
Câmara infravermelhos para 
caminhada

Manual de instruções
WCS-5020

Lista da Embalagem:

* Câmara
* Alça de montagem 

* Cabo USB
* Manual do Utilizador
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Partes da câmara

1.   Ecrã do visor

2.   Lâmpadas IV

3.   Objetiva

4.   Botão para cima/Vídeo

5.   Botão para baixo/Captura
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6. Sensor de movimento

7.   Botão OK/Shot

8.   Botão menu

9.   Botão direita

10. Botão reproduzir

11.  Entrada adaptador CC

12. Ranhura do Tripé

13. 13. Entrada para cartões Micro SD
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14. Compartimento das pilhas

15. Botão Ligar-Teste-Desligar

16. Ficha USB

Fonte de alimentação

Deve instalar as pilhas antes de usar a câmara. Desbloquear a 
câmara e irá encontrar o compartimento das pilhas. Instalar as 4 
unidades de pilhas 1,5V AA. Assegurar que a polaridade está 
correta.

Inserir um cartão de memória

• Deve prepara um cartão Micro SD e inserir o mesmo 
na câmara para guardar os ficheiros. Antes de gravar, 
deve formatar primeiro o cartão de memória.

• É sugerido utilizar o cartão micro SD até 32 GB com 
classe 6 ou acima de alta velocidade.
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• Para evitar um mau funcionamento, o cartão de 
memória deve estar afastado da água, vibração forte, 
poeiras, fonte de calor e luz solar direta.

• Não inserir o cartão de memória forçando o mesmo. 
Consultar a marcação na câmara.

• Para a primeira utilização, deve aguardar que a 
temperatura do cartão de memória atinja a 
temperatura ambiente. A câmara será curto-circuitada 
pela temperatura ambiente e pela humidade. Deve 
proteger a câmara quando a estiver a usar no exterior.

• Se a capacidade do cartão de memória estiver 
completa, a câmara irá parar automaticamente a 
gravação.

• Premir a aresta do cartão com suavidade para que o 
cartão TF apareça.

Funcionamento Básico

Ligar/desligar a câmara

• Colocar o Botão Modo em “Test /On” para ligar a 
câmara.

• Colocar o Botão Modo em “Off” para desligar a 
câmara.
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Configuração do sistema

Colocar o Botão Modo em “Test”, depois pode definir os 
parâmetros do sistema.

1. Premir o botão Menu para abrir o menu de 
configuração.
2. Premir o botão Para Cima/Para Baixo para procurar em 
todos os menus. Seguidamente premir o botão OK para 
entrar na interface de opções.
3. Premir o botão Para Cima/Para Baixo para procurar 
todas as opções. E premir o botão OK para confirmar as 
opções.
4. Premir o botão menu novamente para voltar ao último 
menu ou sair do menu de configuração.

Tirar Fotografias, Gravar Vídeos, 
Reprodução
Colocar  o  Botão  Modo  em  “Test”.  Neste  modo,  pode  tirar 
fotografias, gravar vídeos e reproduzir ficheiros manualmente.

• Tirar Fotografias: Premir o botão Capture para mudar para o 
modo fotografias. Premir o botão Shot para tirar uma 
fotografia. 

• Gravar vídeo: Premir o botão Vídeo para mudar para o modo 
vídeo. Premir o botão Shot para gravar um clipe de vídeo. 
Premir de novo o botão Shot para parar a gravação. 
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• Reproduzir: Premir o botão Reproduzir para entrar na 
interface de reprodução. Premir o botão Para Cima/Para 
Baixo para procurar fotografias ou vídeos. Quando estiver a 
reproduzir um vídeo, premir o botão OK para reproduzir o 
vídeo. 
1) Premir o botão OK novamente para pausar a 
reprodução.
2) Premir o botão Menu para parar a reprodução. 
3) Premir o botão Reproduzir de novo para sair do modo 
de reprodução.

