieuw "Instellingen".
2. In het instellingenmenu kunt u met de pijltjestoetsen of door
met uw vinger te scrollen naar het subpunt "Formaat"
navigeren.
3. Tik op de knop "Formatteren" en uw kaart wordt onmiddellijk
geformatteerd.
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Stap 6: Stel de datum en tijd in
1. Klik op hetpictogram "Instellingen" op het scherm en kies
opnieuw "Instellingen".
2. In het instellingenmenu kunt u met de pijltjestoetsen of door
met uw vinger te scrollen naar de submenu's "Tijdinstelling"
en "Datuminstelling" navigeren.
3. Voer daar de juiste informatie in.

Stap 7: Wijzig de modus
De aan/uit-knop is ook de modusknop.
Druk op deze knop om te schakelen tussen de modi:
Menu Video > Foto
U kunt de modus ook veranderen door met uw vinger van links naar
rechts over het scherm te vegen.
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Stap 8: Veranderen van de video/foto-instellingen
De video-instellingen worden gemaakt in de videomodus.
De foto-instellingen staan in de fotomodus.
1. Na het inschakelen staat de camera in de videomodus.
Druk op de modusknop om over te schakelen naar de
fotomodus.
2. Om de instellingen van uw foto- of video-opnamen te
wijzigen, tikt u op het pictogram "Instellingen" in de
betreffende modus.
3. Ga dan naar de functie die u wilt wijzigen.
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Video/foto-instellingen
Gedetailleerde

Algemene instellingen

instellingen

Terug naar

Camera-instellingen
Om de camera-instellingen te wijzigen, gaat u naar de algemene
instellingen.

Algemene instellingen

BEELDROTATIE:
Als u uw camera ondersteboven moet monteren, activeer dan de
beeldrotatie om ervoor te zorgen dat de video's "op de juiste manier"
worden opgenomen.
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WI-FI:
Tik op deze knop om de WiFi-functie in te schakelen. Druk op de
pijltjestoets omhoog om WiFi uit te schakelen.
WI-FI INFORMATIE:
• WiFi-naam - Geeft de netwerk-ID van het apparaat weer. Dit is
het netwerk dat u moet zoeken in de WiFi-instellingen van uw
telefoon om verbinding te maken met de camera.
• WiFi-wachtwoord - Dit is het wachtwoord dat u nodig hebt om de
verbinding tussen uw camera en uw telefoon tot stand te brengen.
• Reset WiFi: Als u uw wifi-wachtwoord vergeet (dat in de wifiapplicatie kan worden gewijzigd), kunt u de Reset WiFi-functie
gebruiken om het te resetten en de standaard wifi-instellingen te
herstellen.
NETWERKFREQUENTIE:
Selecteer de huidige frequentie van het elektriciteitsnet in uw land.
Een verkeerde instelling kan ervoor zorgen dat uw video's flikkeren als
ze met kunstmatig of fluorescerend licht worden opgenomen.
LED's:
Schakelt het blauwe LED-display aan of uit.
Als deze optie is ingeschakeld, gaat de LED-indicator branden
wanneer de camera wordt ingeschakeld en knippert deze om te
bevestigen dat de video-opname bezig is.
SCREENSAVER:
Om de levensduur van de batterij te verlengen, kan het schermna een
vooraf ingestelde tijd worden uitgeschakeld. Als het scherm tijdens
de opname wordt uitgeschakeld, heeft dit geen invloed op de

15

opname. Druk gewoon op de ontspanknop om het scherm weer in te
schakelen.
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING:
Om de levensduur van de batterij te verlengen, kan de camera na een
vooraf ingestelde tijd worden uitgeschakeld.
GELUIDSAANPASSING:
Regelt het volume van de toetstonen.
FORMAAT VAN DE DATUM:
Kies de gewenste optie voor het weergeven van de datum op het
scherm, in opnames en foto's.
Opmerking: U kunt de tijd- en datumstempel van uw video's en
opnames verwijderen door de optie "Tijdstempel" te selecteren in de
video- of foto-instellingen.
FORMAT:
Voor maximale compatibiliteit tussen de geheugenkaart en de
camera moet de geheugenkaart altijd in de camera worden
geformatteerd voor het eerste gebruik.
Druk op FORMATEREN om het opmaakproces uit te voeren.
WAARSCHUWING: Formatteren zal alle bestanden die op de kaart
zijn opgeslagen, verwijderen. Zorg ervoor dat er van alle belangrijke
bestanden een back-up wordt gemaakt voordat u gaat formatteren.
DEVICE INFO:
Toont belangrijke informatie over de huidige firmwareversie van de
camera. Tik op het scherm om terug te keren naar het
instellingenmenu.
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STANDAARDINSTELLINGEN:
Zet alle camera- en menu-instellingen terug naar de
fabrieksinstellingen.

