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BESCHRIJVING VIDEOCAMERA

 
Opname knop 

 
Foto knop LCD scherm

Video-opname / 
foto schieten rood 

indicatielampje

Laser

Gleuf voor μSD kaart

Aan-uit / Opladen 
rood indicatielampje

Video-opname / 
Gegevensoverdracht 
groen indicatielampje

Microfoon

Luidsprekers

Micro-HDMI 
connector

Micro-USB 
connector

AV-Out connector

Schroef voor bevestiging camera 
(standaard ‘Kodak’)

 
Aan-uit / Stop 

knop 

Aan/Uit 
indicatielampje

Indicatielampje 
geluidsopname

Video-opname

Foto schieten

Duur huidige opname

Laadniveau batterij

Actieve USB-verbinding

Resterend 
beschikbaar 
geheugen

LCD scherm
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VOORBEREIDINGEN
BATTERIJ AANBRENGEN

1 1

2

controleer of de batterij op de juiste manier is aangebracht. Bij het invoeren van de batterij 
niets forceren. Hierdoor kunt u de camera beschadigen waardoor deze onbruikbaar wordt.

OPLADEN

4h

12

6

39

Snel laden: Als het apparaat op de computer is aangesloten, kunt u het laadproces optimaliseren door 
een lange druk op de "aan/uit" knop te geven om de camera uit te schakelen. De groene LED wordt dan 
uitgeschakeld en de rode LED zal knipperen tijdens laden. Zodra het opladen voltooid is, gaat de rode LED 
over op constant branden. De laadtijd bedraagt in dit geval circa 3 uur. (Waarschuwing: in deze laadmodus 
kunnen er geen gegevens naar de computer worden overgezet).

MICRO-SD KAART AANBRENGEN

Compatibele kaarten Micro-SD kaarten van 2 GB t/m 32 GB (Klasse 10 aanbevolen)
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GEBRUIK VAN UW G-EYE

IN-/UITSCHAKELEN

AAN

3 s

STAND-BY

Als de camera  niet gebruikt wordt, schakelt het na 5 minuten over op de stand-by modus.

Om een video op te nemen, 
blz. 5

Om een foto te maken, blz. 
5

UIT

3 s
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EEN VIDEO OPNEMEN

START

STOP

EEN FOTO MAKEN

OVERZICHT VAN DE CAMERAFUNCTIES

CAMERA MODI

 Burst-modus Blz. 8
 Zelfontspanner Blz. 8
 Time-lapse Blz. 9
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CAMERA INSTELLINGEN

Video
 Resolutie Blz. 7
 Video bitsnelheid Blz. 7
 Laser Blz. 7
 Modus video-opname Blz. 7

Foto
 Resolutie Blz. 8

Algemene informatie
 Toets beep Blz. 10
 Datum- en tijdweergave Blz. 10
 Ononderbroken opname Blz. 10
 Automatisch op stand-by Blz. 10
 TV systeem Blz. 10
 Frame rate Blz. 10
 Datum en tijd Blz. 10

OVERIGE FUNCTIES

 Laserpointer Blz. 7
 Geheugen formatteren Blz. 10
 Terug naar standaardinstellingen Blz. 10

STANDAARDINSTELLINGEN

Video ( )

Resolutie 1.920 x 1.080 @ 30 fps
 Video bitsnelheid Hoge video bitsnelheid 
Laser Uit
Modus video-opname Video + geluid

Foto ( )

One-shot /triple shot modus One-shot
Ontspanner Uit
Time-lapse Uit
Resolutie 2.592 x 1.944 / 5 megapixel

Algemene informatie 
( )

Beep Aan 
Datum- en tijdweergave Uit
Ononderbroken opname Uit
Automatisch op stand-by Na 5 min.
TV-systeem PAL
Frame rate 50 Hz
Taal Engels

 Terug naar standaardinstellingen, zie blz. 10.
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CAMERA INSTELLINGEN

VIDEO INSTELLINGEN 

TOEGANG TOT VIDEO INSTELLINGEN

3 s

1  Navigeren in het menu instellingen

2 Toegang tot de instelling

3 Scrollen tussen de instellingsopties

4 De gekozen de instellingsoptie bevestigen en terugkeren naar het bovenste menu 

LIJST VIDEO INSTELLINGEN

INSTELLING INSTELLINGSOPTIES DETAILS

Resolutie

1.920 x 1.080 
30 fps, 16:9
1.280 x 720 
60 fps, 16:9
1.280 x 720 
30 fps, 16:9

Video 
bitsnelheid 

Hoge video 
bitsnelheid 

Hoge video bitsnelheid biedt een hogere 
definitie van de kleuren, maar gebruikt 
tweemaal zoveel geheugen dan de Lage 
bitsnelheid.

Lage video 
bitsnelheid 

Laser

Uitgeschakeld

Ingeschakeld

Automatisch
De laser wordt automatisch ingeschakeld 
bij het opnemen van een video en schakelt 
uit als u stopt met de opname.

