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BESCHRIJVING VAN DE CAMERA

Startknop beeldopname

Microfoon
LCD-scherm

Stopknop beeldopname
Statuslampje WiFi

WiFi in-/ uitschakelen

Indicatorlampje opname
Knop belichtingsmeting

Micro-HDMI aansluiting

Objectief

Mini-USB aansluiting
Plaatsen van de microSD-kaart

Knop versnellingsmeter “G-Sensor”
Lampje batterijlading

Knop voor inschakelen / uitschakelen

Knop video-/ audio-opname

Groen lampje video-opname /
gegevensoverdracht
Rood lampje voor voeding / lading

Batterijcompartiment

Indicatorlampje opname
Geen schroeven om de camera te
bevestigen (standaard “Kodak”)
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Vergrendeling van de batterij
Microfoon

LCD-SCHERM

5 6
1
2
3

1080P- 30

4

2H30

7

100-0088

8

9

Pictogrammen
Opnamemodus

1

2

3

4
5

Functies

Beeldopnamemodus
1080P-50
16M 12M 8M

Videoresolutie
Beeldopnameresolutie

100-0088

Aantal opgenomen bestanden

00:00:01

Opnameduur

2u30

Resterende opnameduur

1888

Aantal resterende foto's

M N S

Kijkhoek

6

WiFi

7

Meetmethode van de omgevingsbelichting

8

Batterijniveau

9

Snelheidssensor geactiveerd
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EERSTE STAPPEN
DE BATTERIJ PLAATSEN
Voordat u de batterij plaatst, controleert u of het veiligheidsluik ontgrendeld is.
Duw de batterij naar achter in het compartiment en vergrendel het luik opnieuw.

Forceer het plaatsen van de batterij niet want hierdoor kunt u de camera beschadigen
waardoor deze onbruikbaar wordt.

LADING VAN DE BATTERIJ

12
9

3
6

4h

IDE MICROSD-KAART PLAATSEN

Compatibele kaarten
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MicroSD-kaarten van 2 tot 32 gB (Klasse 10 minimum)

GEBRUIK VAN UW G-EYE
IN-/ UITSCHAKELEN
Inschakelen

Slaapmodus
Als de camera gedurende 5 minuten niet gebruikt wordt, gaat deze automatisch in slaapmodus.
Druk op eender welke knop om uit slaapmodus te halen.
OPMERKING: Wanneer de camera in de waterdichte doos zit, is het ook mogelijk om deze
langdurig in slaapmodus te plaatsen door 5 seconden gelijktijdig op de knoppen “FOTO”
en
“STOP”
te drukken.
Om uit de slaapmodus te gaan, drukt u opnieuw 5 seconden gelijktijdig op de knoppen “FOTO”
en “STOP”
om de camera uit slaapstand te halen.

Uitschakelen
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2- Stop

OPNEMEN VAN EEN VIDEO
2- Stop
1080P- 50

1080P- 50

2H30

2H30

00:00:00

00:18:22

1- Start

8M

1- Start

100-0088
1888

FOTOGRAFEREN
1080P- 30

100-0088
2H30

8M

8M

1888

1887

100-0088

100-0089

ACTIVATIE VAN DE WIFI
1080P- 50

100-0087

10 s.

7

2H30

Gebruik: Deze camera is compatibel met WiFi. Zodra de functie geactiveerd is, kunt u uw
camera koppelen met uw smartphone als u de applicatie “G-Eye APP” gedownloaded heeft, of
met een G-Eye 2 WiFi afstandsbediening die afzonderlijk verkocht wordt.
ÎÎDe mobiele toepassing “G-Eye APP” downloaden.
Koppelen: Wanneer de WiFi geactiveerd is, verspreidt de camera een WiFi hotspot die als SSID
de naam van de camera heeft en als wachtwoord standaard: 00000000.
Met uw Smartphone gaat u naar de WiFi-instellingen en maakt u verbinding met het netwerken
dat de naam van de camera draagt, met behulp van het standaard wachtwoord: 00000000
Met uw afstandsbediening volgt u de procedure die in de handleiding van de afstandsbediening
staat.

