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NL

1. descriptioN

We nodigen u uit om deze snelstartgids te gebruiken, zodat 
u het product snel en op de juiste wijze kunt gebruiken.  
U vindt de handleiding en andere informatie op de volgende 

website: www.geonaute.com

1. oN/oFF
2. inschakelen/  Uitschakelen video-opname 
of  Activeren / deactiveren laser pointer.
3. Afdrukken foto-opname.
4. Activeren/deactiveren functie ‘VoX’.
5. rode Led-indicator: aangesloten op 
elektriciteitsnet / opladen.
6. Groene Led-indicator: video-opname / 
overdracht data.
7. Microfoon.
8. Luidspreker.
9. Lcd-scherm statusindicator :

a. indicator aansluiting elektriciteitsnet.
b. Video-opname.
c. Foto-opname.
d. duur huidige opname.
e. energieniveau accu.
f. UsB-verbinding actief.
g. resterende geheugenruimte.
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10. Laser pointer.
11. Lens.
12. rode indicator voorkant: video- / foto-
opname.
13. Mini UsB-plug
14. slot  µsd-kaart.
15. AV out-plug.
16. Mini HdMi-plug.
17. schroefgang voor bevestiging camera 
(standaard ‘Kodak’).

Let op de juist invoerrichting van de batterij.
Bij het invoeren van de batterij niets forceren. Hierdoor kunt u de camera
beschadigen waardoor deze onbruikbaar wordt.

Verbind het product met een computer met behulp van de meegeleverde UsB-
kabel. tijdens het laden knippert de rode ledindicator n°5. Wanneer het laden is 
voltooid zal de rode indicator n°5 onafgebroken branden. Het volledig opladen 
van de accu duurt ongeveer 4 uur.

2. pLAAtseN AccU

3. opLAdeN
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4. stArteN
4.1 eeN µsd-KAArt pLAAtseN:
plaats de µsd-kaart in de aangegeven richting in het juiste vakje. Wanneer de 
kaart goed is ingevoerd hoort u een ‘klik’. Het interne geheugen van dit product 
is slechts 40Mo. U kunt hiermee een tiental seconden aan video of een veertigtal 
foto’s opslaan. Het verdient dan ook de voorkeur om een µsd-kaart te gebruiken. 
dit product ondersteunt µsd/µsdHc-kaarten van 2 Go tot 32 Go.

4.2 Het prodUct iNscHAKeLeN:
schakel de spanning op het apparaat in door schakelaar n°1 op ‘oN’ te zetten. 
Het Lcd-scherm en indicator n°5 lichten op. indien er gedurende 5 minuten geen 
gebruik wordt gemaakt van de knoppen, dan zal het product automatisch over-
gaan naar de stand by-modus. druk eenmaal op knop n°2 om het product weer 
in te schakelen.

4.3 eeN Video MAKeN:
druk eenmaal op knop n°2 om de video-opname te starten. de camera laat een 
‘beep’ horen zodra de opname is begonnen. de tijd op het Lcd-scherm geeft de 
verstreken opnametijd aan.

druk nogmaals op knop n°2 om de opname te stoppen.
de camera laat ‘beep-beep’ horen om aan te geven dat de opname is gestopt.
de opnametijd verdwijnt van het scherm. 



4.4 ActiVereN/ deActiVereN LAser poiNter
om de laser pointer te activeren / deactiveren
knop n°2 ingedrukt houden tot u een ‘beep’ hoort 
(ong. 3 seconden). 

de laserfunctie kan niet worden worden
gebruikt indien u gebruik maakt van
een waterdichte behuizing.

4.5 eeN Foto MAKeN
druk eenmaal op knop n°3 om een foto te maken. de Led-indicator  wordt 
kort op het Lcd-scherm weergegeven en gaat vervolgens uit.

4.6 FoNctioN « VoX »
Voor het activeren van de ‘VoX’-functie, schakelaar n°4 op ‘oN’ zetten. Met 
behulp van deze functie kunt u het product gebruiken als surveillancecamera. 
Het product begint automatisch met opnemen vanaf een bepaald geluidsniveau.

omdat de geluidsdrempel voor het starten van de opname heel laag is, 
zal de functie ‘VoX’ wanneer deze is ingeschakeld bij gebruik tijdens 
het sporten altijd de video-opname activeren.

5. GeGeVeNsoVerdrAcHt
om de video’s en foto’s die u heeft opgeslagen over te zetten op uw computer, 
verbindt u het product met de computer met behulp van de meegeleverde ‘UsB-
kabel’. Zet vervolgens schakelaar  n°1 op ‘oN’.
Het pictogram   wordt weergegeven op het Lcd-scherm. U heeft nu
toegang tot twee schijven, zoals bij een klassieke UsB-stick. de 1e schijf is het 
interne geheugen. de 2e is de µsd-kaart. Wanneer het product geen µsd-kaart 
bevat, dan zal de 2e schijf niet toegankelijk zijn. 