• Menu de reprodução: 
1) Apagar o ficheiro atual: Apagar a fotografia ou vídeos 
atuais. Opções: [Cancelar]/[Apagar].
2) Apagar todos ficheiros: Apagar todos os ficheiros de 
fotografias e de vídeo no cartão de memória. Opções: 
[Cancelar]/[Apagar]. 
3) Ativar a apresentação de diapositivos: Reprodução das 
fotografias em foma de diapositivo. Cada fotografia é 
exibida durante 3 segundos. Premir o botão OK para parar a 
reprodução.
4) Proteção de gravação: Bloquear o ficheiro. Pode evitar 
que o apague acidentalmente. Opções: [Proteção de gravação 
ficheiro atual]/[Proteção de gravação de todos os ficheiros]/
[Desbloquear o ficheiro atual]/[Desbloquear todos os 
ficheiros].
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Modo de funcionamento
Colocar o Botão Modo em “On”. Depois de ligar a câmara, o 
ecrã irá exibir uma contagem decrescente durante 15 segundos. 
Seguidamente os LEDs e o ecrã apagam-se. A câmara começa a 
operar independentemente e entra no modo em espera.
• Se os animais selvagens entrarem no alcance de deteção dos 

sensores de movimento, a câmara será ativada e deteta o 
percurso do movimento.

• Se os animais selvagens continuarem a mover-se para a zona 
de deteção do sensor, a câmara irá tirar fotografias ou gravar 
vídeos automaticamente.

• Quando os animais selvagens saem da zona de deteção dos 
sensores, a câmara será desativada e volta ao modo de em 
espera.

Modo noite
No modo noite as imagens podem apenas ser exibidas a preto e 
branco.
Quando gravar um vídeo durante um longo período à noite, a 
baixa voltagem pode ter uma grande influência na estabilidade 
da máquina, portanto não gravar o vídeo com baixa voltagem à 
noite.
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Usar um leitor de cartão

1. Retirar o cartão de memória da câmara e inserir o mesmo 
num leitor de cartões. Seguidamente ligar o leitor de cartões 
a um computador.

2. Abrir [Meu Computador] ou [Windows Explorer] e clicar 
duas vezes no ícone do disco amovível que representa o 
cartão de memória.

3. Copiar os ficheiros de fotografias ou de vídeo a partir do 
cartão de memória para o seu computador.

Ligar a Câmara de vídeo a um PC com um cabo 
USB

1. Ligar a câmara a um computador através de um cabo USB. 
Ligar a câmara, o ecrã exibe “MSDC”.

2. Abrir [Meu Computador] ou [Windows Explorer]. Aparece 
um “Disco Amovível” na lista do controlador. Clicar duas 
vezes no ícone do “Disco Amovível” para visualizar o 
conteúdo da câmara.
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Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos 
a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas 
quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, 
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como 
as baterias incluídas, contêm materiais, 
componentes e substâncias que podem ser 
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perigosos para a sua saúde e para o meio 
ambiente, caso o material usado (equipamentos 
elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo 
baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as baterias 
estão marcados com o símbolo de caixote de lixo 
com uma cruz, como apresentado em cima. Este 
símbolo significa que os equipamentos elétricos e 
eletrónicos, bem como as baterias, não devem ser 
deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, 
mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as 
suas baterias usadas para uma unidade de 
reciclagem adequada. Assim, certamente as 
baterias 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 baterias, podem ser 
enviados gratuitamente para estações de 
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reciclagem e outros locais de recolha ou 
recolhidos na sua própria casa. O departamento 
técnico da sua cidade disponibiliza informações 
adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo 
de equipamento de rádio WCS-5020 está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto 
integral da declaração de conformidade UE está 
disponível no seguinte endereço de Internet: 
www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar 
no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio 
web. Escrever o número do modelo: WCS-5020. 
Agora, entrar na página do produto e a diretiva 
relativa aos equipamentos de rádio encontra-se 
em transferências/outras transferências.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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