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voorzorgs-
maatregeLeN
 
1.  Deze actiecamera is een product 

met een hoge precisie dat met 
zorg moet worden behandeld; laat 
de camera niet vallen en bescha-
dig hem op geen enkele manier.

2.  Houd de camera uit de buurt van 
alles wat sterk magnetisch is 
of sterke radiogolven uitzendt. 
Een sterk magnetisch veld kan 
ervoor zorgen dat het product 
defect raakt of de beeld- en 
geluidskwaliteit negatief wordt 
beïnvloedt.

3.  Kies een micro-SD-kaart van een 
goed merk; micro-SD-kaarten 
van matige kwaliteit kunnen de 
juiste werking van de camera 
beïnvloeden.

4.  Gebruik geen micro SD-kaart 
in of nabij een magnetisch 
veld om te voorkomen dat de 
gegevensopslag verloren gaat.

5.  Als er tijdens het opladen 
oververhitting, rook of geur 
ontstaat, moet u de USB-kabel 
er onmiddellijk uithalen en de 
stroomtoevoer onderbreken om 
brand te voorkomen.

6.  Houd de USB-kabel tijdens het 
opladen buiten het bereik van 
kinderen om verstikkingsgevaar 
of elektrische schokken te 
voorkomen.

7.  Bewaar het apparaat op een 
koele en droge plaats.

ProducteigeNs-
cHaPPeN
 
-  Dankzij de waterdichte behuizing 

is de camera waterbestendig tot 
30 meter diepte.

-  Voorbeeldweergave in realtime 
en een afstandsbediening die via 
wifi kan worden bediend met een 
smartphone of tablet.

-  Eenvoudig te verwijderen en te 
vervangen batterij.

-  Video-opnamen zijn mogelijk 
tijdens het laden.

- Webcamerafunctie.

-  Ondersteuning voor 
geheugenkaarten tot 32 GB.

-  Meerdere resoluties voor video-
opnamen: 1080p (30 fps) / 720p 
(30 fps) / VGA (30 fps).

iNstructies

1. een micro-sd-kaart plaatsen

U kunt de camera niet gebruiken 
zonder eerst een micro-SD-kaart 
in de sleuf aan de linkerkant te 
steken. Kies bij voorkeur een  
micro-SD-kaart van een bekend 
merk met een opslagcapaciteit tot 
32GB die is geformatteerd voor 
gebruik op een computer.

opmerking: geheugenkaarten 
van matige kwaliteit kunnen niet 
een juiste werking van de camera 
beïnvloeden.

2.  de batterij plaatsen en 
verwijderen

A. Trek de batterijklep eruit.

B.  Plaats de batterij in de juiste 
richting in het compartiment  
(op de batterij staan de plus- en 
minpolen aangegeven) en zorg 
ervoor dat deze stevig vastzit.

C.  Er verschijnt rechtsboven  
in het scherm een 
batterijpictogram dat het 
batterijniveau aangeeft.

Let op: Om de batterij te 
verwijderen, trekt u het klepje  
van de sleuf naar buiten en trekt  
u deze voorzichtig uit het lipje.

3. Batterij opladen

A.  Sluit de camera met de  
USB-kabel aan op een computer 
of een voedingsadapter om op 
te laden.

B.  De camera kan ook in een auto 
worden opgeladen door deze 
op een USB-autolader aan te 
sluiten.

opmerking: tijdens het opladen  
van de camera kunnen foto- en 
video-opnamen worden gemaakt.

4. in- en uitschakelen

A.  Om de camera in te schakelen, 
houdt u de aan-uitknop 
ongeveer 3 seconden ingedrukt 
totdat het scherm oplicht. 

B.  Om de camera uit te schakelen, 
houdt u de aan-uitknop 
ongeveer 3 seconden ingedrukt 
totdat het scherm uitgaat.

5.  schakelen tussen verschillende 
modi

Zodra de camera is ingeschakeld, 
drukt u kort op de aan-uitknop om 
tussen de verschillende modi te 
schakelen: video / foto / afspelen / 
instellingenmenu.

