Bruksanvisning

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder kameran.

Kamera: Delar och knappar
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1.

Avtryckaren

8. Mikro USB -koppling

2.

Mikrofon

9. Mini HDMI -koppling

3.

LCD -skärmen

10. Utrymme för Mikro SD- minneskort

4.

Objektiv

11. Extern mikrofon

5.

Wifi- strömbrytare och kontrollampa

12. Batteriutrymmets öppningskopplare

6.

Strömbrytare/knappen för Fotograferingfunktion

13. LED- ljus

7.

Infraröd signalmottagare
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LCD-skärmens ikoner
LCD- skärmen kan visa följande ikoner när kameran slås på:

1. Fotograferingslägets ikon
2. Videolägets ikon, vilket betyder att kameran spelar in video (standard)
3. Wifi ikon: visas när kopplingen slås på
4. Visas när minneskortet är på plats
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5. Bildupplösnings ikon
Vid fotograferingsläge betyder HI 8 megapixel (3264x2448) bildupplösning och vid videoinspelning
betyder FullHD (1920x1080, 30fps) videobild. Vid fotograferingsläge betyder LO 5 megapixel
(2592x1944) bildupplösning och vid videoinspelning 720p (1280x720, 30fps) videobild.
HILO visas bara under videoinspelningläget, då det betyder 720P (1280x720, 60fps) videobild.
6. Ikon för ljudlöst läge: visar när kameran är på ljudlöst läge. Inaktiverad som standard.
7. Visar hur många bilder man tagit
8. Visar hur många timmar och minuter man spelar in
9. Hur mycket batteritid man har kvar

OBS: Ikonerna kan ändra sig beroende på kamerans inställningar och funktionsläge.
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Byte av funktionsläge och bildupplösning
Genom att trycka på strömavbrytaren/ Fotograferingsfunktion knappen kan du byta mellan dessa
fotograferingsfunktioner.

Videoinspelning (1080p, standard)

Videoinspelning (720p, 30 fps)

Fotografering (8Mpx)
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Videoinspelning (720p, 60 fps)

Fotografering (5Mpx)

Vid videoinspelning starta inspelningen med att trycka på avtryckaren.
För att sluta/stoppa inspelning tryck en gång till på avtryckaren.
Under fotograferingsläge ta en bild genom att trycka på avtryckaren.

Användning av kameran
Följ dessa instruktioner enligt följande när du använder kameran för första gången.
1. Lägg mikroSD eller mikroSDHC- minneskortet på plats enligt bildens instruktioner

Rekommenderas minst en Class4- minneskort.
Stäng av kameran innan du lägger minneskortet på sin plats eller tar ut den från kameran.
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2. Sätta i batteriet
Lägg batteriet på sin plats enligt bilderna.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Steg 1: Tryck på batteriutrymmets öppningsknapp till öppningsläge (

Bild 4

) och flytta på locket.

Steg 2+3: Sätt batteriet på sin plats. Var säker att batteriets kontaktytor stämmer med bilderna vid

batteriutrymmet. (

).

Steg 4: Sätt locket på sin plats och flytta öppningsknappen på låsningsläge. (
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)

3. Att ladda batteriet: Kameran använder en laddningsbar litium batteri. För att ladda kameran, koppla in
kameran i en dator med en USB- sladd. Ett blå ljus lyser medan batteriet laddas. Laddningen är kvar då
ljuset släcks.
OBS: Batteriet laddas inte om kameran är på och samtidigt kopplad i en dator.

Koppla på/ stänga av

1. Koppla på: tryck på

i ca 3 sekunder, tills det står "ON" på LCD- skärmen och kameran ger ett

signalljud.
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2. Stänga av: Tryck på

i ca 3 sekunder, tills det står "OFF" på LCD- skärmen och kameran ger ett

signalljud.

OBS: Märk till att kameran stängs automatiskt av om man inte använder den på 5 minuter.
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Att börja använda kameran
Standardinställningar: Kameran har följande standardinställningar

HI

Videoinspelnings ikon

Kameran är redo för att spela in

Videoupplösning

FullHD: 1080p@30fps
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Inspelningstid

I början 0 timmar och 00 minuter.

Minneskortet ikon

Visas när minneskortet är på sin plats.

