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BESCHRIJVING VAN DE CAMERA

LCD-scherm

  Knop voor inschakelen / uitschakelen / 
video-opname

Rood lampje voor voeding / lading

Groen lampje video-opname /  
gegevensoverdracht

Objectief

 Fotostartknop

  Knop stoppen video-opname / 
WiFi inschakelen (lang indrukken)

Statuslampje WiFi

Indicatorlampje 
opname

De microSD-kaart  
plaatsen

Mini-USB aansluiting

Microfoon

Geen standaard schroef 
(Kodak)
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LCD-SCHERM

100-0088
2H30

1080P- 30
1

5 6

2
3
4 7

Pictogrammen Functies

1
        Modus video-opname

    A   Fotomodus

2
1080P-30 Videoresolutie

5MP Fotoresolutie

3
100-0088 Aantal opgenomen bestanden

00:00:01 Opnameduur

4
2u30 Resterende opnameduur

1888 Aantal resterende foto's

5 WiFi

6   Meetmethode van de omgevingsbelichting

7 Batterijniveau
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EERSTE STAPPEN
DE BATTERIJ OPLADEN

4h

12

6

39

DE MICRO-SD-KAART PLAATSEN

Compatibele kaarten: MicroSD klasse 10 van 8 tot 64 GB.

EEN WATERDICHTE DOOS GEBRUIKEN

Antidampdoekjes (optioneel)

De waterdichte doos is speciaal ontworpen voor uw G-EYE-camera. Deze is 
waterdicht tot 100 meter diepte en biedt een bescherming tegen schokken.
De doos is bedoeld voor gebruik bij watersport, duiken of sportieve activiteiten in 
een vochtige omgeving. Het gebruik ervan vermindert de capaciteit van de 
camera om geluid op te nemen.
LET OP 
ÎÎ Om een perfecte waterdichtheid te garanderen, is het belangrijk een goede 
waterdichtheid te garanderen. Kleine stofdeeltjes of zandkorrels kunnen de 
waterdichtheid van de doos beschadigen. U kunt gemakkelijk de dichting 
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verwijderen om met zuiver water te spoelen. Maak de dichting droog en plaats 
deze opnieuw in de juiste richting.

ÎÎ Om de aanwezigheid van waterdamp of condens op de doos, veroorzaakt door 
het temperatuurverschil binnen en buiten de doos, te beperken, is het sterk 
aanbevolen bij elk gebruik een antidampdoekje in de doos te plaatsen. Dit 
accessoire is afzonderlijk verkrijgbaar in alle winkels van DECATHLON en op 
decathlon.com.

DE CAMERA GEBRUIKEN
INSCHAKELEN

> 3 s

UITSCHAKELEN

> 4 s
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EEN VIDEO OPNEMEN

00:00:00
2H30

1080P- 30

00:18:22
2H30

1080P- 30

100-0088
1888

5M

1. START

2. STOP

2. STOP

1. START

De camera GEONAUTE G-EYE 300 is uitgerust met 2 TV-STANDAARDEN, PAL 
en NTSC. U kunt uw type kiezen in de algemene parameters (zie pagina 10).

FOTO'S MAKEN

100-0088
2H30

1080P- 30

100-0088
1888

5M

100-0089
1887

5M

WIFI IN-/UITSCHAKELEN

100-0087
2H30

1080P- 30

10 s
100-0087
2H30

1080P- 30

10 s

> 4 s > 4 s

Deze camera bevat een WiFi-technologie met 2 opties (AP voor gebruik met 
smartphone of STA voor gebruik met afstandsbediening – zie instelling op pagina 
10). 
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Zodra WiFi is geactiveerd, hebt u de keuze uit het volgende.
ÎÎ U kunt uw camera besturen en instellen via uw smartphone na het downloaden 
van de "G-Eye APP" van GOOGLE PLAY (Android) en APPLE STORE (IOS). 
Wanneer WiFi is geactiveerd, verspreidt de camera een WiFi-hotspot die als 
SSID de naam van de camera heeft. Het standaard wachtwoord is: 00000000.

