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BESCHRIJVING VAN DE CAMERA
Microfoon

Knop opnemen

Knop foto
LCD-scherm

Knop voor
inschakelen / uitschakelen
/ opname stoppen

Laser

Groen lampje video-opname /
fotograferen

Luidsprekers

Aansluiting micro-USB

De microSD-kaart
plaatsen

Groen lampje video-opname /
gegevensoverdracht

Rood lampje voor voeding /
lading

Geen schroeven om de camera te bevestigen
(standaard «Kodak»)

Fotograferen
Video-opname

LCD-SCHERM
Lampje voor voeding

Duur van de huidige opname

Resterend beschikbaar
geheugen
Batterijniveau
USB-verbinding actief
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EERSTE STAPPEN
LADING VAN DE BATTERIJ

12
9

3
6

4h

Snel opladen: Wanneer het apparaat is aangesloten op een computer, kunt u lang op de knop
«power» klikken om de camera uit te schakelen en zo het laadproces te versnellen. Het groene
LED-lampje gaat uit na deze handeling en het rode LED-lampje knippert tijdens het laden en
zodra de batterij volledig opgeladen is, blijft het rood. Via deze methode is de laadtijd ongeveer
drie uur. (Opgelet: er is geen gegevensoverdracht mogelijk via deze laadmethode).

DE MICROSD-KAART PLAATSEN

Compatibele kaarten

MicroSD-kaarten van 2 tot 32 gB
(Klasse 4 minimum - Klasse 10 aanbevolen)
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GEBRUIK VAN UW G-EYE 2
IN-/ UITSCHAKELEN
INSCHAKELEN

3s

SLAAPMODUS
Als de camera gedurende 5 minuten niet gebruikt wordt, gaat deze automatisch in slaapmodus.

Om een video op te
nemen

Om een foto te
nemen

UITSCHAKELEN

3s

4

VIDEO_OPNAME
STARTEN

STOPPEN

FOTOGRAFEREN

OVERZICHT VAN DE CAMERAFUNCTIES
CAMERA MODI
ÎÎBurst-modus

Blz. 8

ÎÎZelfontspanner

Blz. 8

ÎÎTime-lapse

Blz. 9
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CAMERA INSTELLINGEN
Video
ÎÎResolutie

Blz. 7

ÎÎVideo bitsnelheid

Blz. 7

ÎÎLaser

Blz. 7

ÎÎModus video-opname

Blz. 7

Foto
ÎÎResolutie

Blz. 8

Algemene informatie
ÎÎToets beep

Blz. 9

ÎÎDatum- en tijdweergave

Blz. 9

ÎÎOnonderbroken opname

Blz. 9

ÎÎAutomatisch op stand-by

Blz. 9

ÎÎTV systeem

Blz. 10

ÎÎFrame rate

Blz. 10

ÎÎDatum en tijd

Blz. 10

OVERIGE FUNCTIES
ÎÎLaserpointer

Blz. 10

ÎÎGeheugen formatteren

Blz. 9

ÎÎTerug naar standaardinstellingen

Blz. 10

STANDAARDINSTELLINGEN
(

(

Video

Foto

)

)

Algemene
informatie
(
)

Resolutie
Video bitsnelheid
Laser
Modus video-opname
One-shot /triple shot modus
Ontspanner
Time-lapse
Resolutie
Beep
Datum- en tijdweergave
Ononderbroken opname
Automatisch op stand-by
TV-systeem
Frame rate

ÎÎerug naar standaardinstellingen, zie blz. 10.
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1.920 x 1.080 @ 30 fps
Hoge video bitsnelheid
Uit
Video + geluid
One-shot
Uit
Uit
2.592 x 1.944 / 5 megapixel
Aan
Uit
Uit
Na 5 min.
PAL
50 Hz

CAMERA INSTELLINGEN
VIDEO INSTELLINGEN

3s

1

Lang drukken = toegang tot de parametermodus

2

Open de parameter

3

Doorloop de parameteropties

4

Bevestig de gekozen optie en keer terug naar een hoger menu

LIJST VIDEO INSTELLINGEN
INSTELLING

Resolutie
(
)

Video
bitsnelheid
(
)

(

Laser

INSTELLINGSOPTIES
1920 x 1080
30 fps. 16:9
1280 x 720
60 fps. 16:9
1280 x 720
30 fps. 16:9
Hoge video
bitsnelheid
Lage video
bitsnelheid

Uitgeschakeld
Ingeschakeld

)

Modus videoopname
(
)

Automatisch

DETAILS

Hoge video bitsnelheid biedt een
hogere definitie van de kleuren, maar
gebruikt tweemaal zoveel geheugen
dan de Lage bitsnelheid.

