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OPIS KAMERY

 Włącznik

 
Przycisk zdjęcie

Ekran LCD

Wskaźnik zielony nagrywania 
wideo/robienia zdjęć

Laser

Wejście karty mikroSD

Wskaźnik czerwony zasilania/ 
ładowania

Wskaźnik zielony nagrywania 
video/ przesyłu danych

Mikrofon

Głośniki

Łącze mikro-USB

Brak wkrętu do mocowania kamery 
(standardowy Kodak)

 Przycisk włącz/ 
wyłącz/ zatrzymaj 

nagrywanie

Wskaźnik zasilaniaRobienie zdjęć

Robienie zdjęć

Nagrywanie wideo

Czas bieżącego nagrywania

Aktywne połączenie USB

Pozostała wolna pamięć

EKRAN LCD
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PIERWSZY KROK
ŁADOWANIE AKUMULATORA

4h

12

6

39

Szybkie ładowanie: Kiedy urządzenie podłączone jest do komputera, można przytrzymać 
dłużej przycisk „power”, żeby wyłączyć kamerę i w ten sposób przyspieszyć ładowanie. Zielona 
lampka LED gaśnie, a czerwona miga podczas ładowania. Kiedy akumulator jest w pełni 
naładowany, czerwona lampka pali się stale. W ten sposób czas ładowania zostanie skrócony 
do ok. trzech godzin. (Uwaga: transfer danych nie jest możliwy podczas ładowania w sposób 
przyspieszony).

INSTALOWANIE KARTY MIKROSD

Zgodne karty pamięci Karty mikroSD od 2 do 32 GB (min. klasa 4 – zalecana klasa 10)
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UŻYTKOWANIE KAMERY G-EYE 2
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KAMERY

WŁĄCZANIE KAMERY

3 sek.

TRYB UŚPIENIA
Jeśli kamera nie jest używana przez 5 min, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.

Jak nagrać film

Jak robić zdjęcia

WYŁĄCZANIE KAMERY

3 sek.
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NAGRYWANIE FILMU
START

STOP

ROBIENIE ZDJĘĆ

PRZEGLĄD FUNKCJI APARATU
TRYBY APARATU

ÎÎ Tryb zdjęć seryjnych Strona 8

ÎÎ Samowyzwalacz Strona 8

ÎÎ Film poklatkowy Strona 8
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USTAWIENIA APARATU

Filmy
ÎÎ Rozdzielczość Strona 7
ÎÎ Przepływność wideo Strona 7
ÎÎ Laser Strona 7
ÎÎ Tryb nagrywania filmów Strona 7

Zdjęcia
ÎÎ Rozdzielczość Strona 8

Informacje ogólne
ÎÎ Dźwięki przycisków Strona 9
ÎÎ Wyświetlanie daty i godziny Strona 9
ÎÎ Nagrywanie ciągłe Strona 9
ÎÎ Automatyczny tryb uśpienia Strona 9
ÎÎ Standard TV Strona 10
ÎÎ Liczba klatek na sekundę Strona 10
ÎÎ Data i godzina Strona 10

POZOSTAŁE FUNKCJE

ÎÎ Wskaźnik laserowy Strona 10

ÎÎ Formatowanie karty pamięci Strona 9

ÎÎ Przywracanie ustawień domyślnych Strona 10

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Filmy 
( )

Rozdzielczość 1920 x 1080 @ 30 fps
Przepływność wideo Wysoka przepływność wideo
Laser Wył.
Tryb nagrywania filmów Wideo + audio

Zdjęcia 
( )

Tryb zdjęć pojedynczych/ potrójnych Zdjęcia pojedyncze
Samowyzwalac Wył.
Film poklatkowy Wył.
Rozdzielczość 2592 x 1944 / 5 megapikseli

Ogólne 
( )

Sygnał dźwiękowy Wł.
Wyświetlanie daty i godziny Wył.
Nagrywanie ciągłe Wył.
Automatyczny tryb uśpienia Po upływie 5 min.
Standard TV PAL
Liczba klatek na sekundę 50 Hz

ÎÎ Aby przywrócić ustawienia domyślne, patrz str. 10.
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USTAWIENIA APARATU
DOSTĘP DO USTAWIEŃ WIDEO

