M ANUAL DO UTILIZADOR

PT

APARÊNCIA
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1. Porta USB
2. Botão de alimentação principal
3. Lente
4. Botão de vídeo
5. Botão de foto
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6. Anterior
7. Botão Liga/Desliga
8. Botão de disparo/OK
9. Seguinte
10. Ecrã de LCD
11. Indicador de operação – luz azul,
Indicador de recarga – luz vermelha
12. Altifalante
13. Microfone
14. Compartimento do cartão Micro SD
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INICIANDO O USO
1. CARREGANDO A BATERIA DE LÍTIO EMBUTIDA
A câmara está equipada com um bateria recarregável de lítio de 3.7V.

Para carregar a câmara, conecte-a ao seu computador.
Para um carga completa a câmara deve estar desligada.
O indicador de recarga se iluminará quando carregando, e se desligará quando a bateria
estiver cheia.
A recarga leva aproximadamente 3 horas para ser totalmente completada.
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2. COMO UTLIZAR O CARTÃO DE MEMÓRIA
2.1. Insira o cartão Micro SD no compartimento, cuidando para que ele esteja inserido
corretamente.
2.2. Para remover o cartão, pressione-o levemente para dentro do compartimento,
e ele será ejetado parcialmente.

Observação:
Como a câmara não está equipada com memória embutida, o usuário deverá inserir um
cartão de memória antes de utilizá-la. Formate o cartão de memória usando a opção
‘Formatar’ no menu de ‘Configurações’, antes de utilizá-lo pela primeira vez.
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3. LIGANDO E DESLIGANDO
Altere o botão de alimentação principal (2) para “I” (LIGADO)
antes de você ligar a câmara.
3.1. Ligar: carregue brevemente no botão liga/desliga (7)
3.2. Desligar: mantenha carregado no botão liga/desliga (7) por 3 segundos.
3.3. Desligamento automático do ecrã: para prolongar a vida útil da bateria, o ecrã se
desligará automaticamente após um determinado período. Carregue nos botões de foto
ou vídeo para reativar o ecrã.
3.4. Desligamento automático: quando a bateria estiver com pouca carga e a câmara
precisar ser recarregada, o ícone

será exibido no ecrã de LCD.

Quando o ícone piscar a câmara se desligará automaticamente.
Quando o uso da câmara for finalizado, altere o botão de alimentação principal (2) para
“O” (DESLIGADO).
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4. MODO DE GRAVAÇÃO
Após ligar, a câmara acederá ao modo de prontidão de gravação de vídeo por
padrão.
Carregue brevemente no botão de vídeo

para iniciar a gravação de vídeo;

Carregue brevemente no botão de vídeo novamente para encerrar a gravação de vídeo.
Carregue brevemente no botão Anterior

ou no botão Seguinte

para escolher

um efeito para as imagens.
Há sete tipos de efeitos de cores, tais como: normal, preto e branco, retro, negativo,
vermelho, verde e azul.
5. MODO DE FOTO
Carregue brevemente no botão de foto

para aceder ao modo de prontidão

de foto.
Carregue brevemente no botão de foto novamente para obter uma foto.
Carregue brevemente no botão Anterior

ou no botão Seguinte

para selecionar

diferentes quadros.
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6. MODO DE REPRODUÇÃO
Quando em modo de gravação ou de foto, você pode carregar brevemente
no botão de alimentação

para alterar entre os modos de prontidão ou de

reprodução utilizando o ecrã de LCD.
Carregue brevemente no botão Anterior

ou no botão Seguinte

para alterar os

modos.
Carregue brevemente no botão de disparo/OK
Carregue brevemente no botão de alimentação

para confirmar sua escolha.
para sair.

Você pode visualizar os vídeos e fotos da seguintes maneiras:
1.

Aceda ao modo de reprodução, carregue no botão Anterior ou no botão Seguinte
para visualizar as fotos e vídeos.
Para reproduzir um vídeo, carregue no botão de disparo/OK para iniciar, e carregue
no botão de disparo/OK novamente para pausar, ou carregue no botão de
alimentação para encerrar a reprodução.

2.

Conecte sua câmara a um computador utilizando o cabo USB fornecido para visualizar
os ficheiros de fotos e vídeos.
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7. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Você pode aceder às configurações do sistema da seguinte maneira:
Carregue brevemente no botão Anterior

ou no botão Seguinte

para escolher o

menu de configurações, e carregue brevemente no botão de disparo/OK

para

confirmar sua escolha.
Para sair do menu, carregue brevemente no botão de alimentação

.

As seguintes configurações do sistema estão disponíveis:


Resolução de foto: VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536),
5M* (2592x1944) *por interpolação



Resolução de vídeo: HD (1280x720), 640 (640x480)



Frequência de potência: 50HZ, 60HZ

 Economia de energia: Selecione Desligado/1 min/3 min/5 min/Sair.
Para economizar a carga da bateria, a câmara se desligará automaticamente se nenhum
botão for carregado dentro do tempo pré-determinado escolhido a partir das opções de
'Economia de energia' acima.


Data & Hora: Ajusta a data e hora da câmara.



Idioma: Define o idioma padrão.
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Modo de inversão: Selecione-o para inverter a imagem do ecrã de LCD quando a
câmara estiver de cabeça para baixo.



Formatar: Prepare o cartão de memória para uso.
OBSERVAÇÃO: Esta ação excluíra todos os ficheiros do cartão SD.



Redefinir tudo: redefini todas as configurações atuais da câmara de acordo com o
padrão original de fábrica.

8. CONECTAR AO COMPUTADOR VIA PLUG-AND-PLAY
Quando conectado ao computador utilizando um cabo USB, o modo de operação será
automaticamente alterado para o modo de 'disco rígido removível'.
O ícone de disco removível será exibido na janela "Meu Computador".
Os ficheiros de fotos e vídeos serão acessíveis através da seguinte pasta:
H: \ DCIM\100MEDIA pasta (‘H’ é a unidade de disco removível);
Observação: Para evitar perda de dados durante o processo de transferência de
dados, certifique-se que o cabo USB permaneça conectado durante todo o tempo e que o
cartão micro SD não seja removido.
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DADOS TÉCNICOS
Sensor

1.3MP CMOS

Ecrã

4.5cm/1.77''

Resolução de foto

VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536),
5M* (2592x1944) *por interpolação

Resolução de
vídeo

HD (1280x720), 640 (640x480)

Armazenamento

Compatível com cartões MicroSD até 32GB (não incluído)

USB

USB 2.0

Bateria

3.7V bateria

Sistema operativo

Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Mac OS 10.8
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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 (não incluído).
Os tempos de gravação dependem da resolução.
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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Depois de atingir um tempo de gravação de vídeo máximo de max. 20 minutos,
a câmara irá parar automaticamente. Só pode ser reiniciada manualmente.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Easypix declara que o produto Panox Champion 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_panox_champion.pdf
Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.
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