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OPIS KAMERY

Ekran LCD

Włączanie/ Wyłączanie Wi-Fi

Przycisk pomiaru jasności

Włącznik przyspieszeniomierza „G-Sensor”danych

Włącznik/ Wyłącznik

Obiektyw

Włącznik trybu zdjęcia

Wyłącznik trybu zdjęcia

Wskaźnik stanu Wi-Fi

Wskaźnik nagrywania

Wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora

Włącznik nagrywania wideo/ audio

Wejście na kartę mikroSD

Gniazdo mini-USB

Gniazdo mikro-HDMI

Mikrofon

Wskaźnik czerwony zasilania/ ładowania

Kieszeń akumulatora

Blokada akumulatora

Wskaźnik zielony nagrywania/ przesyłu danych

Mikrofon

Wskaźnik nagrywania

Brak wkrętu do mocowania kamery 
(standardowy „Kodak”)
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EKRAN LCD

100-0088
2H30

1080P- 30
1

5 6

10

87

2
3
4 9

Symbole Funkcje

1
      Tryb nagrywania

    Tryb zdjęcia

2
1080P-50 Rozdzielczość filmu

16M  12M  8M Rozdzielczość zdjęcia

3
100-0088 Liczba zapisanych plików

00:00:01 Czas nagrania

4
2:30 Pozostały czas nagrania

1888 Liczba pozostałych zdjęć

5 M  N  S Kąt widzenia

6 Wi-Fi

7   Tryb pomiaru oświetlenia otoczenia

8 Poziom naładowania akumulatora

9 Czujnik przyspieszenia włączony
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PIERWSZY KROK
INSTALOWANIE AKUMULATORA

Przed wsunięciem akumulatora sprawdź, czy kieszeń nie jest zablokowana.
Wsuń akumulator w kieszeń aż do oporu i przesuń blokadę.

Nie wciskać akumulatora na siłę, ponieważ może to spowodować nieodwracalne 
uszkodzenia kamery.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

4h

12

6

39

INSTALOWANIE KARTY MIKROSD

Zgodne karty pamięci Karty mikroSD od 2 do 32 GB (min. klasa 6)



6

JAK UŻYWAĆ G-EYE
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KAMERY

WŁĄCZANIE KAMERY

TRYB UŚPIENIA
Jeśli kamera nie jest używana przez 5 min, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Żeby ją 
obudzić, wystarczy przycisnąć dowolny przycisk.
UWAGA: Kiedy kamera jest umieszczona w szczelnej obudowie, można uruchomić także tryb 
przedłużonego uśpienie, naciskając przez 5 sek. jednocześnie przyciski PHOTO  i STOP . 
Żeby wyjść z trybu uśpienia, należy ponownie nacisnąć jednocześnie przyciski PHOTO  i 
STOP   prze 5 sek.

WYŁĄCZANIE KAMERY
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NAGRYWANIE FILMU

1. START

2. STOP 2. STOP

1. START

00:00:00
2H30

1080P- 50

00:18:22
2H30

1080P- 50

100-0088
1888

8M

ROBIENIE ZDJĘĆ

100-0088
2H30

1080P- 30

100-0088
1888

8M

100-0089
1887

8M

URUCHAMIANIE Wi-Fi

100-0087
2H30

1080P- 50

10 s.

Użytkowanie:
W kamerze zastosowana jest technologia Wi-Fi. Jeśli funkcja jest aktywna, można sparować 
kamerę ze smartfonem przy użyciu odpowiedniej aplikacji G-Eye APP lub pilota G-Eye 2 Wi-Fi 
sprzedawanego oddzielnie.
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ÎÎ Ściągnij aplikację mobilną G-Eye APP.     
Parowanie:
kiedy Wi-Fi jest włączone, kamera emituje hotspot z identyfikatorem SSID (nazwa kamery) i 
domyślnym kodem dostępu: 00000000. 
Jeśli używasz smartfona, przejdź do ustawień Wi-Fi i połącz się z siecią kamery, używając hasła 
domyślnego: 00000000
Jeśli używasz pilota, postępuj zgodnie z załączoną do niego instrukcją.

