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Aspecto e apresentação das teclas 

 

 

Tecla/Indi
cador 

Função 

Ligar/Desl
igar 

Ligar e desligar a câmara. Quando abrir o menu, 
alternar entre normal (parâmetros de efeito e 
repetição da imagem, vídeo) e menu de 
configuração. 

Obturador 

No modo de gravação de vídeo, é usado para 
iniciar/parar a gravação. No modo de captura, é 
usado como um obturador. No modo de 
repetição; é usado para reproduzir o vídeo. 
Quando está a operar com o menu, é usado para 
confirmar a selecção. 

Tecla 
Para 
Cima 

Com ampliação digital (modo captura/vídeo); 
selecção do menu (depois de abrir o menu); 
pausa, continuar a reproduzir (quando na 
reprodução e gravação de vídeo no modo de 
repetição). 

Tecla OK 
Abrir/sair do menu. Parar a reprodução (quando 
esta a voltar a reproduzir o vídeo). 

Tecla 
Para 
Baixo 

Sem ampliação digital (modo captura/vídeo); 
selecção do menu (depois de abrir o menu). 

Interruptor 
de modo 

Alternar entre modos de captura, vídeo e 
reprodução. 

Indicador 
de 

funcionam
ento 

O indicador mais 
acima é o 
indicador de 
carregamento.  

No estado de desligado, 
mantém iluminação 
constante quando 
carregador está ligado 
para carregar.  

O indicador mais 
abaixo é o 
indicador de 
funcionamento. 

Pisca uma vez durante a 
captura e mantém 
iluminação constante 
quando ligado com um 
disco de computador 
portátil.  

  

Começar a usar  

1. Carregar a bateria de lítio integrada 

 

No estado desligado, quando a câmara está ligada com o 
computador, o carregamento começa. Neste momento, o indicador 
do carregador acende e desliga-se depois da carga completa. 
Geralmente, leva cerca de 2-4 horas para carregar totalmente. 

2. Uso do cartão de memória 

1. Seguir as instruções gravadas nas entradas do cartão de 
memória, serve para inserir o cartão FT na entrada do cartão 
até estar totalmente inserido. 

2. Para retirar o cartão FT, depois de premir ligeiramente o cartão 
de memória para dentro, o cartão será rejeitado. 

 

 

Tenha em atenção: Os cartões UHS (velocidade ultra alta) não 
funcionam, uma vez que não são 100% compatíveis com 
regressão 
Nota: A câmara não está equipada com uma memória 
integrada e portanto é necessário o cartão de memória. 

3. Ligar/Desligar: 

3.1 Ligar: Premir e manter premida a tecla Alimentação durante 
3 segundos, o ecrã activa-se e a câmara entra no estado de 
arranque inicial. 

 

 
3.2 Desligar: No estado inactivo da câmara, se clicar na tecla 

ALIMENTAÇÂO, a câmara desliga-se. 
Desligar automaticamente: Quando o tempo de inactividade 
definido para a câmara for atingido, esta desliga-se 
automaticamente para poupar energia. O tempo predefinido 
do desligar automaticamente do sistema é 5 minutos; 

3.3 Desligar devido a bateria fraca: No caso de bateria 
extremamente fraca, aparece o ícone “ ” no ecrã LCD. 
Carregar com regularidade a bateria. Quando o ícone ficar 
vermelho e começar a piscar, a câmara encerrará 
automaticamente.  

4. Alternância do modo funcional 

A câmara está equipada com três modos: modo captura, vídeo e 
repetição. Depois de ligar, os modos podem ser alternados com o 
interruptor MODO. 

Modo de captura: Tirar 
fotografias. 
Modo vídeo: Gravar vídeo e 
percurso (5 min, 3 min e 1 min). 
Modo repetição: Reprodução do 
ficheiro de vídeo e imagem. 

 

English Portuguese 

Mode switch Interruptor de modo 

Picture taking Tirar fotografias 

Video recording Gravação de vídeo 

Playback Reproduzir 

5. Indicadores 

Indicador de 
funcionamento: 

Quando a câmara está em funcionamento 
(por ex. a gravar vídeo, capturar ou 
desligar automático do ecrã), o indicador 
de funcionamento acende. 

Indicador do 
carregador: 

Iluminação constante serve para lembrar 
o utilizador que a câmara está a ser 
carregada. 

6. Modo vídeo 

(Com uma gravação de máximo de 29 minutos por sequência) 
Quando pressionar o interruptor de Modo para modo vídeo, 
clicar no obturador no estado de pré-visualização para 
iniciar a gravação de vídeo; para parar a gravação de vídeo, 
deve clicá-lo novamente. Parará também automaticamente 
a gravação no caso de existir espaço disponível no cartão 
de memória ou no caso de a bateria estar muito fraca:  

1 00:00:01: contador de tempo, indicando 1 segundo 

disponível para gravação (indicando 1 segundo gravado 

durante a gravação). 

