PORTUGUÊS
Aviso
1.
Tome sempre as medidas adequadas para proteger a sua câmara de quedas,
choques ou impactos.
2.
Assegure que é mantida uma distância adequada de quaisquer objetos com forte
interferência magnética tais como máquinas elétricas para evitar fortes ondas de
rádio que podem ser prejudiciais para o produto e afetar a qualidade de som e
imagem.
3.
Nunca exponha o produto diretamente a altas temperaturas e luz solar forte
prolongada.
4.
Recomendamos o uso do cartão Micro SD de classe 10 de alta qualidade ou
superior para obter os melhores resultados.
5.
Para evitar a possibilidade de erro de dados, evite colocar o seu cartão Micro SD
perto de objetos magnéticos fortes.
6.
No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou cheiro desagradável
indesejados no dispositivo, desligue-o imediatamente da tomada para evitar um
incêndio perigoso.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças durante o carregamento.
Guarde o dispositivo num local fresco e seco e livre de pó.
Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as tampas e fechaduras
estão bem fechadas e seladas na câmara e a bolsa impermeável.
Após o uso, limpe o compartimento do sal e cloro da água e deixe secar.
A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de temperatura e humidade
para evitar a formação de condensação no interior do compartimento ou por
detrás da lente.
Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser mantida aberta para evitar a
formação de condensação ou ferrugem.
Os tempos de gravação dependem da resolução.
Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura
exterior - até 90 min sob condições ideais.
Depois de atingir um tempo de gravação de vídeo máximo de max. 29 minutos,
a câmara irá parar automaticamente. Só pode ser reiniciada manualmente.
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1. Porta Micro USB
2. Microfone
3. Compartimento do cartão de memória Micro SD (TF)
4. Reservado para o compartimento de HDMI (sem função!)
5. Luz indicadora de WiFi
6. OK / Botão de disparo
7. Indicador de recarga
8. Luz indicadora de operação
9. Botão Cima/WiFi
10. Botão Baixo
11. Ecrã de LCD
12. Alto-falantes
13. Botão Liga/desliga/Menu/Modo
14. Lentes
15. Tampa da bateria

5

PORTUGUÊS
BOTÃO MODO/MENU
Em modo de prontidão, carregue em menu (13). Cada clique selecionará um modo
diferente: gravação (foto ou vídeo) / Reprodução / Configurações gerais.
No menu de configurações, carregue brevemente no botão Cima (9) ou Baixo (10)
para selecionar as opções que você precisa para ajustar sua câmara e carregue
brevemente no botão “OK” (6) para confirmar sua seleção.
Após selecionar suas configurações, carregue brevemente em “Menu” para sair do
menu de configurações. No modo de configurações, carregue brevemente no botão
“OK” para navegar entre as diferentes opções (vídeo/foto/configurações gerais).
BOTÃO CIMA (9)
Funções: Rolar para cima/Retroceder/Desbloqueio de emergência do modo de
vídeo/Ativar WiFi
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- Função Cima
No menu de configurações e lista de reprodução, use este botão para navegar para
cima.
- Função Retroceder
No modo de reprodução de vídeo: use este botão para retroceder.
- Desbloqueio de emergência do modo de vídeo
Em modo de vídeo: se você deseja proteger o vídeo atual para assegurar que ele
não será sobrescrito, carregue brevemente no botão Cima para confirmar a função
de bloqueio de emergência.
O ícone de “bloqueio” será exibido no ecrã para confirmar que o ficheiro está
protegido.
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- Ativar WiFi
Em modo de prontidão de gravação de vídeo/foto: carregue prolongadamente no
botão Cima para ativar a função WiFi.
BOTÃO BAIXO
Funções: Rolar para baixo/Avanço rápido/Gravação de voz
- Função rolar para baixo
No menu de configurações e lista de reprodução, use este botão para navegar para
baixo.
- Função de avanço rápido
No modo de reprodução: use este botão para avanço rápido.
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- Gravação de voz
Em modo de gravação de vídeo: carregue brevemente para ativar a função “mudo”
do áudio da gravação. Carregue levemente novamente no botão Baixo para
desativar a função “mudo” do microfone.