De laser wordt automatisch
ingeschakeld bij het opnemen van een
video en schakelt uit als u stopt met de
opname.

Video en geluid
Uitsluitend geluid

wordt weergegeven.

Terug naar het bovenste menu
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Foto instellingen

3s

1

Lang drukken = toegang tot de parametermodus

2

Open de parameter

3

Doorloop de parameteropties

4

Bevestig de gekozen optie en keer terug naar een hoger menu

LIJST FOTO INSTELLING
INSTELLING

Resolutie
(
)
Shot modus
(
)
Zelfontspanner
(
)

Time-lapse
(
)

INSTELLINGSOPTIES
8 MP, 4:3
5 MP, 4:3
3 MP, 4:3
One-shot modus
Burst-modus

Uitgeschakeld
Na 5 s
Na 10 s
Uitgeschakeld
2 seconden tussentijd
3 seconden tussentijd
5 seconden tussentijd
10 seconden tussentijd
20 seconden tussentijd
30 seconden tussentijd

Terug naar het bovenste menu
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DETAILS
3200 x 2400
2592 x 1944
2048 x 1536
In de Burst-modus, neemt de camera
3 foto’s / seconde
Als deze functie is ingeschakeld,
worden de foto’s na 5 s of 10 s
genomen.

Als deze functie is ingeschakeld neemt
de camera een serie foto’s met 2, 3, 5,
10, 20 of 30 seconden tussentijd.

Algemene instellingen
TOEGANG TOT DE ALGEMENE INSTELLINGEN

3s

1

Lang drukken = toegang tot de parametermodus

2

Open de parameter

3

Doorloop de parameteropties

4

Bevestig de gekozen optie en keer terug naar een hoger menu

LIJST ALGEMENE INSTELLINGEN
INSTELLING

Beep
(
)
Automatisch
op stand-by(
)

INSTELLINGSOPTIES
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Uitgeschakeld
Na 2 minuten
Na 5 minuten
Na 10 minuten

Datum- en
tijdweergave
(
)

Ingeschakeld

Ononderbroken
opname
(
)

Ingeschakeld

Geheugen
formatteren
(
)

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld
Bevestigen
Annuleren

DETAILS
In-/uitschakelen beeps op cameratoetsen
Als deze functie is ingeschakeld, gaat
de camera na 2, 5 of 10 minuten over op
stand-by.
In-/uitschakelen tijd- en datumregistratie bij
video-opname
Als deze functie is ingeschakeld, zal de
camera, bij een vol geheugen, het oudste
videobestand wissen om geheugen vrij te
maken en te blijven filmen. Het wissen van
bestanden wordt indien nodig herhaald
Deze functie wordt gebruikt om alle
bestanden op de micro-SD kaart te wissen.
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INSTELLING

INSTELLINGSOPTIES

DETAILS

Bestanden
wissen
(
)

Bevestigen

Reset

Bevestigen
Annuleren
PAL
NTSC

(

)

TV-systeem
(
)
Frame rate
(
)

Deze functie wordt gebruikt om
geselecteerde bestanden te wissen, te
beginnen met het laatst vastgelegde
bestand.

Annuleren

Terug naar standaardinstellingen

50 Hz
60 Hz
Jaar

Datum & Tijd
(
)

Voor elke instelling:

Maand

De waarde verhogen

Dag

De waarde verlagen

Tijd

Bevestigen

Minuut
Retour au menu supérieur

LASERPUNT
De laserpunt vergemakkelijkt het omkaderen. Dit kan gebruikt worden met de waterdichte doos.

DE LASERPUNT ACTIVEREN

3s

DE LASERPUNT UITSCHAKELEN

3s
10

BESTANDSOVERDRACHT OP EEN COMPUTER

Recupereer de bestanden zoals op een USB-sleutel.
VEREISTE CONFIGURATIE
PC
Windows XP, Vista, 7, 8

MAC
OS > 10

FOUTBERICHTEN
BERICHTEN BESCHRIJVING
ACTIE
Er zit geen microSD-kaart in de camera:
• De opname/beeldopname kan niet
ÎÎPlaats een microSD-kaart in de
gestart worden.
camera.
• Mogelijkheid om naar het menu
«Parameters» te gaan.
De microSD-kaart is vol:
• De opname/beeldopname kan niet
gestart worden.
ÎÎVideo’s en foto’s op een computer
• Mogelijkheid om naar het menu
overbrengen.
«Parameters» te gaan.

