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Voorzorgs-
maatregelen

Lees deze voorzorgsmaatregelen 
zorgvuldig door voordat u deze 
actiecamera gebruikt voor een 
juiste en veilige bediening, om de 
prestaties te optimaliseren en de 
levensduur te verlengen.

1.  Plaats vóór gebruik van de 
camera een geheugenkaart die 
van tevoren is geformatteerd.

2.  Ga voorzichtig met de camera 
om en voorkom dat water of 
zand de camera binnendringen 
als u hem op het strand of 
in het water gebruikt. Water, 
zanddeeltjes, stof of andere 
zouthoudende componenten 
kunnen het interne systeem 
beschadigen door roest te 
veroorzaken.

3.  Houd de camera uit de buurt van 
stof en chemische materialen. 
Bewaar de camera op een koele, 
droge en goed geventileerde 
plaats en niet in een warme, 
vochtige of stoffige omgeving.

4.  Controleer of de actiecamera 
normaal werkt voordat u 
opnames maakt.

5.  Als zich (vuile) plekken op de 
actiecamera of de lens hebben 
verzameld, gebruik dan een 
zachte, schone en droge doek 
om deze voorzichtig weg te 
vegen. Als de actiecamera of 
de lens vervuild is door zand, 
blaas dit dan voorzichtig weg. 
Gebruik geen harde doek om het 
oppervlak van de camera of de 
lens schoon te vegen, aangezien 
dit krassen kan veroorzaken.

6.  Als het nodig is om de camera 
te reinigen, blaas dan eerst 
het stof weg dat zich op het 
oppervlak heeft verzameld 
en veeg de camera daarna 
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voorzichtig af met een doek 
of tissue die geschikt is voor 
optische apparatuur. Gebruik 
geen organische oplosmiddelen, 
maar gebruik een product dat 
specifiek is bedoeld voor het 
reinigen van videocamera’s of 
fotoapparatuur.

7.  Raak het lensoppervlak niet aan 
met uw vingers.

8.  Indien er weinig resterende 
opslagruimte is, is het raadzaam 
om vóór gebruik een back-up 
te maken op een computer of 
verwisselbare schijf van de 
gegevens die zijn opgeslagen 
op de geheugenkaart die in de 
camera is geplaatst. 

9.  De externe geheugenkaarten 
zijn gemaakt van precieze 
elektronische onderdelen. Onder 
de volgende omstandigheden 
kunnen gegevens verloren gaan 
of beschadigd raken:

 1.  Onjuist gebruik van de 
geheugenkaart.

 2.  De geheugenkaart is 
gebogen, bekrast of 
beschadigd.

 3.  De camera wordt in een 
warme/vochtige omgeving 
geplaatst of aan direct 
zonlicht blootgesteld.

 4.  Er is een elektrostatisch of 
elektromagnetisch veld rond 
de geheugenkaart.

 5.  De geheugenkaart 
wordt verwijderd of de 
stroomtoevoer wordt 
onderbroken wanneer de 
camera is aangesloten op een 
computer (bijvoorbeeld tijdens 
het inlezen, formatteren of 
een gegevensoverdracht).

 6.  Het metalen contactoppervlak 
van de geheugenkaart wordt 
aangeraakt met vingers of 
een metalen voorwerp.

CameraoVerziCHt

Cameraknoppen 
en sleuVen

> aan-uitknop en modustoets

1.  Druk 2-3 seconden op de aan-
uitknop om de actiecamera in of 
uit te schakelen.

2.  Zodra de camera is 
ingeschakeld, drukt u kort 
op dezelfde toets om van de 
ene modus naar de andere 
over te schakelen: video, 
foto, slowmotion, afspelen en 
instellingen.

> sluitertoets

1.  Druk in de videomodus kort op 
deze toets om de video-opname 
te starten en te beëindigen. 

2.  Druk in de fotomodus kort 
op deze toets om een foto te 
maken.

3.  Druk in de afspeelmodus kort 
op deze toets om een video 
af te spelen en druk lang op 
deze toets om een venster te 
openen voor het verwijderen van 
bestanden.  

4.  Druk in de instelmodus kort op 
deze toets om de instellingen te 
bevestigen die u heeft ingesteld. 

> Wifitoets

1.  Druk in de video-/foto-/
slowmotion-modus kort op deze 
toets om te schakelen tussen 
het scherm aan de voorzijde en 

1. 1,3-inch IPS-scherm
2 Lens
3. 2,0-inch scherm
4.  Aan-uitknop  

en Modustoets
5. Sluitertoets

6. Batterijklep
7. Microfoon
8. Batterijcompartiment
9. Micro-SD-sleuf
10. USB-sleuf
11. Wifitoets



openen. Druk op de aan-uitknop 
om de instelling te kiezen die 
u wilt wijzigen en druk daarna 
op de Wifitoets om de opties in 
te voeren. Druk vervolgens op 
de Sluitertoets om uw keuze te 
bevestigen. 

