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DESCRIÇÃO DA CÂMARA
Microfone

Botão gravar

Botão foto
Ecrã LCD

Botão ligar/
desligar/parar a gravação

Laser

Luz verde de gravação de
vídeo/captura de fotos

Altifalantes

Conetor micro-USB

Localização do cartão
MICROSD

Luz verde de gravação de
vídeo/transferência de dados

Luz vermelha de alimentação/
carga

Sem parafuso para fixar a câmara
(padrão «Kodak»)

Captura de fotos

ECRÃ LCD

Gravação de vídeo

Luz de alimentação

Duração da gravação em curso

Memória restante disponível
Nível da bateria
Conexão USB ativa
2

PRIMEIROS PASSOS
CARREGAMENTO DA BATERIA

12
9

3
6

4h

Carregamento rápido: Se a máquina estiver conetada a um computador, pode premir
demoradamente o botão «power» para desligar a câmara e acelerar o processo de
carregamento. Depois desta manipulação, o LED verde apaga-se e o LED vermelho pisca
durante o carregamento e fica aceso quando a bateria está completamente carregada. Com
este método, o carregamento da bateria demora cerca de três horas. (Atenção: a transferência
de dados não é possível com este modo de carregamento).

INSERÇÃO DO CARTÃO MICROSD

Cartões compatíveis

Cartões microSD de 2 a 32 GB
(Classe 4, no mínimo - Classe 10 recomendada)
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UTILIZAÇÃO DA SUA G-EYE 2
LIGAR/DESLIGAR
LIGAR

3s

MODO DE ESPERA
Se a câmara não for utilizada durante cinco minutos, fica automaticamente em modo de espera.

Para gravar um vídeo

Para tirar uma foto

DESLIGAR

3 seg.
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GRAVAÇÃO DE UM VÍDEO
INICIAR

PARAR

TIRAR FOTOS

APRESENTAÇÃO GERAL DAS FUNÇÕES DA
MODOS DE CÂMARAS
ÎÎModo de fotografia em rajada

Página 8

ÎÎRetardador

Página 8

ÎÎLapso de tempo

Página 8
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CARACTERÍSTICAS DA CÂMARA
Vídeo
ÎÎResolução

Página 7

ÎÎBitrate do vídeo

Página 7

ÎÎLaser

Página 7

ÎÎModo de gravação vídeo

Página 7

Fotografia
ÎÎResolução

Página 8

Aspectos Gerais
ÎÎTecla bip

Página 9

ÎÎExibir data e hora

Página 9

ÎÎGravação contínua

Página 9

ÎÎColocação automática em standby

Página 9

ÎÎStandard Standard TV

Página 10

ÎÎFrequência de atualização

Página 10

ÎÎData e hora

Página 10

OUTRAS FUNÇÕES
ÎÎPonteiro laser

Página 10

ÎÎFormatar a memória

Página 9

ÎÎVoltar às Definições iniciais

Página 10

DEFINIÇÕES INICIAIS
(

Vídeo

)

Fotografia
(
)

Aspectos
Gerais
(
)

Resolução
Bitrate de vídeo
Laser
Modo de gravação vídeo
Modo de disparo único/triplo
Temporizador
Lapso de tempo
Resolução
Bip
Exibir data e hora
Gravação contínua
Colocação automática em standby
Standard TV
Frequência de atualização

ÎÎVoltar às definições iniciais, ver pág. 10.

6

1920 x 1080 @ 30 fps
Bitrate de vídeo Alto
Desligado
Vídeo + áudio
Único
Desligado
Desligado
2592 x 1944 / 5 megapixels
Ligado
Desligado
Desligado
Após 5 min
PAL
50 Hz

CARACTERÍSTICAS DA CÂMARA
PARÂMETROS VÍDEO

3 seg.