Batteritid

Batteriet är laddat.
Kameran är ljudlös, inga signalljud hörs om man trycker på

Ljudlös ikon

WiFi -ikon

knapparna. Syns bara om kameran slås på ljudlöst läge.
Visas när Wifi nätverket är aktiverat .
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Kameran erbjuder olika fotograferingsfunktioner. Byt fotograferingsläge genom att trycka på
upprepande gånger
HI: FHD (1920x1080,30fps) videoinspelning
Videoinspelning

Lo: 720P (1280x720,30fps) videoinspelning
HILO: 720P (1280x720,60fps) videoinspelning
HI: 8Mpx (3264 x 2448) upplösning

Fotografering
Lo: 5M (2592 x 1944) upplösning

Seriefotografering

Kameran tar 3 bilder efter varandra (bara om kameran är ställd på
denna funktionsläge)

Självutlösare

Kameran tar en bild efter 0,2 eller 10 sekunder (bara om kameran
är ställd på denna funktionsläge)
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1.

Videoinspelning

Var säker att kameran är på rätt funktionsläge. Om du inte kan se
strömbrytaren

ikonen, upprepa att trycka på

tills ikonen syns på skärmen.

Starta inspelning: Tryck på

-knappen när

- ikonen, [:] tecknet och det röda signalljuset

börjar blinka på LCD- skärmen.

Sluta inspelning:

Tryck på

-knappen när

- ikonen, [:] tecknet och det röda signalljuset

slutar blinka.
Videoinspelningen slutar automatiskt och inspelade klippet sparas om minneskortet är fullt eller batteriet tar
slut.
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2.

Fotografering

Var säker att kameran är på rätt funktionsläge. Om du inte kan se

ikonen, upprepa att trycka på

tills ikonen syns på skärmen

Ta en bild genom att trycka på

- knappen. Då hörs ett signalljud och kontrollampan blixtrar.

(Om man har tagit fler bilder än 999, visar LCD- skärmen ändå bara antalet 999.)

3. WiFi -koppling
Under standardinställningarna är Wifi nätverket avstängt. Koppla på Wifi genom att trycka på Wifi- knappen
på sidan av kameran. Kontrollampan blinkar då man förenar en koppling. När lampan lyser jämnt har
kopplingen lyckats och Wifi- ikonen syns på LCD- skärmen. (För att spara på batteriet stängs Wifi automatiskt
av efter 30 sekunder om man inte lyckats koppla en ett nätverk.)
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Standardinställningar: Wifi är avkopplat

När Wifi är kopplat syns ikonen på LCD-skärmen

4. Ljudlöst läge
Högtalaren är på under standardinställningar. För att byta till ljudlöst läge, tryck på avtryckaren i en kort stund

under fotograferings - eller videoinspelningläge. När kameran är på ljudlös syns
skärmen. Tryck på avtryckaren i en kort sekund för att få ljuden på igen.
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ikonen på LCD-

Ljuden är på.

Ljudlös läge, ikonen syns på LCD- skärmen

5. Koppla in med en HD-TV
5.1 Koppla kameran in i HD-TV men en HDMI-kabel (tilläggsutrustning).
Koppla in den mindre delen av HDMI-kabeln ihop med kameran och den andra ändan i HD-TV enligt bilden.
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OBS: innan du kopplar in/ kopplar av HDMI- kabeln, sluta filma, upprepa inspelningen eller stäng av
Wifi kopplingen.
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5.2 När kameran är kopplad med Tv:n flyttas den i upprepningsläge så ser man följande information på
skärmen:
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1

3

Nummer

Ikon

Beskrivning

1 ikon

Upprepningläge

Nu kan du se på klipp du spelat in.

2 ikon

Filnummer

Det finns 31 filer sparade och du ser på fil nummer 19.

3 ikon

Video

Det är en videofil.
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Vid upprepningsläge kan du byta mellan bilder och video med att trycka på

har flera bilder och filmer, byt genom att trycka på Wifi knappen

avtryckaren

. Upprepa filmklippet med att trycka på

. Pausa filmklippet genom att trycka på avtryckaren igen.

Radera filen genom att tryck på avtryckaren

Wifi

- knappen. Om kameran

och bekräftelsefrågan kommer upp på skärmen. Tryck på

- knappen för att byta mellan att radera eller spara filen och efter detta tryck på strömavbrytaren

för att välja (YES) eller (NO). Godkänn beslutet genom att trycka på avtryckaren
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.

