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Quick Guide
Um manual de usuário completo pode ser encontrado aqui:
http://www.easypix.info/download/goxtreme_vision4k/goxtreme_vision4k_manual_pt.pdf
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Para garantir o funcionamento ideal da sua câmera, observe as seguintes informações
importantes:
Cartão MicroSD:
- Certifique-se de que o seu cartão de memória está formatado na câmara antes de o utilizar
pela primeira vez (Definições > Formato).
- A capacidade máxima do cartão de memória não deve ser superior a 64GB.
A utilização de cartões de memória que excedam a capacidade máxima recomendada pode
resultar em erros de arquivo.
- Para melhores resultados, recomendamos a utilização de cartões Micro SD de alta qualidade
Classe 10 com U3 High Speed ou superior.
Certifique-se de que é utilizado um cartão de memória U3 classificado quando gravar vídeo 4K.
O uso de um cartão inferior pode apresentar problemas de velocidade de transferência de
dados devido ao tamanho grande do arquivo que um vídeo 4K produz.
- O tempo de gravação depende da resolução selecionada.
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- Depois de atingir um tempo máximo de gravação de vídeo de aproximadamente 25 minutos,
a câmara irá parar de gravar automaticamente. Uma nova gravação deve ser reiniciada
manualmente.
Carregamento:
- Certifique-se de que a câmera esteja completamente carregada antes da primeira utilização.
- Mantenha o dispositivo longe de crianças durante o carregamento.
- Certifique-se de que a câmera esteja desligada durante o carregamento. Se a câmera ligar
automaticamente quando conectada a uma fonte de energia, desligue-a para completar o
carregamento. Uma câmara ligada à corrente eléctrica e ligada não carrega.
- A câmera só deve ser carregada através da porta USB de um computador ou adaptador de
energia USB com uma capacidade máxima de 1000mAh.
- Desconecte o cabo USB conectado à câmera antes de usar a câmera.
- A vida útil da bateria - dependendo das definições e da temperatura exterior - é de até 90
minutos em condições óptimas.
Ligação WiFi:
- Certifique-se de que transferiu a aplicação companheira correta para o seu modelo de câmara.
- Observe que a transferência sem fio de arquivos usando o aplicativo não é possível para vídeos
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com resolução superior a 1080p. Os ficheiros com uma resolução superior a 1080p só podem
ser acedidos através do seu computador utilizando um leitor de cartões.
Instruções de segurança:

ATENCAO: A câmara não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao
perigo de asfixia.

ATENCAO: Proteja sempre a sua câmara de quedas, golpes e solavancos.
- Mantenha uma distância suficiente de objetos que geram campos magnéticos fortes ou ondas
de rádio, para evitar danificar o produto ou afetar a qualidade do som e da imagem.
- Guarde o dispositivo num local seco e sem pó (à temperatura ambiente) e nunca exponha o
produto a altas temperaturas ou à luz solar direta permanente.
- No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou odores desagradáveis que saiam da
unidade, desligue-a imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um
incêndio.
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ATENCAO: Antes de utilizar a máquina na água, certifique-se de que todas as tampas e
fechos da máquina e da caixa subaquática estão fechados e vedados.
- Depois de a utilizar em água salgada ou clorada, limpe a caixa e deixe-a secar.
- A câmera não deve ser exposta a altas diferenças de temperatura e umidade para evitar
condensação dentro do estojo ou atrás da lente.
- Após o uso subaquático, a caixa deve ser deixada aberta para evitar condensação.
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Como montar os acessórios incluídos:
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1.

Instalar um cartão Micro SD
Nota: Escolha um cartão Micro SD de marca e formate-o com sua câmera antes de utilizar.
Sugerimos um cartão SD de alta qualidade para um resultado perfeito.
Capacidade máxima do cartão de 64GB (Classe 10 ou superior)

2.

Instalar e remover as baterias
A.

Pressione ligeiramente e deslize a tampa da bateria para abri-la

B.

Instale corretamente a bateria na câmara conforme indicado pelo sinal +/- e verifique se
está inserida na direção correta, fazendo corresponder às setas marcadas na bateria
antes de encaixar.

3.

C.

Indicador da bateria: veja o diagrama

D.

Remover a bateria: abra a tampa e retire a bateria

Carregar
A.

Pode recarregar a câmara ligando diretamente ao computador.

B.

Pode também ser carregada com um carregador de automóvel (saída máx. de 1.0mAh)

C.

A câmara pode gravar vídeo enquanto carrega.

D.

A câmara também pode ser carregada com a energia desligada.
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4.

Ligar e desligar a câmara
A.

Pressione e segure o interruptor de alimentação durante 3 a 5 segundos para
ligar/desligar

B.
5.

Pode também ligar/desligar através do menu do ecrã LCD.