ÎÎ Bestuur uw camera via de afstandsbediening GEYE 2 REMOTE (afzonderlijk 
verkrijgbaar). Volg de richtlijnen die bij de afstandsbediening zijn geleverd.

DE CAMERA INSTELLEN
ÎÎ Om door de menu's te navigeren, gebruikt u de volgende knoppen: 

Enter /  
De selectie valideren

Volgend scherm /  
Doorlopen Vorig scherm

VERANDEREN VAN MODUS

00:00:00
2H30

1080P- 30

100-0088
1888

5M

Lang drukken

Klassieke videomodus 
(geluid en beeld).

Videomodus zonder geluid.

Alleen audio-opname.

Timelapse-videomodus(1) (2).

Videotimer.

Modus Enkele foto.

Modus foto's in serie.

A Timelapse-fotomodus(3).

Fototimer

M Toegang tot parameters in 
verschillende modi.

(1)  Maakt een versnelde film door beelden met regelmatige intervallen op te nemen 
(mp4-formaat). 

(2)  Functie niet beschikbaar in 720 p 100/120 FPS en in WVGA.
(3)  Maakt automatisch foto's met regelmatige intervallen (jpeg-indeling).
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DE VIDEOMODI INSTELLEN

00:00:00
2H30

1080P- 30 M
M

Lang drukken Kort drukken:Kort drukken:

Menu's Opties
Klassieke videomodus 
(geluid en beeld)

   

Videomodus zonder 
geluid

Alleen audio-opname

Timelapse-videomodus(1)

 

Tijdsinterval tussen 
videobeelden:
1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s.

Videotimer Stelt de start van de video-
opname uit:
5 s / 10 s / 20 s.

Videoresolutie (2)

 

1920 x 1080 30 fps, 16:9
1280 x 720 60 fps, 16:9
848 x 480 120 fps, 16:9

Kijkhoek (3)

 

Groot / Gemiddeld / Smal / 
Klein.

Videodebiet (4)

 

Normaal videodebiet /  
hoog videodebiet

Nonstop-opname (5)

 

Activeren/deactiveren van 
nonstop-opname.

Draaien van het beeld (6)

 

Activeren/deactiveren van 
verticaal draaien van het 
beeld.

Chromakey van de 
datum (3)

 

Activeren/deactiveren van de 
chromakey van de datum van 
de video.
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(1)  Functie niet beschikbaar in 720 p 100/120 FPS en WVGA.
(2)  het aantal beelden per seconde (fps) kan variëren afhankelijk van de gekozen 

TV-standaard. (zie pagina 10). De maximale fps is voor een NTSC-standaard 
van de TV. Als de PAL-standaard is gekozen, wordt 30 fps bijvoorbeeld 25 fps.

(3) Functie niet beschikbaar in WVGA.
(4)  Een hoog binair videodebiet geeft een betere definitie van het beeld, maar 

gebruikt meer geheugenruimte.
(5)  Als de geheugenkaart vol is, neemt de camera op over het oudste bestand om 

door te kunnen gaan met opnames.
(6) Kan nodig zijn als u de camera verticaal bevestigt.

DE FOTOMODI INSTELLEN

100-0088
1888

5M M
M

Lang drukken Kort drukken:Kort drukken:

Menu's Opties
Modus Enkele foto

   

Modus foto's in serie Aantal foto's per seconde:
3 / 6 / 8.

Timelapse-fotomodus

A

Tijdsinterval tussen foto's:
0,5 s / 1 s / 2 s / 3 s / 5 s / 
10 s / 20 s.

Fototimer Stelt de start van het maken 
van foto's uit:
3 s / 5 s / 10 s.