USTAWIENIE JASNOŚCI
Kamera automatycznie dostosowuje czułość ISO do wyników pomiaru oświetlenia otoczenia. 
Pomiar ten dokonuje się na 2 sposoby:

Pomiar oświetlenia otoczenia jest wyko-
nywany dla całego pola widzenia

Pomiar oświetlenia otoczenia jest wykony-
wany w centralnym punkcie pola widzenia

FUNKCJA PRZYSPIESZENIOMIERZA G-SENSOR

100-0087
2H30

1080P- 50

G

Kamera wyposażona jest w przyspieszeniomierz (przyrząd do pomiaru przyspieszeń), który 
umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie nagrywania filmu.
Użytkowanie: Po aktywacji przyspieszeniomierza G-sensor kamera rozpocznie nagrywanie 
automatycznie, gdy tylko zostanie wprawiona w ruch. 
Jeśli czujnik nie wykryje żadnego ruchu przez 60 sek., nagrywanie zostanie automatycznie 
wyłączone.
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USTAWIENIA KAMERY
PRZEJŚCIE DO MENU USTAWIEŃ

ÎÎ Żeby przejść do menu ustawień – niezależnie od wybranego trybu Zdjęcia czy Nagrywanie – 
wystarczy dłużej przytrzymać przycisk nagrywania.

00:00:00
2H30

1080P- 50

100-0088
1888

8M

M

Długie naciśnięcie

Długie 
naciśnięcie

Do poruszania się po menu służą przyciski: 

Enter/ Zatwierdź wybór
 

Poprzedni ekran Przewijanie

USTAWIENIA WIDEO

00:00:00
2H30

1080P- 50
M

Długie 
naciśnięcie

Krótkie 
naciśnięcie

Tryb nagrywania wideo

Klasyczne nagrywanie wideo (wideo i audio)

Wyłącznie nagrywanie audio

Nagrywanie wideo time-lapse (generowanie pliku w formacie .MP4).
Umożliwia automatyczne tworzenie filmu przyśpieszonego, zachowując obraz 
wideo w regularnym odstępie czasu. Opcje odstępu czasu: 0,5s / 1s / 2s / 5s / 
10s / 30s

Umożliwia rozpoczęcie nagrywania wideo z samowyzwalaczem. 
Opcje samowyzwalacza: 5s / 10s / 20s

Rozdzielczość wideo
1920 x 1080, 30fps, 16:9  -  1280 x 960, 48fps, 4:3  -  1280 x 960, 30fps, 4:3
1280 x 720, 60fps, 16:9  -  1280 x 720, 30fps, 16:9  -  848 x 480, 120fps, 16:9
848 x 480, 60fps, 16:9
UWAGA: liczba klatek na sekundę (fps) może ulec zmianie zależnie od wybranego 
standardu TV. Podane informacje dotyczą standardu NTSC. Na przykład w 
przypadku wyboru standardu PAL 60fps zostanie zamienione na 50fps.
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Pole widzenia kamery
Umożliwia dokonanie wyboru kąta widzenia spośród 4 opcji: szeroki, średni, 
wąski i mały.
UWAGA: zależnie od ustawionej rozdzielczości wideo niektóre opcje kąta 
widzenia mogą być niedostępne.
1080p, szeroki = 125°  -  1080p, średni = 113°  -  1080p, wąski = 105°
1080p, mały = 96°  -  960p, szeroki = 138°  -  720p, szeroki = 145°
480p, szeroki = 145°

Przepływność wideo
Wybrać wysoką lub normalną przepływność wideo. 
Wysoka przepływność wideo zapewni lepszą rozdzielczość kolorów, ale będzie 
zużywać większą ilość pamięci.

Ustawienie trybu „time-lapse wideo”
Umożliwia dokonanie wyboru odstępu czasu dla trybu „time-lapse wideo”
Opcje odstępu czasu: 0,5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s

Ustawienie trybu „samowyzwalacz wideo”
Umożliwia dokonanie wyboru czasu samowyzwalania wideo w trybie 
„samowyzwalacz wideo” Opcje samowyzwalacza: 5s / 10s / 20s

Nagrywanie w pętli
Włączanie/ wyłączanie nagrywania w pętli. 
Gdy karta pamięci jest zapełniona kamera usuwa najstarszy zapisany plik w 
celu kontynuowania nagrywania. 
UWAGA: funkcja niedostępna w trybach nagrywania „wyłącznie audio”, „Time-
lapse wideo”