Alterar de modo
Alterne entre gravação de vídeo/fotografias/reprodução pressionando o botão de energia
como função de modo.

Modo de gravação, enquanto

é o modo de captura fotografias.

Os símbolos são mostrados no topo do ecrã.

Veja a função da reprodução de vídeo e a última opção exibida é definições do sistema.
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6. Ligação WiFi
Para ligar a câmara ao seu dispositivo inteligente android ou iOS, siga os seguintes passos:
Utilizando o Google Play ou a iOS App Store, instale a aplicação “OKCAM” ou “FinalCam“ no
seu smartphone ou tablet.
Após ligar a câmara, pressione a tecla de WiFi na câmara - o ícone WiFi é exibido no ecrã.
Certifique-se que a função WiFi está ativa no seu dispositivo inteligente, vá a definições e
procure a conta WiFi da câmara. Ligue o dispositivo inteligente e a câmara utilizando a
password “12345678” que será exibida no ecrã. Esta ação é apenas necessária na instalação
inicial ou após uma reinicialização do sistema.
Quando o WiFi for ligado, a mensagem “Ligação WiFi pronta” será exibida no ecrã.
A aplicação permite-lhe exibir e fazer o download das suas imagens e vídeos no seu
smartphone ou tablet. As aplicações nos ícones do ecrã permitem-lhe executar várias funções
da aplicação ou definir parâmetros de função da câmara.
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Observe:
Utilizando a aplicação no seu smartphone, é possível selecionar e alternar entre as seguintes
configurações de resolução de vídeo: 1080p Full HD, HD 720p, WVGA e VGA.
Devido a certas restrições de WiFi, não é possível selecionar ou transferir ficheiros de
resolução Ultra HD de 2.5k ou 4k.
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7. Dados técnicos
Ecrã (LCD)

2.0”/5cm LTPS

Lentes

Lente de ângulo amplo 170°A+ HD

Resolução de vídeo

4K (3840x2160) @24fps
2.5K (2560x1440) @30fps
1080p (1920x1080) @60fps/30fps
720p (1280x720) @120fps/60fps/30fps
WVGA (800x480) @30fps
VGA (640x480) @240fps/30fps
QVGA (320x240) @30fps

Formato de vídeo

MOV

Formato de vídeo comprimido

H.264

Sensor

Sensor 12MP Sony IMX078

Resolução de fotografias

16M (4608x3456) por interpolação,
14M (4320x3240) por interpolação,
12M (4032x3024), 10M (3648x2736),
8M (3264x2448), 5M (2592x1944),
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3M (2048x1536), VGA (640x480)
Armazenamento

Micro SD até 64GB Classe 10 ou superior

Modo de captura

Disparo Único / Auto-temporizador (2s / 5s / 10s /
Disparo Contínuo)

Frequência da fonte ótica

50Hz / 60Hz

USB

USB2.0

Interface de fonte de alimentação

5V 2A

Bateria

1,050mAh

Dissipação de energia

400mA@4.2V

Tempo de carregamento

Cerca de 3 horas

Sistema operativo (OS)

WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS
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Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Easypix GmbH reserva-se o direito a erros ou omissões.
Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
O fabricante declara que a marcação CE foi aposta no produto GoXtreme Vision 4K em conformidade
com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes das seguintes directivas europeias:
2014/53/EU
2011/65/EC RoHs
2014/30/EU EMV
2012/19/EC WEEE

A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_vision4k.pdf
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Eliminar a embalagem
Ordenar os materiais da embalagem. Adicione papelão e papelão aos resíduos de papel, as folhas
devem ser recicladas.

Eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias pelos
consumidores em residências particulares na União Europeia.
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser eliminado com o lixo
doméstico. Você deve devolver seus resíduos de equipamentos e/ou baterias/acumuladores aos
pontos de coleta apropriados para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e/ou
baterias/acumuladores. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e/ou
baterias, contacte o governo local, a loja onde adquiriu o equipamento ou uma empresa de
eliminação de resíduos. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais e garante
uma forma segura de reciclar para a saúde humana e o meio ambiente.
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Aviso de bateria
- Não desmonte nem bata na bateria. Tenha cuidado para não curto-circuitar a bateria. Não exponha
a bateria a altas temperaturas. Não use a bateria se ela vazar ou se expandir.
- Carregue sempre através do sistema. Se a bateria for substituída pelo tipo errado, existe o risco de
explosão.
- Mantenha a bateria longe de crianças.
- As baterias podem explodir se forem expostas a um fogo aberto. Nunca jogue pilhas no fogo.
- Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
- A bateria deve ser removida e descartada separadamente antes de descartar o dispositivo.

Aviso sobre peças pequenas
A câmara não é adequada para crianças com menos de 3 anos de idade devido ao risco de asfixia.

