NL

G-Eye 2
LCD

BESCHRIJVING VAN DE LCD KIT
Navigatie onder /
zoom - / volume Navigatie links /
snel terugspoelen

Navigatie boven /
zoom + / volume +
Validatie / aflezen

Navigatie rechts /
snel doorspoelen

Menu / Terug naar menu

Speaker

Visualisatie /
terug naar visualisatie

SCHERMINSTELLING

M

Mode d’enregistrement

Durée de l’enregistrement

Esp

Espace mémoire restant
Angle de vue
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VIDEOMODUS
Registratiemodus

Registratieduur

Resterende geheugenruimte

Laadniveau batterij

Video resolutie

Kijkhoek

Uitzoomen (als deOK
gebruikte
M video resolutie dit toelaat)
Inzoomen (als
video resolutie die toelaat)
OKde gebruikte
M

OK M
M

Toegang tot het instelmenu
Toegang tot de visualisatiemodus

FOTOMODUS
Registratiemodus

Laadniveau batterij

Resterende geheugenruimte

Fotoresolutie

Uitzoomen
Inzoomen

OK M
M
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OK M
OK M

Toegang tot het instelmenu
Toegang tot de visualisatiemodus

INSTELMENU
Naar onder navigeren
OK

M

Naar bovenOK
navigeren
M
NaarOK
links navigeren
M
NaarMrechts navigeren
OK

OK MEnter / Valideren
OK M

Vorige / Het instelmenu verlaten

VISUALISATIE
Naar onder navigeren
volume verlagen / uitzoomen
OK / M
Naar bovenOK
navigeren
M / volume verhogen / inzoomen
NaarOK
links navigeren
/ snel terugspoelen
M
NaarMrechts navigeren / snel doorspoelen
OK

OK MEnter / Valideren / Aflezen
OK M

OK M

Menu wissen en/of bestandbeveiliging openen/verlaten.
Vorige / Het instelmenu verlaten

SNELTOETSEN
Lang drukken om de informatie op het scherm weer te geven/te verbergen
Kort drukken om het LCD scherm aan/uit te schakelen (hiermee wordt autonomie van
de batterij gespaard)
Lang drukken om naar de modus "alleen audio" opslaan te gaan Opnieuw lang
drukken om naar de modus opslaan video te gaan

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK
ÎÎHanteer het apparaat zorgvuldig, laat het niet vallen en voorkom stoten en harde schokken.
ÎÎDit product is niet waterdicht, stel het niet bloot aan waterspatten en dompel het niet onder.
ÎÎVoorkom, voor verhoogde veiligheid, de knoppen te bedienen tijdens de actie. Afleiding kan
gevaarlijk zijn.
ÎÎDemonteer het product niet, dit kan leiden tot schade en tot het vervallen van de garantie.
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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.

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 PACK : 494742

DECATHLON

4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France

