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Manual do utilizador da Câmara para criança com inversão de lente

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira 
vez e guarde-as para referência futura.

1.Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio. 
2.Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, 
para evitar ingestão ou que roam.
3.A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius 
e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4.Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar 
choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por 
pessoal qualificado.
5.Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta! 
6.A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade,
 poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho 
na unidade, pare imediatamente de a usar.
7.Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
8.Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o 
funcionamento normal do produto.
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1. Recarregar
Utilize o cabo micro-USB para carregar se a bateria estiver fraca. Como mostrado na 
figura abaixo.

2. Como usar o cartão de memória
2.1. Insira corretamente o cartão micro SD no suporte para cartões, como indicado 
nas instruções próximas do suporte para cartão.
2.2. Para remover o cartão micro SD, pressione levemente a ponta do cartão de 
memória para ejetar o cartão. Nota: com a memória integrada, pode tirar cerca de 
10 fotografias sem um cartão de memória. Insira um cartão de memória antes de 
utilizar a câmara para gravar um vídeo.

3. Ligar/desligar
3.1. Ligar: premir sem soltar o botão de ligar/desligar para ligar o ecrã e iniciar a 
câmara.
3.2. Desligar: premir o botão de Ligar/Desligar durante 3 segundos quando a 
câmara está no estado inativo para a desligar.
3.3. Desligamento automático do ecrã: o ecrã desligará automaticamente quando 
a câmara estiver no estado inativo muito tempo para poupar energia.
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3.4. Desligue quando a bateria da câmara estiver fraca. Quando a bateria estiver fraca, 
será apresentado um ícone no ecrã LCD a indicar ao utilizador para carregar a tempo. 
Quando o ícone ficar intermitente a câmara desligar-se-á automaticamente.

4. Modo de gravação, modo de fotografia, modo de reprodução, jogos, música e 
Definições do sistema

4.1. Modo de gravação
Insira o cartão Micro SD e, em seguida, ligue a câmara.
Selecione o modo de vídeo e, em seguida, clique em OK para iniciar a gravação do
vídeo. Para parar a gravação de vídeo, prima o botão "OK" novamente. 

No modo de vídeo, clique no botão CIMA/BAIXO para escolher um filtro diferente. 
No modo de vídeo, clique uma vez no botão ESQUERDA, mude para o modo de 
vídeo em câmara lenta, clique novamente no botão ESQUERDA, para mudar para 
o modo de vídeo em câmara lenta. Clique novamente no botão ESQUERDA para 
voltar para o modo de vídeo normal.
No modo de vídeo, clique no botão de ligar/desligar para sair do modo de vídeo.

4.2 Modo de fotografia
Mude a câmara para o modo de fotografia e, em seguida, prima brevemente o botão 
OK para tirar uma fotografia.
No modo de fotografia, clique no botão CIMA ou BAIXO para alternar entre os 
diferentes filtros, os diferentes efeitos de fotografia e as diferentes molduras de 
animação.

No modo de fotografia, clique no botão direito para mudar para o modo de função 
de temporizador de fotografia. Prima continuamente o botão CIMA/BAIXO para 
configurar o zoom e o botão de ligar/desligar para sair do modo de fotografia.

4.3 Modo de reprodução
Selecione o modo de reprodução e clique no botão OK para rever o vídeo gravado e 
as fotografias tiradas. 
Em seguida, clique no botão Esquerdo/Direito para selecionar diferentes fotografias 
e vídeos. 
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Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, clique no botão CIMA ou Baixo para 
eliminar a fotografia ou o vídeo que está a ver. Para sair do modo de Reprodução, 
clique no botão de ligar/desligar.

4.4 Jogos e música
Existem 5 puzzles incorporados nesta câmara. Selecione o modo de jogo e clique no 
botão OK para começar a jogar.

Note que esta câmara apenas suporta música em formato MP3.
Transfira primeiro música MP3 e copie-a para o cartão Micro SD e, em seguida, 
insira o cartão nesta câmara, selecione o modo de música MP3 e clique no botão 
OK para o modo de reprodução.

5. Modo de configuração
       Entre no menu principal, localize o ícone de definições, realize uma pressão breve 
       para entrar no modo de configuração. Mais funções descritas abaixo:
 Tamanho da fotografia: 2M~3M~5M~8M~12M~16M~18M~20M ~40M
 Fotografia com temporizador: Desligado, 2 seg, 5 seg, 10 seg
 Formato de vídeo: 1080P, 720P, VGA
 Datador: Ativado, desativado
 Idiomas: Inglês – Alemão – Italiano – Português – Espanhol – Holandês – 
       Dinamarquês – Sueco – Finlandês – Polaco – Norueguês – Francês – Croata
 Ecrã automático: desligado, 1min, 2 min, 3 min (para poupar energia quando não 
       em utilização)
 Desligamento automático: desligado, 3 min, 5 min (para poupar bateria, a câmara 
       irá desligar se não forem premidos botões dentro do tempo selecionado)
 Formatar: executar, cancelar (apagar todos os dados no cartão SD)
 Data: Ano/Mês/Dia (configuração da data e hora da câmara)
 Executar a reposição do sistema (repor todas as definições da câmara para a 
       predefinição de fábrica)

10. Ligar ao computador
Com o cabo USB, ligue a câmara ao computador e, em seguida, veja os vídeos e as 
fotografias no computador. 
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2,0 polegadas

400 mAh

3 horas

100 minutos

Resolução de vídeo

Funcionalidades

FHD (1920 x 1080P intercalado)
HD (1280 x 720P intercalado)

VGA (640 x 480P)

40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M,  
5M, 3M, 2M

ABS com pintura a óleo de borracha

Suporte máximo de 32 GB (não incluído)

Tirar fotografias, capturar vídeos, 
5 jogos de puzzle, 28 molduras 
de animação, Zoom 4XDigital, 

10 diferentes efeitos de fotografia, 7 filtros, 
vídeo em câmara lenta, vídeo em time-lapse 

9,1 x 5,6 x 4,1 cm

Memória incorporada
Com a memória integrada, 

pode tirar mais de 10 fotografias, 
mas não pode gravar vídeos sem 

um cartão de memória

Material

Multimédia de armazenamento 
                          externo

Dimensões do produto

Resolução de fotografia

Tempo de funcionamento

Tempo de carregamento

Bateria

Ecrã

Especificações
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Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

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

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas 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 pilhas, não devem ser deitados 
fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.
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Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade 
de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas 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 pilhas, podem ser enviados gratuitamente para 
estações de 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.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu
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Version 1.1

Contact
Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00 
(Push “1” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900 -3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

DENVER A/S

 

Omega 5A, Soeften

 

DK-8382 Hinnerup

 

Denmark

 
 

denver.eu

 

facebook.com/denver.eu

Germany 
 
Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4 
94036 Passau 
 
Phone: +49 851 379 369 40  
 
E-Mail 
support.de@denver.eu  
 
Fairfixx GmbH 
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2 
53859 Niederkassel  
 
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, 
Smartphones & Tablets) 
 
Tel.: +49 851 379 369 69 
E-Mail: denver@fairfixx.de  
 

Austria 
 
Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1 
1230 Wien 
 
Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: denver@lurfservice.at  
 

 

If your country is not listed above,  
please write an email to 
support@denver.eu  


