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KNOPPENGIDS 

1. Druk op de omhoog-knop voor de takenlijst

2. Druk op de linkerknop om terug te gaan 
naar Start

3. Druk op de rechterknop om naar 
rechts te navigeren
Rechterknop 1 sec. indrukken en 
vasthouden om het apparaat in te schakelen
Rechterknop 3 sec. indrukken vasthouden 
om het apparaat uit te schakelen

4. Druk op de naar beneden-knop voor
extra opties 

GNARBOX
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GNARBOX 2.0 SSD OVERZICHT

1. LED
2. OLED-scherm
3. Micro HDMI
4. SD
5. On-board-knoppen
6. USB-C
7. Draagkoord
8. USB-C
9. Batterijvergrendeling
10. Batterij

1

4

2 3

OLED-GIDS

1. WiFi indicator
2. Verbonden met Cloud
3. De gegevens worden 

verstuurd
4. Aangesloten apparaat
5. Batterijduur

LED-GIDS

1. ROOD = GNARBOX op de voeding aangesloten    
<                    >  

2. UIT = GNARBOX niet op de voeding aangesloten   
<                    >

3. ORANJE = systeemfout, neem contact op met de klantendienst 
<                    > 
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MOBIELE APPLICATIES + SYSTEEMVEREISTEN

Safekeep

Voor het maken van een 
back-up en het beheren van 
bestanden.

Selects

Voor het eenvoudig knippen 
en bewerken van foto’s.

Sequence

Voor het eenvoudig bewerken 
en exporteren van video’s.

GNARBOX Classic *

Voor een alles-in-één-
ervaring.

Adobe Lightroom CC

Fotobewerker in het veld.

LumaFusion

Videobewerker in het 
veld voor iOS.

COMPATIBILITEIT:

iOS 10 of recenter, Android 5.0 of recenter, macOS 10.11 of recenter & Windows 7 of recenter

OPMERKING:  

Hiervoor kan een update van apps en firmware nodig zijn. Voor meer informatie over het updateproces of 
voor ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via support@gnarbox.com of live met ons chatten 
op gnarbox.com.

* Er kunnen extra updates worden vereist voor de compatibiliteit met GNARBOX 2.0 SSD. Neem voor vragen
contact op met de klantendienst via support@gnarbox.com of chat live met een vertegenwoordiger op 
onze website via gnarbox.com.

OPSTARTEN

1. Uw GNARBOX opladen
a. Verbind de USB-C-stroomkabel om de GNARBOX 2.0-batterij op te laden
b. Oplaadtijden zijn ongeveer 0-80% in 1 uur, 0-100% in 2 uur

2. De app installeren
a. Download en installeer alle GNARBOX-applicaties van de App Store of Play Store  
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INTERNATIONALE ADAPTERS INSTALLEREN

1. Type I
2. Type G
3. Type C

UW GNARBOX ONDERHOUDEN

GNARBOX basisonderhoud
1. Zorg dat de GNARBOX niet kan vallen van een hoogte hoger dan 1 meter
2. Plaats alleen compatibele kaarten en kabels in de GNARBOX-poorten
3. Plaats geen natte of vieze kaarten of kabels in de GNARBOX-poorten
4. Laad uw GNARBOX alleen op met de bijgeleverde USB-C-naar-C-kabel en de stroomadapter van 40,5 W
5. Gebruik nooit batterijen van derden met de GNARBOX
6. Zorg dat uw lithium-polymeerbatterijen niet leeg zijn gedurende langere perioden
7. Vermijd dat uw batterijen te vaak te veel worden opgeladen
8. Als poorten niet in gebruik zijn, sluit dan de kleppen om de GNARBOX-elektronica te beschermen

tegen stof en vochtigheid
9. Zorg dat alleen bevoegde dienstverleners van GNARBOX reparaties aan uw GNARBOX uitvoeren
10. Verbind geen internationale adapters met de stroomadapter die niet van GNARBOX zijn
11. Houd het apparaat uit het directe zonlicht wanneer het in gebruik is
12. Zorg dat uw GNARBOX en apps volledig zijn geüpdatet