3 s

1  Długie naciśnięcie = wejścia do menu ustawień

2 Wejście do ustawień

3 Przewijanie opcji ustawień

4 Potwierdzenie wybranej opcji i powrót do poprzedniego men

LISTA USTAWIEŃ ZAPISU FILMÓW

USTAWIENIE MOŻLIWOŚCI WYBORU SZCZEGÓŁY

Rozdzielczość 
( )

1920 x 1080 
30 fps. 16:9
1280 x 720 
60 fps. 16:9
1280 x 720 
30 fps. 16:9

Przepływność 
wideo 

( )

Wysoka 
przepływność 
wideo

Ustawienie wysokiej przepływności 
wideo pozwala uzyskać wyższą 
wyrazistość barw, ale zapisane pliki 
wideo zajmują dwukrotnie więcej 
miejsca w pamięci niż w przypadku 
ustawienia niskiej przepływności.

Niska przepływność 
wideo

Laser 
( )

Wył.
Wł.

Automatycznie
Laser jest automatycznie włączany po 
rozpoczęciu zapisu wideo, i wyłączany 
po jego zakończeniu..

Tryb nagrywania 
filmów 

( )

Wideo i audio

Tylko audio  Wyświetlony zostaje symbol

Powrót do poprzedniego menu
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USTAWIENIA ZDJĘĆ

3 s

1  Długie naciśnięcie = wejścia do menu ustawień

2 Wejście do ustawień

3 Przewijanie opcji ustawień

4 Potwierdzenie wybranej opcji i powrót do poprzedniego men

LISTA USTAWIEŃ ZAPISU ZDJĘĆ

USTAWIENIE MOŻLIWOŚCI WYBORU SZCZEGÓŁY

Rozdzielczość 
( )

8 MP, 4:3 3200 x 2400
5 MP, 4:3 2592 x 1944
3 MP, 4:3 2048 x 1536

Tryb zdjęć 
( )

Tryb zdjęć 
pojedynczych

W trybie zdjęć seryjnych 
wykonywane są 3 zdjęcia na 
sekundę.Tryb zdjęć seryjnych

Samowyzwalacz 
( )

Wył. Po włączeniu tej funkcji zdjęcia 
wykonywane są z opóźnieniem 5 
lub 10 sekund.

Po upływie 5 s
Po upływie 10 s

Film poklatkowy 
( )

Wył.

Po włączeniu tej funkcji 
wykonywana jest seria zdjęć w 
odstępach co 2, 3, 5, 10, 20 lub 30 
sekund.

Odstępy 2-sekundowe
Odstępy 3-sekundowe
Odstępy 5-sekundowe
Odstępy 10-sekundowe
Odstępy 20-sekundowe
Odstępy 30-sekundowe

Powrót do poprzedniego menu
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USTAWIENIA OGÓLNE
DOSTĘP DO USTAWIEŃ OGÓLNYCH

3 sek.

1  Długie naciśnięcie = wejścia do menu ustawień

2 Wejście do ustawień

3 Przewijanie opcji ustawień

4 Potwierdzenie wybranej opcji i powrót do poprzedniego men

LISTA USTAWIEŃ OGÓLNYCHX

USTAWIENIE MOŻLIWOŚCI WYBORU SZCZEGÓŁY
Sygnał dźwiękowy 

( )
Wł. Pozwala włączyć/ wyłączyć dźwięki 

przycisków aparatu.Wył.

Automatyczny 
tryb uśpienia 

( )

Wył.
Po włączeniu tej funkcji aparat przechodzi 
w tryb oczekiwania po upływie 2, 5 lub 10 
minut.

Po upływie 2 minut
Po upływie 5 minut

Po upływie 10 minut

Wyświetlanie 
daty i godziny 

( )

Wł. Pozwala włączyć/ wyłączyć wyświetlanie 
daty i godziny na zapisywanym filmie.Wył.

Nagrywanie 
ciągłe 

( )

Wł.
Po włączeniu tej funkcji, w przypadku 
zapełnienia pamięci w trakcie zapisu 
wideo, aparat usunie najstarszy plik 
wideo z pamięci, a bieżący zapis 
będzie kontynuowany. Pliki kasowane 
są każdorazowo, gdy zajdzie taka 
konieczność.

Wył.