5.1. videomodus

A.  Druk op de Modus-toets 
(oftewel de aan-uitknop)  
en ga naar de videomodus 
(deze modus verschijnt 
als eerste op het 
scherm, aangezien dit de 
standaardmodus is). 

B.  Druk vervolgens op de 
OK-toets om de opname te 
starten en druk nogmaals om 
te stoppen. 

C.  Het rode puntpictogram 
linksboven in het scherm 
knippert geel om aan te geven 
dat de opname bezig is.

5.2. Fotomodus

A.  Druk op de Modus-toets 
(oftewel de aan-uitknop)  
en ga naar de fotomodus.

B.  Druk vervolgens op de  
OK-toets om een foto  
te maken.

C.  Er verschijnt linksboven 
op het scherm een geel 
puntpictogram totdat de 
gemaakte foto is opgeslagen.

overzicHt 
camera
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5.3. afspeelmodus

A.  Druk op de Modus-toets 
(oftewel de aan-uitknop) en ga 
naar de afspeelmodus.

B.  Druk op de Omhoog-/Omlaag-
toets om een video of foto te 
selecteren.

C.  Druk vervolgens op de OK-
toets om het geselecteerde 
bestand op een volledig 
scherm af te spelen of weer 
te geven.

5.4. instelmodus

A.  Druk op de Modus-toets 
(oftewel de aan-uitknop) en ga 
naar de instelmodus. Open het 
instellingenmenu.

B.  Druk op de Omhoog-/Omlaag-
toets om de instelling te 
selecteren die u wilt wijzigen.

C.  Druk op de OK-toets om het 
onderliggende menu te openen.

D.  Selecteer een van de 
instellingen en druk nogmaals 
op de OK-toets om uw keuze te 
bevestigen.

6. Wifiverbinding

De camera kan via wifi worden 
verbonden met een Android- of 
iOS-smartphone of -tablet door 
deze stappen te volgen: 

A.  Installeer eerst de  GoTrack-
app op uw smartphone/tablet 
via de Google Play Store voor 
Android of de App Store voor 
iOS.

B.  Zet de camera aan en druk 
op de Wifitoets (oftewel de 
Omhoog-toets) 

C.  Op het scherm verschijnen het 
wifilogo en AGFA_xxxxxxxxxxxx 
SSID (de wifinaam en  
een 12-cijferig willekeurig 
serienummer) en het  
WPA2(-wachtwoord) 12345678.

D.  Voer de wifi-instellingen  
van uw smartphone/tablet 
in en zoek de SSID van het 
wifinetwerk van de camera om 
verbinding te maken.

E. Open de GoTrack-app op 
uw smartphone/tablet om de 
camera op afstand te bedienen 
en download video’s of foto’s 
die op deze manier zijn gemaakt, 
rechtstreeks op uw apparaat.

6.1.  ssid van het wifinetwerk 
instellen

A.  Druk op de Modus-toets 
(oftewel de aan-uitknop) en ga 
naar de instelmodus. Open het 
instellingenmenu.

B.  Druk op de Omlaag-toets en 
selecteer de SSID van het 
wifinetwerk. Druk daarna op de 
OK-toets om de naam van het 
wifinetwerk weer te geven.

C.  Als een letter/cijfer rood is, 
betekent dit dat u deze kunt 
wijzigen door de verschillende 
tekens door te bladeren met de 
Omhoog-/Omlaag-toets.

D.  Zodra het juiste teken is 
geselecteerd, drukt u op de 
OK-toets om uw keuze te 
bevestigen en naar het volgende 
teken te gaan.