1

Pressão longa = entrar no menu de ajustes

2

Entrar no parâmetro

3

Percorrer as opções do parâmetro

4

Confirmar a opção escolhida e voltar ao menu superior

LISTA DE DEFINIÇÕES VÍDEO
DEFINIÇÃO

ESCOLHAS DE DEFINIÇÕES
DETALHE
1920 x 1080
30 fps. 16:9
Resolução
1280 x 720
60 fps. 16:9
(
)
1280 x 720
30 fps. 16:9
Bitrate de vídeo Alto O bitrate de vídeo alto proporcionará
uma definição mais elevada das cores,
Bitrate de vídeo
mas utilizará duas vezes mais espaço
Bitrate
de
vídeo
(
)
de memória do que a definição de
Baixo
bitrate Baixo.
Desativado
Ativado
Laser
O laser é ativado automaticamente
(
)
Automático
quando grava um vídeo, e para
quando parar de gravar.

Modo de
gravação vídeo
(
)

Vídeo e áudio
Apenas áudio

é exibido

Voltar para menu superior
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DEFINIÇÕES DE FOTOGRAFIA

3 seg.

1

Pressão longa = entrar no menu de ajustes

2

Entrar no parâmetro

3

Percorrer as opções do parâmetro

4

Confirmar a opção escolhida e voltar ao menu superior

LISTA DE DEFINIÇÕES FOTOGRAFIA
DEFINIÇÃO

Resolução
(
)
Modo de disparo
(
)
Retardado
(
)

Lapso de tempo
(
)

ESCOLHAS DE DEFINIÇÕES
8 MP, 4:3
5 MP, 4:3
3 MP, 4:3
Modo de fotografia
simples
Modo de fotografia em
rajada
Desativado
Após 5 seg.
Após 10 seg.
Desativado
2 segundos de intervalo
3 segundos de intervalo
5 segundos de intervalo
10 segundos de intervalo
20 segundos de intervalo
30 segundos de intervalo

Voltar para menu superior
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DETALHE
3200 x 2400
2592 x 1944
2048 x 1536
No Modo de fotografia em rajada,
as câmaras tiram 3 fotografias /
segundo.
Quando esta função está ativada,
as fotografias são tiradas após
uma espera de 5 seg. ou 10 seg.

Quando esta função está ativada,
a câmara capta uma série de
fotografias com 2, 3, 5, 10, 20 ou
30 segundos de intervalo

PARÂMETROS GERAIS
ACEDER A DEFINIÇÕES GERAIS

3 seg.

1

Pressão longa = entrar no menu de ajustes

2

Entrar no parâmetro

3

Percorrer as opções do parâmetro

4

Confirmar a opção escolhida e voltar ao menu superior

LISTA DE DEFINIÇÕES GERAIS
DEFINIÇÃO

(

Bip

)

Colocação
automática em
standby
(
)
Exibir data e
hora
(
)
Gravação
contínua
(
)
Formatar a
memória
(
)

ESCOLHAS DE
DEFINIÇÕES
Ativado
Desativado
Desativado
Após 2 minutos
Após 5 minutos
Após 10 minutos
Ativado
Desativado
Ativado
Desativado
Ativado
Cancelar

DETALHE
Ativar/Desativar bips nas teclas da câmara.
Quando esta função está ativada, a câmara
passa para o modo de standby decorridos 2,
5 ou 10 minutos.
Ativar/desativar o registo da hora e da data na
gravação vídeo.
Quando esta função está ativada, se a
memória estiver cheia, a câmara irá apagar
o ficheiro de vídeo mais antigo para libertar
espaço de memória e continuar a gravar. A
eliminação de ficheiros é repetida sempre
que for necessário.
Esta função é utilizada para apagar todos os
ficheiros guardados no cartão micro-SD.
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DEFINIÇÃO

(
(

Eliminar
ficheiros

Restaurar

)
)

Standard TV
(
)
Frequência de
atualização
(
)

ESCOLHAS DE
DEFINIÇÕES
Validar
Cancelar
Validar
Cancelar
PAL
NTSC

Esta função é utilizada para apagar ficheiros
selecionados, começando pelo último ficheiro
gravado.
Voltar às definições iniciais

50 Hz
60 Hz
Ano

Data e Hora
(
)

DETALHE

Para cada definição:

Mês

Aumentar o valor

Dia

Diminuir o valor

Hora

Validar

Minuto
Voltar para menu superior

MIRA LASER
A mira laser facilita o enquadramento. Pode ser utilizada com a caixa estanque.

