ANMÄRKNINGAR OM SÄKERHET
• !!!! VARNING: Kameran är inte lämplig för barn under 36 månader på
grund av kvävningsrisk.
• !!!! VARNING: Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.
• Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält
eller radiovågor, för att förhindra att produkten skadas eller påverkar
ljudet och bildkvaliteten.
• Förvara kylen (vid rumstemperatur) på en torr och dammfri plats och
exponera aldrig produkten för höga temperaturer eller permanent direkt
solljus.
• Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt
kommer ut ur enheten, koppla loss den omedelbart från laddningskabeln
och ta bort batteriet för att undvika brand.
• !!!! VARNING: Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock
och stängningar på kameran och undervattenshuset är stängda och täta.
• Rengör höljet och låt det torka efter användning i salt eller klorerat
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vatten.
• Kameraet ska inte utsättas för hög temperatur och fuktighetsskillnader
för att förhindra kondens i höljet eller bakom linsen.
• Efter användning under vatten måste huset vara öppet för att undvika
kondens.
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MONTERA DIN KAMERA

KOMMA IGÅNG

Fäst din kamera på hjälm, kläder eller utrustning.

Sätt på kameran och tryck upprepade gånger
på Start/ Läges-knappen för att gå igenom
kameralägen.

SPELA IN VIDEO
720p 30fps/VGA 30fps

SPELA UPP
Titta på dina filmer och
foton på skärmen.

INSTÄLLNINGAR
Tryck på "Nedåt" för att komma
åt inställningarna:
Videoinställningar, fotoinställningar
och systeminställningar

Tryck upprepade gånger på Slutar/ Tillvals-knappen
för att gå igenom tre inställningar.

FOTOINSTÄLLNINGAR

Använd Uppåt- eller Nedåt-knapparna för att gå
igenom inställningsalternativen och tryck på Slutar/
Tillval för att välja önskad inställning.

VIDEOINSTÄLLNINGAR
1) HD 720p* 30fps (interpolerar)
480p (640x480) 30fps

1) Upplösning: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (interpolerar)
2) Enstaka foto: Av/ På
3) Kaskadfoton: Av/På
4) Tidsfördröjning: Av/2s/10s

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

2) Datummärkning: Av/ Datum & Tid
3) Exponering:
+-2,0/+-1,7/+-1,3/+-1,0/+-0,7/+-0,3/0
Efter ha uppnått en max. videoinspelningstid på
29 minuter stoppar kameran automatiskt.
Den kan endast startas om manuellt.

1) Ljud: På/ Av, Start-upp 1/2/3/Inget, Pip På/Av,
Volym 0/1/2/3
2) Strömfrekvens: 50Hz/60Hz
3) Panelskydd (Skärmsläckare):
30sec/1min/3 min/ 5 min

WEBCAM (ONLY FOR WINDOWS)
Din actionkam har också en webbkamera-funktion.
Följ följande steg för att använda din kam som webbkamera:
- Ta bort batteriet och minneskortet.
- Anslut kameran till din dator med den medföljande
USB-kabeln.
- Om du uppmanas att välja det alternativet PC-Cam eller Web
Cam.
- Om du använder Windows kommer drivrutininstallationen att
vara automatisk och slutförd inom två minuter.
VÄNLIGEN NOTERA:
Observera att webbkamfunktionen endast tillhandahåller video
och inte inkluderar ljud.
För ljud krävs ett headset eller hörlurar med inbyggd mikrofon
enligt många smartphones.
Observera att du kan behöva ange inställningarna för alla
appar eller program du använder (t.ex. Skype) så att du kan
välja din actionkam som det föredragna webbkamalternativet.

4) Spara ström: Av/1 min/ 3min/ 5min
5) Datum & tid: ÅÅÅÅ/MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ,
MM/DD/ÅÅÅÅ
6) Språk: engelska, tyska, italienska, portugisiska,
holländska, franska, tjeckiska, polska, turkiska,
ryska, japanska, koreanska, thai, traditionell
kinesiska
7) Format: Nej/ Ja
8) Återställ allt: Nej/ Ja
9) Version

SPARA/ MIKRO SD KORT

TA VIDEO + FOTON

LADDA BATTERIET

Tryck på Slutar/ Tillvalsknappen för att starta/ stoppa
inspelning.

Om inspelning pågår när batteriet når 0%,
kommer kameran att spara filen och stänga AV.

Tryck på Nedåt/ Slutar-knappen för att ta en bild.

För att ladda batteriet:
1. Anslut kameran till en dator eller USB-laddare.
2. Laddningsljuset kommer att vara PÅ medan
batteriet laddar.
3. Laddningsljuset slås AV när batteriet är helt
laddat.

Den här kameran är kompatibel med 8GB, 16GB,
och 32GB mikroSD, mikroSDHC, och mikroSDXC
minneskort.
Du måste använda ett mikroSD-kort med en klass
10 hastighetsklassificering.
Vi rekommenderar användning av minneskort av
välkända tillverkare för att maximal pålitlighet vid
aktiviteter med mycket vibrationer.

Laddningstid: omkring 4 timmar

Alla produktspecifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan
komma att ändras utan föregående meddelande.
Easypix GmbH förbehåller sig rätten till fel eller utelämnanden.
För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Tillverkaren förklarar härmed att CE-märkningen har anbringats på
denna produkt i enlighet med de väsentliga kraven och relevanta
bestämmelser i europeiska direktiv.

Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning
och / eller batterier / ackumulatorer av konsumenter i privata
hushåll inom Europeiska unionen.
Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att
produkten inte får kasseras med papperskorgen. Du måste överlämna din
gamla utrustning och / eller batterier / ackumulatorer till lämpliga
insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och /
eller batterier / ackumulatorer. För mer information om återvinning av denna
enhet och / eller batterier / ackumulatorer, kontakta ditt lokala stadskontor,
butiken där du köpte enheten eller en avfallshanteringstjänst. Återvinningen
av material bidrar till att spara naturresurser och säkerställer ett säkert sätt
för mänsklig och miljömässig hälsa.

Varning om batteriet
• Demontera inte eller slå i batteriet. Var försiktig så att du inte
kortslut batteriet. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer.
Sluta använda batteriet om det läcker ut eller expanderar.
• Ladda alltid via systemet. Om batteriet byts ut av fel typ, finns det risk för
explosion.
• Håll batteriet borta från barn.
• Batterier kan explodera vid öppen eld. Kasta aldrig batterier i elden.
• Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
• Ta bort batteriet innan du tar bort enheten och kassera det separat.

AVFALLSHANTERING
Kassera förpackningen
Sortera materialet i förpackningen. Ge papp och papp till
papperspapperet, glidbanorna måste återvinnas.

Varning om hårdvaran
Kameran är inte lämplig för barn under 3 på grund av kvävning.