BOTÃO OK
Funções: Gravação de vídeo/Capturar fotos/Botão Reproduzir/Botão Confirmar (OK)
- Função de iniciar/encerrar gravação de vídeo
No modo de gravação de vídeo: carregue brevemente no botão OK para iniciar a
gravação de vídeo, e carregue longamente para encerrar a gravação de vídeo.
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- Botão de captura de fotos
No modo de captura de fotos: carregue brevemente no botão OK para tirar uma
foto.
- Botão de reprodução
No modo de reprodução: carregue brevemente no botão OK para iniciar e encerrar
a reprodução de vídeo.
- Botão Confirmar
No modo menu: carregue brevemente nos botões Cima/Baixo para selecionar as
opções do menu, e carregue brevemente no botão OK para confirmar sua seleção.
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CARREGAR A BATERIA
1. Carga através de USB: conecte sua câmara ao seu computador utilizando um cabo
USB para carregá-la. A câmara poderá ser carregada quando estiver ligada ou
desligada. Uma luz indicadora

confirmará que a câmara está sendo carregada e se

desligará quando a carga for completada.
2. Conecte um carregador USB veicular (não incluído) à câmara para começar a
carregá-la.
IMPORTANTE: certifique-se que o carregador utilizado tem saída não superior a
1,000mA.
INSTALANDO E REMOVENDO UM CARTÃO DE MEMÓRIA
1. Insira seu cartão de memória no compartimento do cartão de memória de acordo
com a posição correta até que ele esteja fixado apropriadamente.
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2. Para remover o cartão de memória, empurre-o gentilmente para dentro do
compartimento para que ele seja liberado do compartimento.
Atenção:
Para evitar danos, por favor, certifique-se que o cartão de memória seja colocado
na posição correta. A câmara e o cartão de memória poderão ser danificados se o
cartão de memória for inserido incorretamente. Não deverá haver resistência
quando o cartão for inserido no compartimento na posição correta.
Após inserir o cartão de memória no equipamento, a câmara utilizará-lo como
dispositivo de armazenamento padrão.
Se o cartão não for compatível com seu dispositivo, por favor, tente um cartão de
memória diferente.
A capacidade limite suportada para cartões de memória é de 32GB.
Um cartão de alta velocidade, classe 10 ou superior é recomendado.
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GRAVAÇÃO DE VÍDEO
No modo de gravação carregue no botão OK para iniciar a gravação de vídeo.
Quando gravando, uma luz vermelha piscará no canto esquerdo superior. Carregue
no botão de gravação novamente para encerrar a gravação. Quando gravando, o
botão Baixo poderá ser utilizado como atalho para a função “mudo” do microfone,
enquanto o botão Cima poderá ser utilizado como atalho para ativar a proteção de
ficheiro.

DETECÇÃO DE MOVIMENTO
1. Em modo de prontidão: carregue no botão “menu” (13) para aceder às configurações
de gravação de vídeo e navegar nas configurações de “Detecção de Movimento”.
Carregue no botão “OK” para confirmar suas configurações.
2. Quando ativado, o dispositivo iniciará a gravação automaticamente quando um
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movimento for detectado em seu campo de visão, e a gravação se encerrará
automaticamente quando o movimento não for detectado por 10 segundos ou mais.
CAPTURA DE FOTOS
Quando em modo de foto, carregue no botão OK para capturar uma foto.
Um som de captura de foto confirmará que sua foto foi tirada. Mantenha suas mãos os
mais estáveis possível para garantir a melhor qualidade da foto.
REPRODUÇÃO
No modo de reprodução: carregue nos botões Cima/Baixo para escolher a foto ou vídeo
a ser reproduzido.
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EXCLUINDO FICHEIROS
No modo de reprodução: escolha o vídeo ou foto a ser excluído, e então carregue no
botão de menu para exibir a opção de exclusão. Você poderá excluir o ficheiro atual ou
todos os ficheiros. Excluindo o ficheiro atual excluirá o ficheiro escolhido. ‘Excluindo
todos’, todos os vídeos e fotos serão excluídos (exceto os vídeos e fotos marcados como
“protegidos”).
FUNÇÃO DE WiFi
A função de WiFi está desativada por padrão. Para ativar a função de WiFi, carregue
prolongadamente no botão Cima enquanto no modo de gravação de vídeo/foto. O ecrã
de LCD exibirá uma imagem para

