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MANUALUL 
UTILIZATORULUI 



AVERTISMENTE   BAZELE  
 
 

1. Luați întotdeauna măsurile adecvate pentru a proteja camera foto de căderi, șocuri sau 
impact. 

2. Asigurați-vă o distanță corespunzătoare este menținută de orice obiecte cu interferențe 

magnetice puternice, cum ar fi mașinile electrice, în scopul de a evita undele radio puternice, care ar 

putea dăuna produsului și afectează sunetul sau calitatea imaginii.  

3. Nu expuneți produsul direct la temperaturi ridicate și la lumina solară puternică prelungită. 

4. Noi recomandăm utilizarea de înaltă calitate, clasa 10 sau peste SD Card Micro pentru cele mai 
bune rezultate. 

5. La evita erorile potențiale de date, pentru a evita introducerea cardului 

dvs. Micro SD în apropierea obiectelor magnetice puternice.  

6. În cazul puțin probabil de supraîncălzire, fum nedorite sau miros neplăcut din 

aparat, deconectați-l imediat de la priza de alimentare pentru a preveni incendiile periculoase.  

7. A se ține aparatul la îndemâna copiilor în timpul încărcării. 

8. Dispozitivul trebuie să fie depozitat într -un loc fără praf uscat și la 

temperatura normală a camerei și de radiația solară directă.  

9. Produsul trebuie să fie încărcată numai prin intermediul laptop sau computer USB de port. 
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                         Slot Micro SD 

10. Înainte de a utiliza camera în apă, vă rugăm să verifice dacă toate 

capacele și încuietori sunt închise ermetic și sigilate pe aparatul de fotografiat și 

carcasa subacvatică. 

11. După utilizare, curățați carcasa de sare și apă de clor și apoi se lasa sa se usuce. 

12. Aparatul foto nu ar trebui să fie expuse la diferențe mari de temperatură 

și umiditate, pentru a evita formarea condensului în interiorul carcasei sau în spatele 

lentilei. 

13. După utilizare subacvatică, cazul trebuie  să rămână deschisă pentru a evita formarea condensului 
sau a ruginii. 

14. timpii de înregistrare depind de setările de rezoluție și rata de cadre.  

După ce a atins un maxim. Durată de înregistrare video (sau dime nsiunea fișierului *) aparatul foto se va 

opri automat. Acesta poate fi  repor nit numai manual. 

* Sistem de fișiere FAT32 are o limită maximă unică de dimensiune a fișierului de 4GB: 1080p / 30fps: 29min. max.  

15. Durata de viață - în funcție de setările și de temperatura exterioară - până la 90 

de minute. în condiții optime. 
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SISTEM DE MONTARE  

Atașați camera foto la căști de protecție, unelte și 
echipamente. 

 

CARCASA SUBACVATICA  
 

 
Selectați / butonul 
declanșator 

Zăvor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Butonul de pornire / Mod 



PORNIRE RAPIDA  
 

La putere ON: 

Apăsați butonul de pornire / Mod. 

 
La putere OFF: 

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire / Mod. 

 
 

 
 

 
 

PREZENTARE GENERALĂ  
 

Porniți aparatul foto și apăsați în mod repetat butonul 

de pornire / Mod pentru a trece prin modurile și setările 

camerei foto. Modurile vor apărea în următoarea 

ordine: 



Video 

Foto  

Foto Rafala 

TimeLapse 

Inregistrare Video 

Capturi instantanee 

Capturi fotografiere rafala 

Foto la intervale prestabilite 

 

Redare Foto si Video 

Ajustari setari camera 

Ora Ștampila: Dezactivat / Data / Data și ora 

Expunere: + -2.0 / + - 1.7 / + - 1.3 / + - 1,0 + / - 0,7 / + - 
0,3 / 0 

Rezoluție foto: 12M, 8M, 5M, 2M 

Fotografie de spargere: 3 fotografii 

Time Lapse: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60 

Continuu Lapse: Oprit / Pornit 

Putere Frecventa: 50Hz / 60Hz / Limbă 

Auto: Engleză / tradițională 

Chineză / italiană / spaniolă / portugheză / Germană / 

Olandeză / Franța / Cehă / Poloneză / Turcă / Rusă / 

Japoneză / Kor ean / Thai 

Data și ora: LL / ZZ / AA, ZZ / LL / AA, sau AA / LL / ZZ 

Indicatorul de sunet: Shutter On / Off, Start Up 

1/2/3 /, Nici unul, Bip Pornit / Oprit, Volum 0/1/2/3 

Rotiți butonul Afișaj: Pornit / Oprit (Pentru utilizare 

când aparatul foto este montat cu susul în jos) 