2  : ícone modo: indica que o modo actual é o de 

gravação de vídeo. 

3 : ícone de tempo de laço de gravação de vídeo: indica 

que o tempo de gravação de vídeo em laço actual é 3 

minutos. 

4  : tamanho do filme: indica que a dimensão actual do 

filme é 720P. 

5  : indica que actualmente está inserido um cartão de 

memória. 

6  : aumento da ampliação digital: premir a tecla Para 

cima e Para baixo para ajustar a ampliação entre 1x-4x. 

7  : ícone da bateria: indica o nível actual da bateria. 

8  : ícone de equilíbrio de brancos: indica o modo 

equilíbrio brancos actual é automático. 

9  ：ícone de medição: indica que a medição actual de 

perspectiva é de panorâmica geral. 

 

Ligar/Desligar 

Obturador 

Indicador do 

carregamento 
Indicador de 

funcionamento 
Tecla Para Cima 

Tecla OK 

Tecla Para Baixo 

LCD TFT 

 

Interruptor de modo: 

-Fotografia  

-Vídeo 

-Voltar a reproduzir  

Lentes 

Cabo USB 
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Configuração do menu de vídeo 
No modo vídeo, premir a tecla OK para abrir o menu e depois 
premir Para cima e Para Baixo para seleccionar o menu. Quando 
seleccionar o menu, o fundo do item seleccionado será destacado. 
Premir Obturador para entrar no submenu. Em submenu, premir a 
tecla Para Cima e Para Baixo para selecção, premir Obturador 
para confirmação e voltar ao menu principal. No menu principal, 
premir a tecla OK para sair do menu.  

 

▲Menu vídeo 

7. Modo de captura: 

Pressionar o interruptor de modo para modo Captura. 
Premir Obturador uma vez no estado de pré-visualização 
para tirar uma fotografia: 

1 9999: Contador: indica a quantidade de imagens 

disponíveis a ser tiradas. 

2  : Ícone modo: indica que é 

actualmente o modo de captura. 

3  : tamanho do filme: clicar neste 

ícone para seleccionar entre 

1M/3M/5M.  

4  : : indica que actualmente está inserido um cartão de 

memória. 

5  : aumento da ampliação digital: premir a tecla Para 

cima e Para baixo para ajustar a ampliação entre 1x-4x. 

6  : ícone da bateria: indica o nível actual da bateria. 

7  : Ícone do temporizador automático: indica o modo do 

temporizador automático está definido para 10 segundos. 

8  ícone de equilíbrio de brancos: indica o modo equilíbrio 

brancos actual é automático. 

9  ：ícone de medição: indica que a medição actual de 

perspectiva é de panorâmica geral. 

8. Modo de reprodução: 

8.1 Depois de ligar, pressionar o interruptor de Modo 
novamente para o modo Reprodução: 

1.  ：ícone modo: indica que é 

actualmente o modo de reprodução. 

2.  : Indica que existe um ficheiro 

na pasta actual/no total uma pasta. 

3.  : indica que a pasta actual 

está bloqueada. 

4.  : indica que o ficheiro actual é um ficheiro de vídeo. 

 

8.2 Reproduzir clipes de cinema: 

 

Durante a reprodução, premir a tecla Obturador, premir a tecla 
Para Cima para pausa, premir a tecla Obturador para parar a 
reprodução. 

 

8.3 Apagar ficheiro: 

 

1) Depois de seleccionar o ficheiro a ser apagado, premir a tecla 

Para Cima e Para Baixo para seleccionar "Delete". 

 

 

2) Premir a tecla Obturador para entrar, depois de seleccionar 

"One" premir a tecla Obturador para confirmar). "All" significa 

todos os ficheiros.)  

 

 

3) Depois de seleccionar "Yes", premir a tecla do Obturador para 

reproduzir o ficheiro. Quando o ficheiro for apagado, premir a 

tecla OK para sair do menu.  

 

Aviso 

• Contém bateria de lítio! 

• Não tente abrir o produto! 

• Não expor ao calor, umidade, água, 

luz solar direta! 
 

 

CUIDADO! 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, 

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Equipamentos eléctricos e electrónicos, 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 eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo 

pilhas) não seja eliminado correctamente. 

 

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, 

vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, 

como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos 

eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados 

fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente. 

 

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas 

a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as 

pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio 

ambiente não será prejudicado. 

 

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde 

equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem 

ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros 

sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O 

departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações 

adicionais quanto a isto. 

 

 

Importador: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Stavneagervej 22 

DK-8250 Egaa 

Dinamarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