6. BANdJe BeVestiGiNG HeLM

dit bandje is bedoeld voor gebruik in combinatie 
met een fietshelm met ventilatie. Haal elk van de 
bandjes door een ventilatie-opening van de 
helm, en haal het bandje daarna door de 
sluitingsclips zodat het product stevig vast zit.

7. ZeLFKLeVeNde pAd Voor HeLM
deze zelfklevende pad is geschikt voor ge
bruik in combinatie met alle soorten helmen. 
de 3MtM-sticker heeft een grote kleefkracht.
Voor het bevestigen van de pad dient u een 
aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

• Het oppervlak waarop u de pad wilt aanbrengen schoon en droog maken.
• Maak het oppervlak zo glad mogelijk.
• Breng de pad aan in een droge omgeving met een gematigde temperatuur. 
Bij voorkeur binnen aanbrengen.
• de pad kan goed worden verwijderd met behulp van de warmte van een haar-
droger.

8. WAterdicHte BeHUiZiNG 

deze waterdichte behuizing is speciaal ontwikkeld voor de cameramodellen 
G-eYe 720p en G-eYe 1080p.



de behuizing is ontwikkeld voor gebruik in de volgende omstandigheden:

Wanneer u gebruik maaktvaneen waterdichte behuizing, dan is hetgebruikvan de 
functie ‘ Laser’ vandecamera niet mogelijk.
deze biedt eveneens extra bescherming tegen schokken.
• Voorzorgsmaatregelen bij gebruik : 
Het is belangrijk om de waterdichte naad goed schoon te houden. Kleine stofjes 
of zandkorreltjes kunnen al leiden tot een verminderde waterdichtheid van de 
behuizing.de naad is eenvoudig open te maken, waarna u deze kunt spoelen 
met schoon water. de naad goed droog maken en weer in de juiste richting vast-
zetten.
• Beperkingen voor gebruik :
er kan soms wat waterdamp in de behuizing ontstaan zonder dat er sprake is van 
een lek. door het verschil in temperatuur en de vochtigheid tussen het moment 
dat u de behuizing sluit en het moment dat u uw sportieve activiteit uitvoert, 
kan er condens in de behuizing ontstaan. om dit probleem te verhelpen, kunt u 
stukjes vochtabsorberend schuim aanbrengen in de behuizing.



9. coNFiGUrAtie VAN de cAMerA 
• door lang te drukken op knop n°3 (foto) komt u in het configuratiemenu van 
de camera 
• Gebruik de knoppen n°2 en n°3 om te bladeren door de menu’s, en volg de 
navigatie op het Lcd-scherm:

• Met knop n°2 krijgt u toegang tot een menu of een een functie.
• Met knop n°2 kunt u eveneens eenwaarde bevestigen, ofterugkeren
naar het functiemenu.
• Met knop n°3 verandert u van menu/functie/waarde.
• Met knop n°3 kunt u het configuratiemenu verlaten door te bladeren
doorde functies tot aan het einde van het menu







resolutie

Videosnelheid

synchronisatie 
laserstraal

Modus video-
opname

1080p, 30fps, 
16:9 X

720p, 60fps, 
16:9

720p, 30fps, 
16:9

Videosnelheid 
hoog

Videosnelheid 
Laag X

ingeschakeld

Uitgeschakeld X

Video X

Audio

resolutie: 1920x1080 @ 30fps

resolutie: 1280x720 @ 60fps

resolutie: 1280x720 @ 30fps

een hogere opnamesnelheid zorgt voor 
levendige kleuren, maar zorgt er tevens 

voor dat het geheugen twee maal zo snel 
vol raakt.

indien deze functie is ingeschakeld zal de 
laser tijdens het maken van video-opnames 

altijd ingeschakeld worden.

om te kiezen tussen video- en audio-
opname, of uitsluitend audio

iNsteLLiNGeN Video

FUNctie iNsteLLiNGeN detAiLs



eenvoudige 
opnamemodus

Burst-modus

continuous 
shooting

ingeschakeld X

Uitgeschakeld

ingeschakeld

Uitgeschakeld X

Uitgeschakeld X

om de 2 
seconden

om de 3 
seconden

om de 5 
seconden

om de 10 
seconden

om de 20 
seconden

om de 30 
seconden

Kan niet gelijktijdig met de burst-modus 
worden ingeschakeld.