Nu dat alles ingesteld is, kunt u onze website bezoeken voor een stapsgewijze uitleg en handleiding op 
www.gnarbox.com! U kunt ook de volledige gebruikershandleiding downloaden op 
gnarbox.com/gebruikershandleiding

Hulp nodig?  Stuur voor vragen een e-mail naar support@gnarbox.com of chat live met ons op 
www.gnarbox.com 

3. De GNARBOX inschakelen
a. Schakel uw GNARBOX in door de  <       > -knop gedurende 1 seconde ingedrukt te houden. 
b. Het zal ongeveer 15-30 seconden duren om het apparaat in te schakelen. 
c. Het GNARBOX-scherm heet u welkom als het volledig is opgestart.

4. Met de GNARBOX verbinden
a. Open de WiFi-instellingen op uw Android of iOS-apparaat
b. Verbind met de GNARBOX WiFi en voer het wachtwoord in
c. Er verschijnt een vink als de verbinding voltooid is
d. Open de GNARBOX Safekeep-app om de verbinding te voltooien. U kunt om een update van

uw GNARBOX worden gevraagd als u voor het eerst verbinding maakt. Voor de meest 
recente firmware en softwareversies kunt u terecht op www.gnarbox.com, navigeer naar ons 
helpcentrum of chat met de klantendienst!  

Standaard WiFi SSID: 
GNARBOX 2.0 SSD
Standaard WiFi-wachtwoord:  
gnarbox!

Aanknop

Alan’s Home WiFi

Mobile Device Wi-Fi

GNARBOX 2.0 SSD

Jane’s WiFi
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TECHNISCHESPECIFICATIES

Component specificaties
128GB, 256GB, 512GB of 1TB NVMe PCIe SSD
Intel® Quad Core, 2.40GHZ CPU
4 Core Inte® HD Graphics GPU
867mbps 802.11ac WiFi
128GB/256GB: 2GB RAM
512GB/1TB: 4GB RAM
USB-C (x2), SD en Micro HDMI-poorten 

Overdrachtssnelheden
SD-kaartoverdracht: 75MB/s schrijfsnelheid
USB-C-overdracht: 350MB/s lezen/schrijven

Specificaties behuizing
IP67: Waterdicht tot 1 meter gedurende 30 minuten
Sto�estendig, schokbestendig en valbestendig tot op 1 meter
Afmetingen: 152 mm x 76 mm x 30 mm
Gewicht: 375 g
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

Vermogensspecificaties
3-6 uur continu gebruik  
2 uur opladen met bijgeleverde kabel en stroomadapter
1 uur opladen tot 80% met bijgeleverde kabel en stroomadapter
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

Specificaties stroomadapter
Ingang: 100-240V AC 50/60Hz 0.8A max
Poorten: USB-type C en type A
Uitgang (type C): DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 
20V/1,5A
Uitgang (type A): 5V/2,1A
Uitgangsvermogen: 40,5 W max
Afmetingen: 58 mm x 58 mm x 31 mm
Gewicht: 105 g
Adaptergewicht type C: 15 g
Adaptergewicht type I: 15 g
Adaptergewicht type G: 20 g
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Temperatuur buiten bedrijf: -10°C tot +85°C

Specificaties batterij
Spanning: 7.6 V
Capaciteit: 3000 mAh 
Wattuur: 22.8 Wh
Afmetingen: 123 mm x 68 mm x 14 mm
Gewicht: 135 g
Type: Lithium-polymeer 
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
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ONDERSTEUNING & GEMEENSCHAP

Wie zijn we
GNARBOX werd opgericht in 2015 met als doel het creatieve proces gemakkelijker te maken voor 
eenieder die een camera heeft. Wij zijn een klein, hardwerkend team in Los Angeles, ondersteund 
door een actieve gemeenschap van fotografen en videografen wereldwijd. Wij verwelkomen u bij 
de gemeenschap! Vergezel ons op Facebook, Instagram of chat live met ons via onze website!   

