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NL G-Eye 2  
WiFi Remote

De afstandbediening heeft een maximale autonomie van 5 uur.
De oplaadtijd van de batterij is ongeveer 2 uur
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DE BATTERIJ OPLADEN

WAIT HOST PBC PRESS CONNECT

info SYNC

CONNECT
100-088
2H30

1080P- 50

Indicator inschakeling  
(rood) Indicator Wifi status (Blauw)

Scherm

Knop in/uitschakelen - Knop 
video-opname

Knop foto-opname 

Knop stoppen video-opname

Doorgang sleutelkoord

Grote kijkhoek

Gemiddelde kijkhoek

Smalle kijkhoek

Kleine kijkhoek

USB-poort

BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDBEDIENING
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1 De camera starten en de Wifi functie van de camera activeren

2 Op de afstandbediening drukt u eerst op de knop " " en 
gelijktijdig op de " ", houd deze twee knoppen ingedrukt tot de 
afstandbediening het scherm hiernaast weergeeft.

WAIT HOST PBC

3 Druk op de knop " " van de camera en wacht 20 tot 30 seconden 
tot de afstandbediening het scherm hiernaast weergeeft.

PRESS CONNECT

4 Druk op de knop " " van de afstandbediening en wacht 20 tot 30 
seconden tot de afstandbediening het scherm hiernaast weergeeft. info SYNC

CONNECT

5 Het blauwe lampje van de afstandbediening gaat knipperen 
en de instellinginformatie wordt gesynchroniseerd tussen de 
afstandbediening en de camera. Wacht ongeveer 20 seconden tot de 
afstandbediening de status van de camera weergeeft: 100-088

2H30

1080P- 50

LET OP: Om verbinding mogelijk te maken, moet eerst de koppelingprocedure worden 
uitgevoerd.

1 Druk 5 seconden op de knop inschakelen " ".

2 De afstandbediening scant automatisch om de camera te zoeken 
waarmee de koppeling tot stand is gebracht.

3 Als de camera gevonden en correct verbonden is, geeft het scherm 
van de afstandbediening de status van de camera weer.

100-088
2H30

1080P- 50
4 U kunt dan de afstandbediening gebruiken voor het controleren van 

de camera.

5 Om de afstandbediening uit te schakelen, drukt u 5 seconden op de 
knop uitschakelen.

KOPPELINGPROCEDURE

VERBINDING VAN DE AFSTANDBEDIENING



3

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK
ÎÎ Hanteer het apparaat zorgvuldig, laat het niet vallen en voorkom stoten en harde schokken.

ÎÎ Dit product voldoet aan de waterdichtheidnorm IP66. Dit betekent dat het aan regen kan 
worden blootgesteld, maar niet kan worden ondergedompeld in water.

ÎÎ Voorkom, voor verhoogde veiligheid, de knoppen te bedienen tijdens de actie. Afleiding kan 
gevaarlijk zijn.

ÎÎ Demonteer het product niet, dit kan leiden tot schade en tot het vervallen van de garantie.

ÎÎ Het gebruik in een zeer koude omgeving (temperatuur lager dan -10°C) kan leiden tot een 
verminderde capaciteit van de batterij en dus van de autonomie van het product.

•	 Druk 5 seconden om de afstandbediening in/uit te schakelen.
•	 Als de camera in de videomodus staat, drukt u 1 keer om de video-opname te starten.
•	 Als de camera in fotomodus staat, drukt u 1 keer om naar de videomodus te gaan.
•	 Als de camera in de fotomodus staat, drukt u 1 keer om de foto-opname te starten.
•	 Als de camera in videomodus staat, drukt u 1 keer om naar de fotomodus te gaan.

•	 Druk 1 keer om de lopende opname stop te zetten.

X1 •	 Druk 1 keer om de grote kijkhoek te kiezen.

X2 •	 Druk 1 keer om de gemiddelde kijkhoek te kiezen.

X3 •	 Druk 1 keer om de smalle kijkhoek te kiezen.

X4 •	 Druk 1 keer om de kleine kijkhoek te kiezen.

X1

X4

RESET:  In geval van functioneringsproblemen of blokkeren van de afstandbediening, kunt 
een reset uitvoeren door gelijktijdig te drukken op de knoppen X1 en X4.

FUNCTIELIJST
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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
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.

Breng uw batterijen naar een verzamelpunt voor recycling.

Hierbij verklaart DECATHLON dat het apparaat G-EYE 2 WIFI REMOTE 
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.

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