Batterij zwak:
• Aanvankelijk zal enkel het
batterijpictogram knipperen.
• Het bericht wordt gedurende 2
seconden getoond voordat de
camera uitgeschakeld wordt.

ÎÎDe batterij opnieuw opladen.
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ZELFKLEVENDE PAD
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.
ÎÎReinig en droog de oppervlakte waarop de pad gekleefd wordt.
ÎÎZorg ervoor dat de oppervlakte zo glad mogelijk is.
ÎÎPlaats de pad op een droge plek waar de temperatuur gemiddeld is. Bij voorkeur binnen..
ÎÎLaat 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.

WATERDICHTE DOOS
Deze waterdichte doos is speciaal ontworpen voor de G-EYE-2 Discover, het biedt een
waterdichtheid tot 100 meter diep en biedt bescherming tegen schokken.
Het kan gebruikt worden in de volgende omstandigheden:

OPGELET:
ÎÎOm 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 verwijderen om met zuiver water te spoelen. Maak de dichting
droog en plaats hem opnieuw in de juiste richting.
ADVIES:

ÎÎEr kan nog altijd waterdamp verschijnen in de doos zodat dat er sprake is van een lek. Omwille
van wijzigingen van temperatuur en vochtigheid tussen het moment waarop u de doos sluit en het
moment van uw sportbeoefening, kan er condensatie optreden in de doos. Dit fenomeen kan ook
voorkomen omwille van de temperatuur van de camera. Om dit probleem te voorkomen, kunt u
stukjes antivochtigheidsmousse in de doos leggen.
Product beschikbaar in uw DECATHLON winkel en op DECATHLON.COM
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TECHNISCHE KENMERKEN
Autonomie van de batterij

Ongeveer 2 uur constante video opnametijd

Oplaadtijd

Ongeveer 3,5 uur. Maximum 4 uur

Batterijtype
Videoresolutie

Fotoresolutie

Li-ion, 3,7 V, 1100 mAh
1080 p, 30 fps, 16:9, beeldhoek = 110°
720 p, 60 fps, 16:9, beeldhoek = 135°
720 p, 30 fps, 16:9, beeldhoek = 135°
8 MP, 5 MP, 3 MP

Aansluitingen

Micro-USB

Computeraansluiting
Compatibele microSD-kaart
(afzonderlijk verkocht)
Werkingstemperatuur

USB 2.0 « full rate », microSD-kaartlezer

Videoformaat

MP4

Fotoformaat

JPG

MicroSD-kaart van 2 tot 32 gB
-10°C < … < 45°C

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

-10°C
-50°F

45°C
113°F

ÎÎHanteer het apparaat met zorg, laat het niet vallen en stel het niet aan grote schokken bloot.
ÎÎOpgelet, dit product is niet waterdicht zonder de waterdichte doos, stel het niet bloot aan
waterstralen en dompel het niet onder.
ÎÎVoor meer veiligheid, kunt u best de knoppen niet bedienen tijdens de handeling. De
deconcentratie kan gevaarlijk zijn.
ÎÎHaal het product niet uit elkaar, dat kan schade veroorzaken en annuleert de garantie.
ÎÎAls u van plan bent het product langdurig niet te gebruiken (langer dan 1 maand), verwijder
dan de batterij.
ÎÎBij 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 DECATHLON dat het apparaat G-EYE 2 DISCOVER
voldoet aan de eisen en andere relevante bepalingen zoals die zijn
vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/5/CE. De verklaring van CEconformiteit is via de volgende link te bekijken: https://www.geonaute.com/en/
ec-declaration-conformity.

RECYCLING
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.
14

Made in China
Fabricado na China
Произведено в Китае
İmal edildiği yer Çin
中国 制造
中國 製造
Shanghai Xin Wei Sports. Co., Ltd.
上海莘威运动品有限公司
上海市闵行区申北路2号
IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км.,
ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3
Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Ref. 494644