E.  Druk tweemaal op de Modus-
toets om af te sluiten en terug 
te keren naar de videomodus.

6.2. Wifiwachtwoord instellen

A.  Druk op de Modus-toets 
(oftewel de aan-uitknop)  
en ga naar de instelmodus. 
Open het instellingenmenu.

B.  Druk op de Omlaag-toets 
en selecteer de instelling 
Wifiwachtwoord. Druk 
vervolgens op OK-toets om het 
wachtwoord van het wifinetwerk 
te tonen.

sPeciFicaties

Lcd-scherm 2.0 inches 

Lens
Hoogwaardige groothoeklens met hoge 
resolutie

talen
Engels/Frans/Duits/Spaans/Italiaans/ 
Portugees/Nederlands/Pools/Tsjechisch/ 
Hongaars/Russisch/Chinees

videoresolutie
1080p (1920 x 1080) 30 fps 
720p (1280 x 720) 30 fps 
VGA (848 x 480) 30 fps

video-indeling AVI

Fotoindeling JPG

Fotoresolutie 

12 MP (4032 x 3024) 
10 MP (3648 x 2736) 
8 MP (3264 x 2448) 
5 MP (2592 x 1944) 
3 MP (2048 x 1536) 
2 MP (1920 x 1080) 
1,3 MP (1280 x 960) 
VGA (640 x 480) 

geheugenkaart Micro-SDHC, klasse 10 of hoger

Fotomodus
Enkele opname/zelfontspanner 
(3/5/10/20 seconden)

usB 2.0

stroomvoorziening DC 5V 1A

afmetingen 59,27 x 41,13 x 29,28 mm

Let op: Bepaalde handelingen of omgevingen kunnen een juiste 
werking van de camera beïnvloeden. Na aanhoudend gebruik kan er een 
incidentele storing optreden. Als dit gebeurt, verwijdert u de batterij en 
wacht u totdat deze is afgekoeld voordat u deze weer in de camera 
plaatst. Hierna zal de camera automatisch opnieuw starten.

C.  Als een letter/cijfer rood is, 
betekent dit dat u deze kunt 
wijzigen door de verschillende 
tekens door te bladeren met de 
Omhoog-/Omlaag-toets.

D.  Zodra het juiste teken is 
geselecteerd, drukt u op de 
OK-toets om uw keuze te 
bevestigen en naar het volgende 
teken te gaan.

E.  Druk tweemaal op de Modus-
toets om af te sluiten en terug 
te keren naar de videomodus.

6.3. Wifi uitschakelen

Druk kort op de Omhoog-toets om 
de wifiverbinding uit te schakelen.



AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-
license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). 
Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this 
product or provide any product warranty or support. For service, support and 
warranty information, contact the distributor or manufacturer.

Product manufactured for and distributed by :
GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - 
France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

1 year limited warranty / garantie limitée un an / 
1 Jahr eingeschränkte garantie / garantía limitada de 1 año / 
garanzia limitada di 1 anno / garantia limitada de 1 ano /
roczna ograniczona gwarancja / 1 év korlátozott garancia / 
omezená záruka 1 rok / 1 jaar beperkte garantie / 
1 год ограниченной гарантии

made in china

Notice of compliance for the european union : 
products bearing the CE mark comply with the 
applicable European directives and associated 
harmonised European standards.

disposal of waste equipment by users in the 
european union : this symbol means that according 
to local laws and regulations, it is prohibited to 
dispose of this product with household waste. 
Instead, it is your responsibility to protect the 
environment and human health by handing over 
your used device to a designated collection 
point for the recycling of waste electrical and 
electronic equipment. For more information about 
where you can drop off your waste equipment for 
recycling, please contact your local city office, your 
household waste disposal service or the shop 
where you purchased the product.

after sales service / service après vente /
Kundendienst / servicio postventa / serviço pós venda /
servizio post vendita / serviço pós venda /
serwis posprzedażowy / poprodejní servis /
értékesítés utáni szolgáltatás / dienst na verkoop /
послепродажное обслуживание :
@ : aftersaleservice@gtcompany.fr 
Tél. : + 33 (0) 1.85.49.10.26