1. Videomodus
2. Fotomodus
3. Algemene instellingen
4. Overige instellingen 
5. Afsluiten

> Videomodus

1. Videomodus
2. Videoresolutie 
3. Resterend geheugen micro-SD-kaart
4. Status micro-SD-kaart
5. Wifistatus
6. Resterend batterijniveau
7. Tijd en datum
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het scherm aan de achterzijde. 
Druk deze toets lang in om de 
wififunctie te openen.

2.  Druk in de afspeel-/instelmodus 
kort op deze toets om alle 
opgeslagen bestanden te zien 
of om het instellingenmenu te 
openen. 

> usB-sleuf

Sluit de actiecamera met de 
USB-kabel aan op uw computer. 
Er worden vervolgens drie modi 
weergegeven:

1.  USB-modus: De USB-modus kan 
worden gebruikt als kaartlezer, 
zodat u opgeslagen video’s 
en foto’s kunt kopiëren en 
plakken vanaf het venster van 
de verwisselbare USB-schijf 
dat op uw computer wordt 
weergegeven. 

2.  Cameramodus: de actiecamera 
kan als webcam worden gebruikt 
zodra deze op uw computer is 
aangesloten.

3.  Oplaadmodus: u kunt de camera 
opladen door hem op uw 
computer of een voedingsbron 
aan te sluiten met een geschikte 
AC-adapter. 

> micro-sD-sleuf

De camera ondersteunt elk type 
micro-SD-kaart met een capaciteit 
van maximaal 64 GB. Het wordt 
ook aanbevolen om een micro-
SD-kaart te gebruiken met een 
minimale snelheid van klasse C10, 
die is geformatteerd voordat deze 
in de camera wordt geplaatst.

HoofDfunCties

> instelmodus

Druk op de aan-uitknop en 
selecteer de Instelmodus. Druk 
vervolgens op de Sluitertoets 
om het instellingenmenu te 

> fotomodus

1. Fotomodus
2. Fotoresolutie 
3. Aantal foto’s over
4. Status micro-SD-kaart 
5. Wifistatus
6. Resterend batterijniveau
7. Tijd en datum

WifiVerBinDing  
en De app

Download de X-Sport pro-app via 
de Google Play Store voor Android-
smartphones of via de Apple App 
Store voor iOS-smartphones.

U kunt ook onderstaande  
QR-codes scannen om de app te 
downloaden:

 
QR-code Android

 
QR-code Apple iOS

Wifi insCHakelen

Druk in de video-/foto-/
slowmotion-modus lang op de 
Wifitoets om de wifiverbinding 
tot stand te brengen. De camera 
toont vervolgens een venster met 
de wifinetwerknaam ‘AGFA’ en 
het wachtwoord ‘12345678’. Zoek 
dit netwerk in de wifi-instellingen 
van uw smartphone en voer het 
wachtwoord in om de camera met 
uw smartphone te verbinden. Open 
daarna de app en ga aan de slag!

BeDieningssCHerm 
Van De app

Zodra uw smartphone met de 
camera is verbonden, drukt u op 
‘Verbinden’ om de app te openen.

1. Afsluiten
2. Wifisignaal 
3. Resolutie-instelling
4. Huidige resolutie
5. Camera-instelling
6. Foto-/videobestanden 
7. Sluitertoets
8. Gekozen modus
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speCifiCaties

functiemodi Video, foto, slowmotion, afspelen en  
camera-instellingen

lcd-schermen 1,3-inch IPS-scherm (voorzijde) + 2-inch scherm 
(achterzijde)

fotoresolutie 16 MP (4608 x 3456),  
12 MP (4000 x 3000),  
8 MP (3264 x 2448),  
5 MP (2592 x 1936),  
2 MP (1600 x 1200)

Videoresolutie 4K (3840 x 2160, 30 fps), 2,7K (30 fps),  
1080p (1920 x 1080, 30 fps),  
1080p (1920 x 1080, 60 fps),  
720p (1280 x 720, 30 fps),  
720p (1280 x 720, 60 fps),  
720p (1280 x 720, 120 fps)

opslagmedium Micro-SD-kaart (maximaal 64 GB en een 
snelheid van minimaal klasse C10)

Bestandsindeling JPEG H.264 (MP4)

usB-poort 2.0

stroomvoorziening Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij 3,7 V.

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

schermbeveiliging 
inschakelen

10s/20s/30s

Computer-
systeemvereisten

Windows XP 
Vista/7/8 
Mac 10.8

afmetingen 65 x 24 x 43 mm

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 / 
1 jaar beperkte garantie / roczna ograniczona gwarancja /  
1 év korlátozott garancia / omezená záruka 1 rok / 
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 /
servizio post vendita / serviço pós venda /
dienst na verkoop / serwis posprzedażowy /
értékesítés utáni szolgáltatás / poprodejní servis /
послепродажное обслуживание :
@ : aftersaleservice@gtcompany.fr 
Tél. : + 33 (0) 1.85.49.10.26