 

Apăsați pe obturator / Selectați butonul pentru a 

intra în meniul de setări. În mod repetat, apăsați 

butonul de pornire / Mod pentru a parcurge opțiunile 

și apăsați declanșatorul / butonul Selectare pentru a 

selecta opțiunea dorită. Sau utilizați Up / redare sau 

butonul Jos / Wi-Fi pentru a parcurge diferitele 

opțiuni. 



Ecran Saver: Oprit / 1 min / 3 min / 5 

min Putere Saver: Oprit / 1 min / 3 min 

/ 5 min Format: Nu / Da 

Reset: Nu / Da 

Versiune: Afișează versiunea curentă a 
firmware-ului 

După ce a atins un maxim. Durată de înregistrare video 

(sau dimensiunea fișierului *) aparatul foto se va opri 

automat. Acesta poate fi repornit numai manual. 

* Sistem de fișiere FAT32 are o limită maximă unică de 

dimensiune a fișierului de 4GB: 

1080p / 30fps: 29min. max. 

 

MOD VIDEO 

 

Pentru a înregistra video, verificați dacă aparatul foto este în 
modul Video. 

Dacă pictograma video de pe ecranul LCD al camerei dvs. nu 

este afișat, apăsați pe butonul Pornire / mod repetat, până când 

apare. 

Pentru a începe înregistrarea: 

Apăsați pe obturator / Selectare buton. Aparatul foto va emite 

un semnal sonor, iar Camera Luminile de stare se va aprinde 

intermitent în timpul înregistrării. Pentru a opri înregistrarea: 

Apăsați pe obturator / Selectare buton. Luminile Camera 

de stare încetează să mai clipească, iar aparatul foto va 

emite un semnal sonor pentru a indica oprirea înregistrării. 

Acest aparat foto se oprește automat înregistrarea atunci când 

bateria este de la putere. Videoclipul dvs. va fi salvat înainte 

ca puterile camera. 

timpii de înregistrare depind de setările de rezoluție și 

rata de cadre. 

 
MOD FOTOGRAFIERE  

 
La captura o fotografie, verificați dacă aparatul foto este în modul 

Foto. În cazul în care pictograma foto de pe ecranul LCD al 

camerei nu este afișat, apăsați pe butonul Pornire / mod repetat, 

până când apare. 

A face o fotografie: 

Apăsați pe obturator / Selectare buton. Camera va emite 

sunetul camerei obturatorului. 

MOD FOTOGRAFIERE IN RAFALA  

 

La captura o serie de fotografii rafală, verificați dacă aparatul 

foto este în modul Foto rafală. În cazul în care pictograma 

Photo Burst pe ecranul LCD al camerei nu este afișat, apăsați 

pe butonul Pornire / mod repetat, până când apare. În modul 

Photo Burst, camera foto ia 3 fotografii în 1,5 secunde. 



Pentru a lua o serie de fotografii de spargere: 

Apăsați pe obturator / Selectare buton. Camera va 

emite sunete aparat de fotografiat obturator. 

MOD TIMELAPSE  

 
 

La captura o serie de Time Lapse, verificați Decăderea 

continuă este PORNIT și aparatul foto este în modul Time 

Lapse. În cazul în care pictograma Time Lapse pe ecranul 

LCD al camerei nu este afișat, apăsați pe butonul Pornire / 

mod repetat, până când apare. În modul Time Lapse, camera 

foto captează o serie de fotografii de la 2, 3, 5, 10, 

20, 30 sau 60 de intervale secunde. 

Intervalele la care aparatul va funcționa în Time Lapse mod 

trebuie să fie mai întâi utilizând ecranul setări înainte de a 

înregistra în modul Time Lapse. 

 
Pentru a lua Time Lapse: 

presa declanșatorului / Select. Aparatul foto inițiază 

numărătoarea inversă și emite declanșatorul aparatului foto 

sunet de fiecare dată când este luată o fotografie. 