Modus 
video-opname 

Video en geluid

Uitsluitend geluid  wordt weergegeven.

Terug naar het bovenste menu
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FOTO INSTELLINGEN 

TOEGANG TOT FOTO INSTELLINGEN

3 s

1 Navigeren in het menu instellingen

2 Toegang tot de instelling

3 Scrollen tussen de instellingsopties

4 De gekozen de instellingsoptie bevestigen en terugkeren naar het bovenste menu 

LIJST FOTO INSTELLING

INSTELLING INSTELLINGSOPTIES DETAILS

Resolutie

8MP, 4:3 3.200 x 2.400

5MP, 4:3 2.592 x 19.44

3MP, 4:3 2.048 x 1.536

Shot modus

One-shot modus In de Burst-modus, neemt de camera 3 
foto's / secondeBurst-modus

Zelfontspanner

Uitgeschakeld
Als deze functie is ingeschakeld, 
worden de foto's na 5 s of 10 s 
genomen.

Na 5 s

Na 10 s
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INSTELLING INSTELLINGSOPTIES DETAILS

 Time-lapse

Uitgeschakeld

Als deze functie is ingeschakeld neemt 
de camera een serie foto's met 2, 3, 5, 
10, 20 of 30 seconden tussentijd.

2 seconden 
tussentijd
3 seconden 
tussentijd
5 seconden 
tussentijd
10 seconden 
tussentijd
20 seconden 
tussentijd
30 seconden 
tussentijd

Terug naar het bovenste menu

ALGEMENE INSTELLINGEN

TOEGANG TOT DE ALGEMENE INSTELLINGEN

x23 s

1 Navigeren in het menu instellingen

2 Toegang tot de instelling

3 Scrollen tussen de instellingsopties

4 De gekozen de instellingsoptie bevestigen en terugkeren naar het bovenste menu 
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LIJST ALGEMENE INSTELLINGEN

INSTELLING INSTELLINGSOPTIES DETAILS

Beep

Ingeschakeld
In-/uitschakelen beeps op cameratoetsen

Uitgeschakeld

Automatisch op 
stand-by

Uitgeschakeld

Als deze functie is ingeschakeld, gaat 
de camera na 2, 5 of 10 minuten over op 
stand-by.

Na 2 minuten

Na 5 minuten

Na 10 minuten

Datum-  en 
tijdweergave

Ingeschakeld
In-/uitschakelen tijd- en datumregistratie bij 
video-opnameUitgeschakeld

Ononderbroken 
opname 

Ingeschakeld Als deze functie is ingeschakeld, zal de 
camera, bij een vol geheugen, het oudste 
videobestand wissen om geheugen vrij te 
maken en te blijven filmen. Het wissen van 
bestanden wordt indien nodig herhaaldUitgeschakeld

Geheugen 
formatteren

Bevestigen
Deze functie wordt gebruikt om alle bestanden 
op de micro-SD kaart te wissen.Annuleren

Bestanden wissen

Bevestigen Deze functie wordt gebruikt om geselecteerde 
bestanden te wissen, te beginnen met het 
laatst vastgelegde bestand.Annuleren

Reset

Bevestigen
Terug naar standaardinstellingen

Annuleren

TV-systeem

PAL

NTSC

Frame rate

50 Hz

60 Hz

Datum & Tijd

Jaar Voor elke instelling:

 De waarde verhogen

 De waarde verlagen

 Bevestigen

Maand

Dag

Tijd

Minuut

Terug naar het bovenste menu
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LASERPOINTER
De laserpointer vereenvoudigt de beeldinstelling. Het kan gebruikt worden met de apart verkrijgbare 
waterbestendige behuizing.

INSCHAKELEN VAN DE LASERPOINTER

3 s

UITSCHAKELEN VAN DE LASERPOINTER

3 s
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BESTANDEN NAAR DE COMPUTER OVERZETTEN

Zet de bestanden vervolgens op de computer over, net als met een USB stick.

SYSTEEMVEREISTEN

PC MAC
Windows XP, Vista, 7, 8 OS > 10

WEERGEVEN VAN VIDEO'S / FOTO'S OP TV/HDTV
Sluit, om uw video's en foto's op een groot scherm te bekijken, uw G-EYE direct aan op een TV/
HDTV met een HDMI/ micro HDMI, of een AV-out kabel (apart verkrijgbare accessoires). Raadpleeg 
de handleiding van uw TV 

FOUTBERICHTEN
Bericht Beschrijving Actie

Geen micro-SD kaart in de camera:
• Onmogelijk om opnames / foto's te 

maken.
• Mogelijk om naar het menu "Instellingen" 

te gaan.

  Breng een micro-SD kaart in uw 
camera aan, zie blz.  3

Volle Micro-SD kaart:
• Onmogelijk om opnames / foto's te 

maken.
• Mogelijk om naar het menu "Instellingen" 

te gaan.