Formatowanie 
karty pamięci 
( )

Zatwierdź Funkcja ta pozwala skasować wszystkie 
pliki zapisane w pamięci karty micro-SD.Anuluj
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USTAWIENIE MOŻLIWOŚCI WYBORU SZCZEGÓŁY

Usuń pliki 
( )

Zatwierdź Funkcja ta pozwala usunąć wybrane 
pliki, w kolejności od ostatnio zapisanego 
pliku.Anuluj

Reset 
( )

Zatwierdź Pozwala przywrócić ustawienia 
domyślne.Anuluj

Standard TV 
( )

PAL
NTSC

Liczba klatek na 
sekundę 

( )

50 Hz

60 Hz

Data i godzina 
( )

Rok Dotyczy wszystkich ustawień:

 Zwiększenie ustawianej wartości

 Zmniejszenie ustawianej wartości

 Zatwierdzenie

Miesiąc

Dzień

Godzina

Minuta

Powrót do poprzedniego menu

WSKAŹNIK LASEROWY
Wskaźnik laserowy ułatwia celowanie w wybrany obiekt. Może być używany także ze szczelną 
obudową.

URUCHOMIENIE WSKAŹNIKA LASEROWEGO

3 sek.

WYŁĄCZANIE WSKAŹNIKA LASEROWEGO

3 sek.
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PRZESYŁANIE PLIKÓW NA KOMPUTER

Odzyskiwanie plików jak na pamięci USB.

WYMAGANIA KONFIGURACJI

PC MAC
Windows XP, Vista, 7, 8 OS > 10

KOMUNIKATY O BŁĘDZIE
KOMUNIKAT OPIS CZYNNOŚĆ

Brak karty mikroSD w kamerze:
• Nie można rozpocząć nagrywania/

robienia zdjęć.
• Można przejść do menu 

„Ustawienia”.

ÎÎ Włóż kartę mikroSD do kamery.

Brak wolnego miejsca na karcie 
mikroSD:
• Nie można rozpocząć nagrywania/

robienia zdjęć.

• Można przejść do menu 
„Ustawienia”.

ÎÎ Przesyłanie plików na komputer.

Słaby akumulator:
• Na początku miga symbol 

akumulatora .
• Komunikat pojawia się na 2 sek. 

przed wyłączeniem się kamery.
ÎÎ Ładowanie akumulatora.
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PRZYKLEJANA PODKŁADKA
Przyklejane podkładki są przeznaczone do mocowania kamery na powierzchniach śliskich, 
twardych i ostrych. Naklejki 3MTM są bardzo trwałe i zapewniają dobre przywieranie. 
Jednak trzeba zachować pewne środki ostrożności.
ÎÎ Wyczyść i wysusz powierzchnię, na której umieszczana jest podkładka.
ÎÎ Upewnij się, że powierzchnia jest możliwie gładka.
ÎÎ Połóż podkładkę na suchej powierzchni o umiarkowanej temperaturze, najlepiej w 

pomieszczeniu.
ÎÎ Pozostaw na 24 godziny przed rozpoczęciem aktywności sportowej. 

UWAGA: Podkładka nie nadaje się do powtórnego użycia. Można ją usunąć w taki sposób, żeby 

nie pozostawiła śladów przy użyciu ciepłego powietrza (np. suszarki do włosów).

SZCZELNA OBUDOWA
Szczelna obudowa jest zaprojektowana specjalnie do kamery G-EYE 2 Discover. Zapewnia 
wodoszczelność do głębokości 100 m oraz chroni przed wstrząsami i uderzeniami.
Jest przeznaczona do użytku w następujących warunkach:

UWAGA:
ÎÎ Doskonała szczelność zależy od czystości uszczelki. Nawet niewielkie pyłki lub ziarnka piasku 

mogą spowodować utratę szczelności obudowy. Uszczelkę można łatwo zdjąć i umyć w czystej 
wodzie. Następnie trzeba ją wysuszyć i ponownie założyć na obudowę, zachowując odpowiedni 
kierunek.

WSKAZÓWKA:
ÎÎ Czasem obudowa może zaparować, co nie oznacza, że doszło do rozszczelnienia. Z powodu 

zmiany warunków otoczenia (temperatura, wilgotność) między momentem zamknięcia obudowy 
a rozpoczęcia aktywności sportowej może dojść do skroplenia pary wewnątrz obudowy. Do tego 
zjawiska może dojść także pod wpływem temperatury samej kamery. Można temu zapobiegać, 
wkładając do obudowy wkładki pochłaniające wilgoć. 
Produkty są dostępne w sklepach DECATHLON oraz na stronie DECATHLON.COM.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Czas pracy akumulatora Około 2 godziny ciągłego filmowania
Czas ładowania Ok. 3,5 godzin. Do 4 godzin
Rodzaj akumulatora Li-ion, 3,7 V, 1100 mAh
Rozdzielczość filmu 1080 p, 30 fps, 16:9, kąt obrazu = 110° 