Kom bij onze gemeenschap!
Instagram: @GNARBOX
Tag uw foto’s met #GNARBOX om kans te maken dat u in de schijnwerper geplaats wordt

Facebook: GNARBOX-insiders
Kom bij GNARBOX-insiders voor tips, trucs en om inzicht te krijgen

Hulp nodig? Chat met ons!
Live chatten op www.gnarbox.com
E-mail  support@gnarbox.com
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WETTELIJK

Waarschuwing: Wij informeren u dat schade aan de GNARBOX 2.0 SSD, GNARBOX 2.0-batterij, 
GNARBOX-stroomadapter of USB-C-naar-C-kabel tot elektrische schokken kan leiden. Als de 
GNARBOX 2.0 SSD, GNARBOX 2.0-batterij, GNARBOX-stroomadapter of USB-C-naar-C-kabel op 
enigerlei wijze beschadigd worden, stop dan (onmiddellijk) het gebruik van de betrokken 
component(en) en neem voor de reparatie ervan contact op met onze klantendienst.

Blootstelling aan radiofrequentie: Voor informatie over de RF-blootstelling van GNARBOX kunt u 
terecht op www.gnarbox.com/rfexposure.

Batterij: De GNARBOX 2.0-batterij mag alleen door MYGNAR, Inc. of een van de bevoegde 
dienstverleners worden vervangen.  De batterij moet afzonderlijk van het huishoudelijk afval worden 
afgevoerd.  Voor meer informatie over het onderhoud en de recycling van de batterij kunt u terecht 
op www.gnarbox.com/battery.

Voor Australische klanten: Op onze goederen zijn garanties van toepassing die niet krachtens de 
Australische Consumentenwet kunnen worden uitgesloten.  U hebt recht op een vervanging of 
restitutie voor ernstige tekortkoming en op compensatie voor elke andere vorm van verlies of schade 
die redelijkerwijs te voorzien was.  U hebt recht op reparatie of vervanging van goederen indien deze 
niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en indien de tekortkoming niet van ernstige aard is.

Regelgevend: Specifiek voor de GNARBOX regelgevende informatie-, certificerings- en compliance-
markeringen vindt u in het softwareapplicatiemenu van GNARBOX.  Ga naar Instellingen > Wettelijk > 
Regelgevend.

IC en FCC-conformiteitsverklaring: :  Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije Industry Canada 
RSS-norm(en).  Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.  De bediening hiervan is 
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing 
veroorzaken en (2) dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, waaronder storing die tot 
een ongewenste werking kan leiden.

Belangrijk: Dit product heeft aangetoond te voldoen aan de EMC-regelgeving onder de voorwaarden 
die ook het gebruik van compatibele randapparatuur en beschermde kabels tussen de systeemcom-
ponenten inhouden.  Het is belangrijk dat u de compatibele randapparatuur en beschermde kabels 

tussen de systeemcomponenten gebruikt om storing van radio’s, televisies en andere elektronische 
apparatuur te verminderen.

Innovation, Science, and Economic Development Canada ICES 003 Compliance Label: (Canadees 
compliance-etiket voor innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling): CAN ICES-3(B)/NMB(3)

EU-conformiteitsverklaring: MyGnar, Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan de 
essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de R&TTE-richtlijn.

Er is een kopie van de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op www.gnarbox.com/eucompliance.

Europese Unie - Informatie over de afvoer

Bovenstaand symbool betekent dat volgens de lokale wetten en regels uw product en/of de batterij 
hiervan afzonderlijk van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde 
van zijn levensduur bereikt heeft, breng het dan naar een door de lokale autoriteiten aangewezen 
ophaalplaats. Bij de afvoer zorgen de afzonderlijke verzameling en recycling van uw product en/of de 
batterij voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, waarbij de recycling gebeurt op een manier 
waarbij de menselijke gezondheid en de omgeving worden beschermd. © 2018 MyGnar, Inc. Alle 
rechten voorbehouden. GNARBOX is een geregistreerd handelsmerk van MyGnar, Inc. in de VS en/of 
andere landen.
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