Fotoresolutie 5 MP

Chromakey van de 
datum

 

Activeren/deactiveren van de 
chromakey van de datum in 
de foto.
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ALGEMENE INSTELLINGEN

100-0088
1888

5M M
M

Lang drukken Kort drukken:Kort drukken:

Menu's Opties
Pieptoon

 

Activeren/deactiveren van de pieptoon:
UIT: geen pieptoon
MIDDEN: volume op 50%
STANDAARD: volume op 100%

LED-indicators

 

Activeren/deactiveren van de 
statusindicaties van de camera.

Infoweergave (1)

TITLE
 

Activeren/deactiveren van contextuele 
informatie op het scherm tijdens de 
opname.

Belichtingsinstelling (2)

 

Activeren/deactiveren van de 
belichtingsmeting op de centrale zone 
van het gezichtsveld.

Automatisch 
inschakelen stand-by

 

Activeren/deactiveren van de 
automatische stand-by.
OFF / 2 min / 5 min / 10 min.

Tv standaard
TV

 

Selecteer de tv-standaard:
PAL (50 Hz) / NTSC ( 60 Hz) (3).

WIFI

 

Stel WiFi in:
AP voor smartphonetoepassing /
STA voor afstandsbediening.

Taal

 

Kies de taal

Datum

 

Stel de datum en tijd in.

Bestanden 
verwijderen

DELETE  

Verwijder bestanden of formatteer de 
microSD-kaart.
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Menu's Opties
RESET

 

De standaardinstellingen herstellen 
(zie pagina 11).

Versie van de 
firmware Ver:C.E2.20

 

Nummer van de softwareversie van de 
camera.

(1)  Specifieke functie voor het accessoire G-EYE2 LCD BACKPACK.
(2)  De camera past automatisch de ISO-gevoeligheid aan op basis van een meting van de 

omgevingsbelichting.
(3)  In PAL-formaat (50 Hz) zal de vloeiende weergave (beelden / seconde) 25/ 50/ 100 FPS 

zijn, afhankelijk van de geselecteerde resolutie. 
In NTSC-formaat (60 Hz) zal de vloeiende weergave 30/ 60/ 120 FPS zijn, afhankelijk 
van de geselecteerde resolutie.

STANDAARD PARAMETERS

Video 

Resolutie 1920 x 1080 @ 30 fps
Kijkhoek Groothoek
Debiet video Hoog
Herhaalde opname Uitgeschakeld
Terug naar het beeld tot 180° Uitgeschakeld
Weergave van de datum Uitgeschakeld

Foto 
Resolutie 5 megapixels
Beeldopnamemodus Eenvoudig
Weergave van de datum Uitgeschakeld

Algemeen

Pieptoon 100%
LED-indicator Ingeschakeld
Automatisch inschakelen stand-by Uitgeschakeld
TV-uitgang NTSC
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DE BESTANDEN OVERDRAGEN

Recupereer de bestanden zoals op een USB-sleutel.

DE FOTO'S/ VIDEO'S TONEN OP EEN TV
Met behulp van een mini-USB-/AUDIO VIDEO-COMPOSIET-kabel en het 
accessoire "G-Eye 2 LCD" (beide producten worden afzonderlijk verkocht), kunt u 
uw foto-/ video-inhoud tonen op een televisie.

EEN ZELFKLEVENDE PAD BEVESTIGEN
De zelfklevende pads moeten gebruikt worden om uw camera op vlakke, harde en 
stevige ondergronden te bevestigen. De 3MTM sticker biedt een sterke hechting. 
U moet wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen tijdens het bevestigen van deze 
pad.
ÎÎ Reinig en droog de oppervlakte waarop de pad gekleefd wordt.

ÎÎ Zorg ervoor dat de oppervlakte zo glad mogelijk is.

ÎÎ Plaats de pad op een droge plek waar de temperatuur gemiddeld is, bij 
voorkeur binnen.
ÎÎ Laat 24u rusten voordat u gaat sporten.