INSTELLING VAN DE BELICHTING
Uw camera past automatische de ISO gevoeligheid aan in functie van een meting van de
omgevingsbelichting. Deze maatregel kan op 2 manieren uitgevoerd worden:
Het meten van de omgevingsbelichting
gebeurt op het volledige gezichtsveld
Het meten van de omgevingsbelichting
gebeurt op de centrale zone van het
gezichtsveld

FUNCTIE VERSNELLINGSMETER “G-SENSOR”

1080P- 50

100-0087
2H30

G

Uw camera is uitgerust met een versnellingsmeter (versnellingssensor) die het mogelijk maakt
een video-opname automatisch te starten en stoppen.
Gebruik: Wanneer de versnellingsmeter “G-sensor” actief is, start er automatisch een videoopname zodra de camera beweegt.
Als er geen beweging gedurende een periode van 30 seconden gedetecteerd wordt, stopt de
opname automatisch.
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PARAMETERS VAN DE CAMERA
TOEGANG TOT HET MENU INSTELLEN
ÎÎWat ook de gekozen cameramodus is, (Beeldopnamemodus of Camera), u kunt lang op de
opnameknop drukken om toegang te krijgen tot het instellingenmenu.
Lang
drukken

Video-modus

M

1080P- 50

00:00:00
2H30

Lang
drukken

Foto-modus

M

8M

100-0088

Lang drukken

1888

ÎÎOm door de menu’s te navigeren, gebruikt u de volgende knoppen:
Ingang / Valideer
de selectie

Doorlopen

Vorig scherm

Video instellingen
Video-modus
1080P- 50

Lang
drukken

M

Kort
drukken

00:00:00
2H30

Modus video-opname
Klassieke video-opname (video en audio)
Alleen audio-opname
Alleen video-opname
Opname time-lapse video (genereert een bestand in .MP4 formaat).
Hiermee kan automatische een versnelde film worden gecreëerd terwijl een
video-afbeelding met regelmatige intervallen wordt behouden. Intervalopties:
0,5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s
Hiermee kan via een timer een video-opname worden gestart.
Timeropties: 5s / 10s / 20s
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Hiermee kan gelijktijdig een video worden opgenomen en een foto-opname
worden gemaakt met regelmatige intervallen (genereert een bestand in .MP4
formaat, en een bestand per foto in JPG formaat) Intervalopties: 5s / 10s / 30s /
60s
Videoresolutie
1920 x 1080, 60fps, 16:9 - 1920 x 1080, 48fps, 16:9 - 1920 x 1080, 30fps, 16:9
1920 x 1080, 24fps, 16:9 - 1280 x 960, 60fps, 4:3 - 1280 x 960, 48fps, 4:3
1280 x 720, 120fps, 16:9 - 1280 x 720, 60fps, 16:9
LET OP: het aantal afbeeldingen per seconde (fps) kan variëren afhankelijk van
de gekozen tv-standaard. De gegevens informatie is voor een NTSC standaard.
In geval van keuze voor de PAL standaard, wordt 60fps bijvoorbeeld 50fps.
Opnamehoek
Hiermee kan de opnamehoek gekozen worden uit 4 opties: breed, gemiddeld,
smal, klein.
Let op, afhankelijk van de ingestelde videoresolutie, kunnen sommige opties
voor opnamehoeken niet beschikbaar zijn.
1080p, breed = 134° - 1080p, gemiddeld = 122° - 1080p, smal = 101°
1080p, klein = 83° - 960p, breed = 145° - 720p, breed = 150°
Videodebiet
Kies het hoge of normale binaire videodebiet.
Een hoog binair videodebiet geeft een betere kleurendefinitie, maar gebruikt
meer geheugenruimte.
Non stop opname
Activeren/deactiveren van non stop opname.
Als de geheugenkaart vol is, neemt de camera op over het oudste bestand om
door te kunnen gaan met opnames.
LET OP: functie niet beschikbaar met de opnamemodus “”alleen audio””, “Timelapse video”
Draaien van de afbeelding
Activeren/deactiveren van verticaal draaien van de afbeelding
Kan noodzakelijk zijn als u de camera omgekeerd moet bevestigen om de
gewenste opname te maken.
LET OP: functie niet beschikbaar in resolutiemodus “1280 x 720, 120fps”
Chromakey van de datum
Activeren/deactiveren van de chromakey van de datum van de video.
LET OP: functie niet beschikbaar in resolutiemodus “1280 x 720, 120fps”