Obracanie obrazu
Włączanie/ wyłączanie obracania obrazu w pionie.
Może być niezbędne w przypadku konieczności zamocowania kamery w pozycji 
do góry nogami w celu uzyskania żądanego punktu widzenia.
UWAGA: funkcja niedostępna w trybie rozdzielczości 848 x 480, 120fps

Umieszczanie daty
Włączanie/ wyłączanie umieszczania daty na wideo.
UWAGA: funkcja niedostępna w trybie rozdzielczości 
„1280 x 960, 48fps” i „848 x 480, 120fps”

USTAWIENIA ZDJĘĆ
Krótkie 

naciśnięcie
Długie 

naciśnięcie
Krótkie 

naciśnięcie

100-0088
1888

8M
M M

Tryb robienia zdjęcia
Tryb robienia pojedynczego zdjęcia

Tryb robienia zdjęć seryjnych.
Możliwe opcje: 3/s, 5/s, 10/s

Umożliwia zrobienie zdjęcia z samowyzwalaczem. 
Opcje samowyzwalacza: 3s, 5s, 10s
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Rozdzielczość zdjęć
16MP, 4:3, 4608 x 3456
12MP, 4:3, 4000 x 3000
8MP, 4:3, 3200 x 2400

Umieszczanie daty
Włączanie/ wyłączanie umieszczania daty na zdjęciu.

PARAMETRY OGÓLNE

100-0088
1888

8M
M M M

Długie 
naciśnięcie

Krótkie 
naciśnięcie

Krótkie 
naciśnięcie

Krótkie 
naciśnięcie

Parametry ogólne

Sygnał dźwiękowy
Włączanie/ wyłączanie sygnałów dźwiękowych kamery. 
Możliwe opcje: OFF, 50%, 100%

Wskaźnik LED
Włączanie/ wyłączanie wskaźników stanu kamery. 
Możliwe opcje: OFF, 2, 4

Wyświetlanie na 
ekranie G-Eye 2 
LCD

Włączanie/ wyłączanie wyświetlania informacji kontekstowych 
na ekranie podczas kadrowania. 
UWAGA: funkcja specyficzna dla akcesorium G-Eye 2 LCD

Automatyczne 
przejście w stan 
czuwania

Włączanie/ wyłączanie automatycznego przejścia w stan 
czuwania. 
Możliwe opcje: OFF, 2min, 5min, 10min

Standard TV
Wybór standardu TV PAL (50Hz) lub NTSC (60Hz)

Język
Wybór języka

Data
Ustawianie daty i godziny.

Usuwanie plików
Usuwanie plików. 
Umożliwia również formatowanie karty pamięci.

Przywracanie 
ustawień 
fabrycznych

Przywracanie wszystkich domyślnych parametrów.

Wersja 
oprogramowania

Numer wersji oprogramowania urządzenia.

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Film 

Rozdzielczość 1920 x 1080 @ 25 fps
Kąt widzenia Szeroki kąt
Prędkość zapisu Wysoka
Nagrywanie w pętli Wyłączone
Odwrócenie obrazu o 180° Wyłączone
Wyświetlenie daty Wyłączone
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Zdjęcia 
Rozdzielczość 12 Mpix
Tryb zdjęcia Pojedyncze
Wyświetlenie daty Wyłączone

Ogólne

Sygnał dźwiękowy 100%
Wskaźnik stanu 4
Wyświetlenie daty Wyłączone
Automatyczne przejście w stan uśpienia Po 5 min
Wyjście TV PAL

PRZENIESIENIE PLIKÓW

Odzyskiwanie plików jak na pamięci USB

PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ LUB FILMÓW NA TV/TV HD
Przy pomocy kabla HDMI/ mikroHDMI oraz G-Eye 2 LCD (akcesoria sprzedawane oddzielnie), 
można oglądać zdjęcia i filmy na telewizorze lub telewizorze HD.

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 Umieść 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).
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SZCZELNA OBUDOWA
Szczelna obudowa jest zaprojektowana specjalnie do kamery G-EYE 2 Escape. 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 dostępne w sklepach 
DECATHLON oraz na DECATHLON.COM

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.

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
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

DECATHLON niniejszym oświadcza, że urządzenie G-EYE 2 ESCAPE 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.

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