Video- en fotofuncties
Veeg UP op het scherm en kies tussen de verschillende functies:

Sluit

Kies een functie

VIDEO:
Druk op de opnameknop om de opname te starten.
Het videopictogram op het scherm wordt rood om aan te geven dat
de camera aan het opnemen is.
Druk nogmaals op de opnameknop om de opname te stoppen.
Om gedetailleerde instellingen (zoals videoresolutie) uit te voeren,
drukt u op het pictogram "Instellingen".
Na het aanpassen van een bepaalde instelling drukt u op het
pictogram Terug om terug te keren.
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SLO-MO:
Neemt een slow-motion video op.
Druk op het pictogram "Instellingen" om slow motion snelheid en
andere opties te selecteren.
LOOP:
Als de optie 'Loop Recording' is geactiveerd, neemt de camera een
video op voor de geselecteerde periode. Na deze tijd begint de
camera een nieuw bestand op te nemen voor dezelfde tijd.
Elke keer dat een nieuwe opname wordt gestart, wordt de laatste
automatisch overschreven.
Druk op het pictogram Instellingen om de duur van de lusopname in
te stellen.
LAPSE:
In de time-lapse-modus kan een video-opname die over een langere
periode wordt genomen, worden gecomprimeerd tot een video met
slechts enkele minuten afspeeltijd. Dit creëert een time-lapse effect.
Druk op het pictogram "Instellingen" om de instellingen uit te voeren.
FOTO:
Druk op de opnameknop om een foto te maken.
Het foto-icoontje op het scherm zal kort rood knipperen om aan te
geven dat er een foto is genomen.
Om gedetailleerde instellingen (zoals beeldresolutie) uit te voeren,
drukt u op het pictogram "Instellingen".
Na het aanpassen van een bepaalde instelling drukt u op het
pictogram Terug om terug te keren.
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AUTO:
Wanneer de automatische opnamefunctie is geactiveerd, maakt de
camera automatisch een reeks foto's totdat de ontspanknop wordt
ingedrukt om de reeks te stoppen.
Druk op het pictogram Instellingen om het tijdsinterval tussen elke
foto in te stellen.
BURST:
Met de Burst Photo-functie kunt u met één druk op de sluitertoets
meerdere foto's achter elkaar maken.
Druk op het pictogram Instellingen om het aantal foto's per seconde
te selecteren.
TIMER:
Wanneer de zelfontspanner (timer) is geactiveerd, maakt de camera
automatisch een foto na een ingestelde vertraging.
Druk op het pictogram "Instellingen" om de afteltijd in te stellen.

Snelkoppelingen
Veeg het scherm omlaag om andere functies te zien:
Audio opname aan/uit

WiFi aan

Zet de camera uit

Schermvergrendeling
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Afspeelmodus
Druk op het weergavesymbool om de weergavemodus te openen.
•
•
•
•

De teller bovenin het scherm toont het totaal aantal
beschikbare bestanden.
Tik op het linker (<) en rechter (>) pictogram om door de
verschillende bestanden te navigeren.
Tik op de afspeelknop om het afspelen van de video te
starten.
Tik op een willekeurige plaats op het scherm om het afspelen
te pauzeren.

Afspeelmodus

Video afspelen
Volgende bestand

Bestand verwijderen

Terug naar
20

Afstandsbediening
Gebruik de meegeleverde afstandsbediening:
U kunt elke opname starten met de afstandsbediening.
Druk op de opnameknop op de afstandsbediening om de opname te
starten.
Druk nogmaals op de knop om de opname te stoppen.

OPMERKING

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

!
Aansluiting op de "XDV PRO" app
1. Voordat u de WiFi-functie gebruikt, gaat u naar de App Store
of GooglePlay en installeert u de XDV PRO-app op uw
smartphone of tablet-pc.

ANDROID

iOS
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2. Zet de WiFi-functie van de camera aan:
Houd de WiFi knop ongeveer 3-5 seconden ingedrukt om WiFi
te activeren. Het indicatielampje knippert geel om te
bevestigen dat WiFi met succes is geactiveerd.
3. Verbindingsstappen:
a. Veeg het scherm omlaag en klik op het WiFi-pictogram om de
functie te openen.
b. verschijnt op het display:
Wi-Fi ID: GoXtreme Vision_xxxx Wi-Fi PWD: 12345678
c. Open nu de WiFi-instellingen op uw smartphone om de
camera te selecteren uit de beschikbare draadloze netwerken.
d. Het wachtwoord voor het tot stand brengen van de verbinding
is 12345678.

OPMERKIN
G!

•

Zorg ervoor dat je de juiste app hebt gedownload.

•

Houd er rekening mee dat draadloze overdracht van
bestanden via de app niet mogelijk is voor video's met een
hogere resolutie dan 1080p. Bestanden met een resolutie
hoger dan 1080p kunnen alleen met een computer of
kaartlezer worden overgezet.

