VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
- !!!! ATTENTIE: De camera is niet geschikt voor kinderen onder de
36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.
- !!!! ATTENTIE: Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.
- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden
of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt
beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.
- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en
stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of
permanent direct zonlicht.
- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename
geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen
van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.
- !!!! ATTENTIE: Voordat u de camera in het water gebruikt, moet u ervoor
zorgen dat alle deksels en sluitingen van de camera en de
onderwaterbehuizing gesloten en verzegeld zijn.
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- Na gebruik in zout of gechloreerd water, reinigt u de behuizing en laat
u deze drogen.
- De camera mag niet worden blootgesteld aan hoge temperatuur- en
vochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of achter de lens
te voorkomen.
- Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven staan om
condensatie te voorkomen.

HANDLEIDING

BASISELEMENTEN

Sluit/selecteer knop

MicroSD slot
Microfoon

Op knop

Werkingsindicatie
Batterijindicator

Stroom/modus knop

Micro
USB poort
Lens

Scherm

Luidspreker
Neer/Instellingen

WATERBESTENDIGE OMHULZING

Selecteer/sluit knop

Gleuf

Batterij deur gleuf

Op knop

Neer/instellingen knop
Batterij deur

Stroom/modus knop

UW CAMERA OPHANGEN

BEGINNEN

Hang uw camera op aan de helmen, gereedschap
en uitrusting.

Zet de camera en druk verschillende keren op de
stroom/modus knop om door de camera modussen
te gaan.

VIDEO OPNEMEN
720p 30fps/VGA 30fps

TERUGSPELEN
Uw video’s en foto’s op het
scherm bekijken.

INSTELLINGEN
Druk op de "Neer" -toets om toegang
te krijgen tot de instellingen:
Video instellingen, foto instellingen en
systeem instellingen

Druk verschillende keren op de sluiter/selecteer
knop om door de drie instellingen te gaan.

FOTO INSTELLINGEN

Gebruik de op en neer knop om te navigeren door de
instellingen opties en druk op de Sluiter/Selecteer
de gewenste optie.

VIDEO INSTELLINGEN
1) HD 720p* 30fps (*interpoleert)
480p (640x480) 30fps

1) Resolutie: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpoleert)
2) Enkel shot: Uit/Aan
3) Plotse foto: Aan/Uit
4) Tijd sprong: Uit/2s/10s

SYSTEEM INSTELLING

2) Datum stempel: Uit/Datum & Tijd
3) Tentoonstelling:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Nadat u een max. video opname tijd van
29 minuten bereikt, zal de camera automatisch
stoppen. Het kan enkel manueel herstart worden.

1) Geluiden: Aan/Uit, Opstarten 1/2/3/Geen, Biep
Aan/Uit, Volume 0/1/2/3
2) Stroom frequentie: 50Hz/60Hz
3) Paneel bescherming (Screen saver):
30sec/1 min/3 min/5 min

4) Stroom opslaan: Uit/1 min/3 min/5 min
5) Datum & Tijd: YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY
6) Taal: Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees,
Nederlands, Frans, Tsjechisch, Pools, Turks,
Russisch, Koreaans, Thai en traditioneel Chinees.
7) Formaat: Neen/Ja
8) Alles opnieuw instellen: Neen/Ja
9) Versie

VIDEO + FOTO’S OPNEMEN
Druk op de sluiter/Selecteer de knop om de opname
te starten/stoppen.
Druk op de neer/sluiter knop om een foto te nemen.

OPSLAG/MICRO SD KAARTEN
Deze camera is compatibel met 8GB, 16GB, en 32GB
capaciteit microSD, microSDHC, en microSDXC
geheugenkaarten. U moet een microSD kaart met
een kaart klasse 10 snelheids bereik gebruiken.
We bevelen aan dat u merknaam geheugen kaarten
gebruikt voor maximale betrouwbaarheid in
activiteiten met hoge trillingen.

DE BATTERIJ OPLADEN
Indien de opname gebeurt, wanneer de batterij 0%
bereikt, dan zal de camera het bestand opslaan en
UIT schakelen.
Batterij opladen:
1. Verbind de camera met een computer of een
USB stroom bevoorrader.
2. Het licht voor de oplaadstatus blijft AAN terwijl
de batterij aan het opladen is.
3. Het licht voor de oplaadstatus zal UITschakelen
indien de batterij volledig is opgeladen.
Oplaadtijd: ongeveer 4 uren.

WEB CAM (VOOR WINDOWS)
Uw actiefilmcamera beschikt ook over een webcamfunctie.
Om je cam als webcam te gebruiken volg je de volgende
stappen:
- Verwijder de batterij en de geheugenkaart.
- Sluit de camera aan op uw computer met de meegeleverde
USB-kabel.
- Selecteer de optie PC-Cam of Web Cam als daarom wordt
gevraagd.
- Als u Windows gebruikt, wordt de installatie van het
stuurprogramma automatisch en binnen 2 minuten voltooid.
LET OP:
Houd er rekening mee dat de webcamerafunctie alleen video
biedt en geen audio bevat.
Voor audio is een headset of een oortelefoon met in-line
microfoon nodig, zoals die bij veel smartphones wordt
geleverd.
Houd er rekening mee dat u mogelijk de instellingen van een
app of programma dat u gebruikt (bijv. Skype) moet invoeren,
zodat u uw actiecamera kunt selecteren als de gewenste
webcam-optie.

Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix
GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken.
Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
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 conformiteit kan hier gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

AFVAL
Verpakking weggooien
Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en
karton toe aan het papierafval, de folie moet gerecycled
worden.

Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en/of batterijen door consumenten in particuliere
huishoudens in de Europese Unie.
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het
product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw
afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste
inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het recyclen van deze
apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de
winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf.
Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke
hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de
menselijke gezondheid en het milieu.
Batterij Waarschuwing
- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan.
Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel
de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze
lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij door een verkeerd type wordt
vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit
batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat
u het apparaat weggooit.
Waarschuwing voor kleine onderdelen
De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege
het risico van verstikking.