ATIVAR A MIRA LASER

3 seg.

DESATIVAR A MIRA LASER

3 seg.
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TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS PARA UM COMPUTADOR

Recuperar depois os ficheiros como para uma pen USB.
CONFIGURAÇÃO EXIGIDA
PC
Windows XP, Vista, 7, 8

MAC
OS > 10

MENSAGENS DE ERRO
MENSAGEM DESCRIÇÃO
AÇÃO
Nenhum cartão microSD na câmara:
• Não é possível iniciar a gravação/
captura de fotografias.
ÎÎInserir um cartão microSD na câmara.
• Possibilidade de consultar o menu
«Parâmetros».
O cartão microSD está cheio:
• Não é possível iniciar a gravação/
captura de fotografias.
ÎÎTransferir os vídeos e as fotos para um
• Possibilidade de consultar o menu
computador.
«Parâmetros».

Bateria fraca:
• No arranque, só o ícone da bateria
pisca.
• A mensagem é exibida durante 2
ÎÎRecargar a bateria.
segundos antes de a câmara se
desligar.
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ADESIVO AUTOCOLANTE
Os adesivos autocolantes são utilizados para fixar a sua câmara em superfícies lisas, duras e
rígidas. Os autocolantes 3MTM proporcionam uma aderência muito resistente.
Contudo, para fixar este autocolante, é preciso tomar algumas precauções.
ÎÎLimpe e seque a superfície onde vai colocar este autocolante.
ÎÎCertifique-se de que a superfície é o mais lisa possível.
ÎÎColoque este autocolante num ambiente seco e com temperatura moderada, de preferência
no interior.
ÎÎAguarde 24 horas antes de iniciar a sua prática desportiva.

OBSERVAÇÃO: este autocolante pode ser reutilizado uma segunda vez, mas deve ser
removido cuidadosamente com a ajuda de um secador de cabelo, por exemplo.

CAIXA ESTANQUE
Esta caixa estanque foi especialmente concebida para a câmara G-EYE 2 Discover e oferece
uma estanqueidade até 100 metros de profundidade e proteção contra choques.
É destinada a ser utilizada nas seguintes condições:

ATENÇÃO:

ÎÎPara garantir uma estanqueidade perfeita, é importante manter limpa a junta de vedação.
Pequenas poeiras ou grãos de areia podem ser suficientes para provocar a perda de
estanqueidade da caixa. Pode remover facilmente a junta para a lavar com água limpa. Seque a
junta e volte a instalá-la no sentido correto.
CONSELHO:

ÎÎPode aparecer alguma névoa na caixa, isto não significando que haja uma fuga. Devido às
mudanças de condições de temperatura e de humidade entre o momento em que fecha a caixa e
o início da sua atividade desportiva, pode produzir -se um fenómeno de condensação no interior
da caixa. Este fenómeno pode também ocorrer devido à temperatura da própria câmara. Para
evitar este problema, pode colocar pequenas espumas anti-humidade dentro da caixa.
Produtos disponíveis nas suas lojas DECATHLON e em DECATHLON.COM.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Autonomia da bateria

Cerca de 2 horas de gravação de vídeo contínuas

Duração da carga

Cerca de 3,5 horas. Máximo 4 horas

Tipo de bateria
Resolução do vídeo

Resolução das fotos

Li-ion, 3,7 V, 1100 mAh
1080 p, 30 fps, 16:9, ângulo do obturador = 110º
720 p, 60 fps, 16:9, ângulo do obturador = 135°
720 p, 30 fps, 16:9, ângulo do obturador = 135°
8 MP, 5 MP, 3 MP