Kan niet gelijktijdig met de eenvoudige 
opnamemodus worden ingeschakeld.

schakel deze functie in om reeksopnamen 
te maken.

iNsteLLiNGeN Foto

FUNctie iNsteLLiNGeN detAiLs



Zelfontspanner

resolutie

Beep

Weergave tijd 
en datum

Loop recording

Uitgeschakeld X

Na 5 seconden

Na 10 seconden

8Mp, 4:3 
(interpolatie)

5Mp, 4:3 X

3Mp, 4:3

ingeschakeld X

Uitgeschakeld

ingeschakeld

Uitgeschakeld x

ingeschakeld

Uitgeschakeld x

resolutie: 3200x2400

resolutie: 2592x1944

resolutie: 2048x1536

in-/uitschakelen van beeps van de camera

in-/uitschakelen tijd- en datumregistratie bij 
video-opname

indien deze functie is ingeschakeld loopt 
de opname door, zelfs als het geheugen vol 
is. opgelet:  in dat geval worden de oudste 

bestanden overschreven.

ALGeMeNe pArAMeters

FUNctie iNsteLLiNGeN detAiLs



Automatisch op 
stand-by

 tV-systeem

Geheugen 
formatteren?

fabrieksinstel-
lingen?

refresh rate

taal

Uitgeschakeld

Na 2 minuten

Na 5 minuten x

Na 10 minuten

pAL x

Ntsc

Annuleren

Bevestigen

Annuleren

Bevestigen

50Hz x

60Hz

engels x



datum & tijd 
(JJ/MM/dd & 

uu:mm:ss)

Jaar

Maand

dag

tijd

Minuut

seconden

Waarden 
bevestigen

Let op, u dient de ingestelde waarden voor 
de tijd en de datum te bevestigen met ‘Yes’.

10. WAArscHUWiNGeN Voor GeBrUiK 
• Gebruik het product met zorg, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan 
zware schokken.
• dit product is niet waterdicht, niet blootstellen aan waterspatten, niet onder-
dompelen.
• Voor een optimale veiligheid de knoppen niet tijdens het uitvoeren van activi-
teiten bedienen. de afnemende concentratie kan gevaarlijk zijn.
• Het apparaat niet demonteren. dit kan schade en het vervallen van de garantie 
tot gevolg hebben.
• indien u de speler gedurende een langere periode niet gaat gebruiken (langer 
dan 1 maand), verwijder dan de accu.
• Bij gebruik in een zeer koude omgeving (temperatuur lager dan -10°c) kan de 
accu mogelijk minder vermogen leveren, waardoor het product minder lang te 
gebruiken is.



11. BeperKte AANsprAKeLiJKHeid
• GeoNAUte is niet verantwoordelijk voor ongelukken en verwondingen die 
ontstaan door het bedienen of het gebruik van het product tijdens risicovolle 
sporten.  GeoNAUte wil de gebruiker er op wijzen dat een afnemende concen-
tratie tijdens het bedienen van het product risico’s met zich meebrengt in gevaar-
lijke omstandigheden.
• de gebruiker wordt hierbij gewaarschuwd voor het feit dat hij juridisch aanspra-
kelijk is voor de gemaakte opnames, voor het delen van deze opnames en voor 
de publicatie van de opnames die gemaakt zijn met dit product.

12. GArANtie
GeoNAUte garandeert de huidige koper van dit product dat het vrij is van ma-
teriaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum 
van aankoop. Bewaar uw kassabon zorgvuldig. Het is tevens uw aankoopbewijs.
• de garantie geldt niet voor schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan 
het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik of aan ongelukken, 
noch aan onjuist onderhoud of aan een commercieel gebruik van het apparaat.
• de garantie geldt niet voor schade die werd veroorzaakt door reparaties die 
uitgevoerd zijn door een niet door GeoNAUte erkende reparateur.
• de onderhavige garantie vervangt op uitdrukkelijke wijze alle andere garanties, 
met inbegrip van de impliciete garantie op de goede handelskwaliteit en/of op 
aanpassing voor gebruik. GeoNAUte kan in geen geval verantwoordelijk wor-
den gehouden voor willekeurig welke schade, direct of indirect, van algemene of 
specifieke aard, die veroorzaakt is door of voortvloeit uit het gebruik van deze 
gebruiksaanwijzing of de producten die deze beschrijft.
• tijdens de garantieperiode wordt het apparaat ofwel gratis gerepareerd door een 
erkende dienst, ofwel kosteloos vervangen (naar goeddunken van de dealer).
• de garantie geldt niet voor de accu, en niet voor behuizingen die gebarsten of 
gebroken zijn of zichtbare sporen van schokken vertonen.
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