  Zet uw video's en foto's over op de 
computer, zie blz. 12.

 Wis bestanden, zie blz. 10.

Batterij zwak:
• In het begin, knippert uitsluitend het icoon 

van de batterij .
• Dit bericht wordt 2 s voor het uitschakelen 

van de camera weergegeven.
  Laad de accu op, zie blz. 3.
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Batterijduur Circa 2 uur bij constante video-opname
Laadtijd ~ 3,5 uur. Max < 4 uur
Batterijtype Li-ion, 3.7V, 1.000 mAh
Videoresolutie 1.080p, 30fps, 16:9, kijkhoek = 110° 

720p, 60fps, 16:9, kijkhoek = 135° 
720p, 30fps, 16:9, kijkhoek = 135°

Fotoresolutie 8MP, 5MP, 3MP
Connectors Micro-USB, Micro-HDMI, AV-out, 32 pins verlengkabel
Aansluiting op de computer USB 2.0 "Full-Speed" , Micro-SD kaartlezer
Geschikt voor gebruik met 
Micro-SD kaart  
(apart verkrijgbaar)

Micro-SD van 2 GB t/m 32 GB

Bedrijfstemperaturen -10°C < … < 45°C
Videoformaat MP4
Fotoformaat JPG

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

-10°C
-50°F

45°C
113°F

• Gebruik het product met zorg, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken.

• Dit product is niet waterdicht, niet blootstellen aan waterspatten, niet onderdompelen.

• Voor een optimale veiligheid de knoppen niet tijdens het uitvoeren van activiteiten bedienen. 
De afnemende concentratie kan gevaarlijk zijn.

• Het apparaat niet demonteren. Dit kan schade en het vervallen van de garantie tot gevolg 
hebben.

• Indien u de speler gedurende een langere periode niet gaat gebruiken (langer dan 1 maand), 
verwijder dan de accu.

• Bij gebruik in een zeer koude omgeving (temperatuur lager dan -10°C) kan de accu mogelijk 
minder vermogen leveren, waardoor het product minder lang te gebruiken is.
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GARANTIE, WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
• GEONAUTE is niet verantwoordelijk voor ongelukken en verwondingen die ontstaan door 

het bedienen of het gebruik van het product tijdens risicovolle sporten. GEONAUTE wil de 
gebruiker er op wijzen dat een afnemende concentratie tijdens het bedienen van het product 
risico’s met zich meebrengt in gevaarlijke omstandigheden.

• De gebruiker wordt hierbij gewaarschuwd voor het feit dat hij juridisch aansprakelijk is voor de 
gemaakte opnames, voor het delen van deze opnames en voor de publicatie van de opnames 
die gemaakt zijn met dit product.

GARANTIE
• GEONAUTE garandeert de huidige koper van dit product dat het vrij is van materiaal- en 

fabricagefouten, gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Bewaar uw 
kassabon zorgvuldig. Het is tevens uw aankoopbewijs.

• De garantie geldt niet voor schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven 
van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik of aan ongelukken, noch aan onjuist onderhoud of 
aan een commercieel gebruik van het apparaat.

• De garantie geldt niet voor schade die werd veroorzaakt door reparaties die uitgevoerd zijn 
door een niet door GEONAUTE erkende reparateur.

• De onderhavige garantie vervangt op uitdrukkelijke wijze alle andere garanties, met inbegrip 
van de impliciete garantie op de goede handelskwaliteit en/of op aanpassing voor gebruik. 
GEONAUTE kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor willekeurig welke 
schade, direct of indirect, van algemene of specifieke aard, die veroorzaakt is door of 
voortvloeit uit het gebruik van deze gebruiksaanwijzing of de producten die deze beschrijft.

• Tijdens de garantieperiode wordt het apparaat ofwel gratis gerepareerd door een erkende 
dienst, ofwel kosteloos vervangen (naar goeddunken van de dealer).

• De garantie geldt niet voor de accu, en niet voor behuizingen die gebarsten of gebroken zijn of 
zichtbare sporen van schokken vertonen.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

VERKLARING PRODUCT CONFORM CE

 Hierbij verklaart OXYLANE dat het apparaat G-EYE ESCAPE voldoet aan de eisen en 
andere relevante bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/5/CE

De verklaring van CE-conformiteit is via de volgende link te bekijken:
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

DE BATTERIJEN RECYCLEN

 Het symbool “doorkruiste vuilnisbak” betekent dat dit product en de 
batterijen erin niet weggegooid mogen worden met het huisafval. Ze 
maken deel uit van een specifiek sorteerproces. Werp de batterijen 
evenals uw elektronisch product aan het einde van de levensduur in een 
daarvoor bestemde container teneinde deze te recyclen. Deze herbenutting 
van uw elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid beschermen.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Neem contact met ons op via www.geonaute.com.
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