720 p, 60 fps, 16:9, kąt obrazu = 135° 
720 p, 30 fps, 16:9, kąt obrazu = 135°

Rozdzielczość zdjęć 8 MP, 5 MP, 3 MP
Złącza Mikro-USBB 
Połączenie z komputerem USB 2.0 full speed, czytnik kart mikroSD
Zgodna karta mikroSD 
(sprzedawana osobno) Karta mikroSD od 2 do 32 GB

Temperatura działania -10°C < … < 45°C
Format wideo MP4
Format zdjęć JPG

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

-10°C
-50°F

45°C
113°F

ÎÎ Kamery należy używać ostrożnie, nie dopuszczać do upadków i mocnych uderzeń.

ÎÎ Uwaga! Kamera nie jest wodoszczelna bez obudowy, więc należy ją chronić przed 
chlapaniem i zamoczeniem.

ÎÎ Dla zachowania bezpieczeństwa nie przełączać przycisków w trakcie aktywności. Mogłoby 
dojść do rozproszenia uwagi użytkownika i prowadzić do wypadku.

ÎÎ Nie należy samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ można spowodować uszkodzenia a 
przez to utracić gwarancję.

ÎÎ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), należy wyjąć z niego 
akumulator.

ÎÎ Użytkowanie w zimnym otoczeniu (temp. poniżej -10°C) może spowodować zmniejszenie 
wydajności akumulatora i skrócić czas działania produktu.
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GWARANCJA I INFORMACJE PRAWNE
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

• GEONAUTE nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zranienia powstałe w trakcie 
użytkowania produktu przy okazji uprawiania niebezpiecznych sportów. GEONAUTE zwraca 
użytkownikowi szczególną uwagę na ryzyko dekoncentracji podczas obsługiwania urządzenia 
w niebezpiecznych warunkach.

• Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za wykonane przy użyciu produktu 
zdjęcia i filmy oraz za ich udostępnianie, publikowanie i przekazywanie.

GARANTIE
• GEONAUTE gwarantuje pierwszemu użytkownikowi niniejszego produktu, że jest on wolny 

od wad materiałowych lub związanych z wykonaniem. Gwarancja ta jest ważna przez okres 
dwóch lat od daty zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

• Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, 
nieprzestrzeganiem zaleceń obsługi lub wypadkami oraz nieprawidłową konserwacją lub 
wykorzystaniem produktu do celów komercyjnych.

• Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku napraw wykonywanych przez osoby 
nieupoważnione przez GEONAUTE.

• Wyżej wymienione gwarancje zastępują wszelkie inne gwarancje, w tym rękojmię i/lub 
gwarancję dostosowania do użytkowania. GEONAUTE w żadnym wypadku nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane lub związane z 
użytkowaniem instrukcji obsługi i urządzenia, którego instrukcja dotyczy.

• W okresie gwarancyjnym urządzenie jest bezpłatnie naprawiane w autoryzowanych punktach 
serwisowych lub wymienione bezpłatnie (na koszt dystrybutora).

• Gwarancja nie obejmuje akumulatora ani zarysowań i pęknięć paneli sterowania, które noszą 
widoczne ślady uderzeń lub upadku.

INFORMACJE PRAWNE
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

DECATHLON niniejszym oświadcza, że urządzenie G-EYE 2 DISCOVER jest 
zgodne z głównymi wymogami i innymi rozporządzeniami wypływającymi z 
dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności WE dostępna na stronie: https://www.geonaute.com/en/
ec-declaration-conformity.

RECYKLING

Symbol „przekreślony kosz na śmieci” oznacza, że zarówno 
urządzenie jak i zawarte w nim akumulatory nie mogą traktowane 
jak zwykły odpad domowy i wyrzucane do kosza. Podlegają one 
selektywnej segregacji śmieci. 
Po zużyciu akumulatora czy też samego urządzenia, należy 
je wyrzucić do odpowiedniego pojemnika z materiałami do 
recyklingu. Takie traktowanie odpadów umożliwia ochronę 
środowiska i zdrowia człowieka.

KONTAK
Kontakt przez stronę www.support.geonaute.com.
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