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DESCRIÇÃO DA CÂMARA
 otão de paragem de gravação de vídeo /
B
Ativação do Wi-Fi (pressão longa)
Botão do obturador de fotografia
Ecrã LCD

Luz indicadora de
gravação
Luz de estado do Wi-Fi
Conetor mini-USB

Objetiva

Localização do
cartão microSD

 otão ligar/desligar
B
Gravação vídeo

Luz vermelha de alimentação/carga
Luz verde de gravação de vídeo/
transferência de dados

Suporte padrão (Kodak)
Microfone
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ECRÃ LCD
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Ícones

A

3

4

1080P- 30

4

2H30

100-0088
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Funções
Modo de gravação de vídeo

1

2

1
2
3

6

1080P-30
5MP

Modo fotografia
Resolução do vídeo
Resolução das fotografias

100-0088

Número de ficheiros gravados

00:00:01

Duração da gravação

2H30

Tempo de gravação restante

1888

Número de fotos restantes

5

Wi-Fi

6

Modo de medição da luz ambiente

7

Nível da bateria

3

PRIMEIROS PASSOS
CARREGAMENTO DA BATERIA

12
9

3
6

4h

INSERÇÃO DO CARTÃO MICRO-SD

Cartões compatíveis: Micro-SD classe 10 de 8 Go A 64 Go.

UTILIZAR UMA CAIXA ESTANQUE

Papel antivapor (opcional)
A caixa estanque é especialmente concebida para a câmara G-EYE. Permite
manter a câmara estanque até 100 m de profundidade e oferece proteção contra
choques.
Destina-se a ser utilizada em desportos náuticos, mergulho ou práticas
desportivas em ambiente húmido. A sua utilização reduz significativamente a
gravação de som da câmara.
CUIDADO
ÎÎ
Para garantir uma estanqueidade perfeita, é importante manter limpa a junta
de vedação. Pequenas poeiras ou grãos de areia podem ser suficientes para
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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.
ÎÎ
De forma a limitar a persença de vapor ou de condensação na caixa, devido à
diferença de temperatura entre o interior e o exterior da caixa, aconselha-se
vivamente a colocar um papel antivapor na caixa em cada utilização. Este
acessório é vendido separadamente em todas as lojas DECATHLON e em
decathlon.com.

UTILIZAR A CÂMARA
LIGAR

>3s

DESLIGAR

>4s
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GRAVAÇÃO DE UM VÍDEO
1. START

2. STOP
1080P- 30

1080P- 30

2H30

2H30

00:00:00

00:18:22

2. STOP

5M

100-0088
1888

1. START

A câmara GEONAUTE G-EYE 300 está equipada com 2 PADRÕES DE TV, PAL
e NTSC, a selecionar nos pârametros gerais (consultar página 10).

TIRAR FOTOS
1080P- 30

100-0088
2H30

5M

5M

1888

1887

100-0088

100-0089

ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO DO WI-FI
>4s

>4s
1080P- 30

10 s

1080P- 30

100-0087

10 s

2H30

100-0087
2H30

A câmara integra uma tecnologia Wi-Fi que inclui 2 opções (AP para utilização
com smartphone, ou STA para utilização com telecomando - consultar
configuração na página 10).

6

Quando o Wi-Fi estiver ativo, pode escolher:
ÎÎ
Pilotar e configurar a sua câmara através do smartphone após descarregar
a aplicação «G-Eye APP», disponível no GOOGLE PLAY (Android) e APPLE
STORE (IOS).
Quando o Wi-Fi é ativado, a câmara difunde um hotspot Wi-Fi que tem como
SSID o nome da câmara e como palavra passe por defeito: 00000000.
ÎÎ
Pilotar a sua câmara através do telecomando GEYE 2 REMOTE opcional.
Seguir as indicações fornecidas com o telecomando.

CONFIGURAR A CÂMARA
ÎÎ
Para navegar na totalidade dos menus, utilize os botões seguintes:
Entrar /
Validar a seleção

Ecrã seguinte /
Deslocamento

Ecrã anterior

ALTERAR O MODO
Pressão longa
5M

100-0088
1888

1080P- 30

00:00:00
2H30

Modo de vídeo clássico
(som e imagem).

Modo simples de fotografia.

Modo de vídeo sem som.

Modo automático de
fotografia.

Gravação unicamente de
áudio.

A

Modo time-lapse de vídeo(1)
(2)
.

Modo time-lapse de
fotografia(3).
Retardador de fotografia.

M

Retardador de vídeo.

Acesso aos parâmetros dos
diferentes modos.

 riar um filme em time-lapse gravando as imagens com intervalos regulares (formato
C
mp4).
(2)
Função indisponível em 720 p 100/120 FPS e em WVGA.
(3)
Tirar automaticamente fotos com intervalos regulares (formato jpeg).
(1)

7

CONFIGURAR OS MODOS DE VÍDEOS
1080P- 30

00:00:00
2H30

Pressão
longa

M

M

Pressão
breve

Menus

Pressão
breve

Opções

Modo de vídeo clássico
(som e imagem)
Modo de vídeo sem som

Registo unicamente de
áudio
Modo time-lapse de
vídeo(1)

Intervalo de tempo entre
imagens de vídeo:
1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s.

Retardador de vídeo

Intervalo do acionamento do
vídeo:
5 s / 10 s / 20 s.

Resolução de vídeo (2)

1920 x 1080 30 fps, 16:9
1280 x 720 60 fps, 16:9
848 x 480 120 fps, 16:9

Ângulo de visão (3)

Grande / Médio / Apertado /
Pequeno.

Fluxo de vídeo (4)

Fluxo de vídeo Normal /
Fluxo de vídeo elevado.