Conetores

Micro-USB

Conexão para computadores
Cartão microSD compatível
(vendido separadamente)
Temperatura de
funcionamento
Formato de vídeo

USB 2.0 «rapidez total», leitor de cartões microSD

Formato das fotos

JPG

Cartão microSD de 2 a 32 GB
-10°C < … < 45°C
MP4

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-10°C
-50°F

45°C
113°F

ÎÎManuseie a máquina com cuidado, não a deixe cair nem a submeta a choques significativos.
ÎÎAtenção, este produto não é estanque sem a sua caixa estanque, não o exponha a
projeções de água nem o submerja.
ÎÎPara mais segurança, evite manipular os botões durante a ação. A desconcentração pode
ser perigosa.
ÎÎNão desmonte o produto, pois poderá provocar danos e também anular a garantia.
ÎÎSe não tenciona utilizar o produto durante um longo período (superior a 1 mês), remova a
bateria.
ÎÎA utilização em meios muito frios (temperatura inferior a -10º C) pode provocar uma
diminuição da capacidade da bateria e portanto da autonomia do produto.
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GARANTIAS, MENÇÕES LEGAIS
RESPONSABILIDADE LIMITADA
• GEONAUTE não se responsabiliza por acidentes e ferimentos provocados pela manipulação
ou utilização do produto na prática de desportos de alto risco. A GEONAUTE pretende
nomeadamente sensibilizar o utilizador relativamente à desconcentração possível associada à
manipulação do produto em condições perigosas.
• O utilizador está advertido que assume a inteira responsabilidade jurídica relativamente às
fotografias, à partilha e à publicação das imagens gravadas com o produto.

GARANTIA
• A GEONAUTE garante ao comprador inicial deste produto que o mesmo não contém defeitos
relativos aos materiais ou ao fabrico, isto durante um período de 2 anos a contar da data de
compra. Conserve a fatura, que funciona como comprovativo de compra.
• A garantia não cobre danos resultantes de utilização indevida, incumprimento das instruções
de utilização ou quaisquer acidentes, nem de manutenção incorreta ou do uso do aparelho
para fins comerciais.
• A garantia não cobre danos provocados por reparações efetuadas por pessoas não
autorizadas pela GEONAUTE .
• As garantias aqui incluídas substituem de forma explícita qualquer outra garantia, incluindo
a garantia implícita de qualidade íntegra e comercializável e/ou de adaptação à utilização. A
GEONAUTE não pode em caso algum ser responsabilizada por quaisquer danos, diretos
ou indiretos, de caráter geral ou particular, provocados ou relacionados com o uso destas
instruções de utilização ou dos produtos que as mesmas descrevem.
• Durante o período da garantia, o aparelho pode ser reparado gratuitamente por um serviço
autorizado ou substituído a título gracioso (de acordo com o distribuidor).
• A garantia não cobre a bateria nem caixas rachadas ou partidas ou que apresentem vestígios
de choques visíveis.

MENÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
Pelo presente documento, a DECATHLON declara que o aparelho G-EYE
2 DISCOVER está em conformidade com os requisitos essenciais e outras
disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.
A declaração de conformidade CE está disponível na seguinte ligação: https://
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity.

RECICLAGEM
O simbolo do caixote do lixo com uma cruz (duas linhas cruzadas
sobre o caixote) significa que este produto e as pilhas nele
contidas não podem ser misturados com o lixo doméstico. Estes
incluem-se num tipo de objetos de recolha seletiva.
Deposite as pilhas, bem como os seus produtos eletrónicos em
final de vida, num espaço de recolha autorizado para efeitos de
reciclagem. A recuperação do seu lixo eletrónico permite proteger
o meio ambiente e a sua saúde.

CONTACTE-NOS
Contate-nos em 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
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