“SSID e palavra-passe” os quais indicarão que a

câmara está se preparando para a ativação da função de WiFi.
Após ativar o modo de WiFi, siga os passos abaixo para conectar seu telemóvel ou
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tablete à câmara:
1. Descarregue o aplicativo “FH WiFiCam” gratuitamente nas lojas

iTunes ou Google

Play e instale-o em seu telemóvel ou tablete.
2. Abra as configurações de WiFi em seu telemóvel.
3. Encontre as redes de WiFi que combinam com o nome de sua câmara a partir da lista
de redes de WiFi disponíveis.
4. Selecione a conexão da câmara e insira a palavra-passe.
A palavra-passe padrão da câmara é “123457890”.
Em seguida seu dispositivo e a câmara confirmarão que eles estão emparelhados.
5. Abra o aplicativo “FH WiFiCam” para exibir a imagem em tempo real e o ecrã de
controle de sua câmara. Utilizando este ecrã, você poderá tirar fotos e iniciar e encerrar
a gravação de vídeos remotamente.
Você poderá também transferir fotos e vídeos de sua câmara para seu telemóvel ou
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tablete sem a necessidade do uso de cabos.
Observação: sua câmara suporta somente uma conexão de WiFi com outro dispositivo
por vez. Para conectar a um dispositivo diferente você precisará abortar a conexão
atual.
OUTRAS OPÇÕES & FUNÇÕES
Modo de armazenamento
Conecte sua câmara a seu computador através de um cabo USB.
A câmara exibirá automaticamente “Armazenamento / Câmara / Modo de Operação”.
Escolha “Armazenamento”, e confirme com o botão “OK”.
Em computadores com sistema operacional Windows, aceda a “Meu Computador”,
exiba todos os discos removíveis e encontre o ficheiro correspondente na pasta
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“Disco Removíveis/DCIM”.
Você poderá visualizar todos os ficheiros agora e escolher os ficheiros que você deseja
fazer uma cópia de segurança.
Modo de câmara
Quando conectado a seu computador e o modo “câmara” for selecionado, sua câmara
poderá ser utilizada como uma webcam.
Modo de operação
Escolha o modo de trabalho, aceda ao estado de prontidão da gravação de vídeo.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ecrã (LCD)

2.0”/5cm

Lentes

Lente de ângulo amplo 120° HD

Resolução de vídeo

1080P (1920x1080) @30fps (por interpolação),
720P (1280x720) @30fps, 480P (640x480) @30fps
MJPEG AVI

Formato de vídeo
Resolução de
fotografias
Formato de foto

1M/2M/3M

Armazenamento

Micro SD até 32GB Classe 10 ou superior (não incluso)

Microfone

Microfone embutido

JPG
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Frequência da fonte
ótica
USB

50Hz/60Hz

Interface de fonte de
alimentação

5V 1A

Bateria

3.7V Bateria de polímero

Sistema operativo (OS)

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 ou superior

USB2.0
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NOTA:
As especificações originais podem variar ocasionalmente devido à atualização e
melhoria do produto.
Utilize cartões Micro SD até 32 GB de no mínimo Classe 10 (não incluído).
Os tempos de gravação dependem da resolução.
Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura exterior até 90 min sob condições ideais.

Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as tampas e fechaduras estão
bem fechadas e seladas na câmara e a bolsa impermeável. Após o uso, limpe o
compartimento do sal e cloro da água e deixe secar.
A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de temperatura e humidade para
evitar a formação de condensação no interior do compartimento ou por detrás da lente.
Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser mantida aberta para evitar a
formação de condensação ou ferrugem.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Easypix declara que o produto GoXtreme Rallye WiFi está em conformidade com todos
os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser
descarregada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallyewifi.pdf
Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.

Only EU
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