•

Als u de app voor de Live View gebruikt, wordt alleen
netwerkinformatie op het camerascherm weergegeven.

•

Wanneer u klaar bent met verzenden, dient u de WiFi-functie
te deactiveren om de batterij te sparen.
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Schakel de WiFi-functie uit:
Druk kort op de WiFi knop om het uit te schakelen. Het
indicatielampje gaat uit om te bevestigen dat WiFi is
uitgeschakeld.
•

Als de smartphone zich in de buurt van een router bevindt, zal
deze vaak automatisch verbinding maken met het
routernetwerk (waarvan je het wachtwoord hebt opgeslagen)
en niet met de camera.
Probeer de camera verder weg van de router aan te sluiten,
zodat deze geen verbinding maakt met het routernetwerk.
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Technische specificaties

Videoresolutie

Fotoresolutie

4K (30 fps)
2,7K (30 fps)
1080p (120/60/30 fps)
720p (240/120/60/30 fps)
16M (geïnterpoleerd)
13M (geïnterpoleerd)
8M

Toon

2.0"/5cm aanraakscherm

Sensor

12MP

Waterdichte behuizing

Waterdicht tot 30m

Microfoon/luidspreker

Geïntegreerde

Brede hoek

170°

slowmotion

1080p: 4x, 2x / 720p: 8x, 4x

Time Lapse Video

0,5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s

Tijdsverloop foto

3s / 10s / 15s / 20s / 30s Foto-intervallen

Serie foto's

3 fps, 5 fps, 10 fps

Loop opname

5min / 10min / 20min / 60min
Intervallen

Zelfontspanner

Uit / 3s / 5s / 10s / 20s

Witbalans

Auto / Daglicht / Bewolkt / Gloeiend /
Fluorescerend

WiFi-functie

Geïntegreerde
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WiFi-frequentie

2.4 GHZ

Bestandsformaten

MP4, JPG

Interface

HDMI, USB 2.0 Micro

Batterij

Verwisselbare 1050mAh Li-Ion batterij

Afmetingen van het
product

60 x 41 x 30 mm

Extern geheugen

- Ondersteuning van MicroSD-kaarten tot
max. 64GB
- Vereisten: U3-klasse10 kaarten of
hoger
- Kaart niet inbegrepen in de levering

Leveringsomvang
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Camera
Waterdichte behuizing
Tweede deksel voor de
behuizing
(niet waterdicht)
Afstandsbediening
Hoek voor beugels
Statiefadapter

Monopod adapter
Houder met clip
Fietsen monteren
Helmsteun
Batterij
USB-kabel
Gebruiksaanwijzing
EN/DE

Gebruiksaanwijzingen in andere talen kunnen worden gedownload
via https://bit.ly/VisionPlus21 of
www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme_vision_plus
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Apparaten die met dit symbool zijn
gemarkeerd, mogen niet bij het huisvuil
worden weggegooid!
U bent wettelijk verplicht om oude apparaten
G!
en batterijen en accu's gescheiden van het huishoudelijk afval af te
voeren.
Informatie over inzamelpunten die oude apparaten/accu's gratis
accepteren, kunt u opvragen bij uw gemeente of gemeente.

OPMERKIN

Verwijdering
Gooi de verpakking weg:
Gooi de verpakking weg volgens het type. Voeg karton en
kartonnen dozen toe aan het oud papier en de folies aan de
recyclagebedrijven.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of
batterijen die door gebruikers in particuliere huishoudens in
de Europese Unie worden verwijderd:
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat
het niet met het huishoudelijk afval kan worden weggegooid. U dient uw
oude apparaat en/of batterij af te voeren door deze te overhandigen aan
het daarvoor bestemde inzamelsysteem voor het recyclen van elektrische
en elektronische apparatuur en/of batterijen. Neem voor meer informatie
over het recyclen van dit apparaat en/of de batterij contact op met uw
plaatselijke stadskantoor, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of uw
dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval. Het recyclen van
materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt
ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de
mens en het milieu beschermt.
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WAARSCHUWING
Waarschuwing met betrekking tot de batterij:
- Haal de batterij niet uit elkaar en sla er niet op. Let op dat u de
batterij niet kortsluit. Stel de batterij niet bloot aan hoge
temperaturen. Blijf de batterij niet gebruiken als deze lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij wordt vervangen door
een verkeerd type, bestaat er een explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen ontploffen als ze worden blootgesteld aan een
open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.
- Voer gebruikte batterijen af volgens de plaatselijke voorschriften.
- Voordat u het apparaat weggooit, verwijdert u de batterij en gooit u
deze apart weg.

Verklaring van overeenstemming
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 overeenstemming kan hier worden gedownload:
www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_vision_plus.pdf
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