REDARE  

Redarea video și foto 

 
Pentru a intra în meniul de redare: 

1.Verify aparatul foto este în modul Cameră 

foto. 2.Apăsați butonul sus / Redare pentru a 

intra în meniul de redare. 

3.În mod repetat, apăsați butonul de pornire / Mode 

pentru a ciclului prin video și foto. 

4.Apăsați pe obturator / Selectare buton pentru a 

selecta dorit opțiune. 

5.Utilizați sus / Buton redare sau Down / Wi-Fi pentru 

a parcurge diferitele opțiuni. 

6.Apăsați pe obturator / Selectare buton. 

7.La a reveni la meniul de redare, apăsați 

butonul de pornire / Mod. 

8.La ieșire, țineți apăsat butonul sus / Redare pentru 

două secunde. 

 

STOCARE / CARDURI MICRO SD  
 

Acest aparat foto este compatibil cu 16GB și 

capacitate de 32GB microSD, microSDHC, și 

microSDXC 



carduri de memorie. Trebuie să utilizați un card 

microSD cu cel puțin o categorie de viteză din clasa 

10. Vă recomandăm să utilizați carduri de memorie 

nume de brand pentru fiabilitate maximă în activități de 

înaltă vibrație. 

 
 

BATERIE  

Încărcarea acumulatorului 

 
1. Conectati camera la o putere de calculator sau 

USB livra. 

2. Starea de încărcare Lumina rămâne aprins în timp 

ce bateria se încarcă. 

3. Starea de încărcare Lumina se va stinge când 

bateria este complet încărcată. 

Timp de încărcare: 5 ore 

 
 
 

COMPATIBILITATE  

Compatibilitatea variază în funcție de dispozitiv. 

redare a conținutului, partajarea și accesul la cardul 

de memorie al camerei s-ar putea să nu fie disponibile 

pe unele dispozitive. 

CAMERA APP  
 

Conectarea la Ez App icam 

 
EZ Icam App vă permite să controlați aparatul de 

fotografiat la distanță folosind un smartphone sau o 

tabletă. Caracteristici includ control complet aparat 

de fotografiat, previzualizare live, redarea 

fotografiilor și partajarea de conținut selectați și mai 

mult. 

 
1. Descărcați Ez icam App pentru smartphone-ul sau 

tableta la Google Play sau Apple App Store. 

2. Apăsați butonul / Mod de alimentare cu camera 

de alimentare PE. 

3. Asigurați-vă că aparatul foto este în modul Cameră foto. 

4. Apasati butonul Jos / Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi *. 

5. În telefonul smartphone sau setările Wi-Fi a 

tabletei, conectați la rețea numită "Discovery", 

urmat de o serie de numere. 

6. Se introduce parola "1234567890". 

7. Deschideți Ez App pe telefonul smartphone 

icam sau comprimat. 

* Apăsați și mențineți apăsat butonul în jos / Wi-

Fi timp de trei secunde pentru a opri Wi-Fi. 



 

EZ Icam App este compatibil cu smartphone-uri și tablete 

enumerate mai jos: 

 
Pentru Apple iOS 

* iphone5, 5s, 6 (Plus), & 6S (Plus) (iOS9) 

* iPad Air & Mini (iOS9) 

Pentru Android 

* Dispozitive Android 4X Quad-core 



NOTĂ  
 

Înainte de a utiliza camera în apă, vă rugăm să 

verifice dacă toate capacele și încuietori sunt închise 

ermetic și sigilate pe aparatul de fotografiat și carcasa 

subacvatică. 

După utilizare, curățați carcasa de sare și apă de 

clor și apoi se lasa sa se usuce. 

Aparatul foto nu ar trebui să fie expuse la diferențe 

mari de temperatură și umiditate, pentru a evita 

formarea condensului în interiorul carcasei sau în 

spatele lentilei. După utilizare subacvatică, cazul 

trebuie să rămână deschisă pentru a evita 

formarea condensului sau a ruginii. 

 

 
 
 
 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 

easypix declară că herebly produsul GoXtreme Discovery este în 

conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5 / CE. 

Declarația de conformitate poate fi descărcat de aici: 

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_discovery.pdf  Pentru 

asistență tehnică, vă rugăm să vizitați zona noastră de suport pe 

www.easypix.eu. 

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_discovery.pdf
http://www.easypix.eu/