6. Koppla med en Dator
6.1 Koppla på kameran och koppla in USB- sladden i datorn. Kameran ändrar sig till U- diskutrymmet och
LCD- skärmen visar följande text:

Nu är det möjligt att se filerna på datorn.
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OBS: om kameran är kopplad i datorn, visar Windows två olika ikoner på dator skärmen. En för
minneskortet där alla filer är sparade och en för systemfiler, som bland annat innehåller en fil med
namnet SSID_PW.CFG. Filen innehåller ID namnet och lösenordet för att logga in på kamerans AP.
Systemfiler syns på datorn men det går inte att ändra på dom.

6.2 Du kan byta datorn från U- diskutrymmet (PCU) till webbkameraläget (PCC) genom att trycka på

avtryckaren

. Kameran visar text som bilden innehåller:

Nu kan du använda kameran

som en webbkamera. För att komma tillbaka till U- diskutrymmet, tryck på avtryckaren

igen.

OBS: När kameran fungerar som Webbkamera (PCC) behövs inte drivenheten Windows AP (SP3) eller
uppgraderade program.
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Fjärrkontroll
Knappar

Strömbrytare
Signal

Videoinspelning

Fotografering

Bruksanvisning
Du kan använda fjärrkontrollen för att filma, ta bilder och för att stänga av kameran. Rikta fjärrkontrollen mot
den infraröda signalmottagaren och tryck på önskade knapp.
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Infraröd signalmottagare

Smarttelefon applikation (för iOS och Android telefoner)
1. Inställning av applikationen
1.1 Sök fram "SYMAGIX"- applikationen från Google Play affären (Android) eller skanna QR koden

och följ inställningarna enligt produktens anvinsningar.
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1.2 Sök "SYMAGIX" - applikationen från APP-store (iOS) eller skanna QR-koden

och följ

inställningarna enligt produktens anvisningar.
2. Android - applikationen
2.1 Ladda ner "SYMAGIX" applikationen och ställ in den i telefonen eller tabletten. När inställningen är klar

uppkommer en bild enligt ikonen

.

2.2 Lägg i kameran ett minneskort och koppla på kameran. Koppla på Wifi och kontrollera att Wifi ikonen syns
på skärmen.
2.3 Koppla på Wifi på Android telefonen eller på tabletten och sök efter trådlöst nätverk med namnet
"GoXtreme WiFi Control". Du kan koppla kameran med telefonen/tabletten med denna koppling.
OBS: när du kopplar kameran för första gången behöver du lösenordet "1234467890".
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2.4 Öppna programmet genom att trycka på applikationikonen

på Android telefonen eller tabletten.

Nu kan du se bilder på telefonen och på tabletten och göra olika aktiviteter.
Applikationen har följande aktiviteter:
1. Videoupplösning
2. Vitbalans
3. Inställningar (öppnar inställningsmenu)
4. Flytta till upprepningsläge
5. Avtryckare
6. Fotograferingsläge
7. Videoinspelningläge
8. Wifi kopplingens ikon
9. Batteritid
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3. iOS - applikationen
3.1 Ställ in "SYMAGIX" i iOS telefonen eller tabletten. När inställningen är klar uppkommer en bild enligt

ikonen på bilden

.

3.2 Lägg i kameran ett minneskort och koppla på kameran. Koppla på Wifi och kontrollera att Wifi ikonen syns
på skärmen.
3.3 Koppla på Wifi på IOS telefonen eller på tabletten och sök efter trådlöst nätverk med namnet "GoXtreme
WiFi Control". Du kan koppla kameran med telefonen/tabletten med denna koppling.
OBS: när du kopplar kameran för första gången behöver du lösenordet "1234467890".

3.4 Öppna programmet genom att trycka på applikationikonen
kan du se bilder på telefonen och på tabletten och göra olika aktiviteter.
Applikationen har följande aktiviteter:
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på iOS telefonen eller tabletten. Nu

1. Batteritid
2. Videoupplösning
3. Vitbalans
4. Inställningar (öppnar inställningmenu)
5. Flytta till upprepningsläge
6. Avtryckare
7. Fotograferingsläge
8. Videoinspelningläge
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OBS:
1. Minneskortet ska vara inuti kameran om dunka ta bilder, filma eller ladda ner filmer på produkten.
2. Wifi- signallampan lyser när kameran är kopplad till en telefon eller tablett.
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Import:
Neoport Oy
info@neoport.fi
www.neoport.fi

Överensstämmelseförsäkring
Easypix försäkrar att produkten GoXtreme WiFi Control fyller alla krav som 1999/5/EC har lagt upp.
Överensstämmelseförsäkringsbetyget kan du ladda ner här:
www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_control.pdf
Mer info om produkten: www.easypix.eu

Endast EU
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