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PL G-Eye 2  
WiFi Remote

Czas działania pilota na zasilaniu akumulatorowym to maksimum 5 godzin.
Czas potrzebny na naładowanie to około 2 godziny
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ŁADOWANIE AKUMULATORA

WAIT HOST PBC PRESS CONNECT

info SYNC

CONNECT
100-088
2H30

1080P- 50

Wskaźnik zasilania 
(czerwony) Wskaźnik stanu WiFi (niebieski)

Ekran

Włącznik - Przycisk zapisu wideo

Przycisk zapisu zdjęcia 

Przycisk zatrzymania zapisu 
wideo

Mocowanie na pętlę paska

Szeroki kąt widzenia

Średni kąt widzenia

Ograniczony kąt widzenia

Wąski kąt widzenia

Gniazdo USB

OPIS PILOTA
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1 Włączyć aparat i funkcję WiFi kamery

2 Na pilocie, rozpocząć od wciśnięcia przycisku „ ” i nacisnąć 
jednocześnie przycisk „ ”. Trzymać oba wciśnięte, aż pilot pokaże 
ekran wskazany naprzeciwko.

WAIT HOST PBC

3 Nacisnąć przycisk „ ” na kamerze i odczekać 20-30 sekund, aż 
pilot pokaże ekran wskazany naprzeciwko.

PRESS CONNECT

4 Nacisnąć przycisk „ ” na pilocie i odczekać 20-30 sekund, aż pilot 
pokaże ekran wskazany naprzeciwko. info SYNC

CONNECT

5 Miga wtedy niebieski sygnalizator na pilocie i informacje o 
parametrach są synchronizowane między pilotem i kamerą. Należy 
odczekać około 20 sekund, by pilot wyświetlił stan kamery: 100-088

2H30

1080P- 50

UWAGA: Aby połączenie było możliwe, niezbędne jest wykonanie wcześniej parowania.

1 Przytrzymać przez 5 sekund włącznik zasilania „ ”.

2 Pilot wykonuje automatyczne wyszukiwanie kamery, z którą może 
dokonać parowania.

3 Po znalezieniu kamery i nawiązaniu poprawnego połączenia ekran 
pilota wyświetla stan kamery.

100-088
2H30

1080P- 50
4 Można wtedy korzystać z pilota do sterowania kamerą.

5 Aby wyłączyć pilota, przytrzymać przez 5 sekund włącznik zasilania.

PROCEDURA PAROWANIA

PODŁĄCZENIE PILOTA
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
ÎÎ Używać ostrożnie, nie dopuszczać do upadków i mocnych uderzeń.

ÎÎ Niniejszy produkt spełnia wymagania normy szczelności IP66, co oznacza, że może być 
wystawiony na działanie deszczu, ale nie może być zanurzony w wodzie.

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

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

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

•	 Wcisnąć na 5 sekund, by włączyć/wyłączyć podświetlenie pilota.
•	 Jeśli kamera jest w trybie wideo, przycisnąć raz, by włączyć zapis wideo.
•	 Jeśli kamera jest w trybie foto, przycisnąć raz, by przejść na tryb wideo.
•	 Jeśli kamera jest w trybie foto, przycisnąć raz, by wykonać zdjęcie.
•	 Jeśli kamera jest w trybie wideo, przycisnąć raz, by przejść na tryb foto.

•	 Nacisnąć raz, by zatrzymać trwający zapis.

X1 •	 Nacisnąć raz, by wybrać szeroki kąt widzenia.

X2 •	 Nacisnąć raz, by wybrać średni kąt widzenia.

X3 •	 Nacisnąć raz, by wybrać ograniczony kąt widzenia.

X4 •	 Nacisnąć raz, by wybrać wąski kąt widzenia.

X1

X4

ZEROWANIE:  W przypadku problemów z działaniem lub zablokowania pilota, możliwe 
jest wykonanie ponownego uruchomienia poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków 1X 
i 4X.

LISTA FUNKCJI
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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.

GWARANCJA
•	 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
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

Zużyte baterie powinny być pozostawione w punkcie zbiórki w celu poddania ich 
recyklingowi.

DECATHLON niniejszym oświadcza, że urządzenie G-EYE 2 WIFI REMOTE 
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.

KONTAKT
Kontakt przez stronę support.geonaute.com
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