Introdução
Este produto é um produto de vídeo de alta definição em resposta à procura do mercado,
dispõe de vídeo digital, gravação de som, reprodução de vídeo e outras funções de topo na
indústria. Aponta principalmente à gravação de condução, desporto ao ar livre, mergulho,
surf, escalada e outras atividades para responder à sua necessidade de fotografar
maravilhosas imagens em todos os lugares. Além disso, este produto dispõe de um número
de patentes.
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Instruções detalhadas
1.

Insira o cartão Micro SD

Nota: por favor, utilize um cartão Micro SD de marca , formate-o num computador antes de
usar, uma baixa qualidade do cartão não pode garantir um correto funcionamento .
2.

Carregamento da Bateria

A. Ligue ao computador ou a um adaptador de alimentação através de um cabo USB para
carregar a bateria.
B. Use o carregador de carro, também pode ser carregada no carro.
C. Ao carregar, a luz indicadora vermelha irá ficar ligada, uma vez completamente
carregada, a luz vermelha irá apagar.
3.

Ligar e desligar Câmara

A. Premir longamente o botão ligar/tecla de Modo durante cerca de 3 segundos, para ligar
a câmara.
B. Premindo longamente o botão ligar/tecla de Modo durante cerca de 3 segundos, a
câmara desliga.
4.

Interruptor de modo

Prima

brevemente

no

botão

ligar/tecla

de

Modo

para

alternar

câmara

para

vídeo/foto/reprodução/menu de configuração/deste modo.
5.

Gravação de vídeos

A. Insira o cartão Micro SD e, de seguida, ligue a câmara.
B. De seguida, prima brevemente no botão "OK", a câmara irá iniciar a gravação de vídeo.
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C. Para parar a gravação de vídeo, prima o botão "OK" novamente.
6.

Tirar fotografias

A. Mudar a câmara para o modo de fotografia premindo o botão ligar/tecla de Modo
B. Prima brevemente o botão "OK" para tirar a foto.
7.

Modo de Reprodução

Premindo o botão de modo alterna para o modo de Reprodução, prima acima e abaixo para
selecionar o vídeo ou foto a rever e prima OK para reproduzir um vídeo.
8.

Menu de configurações

A. Quando alternar para o Menu de configuração para alterar modo.
B. Prima o botão acima e abaixo para selecionar o menu, prima o botão "OK" para
selecionar.
9.

Ligar ao computador

Com um cabo USB a ligar a câmara ao computador, o ecrã irá apresentar 3 modos de
ligação: Armazenamento em massa/Câmara PC/Carregamento da bateria. Poderá premir o
botão acima/abaixo para selecionar o modo de ligação.

10. Ligação Wi-FI
A máquina pode ser ligada a um telefone ou tablet, seguindo estes passos:
A. Descarregue a APP " DENVER ACTION CAM 4" (descarga Android no Google Play, IOS
na APP Store).
B. Ligue a câmara, prima brevemente a tecla "acima/wifi" para ligar o WIFI, o ecrã da
câmara irá mostrar o logótipo WIFI e, em seguida, aparece o SSID e SENHA (senha
inicial): 12345678
C. Use o seu telefone para ligar esta WIFI
D. Inicie a APP " DENVER ACTION CAM 4", para iniciar a controlar a câmara com a APP.
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Especificações
Ecrã LCD
Disparo de câmara

2.0LTPS
140 graus
Dinamarquês, Espanhol, Português,

Idioma dos menus

Italiano, Alemão, Francês, Holandês,
Polaco
FHD (1920*1080P)

Resolução de vídeo

HD (1280*720P)
VGA (640*480P)
AVI

Formato de Vídeo
Formatos de compressão de

MJPG

vídeo
Resolução de fotografia
Cartão de armazenamento
USB
Capacidade da bateria
Consumo de energia
Tempo de gravação
Tempo de carga
Dimensão

16M, 14M, 12M, 10M,8M, 5M, 3M,
2M, 1.3M VGA,
Cartão Micro SD
USB2.0
1050MAH
400mA@4.2V
1080P/cerca de 120 minutos
Cerca de 3 horas
59,27*41,13*29,28
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm
materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio
ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas)
não sejam eliminados correctamente.
Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um
símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo
significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas, não devem ser
deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.
Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de
reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a
legislação e o meio ambiente não será prejudicado.
Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e
eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de
reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento
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técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.
Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o equipamento de rádio tipo ACT-5050W está
em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de
conformidade UE está disponível no seguinte endereço internet: http://www.denverelectronics.com/denver-act-5050w/
Alcance operacional da frequência: 2400-2483MHz
Potência de saída máxima:31dbm
Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics§
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