Gravação em ciclo (5)

Ativar/Desativar a gravação
em ciclo

Inversão de imagem (6)

Ativar/Desativar a inversão
vertical da imagem.

Inserção da data (3)

Ativar/Desativar a inserção da
data no vídeo.
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 unção indisponível em 720 p 100/120 FPS e WVGA.
F
O número de imagens por segundo (fps) pode mudar em função do padrão de
TV selecionado (consultar página 10). O padrão TV NTSC tem o máximo de fps.
Em caso de seleção do padrão PAL, 30 fps, por exemplo, tornam-se 25 fps.
(3)
Função indisponível em WVGA.
(4)
Um fluxo binário de vídeo de alta resolução irá oferecer uma melhor definição
da imagem, mas irá consumir mais espaço na memória.
(5)
Quando o cartão de memória estiver cheio, a câmara apaga o ficheiro mais
antigo para continuar a gravar.
(6)
Pode ser necessário, se fixar a câmara na vertical.
(1)

(2)

CONFIGURAR OS MODOS DE FOTOGRAFIAS.
5M

100-0088
1888

Pressão
longa

M

M

Pressão
breve

Menus

Pressão
breve

Opções

Modo simples de
fotografia
Modo automático de
fotografia

Número de fotos por
segundo:
3 / 6 / 8.

Modo time-lapse de
fotografia

Intervalo de tempo entre
fotografias:
0,5 s / 1 s / 2 s / 3 s / 5 s /
10 s / 20 s.

A

Retardador de fotografia

Intervalo do acionamento de
fotografia:
3 s / 5 s / 10 s.

Resolução das
fotografias

5MP

Inserção da data

Ativar/Desativar a inserção da
data na fotografia.

9

PARÂMETROS GERAIS

M

5M

100-0088
1888

Pressão
longa

M

Pressão
breve

Pressão
breve

Menus

Opções

BIP sonoro

Ativar / desativar o BIP sonoro:

Indicadores
LED

Ativar/Desativar os indicadores do
estado da câmara.

Exibição de
informação (1)

Ativar/Desativar as informações
contextuais no ecrã durante a escolha
da perspetiva.

OFF : sem BIP
MÉDIO: volume a 50%
PADRÃO: volume a 100%

TITLE

Ajuste da
luminosidade

Ativar / desativar a medição da luz
ambiente na zona central do campo
de visão.

Colocação
em modo de
espera

Ativar/Desativar o modo de espera
automático.
OFF / 2 min / 5 min / 10 min.

Padrão TV

Selecionar o padrão TV:
PAL (50 Hz) / NTSC ( 60 Hz) (3).

(2)

TV
Wi-Fi

Configurar o Wi-Fi:

Língua

Selecionar o idioma.

Data

Configurar data e hora.

Eliminar
ficheiros

Eliminar ficheiros ou formatar o cartão
microSD.

AP para aplicação no smartphone /
STA para o telecomando.

DELETE
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Menus

Opções

RESET

Repôr os parâmetros por defeito
(consultar página 11).

Versão de
Firmware

Número da versão do software da
câmara.

Ver:C.E2.20

função específica para o acessório G-Eye 2 LCD BACKPACK.
A sua câmara ajusta automaticamente a sensibilidade ISO em função da medição da
luz ambiente.
(3)
Em formato PAL (50 Hz), a fluidez (imagens / segundo) será de 25/ 50/ 100 FPS, de
acordo com a resolução selecionada.
Em formato NTSC (60 Hz), a fluidez será de 30/ 60/ 120 FPS, de acordo com a
resolução selecionada.
(1)

(2)

PARÂMETROS POR DEFEITO

Vídeo

Foto

Geral

Resolução
Ângulo de visão
Taxa de bits do vídeo
Gravação em loop
Inversão da imagem a 180º
Exibição da data
Resolução
Modo de fotografia
Exibição da data
Sinal sonoro
Indicador LED
Colocação em modo de espera
Saída TV
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1920 x 1080 @ 30 fps
Grande abertura
Alto
Desativado
Desativado
Desativado
5 megapixéis
Simples
Desativado
100 %
Ativado
Desativado
NTSC

TRANSFERIR FICHEIROS

Recuperar depois os ficheiros como para uma pen USB.

APRESENTAR AS FOTOS/VÍDEOS NA TV
Com um cabo mini-USB / cabo RCA e o acessório "G-Eye 2 LCD" (estes dois
produtos são vendidos como acessórios), pode visionar o conteúdo foto/vídeo
numa televisão.

FIXAR UM 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.
ÎÎ
Limpe e seque a superfície onde vai colocar este autocolante.
ÎÎ
Certifique-se de que a superfície é o mais lisa possível.
ÎÎ
Coloque este autocolante num ambiente seco e com temperatura moderada,
de preferência no interior.
ÎÎ
Aguarde 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.
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PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-10°C
-50°F

45°C
113°F

ÎÎ
Manuseie a máquina com cuidado, não a deixe cair nem a submeta a choques
significativos.
ÎÎ
Atenção, este produto não é estanque sem a sua caixa estanque, não o
exponha a projeções de água nem o submerja.
ÎÎ
Para mais segurança, evite manipular os botões durante a ação. A
desconcentração pode ser perigosa.
ÎÎ
Não desmonte o produto, pois poderá provocar danos e também anular a
garantia.
ÎÎ
A 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
• A 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 OXYLANE declara que o aparelho
G-EYE 300 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:
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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IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT Ltda
CNPJ : 02.314.041/0001-88
540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル10階
ナチュラムイーコマース株式会社
Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область,
Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево»,
владение 3, строение 3, +7(495)6414446
для занятий спортом
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. : 1860913
Производитель и адрес, Франция:

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