Foto instellingen
Foto-modus
8M

Lang
drukken

M

Kort
drukken

100-0088
1888

Modus opname foto’s
Modus eenvoudige opname foto's
"Modus opname foto's in serie.
Opties: 3/s, 5/s, 8/s"
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"Opname time-lapse foto (genereert een bestand in .JPG formaat per foto)
Hiermee kan met regelmatige intervallen een foto worden gemaakt.
Intervalopties: 0,5s / 1s / 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s"
"Hiermee kan via een timer een foto-opname worden gestart.
Timeropties: 3s, 5s, 10s"
Fotoresolutie
16MP, 4:3, 4608 x 3456
12MP, 4:3, 4000 x 3000
8MP, 4:3, 3200 x 2400
Chromakey van de datum
Activeren/deactiveren van de chromakey van de datum in de foto.

Algemene instellingen
Video-modus
1080P- 50

Lang
drukken

M

Kort
drukken

M

Kort
drukken

00:00:00
2H30

Foto-modus
8M

Lang
drukken

M

Kort
drukken

M

Kort
drukken

100-0088
1888

Algemene instellingen
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Geluidsbeep

"Activeren/deactiveren van de geluidsindicaties van de camera.
Opties: OFF, 50%, 100%"

LED indicator

"Activeren/deactiveren van de statusindicaties van de camera.
Opties: OFF, 2, 4"

Weergave op
accessoire G-Eye
2 LCD

"Activeren/deactiveren van contextuele informatie op het
scherm tijdens de opname.
LET OP: specifieke functie voor accessoires G-Eye 2 LCD"

Automatische
standby

"Activeren/deactiveren van de automatische standby.
Opties: OFF, 2 min, 5 min, 10 min"

Tv standaard

Kies de TV PAL standaard (50Hz) of NTSC standaard (60Hz)

Taal

Kies de taal

Datum

Instellen van de tijd en de datum.

Bestanden
verwijderen

"Bestanden verwijderen.
Maakt het ook mogelijk de geheugenkaart te formatten."

Reset op nul:

Alle standaardinstellingen herstellen.

Firmware versie

Nummer van de softwareversie van het product

STANDAARD PARAMETERS

Video

Foto

Resolutie

1920 x 1080 @ 25 fps

Kijkhoek

Groothoek

Debiet video

Hoog

Herhaalde opname

Uitgeschakeld

Terug naar het beeld tot 180°

Uitgeschakeld

Weergave van de datum

Uitgeschakeld

Resolutie

12 megapixels

Beeldopnamemodus

Eenvoudig

Weergave van de datum

Uitgeschakeld

Biep-geluid

100%

Statusindicator
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Algemeen Weergave van de datum

Uitgeschakeld

Automatische slaapstand

Na 5 min.

TV-uitgang

PAL

Bestandsoverdracht

Recupereer de bestanden zoals op een USB-sleutel

DE FOTO’S/ VIDEO’S TONEN OP EEN TV/HDTV
Met behulp van een HDMI/µHDMI-kabel en het accessoire “G-Eye 2 LCD” (beide producten
worden afzonderlijk verkocht), kunt u uw foto-/ video-inhoud tonen op een televisie of
HD-televisie.

ZELFKLEVENDE PAD
De zelfklevende pads moeten gebruikt worden om uw camera op vlakke, harde en stevige
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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
De waterdichte doos is speciaal ontworpen voor de camera G-EYE 2 Ultimate. Deze is
waterdicht tot 100 meter diepte en biedt een bescherming tegen schokken.
Het kan gebruikt worden in de volgende omstandigheden:

VOORZICHTIG
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

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.

13

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.

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 ULTIMATE 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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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. 494649