OPMERKING: Deze pad slechts één keer herbruikt worden maar hij kan 
gemakkelijk verwijderd worden met de warmte van bijvoorbeeld een haardroger.
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

-10°C
-50°F

45°C
113°F

ÎÎ Hanteer het apparaat met zorg, laat het niet vallen en stel het niet aan grote 
schokken bloot.

ÎÎ Opgelet, dit product is niet waterdicht zonder de waterdichte doos, stel het niet 
bloot aan waterstralen en dompel het niet onder.

ÎÎ Voor meer veiligheid, kunt u best de knoppen niet bedienen tijdens de 
handeling. De deconcentratie kan gevaarlijk zijn.

ÎÎ Haal het product niet uit elkaar, dat kan schade veroorzaken en annuleert de 
garantie.

ÎÎ Bij gebruik in koude temperaturen (temperatuur lager dan -10°C) kan een 
verlaging van de batterijcapaciteit veroorzaken en zo dus ook een vermindering 
van de autonomie.
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GARANTIES, WETTELIJKE VERMELDINGEN
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

•	 GEONAUTE is niet aansprakelijk bij ongevallen en verwondingen door het hanteren 
of gebruik bij risicosporten. Meer bepaald, GEONAUTE wil de gebruiker sensibiliseren 
voor de deconcentratie die mogelijk gelinkt is met het gebruik van het product in 
gevaarlijke omstandigheden.

•	 De gebruiker wordt gewaarschuwd voor het feit dat hij de juridische verantwoordelijkheid 
draagt voor beeldopnames, het delen en de publicatie van beelden die met het product 
opgenomen worden.

GARANTIE
•	 GEONAUTE garandeert de eerste koper van dit uurwerk dat het geen fouten vertoont 

met betrekking tot de materialen of de vervaardiging en dit gedurende een periode van 
twee jaar vanaf de aankoopdatum. Bewaar uw kassabon zorgvuldig, het is tevens uw 
aankoopbewijs.

•	 De garantie dekt geen schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet 
naleven van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik of aan ongelukken, aan onjuist 
onderhoud of aan een commercieel gebruik van het product.

•	 De garantie dekt geen schade veroorzaakt door herstellingen die door personen, die 
niet door GEONAUTE bevoegd zijn, uitgevoerd zijn.

•	 De huidige garanties vervangen expliciet iedere andere garantie, inclusief de impliciete 
garantie voor betrouwbare en commerciële garantie en/of aanpassing aan gebruik. 
GEONAUTE kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor alle schade, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, van algemeen of persoonlijk bereik, veroorzaakt of 
gelinkt aan het gebruik van deze gebruikshandleiding of producten die deze beschrijft.

•	 Tijdens de garantieperiode wordt het horloge ofwel gratis gerepareerd door een 
erkende dienst, ofwel kosteloos vervangen (naar goeddunken van de dealer).

•	 De garantie dekt geen gebroken of beschadigde schermen die sporen van zichtbare 
schokken vertonen.

WETTELIJKE BEPALINGEN
VERKLARING PRODUCT CONFORM CE

Hierbij verklaart OXYLANE dat het apparaat G-EYE 300 voldoet aan 
de eisen en andere relevante bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de 
Europese richtlijn 1999/5/CE.
De verklaring van CE-conformiteit is via de volgende link te bekijken: 
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity.

RECYCLAGE

Het symbool “doorkruiste vuilnisbak” betekent dat dit product 
en de batterijen erin niet weggegooid mogen worden met het 
huisafval. Ze maken deel uit van een specifiek sorteerproces. 
Werp de batterijen evenals uw elektronisch product aan het einde 
van de levensduur in een daarvoor bestemde container teneinde 
deze te recyclen. Deze herbenutting van uw elektronisch afval zal 
het milieu en uw gezondheid beschermen.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Neem contact met ons op via de website www.support.geonaute.com.
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