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Safety information 

Please read the safety instructions carefully before 
using the product for the first time and keep the 
instructions for future reference. 

1. This product is not a toy. Keep it out of reach of 
children. 

2. Keep product out of the reach of children and pets 
to avoid chewing and swallowing. 

3. Never use old and new batteries or different types 
of batteries together in main unit. Remove the 
batteries when you are not using the device for a 
longer period of time. Check the polarity (+/-) of the 
batteries when inserting them in the product. 
Wrong positioning can cause an explosion. 
Batteries are not included. 

4. Product operating and storage temperature is from 
-20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Under 
and over this temperature might affect the function. 

5. Never open the product. Do not touch the inside 
electronics, or you may get an electric shock. 
Repairs or service should only be performed by 
qualified personnel. 

6. Do not expose to heat or direct sunlight! 
7. Do not use non-original accessories together with 

the product as this can make the product 
functionality abnormal.  
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Especificações 

Resolução da 
fotografia 30MP/24MP/20MP/16MP 

Resolução de vídeo 
2K/30fps (H.265), 
1080P/720P/VGA 

LED 
6 LED de alta potência de 

3 W, 940 nm 

Tempo de 
acionamento 

0,3 s 

À prova de água IP65 

Ângulo de deteção Até 120° 

Transmissão de 
fotografias 

Sim 

Transmissão de 
vídeo 

Sim 

Carimbo de data e 
hora 

Sim 

Tipo de alimentação Bateria/Externa 

Tipo de Bateria Pilha AA 

Tensão de 
funcionamento 

CC 9 V-12 V 

Memória Cartão microSD até 256 GB 

Tempo de Espera Até 3 meses 

Formato das imagens JPEG 

Formato de Vídeo AVI 

Tamanho do ecrã 2,0 polegadas 

Dimensões 138 x 90 x 86 mm 
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Peso 0,38 kg 

Acessórios 
Antena, Cinto, cabo USB, 
pinça 
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LEDs de alta potência 

Sensor 
fotossensível 

Indicador LED 

Lente 

Sensor 
PIR 
principal 

Sensores PIR laterais 

Fecho 
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Compartimento para 8 pilhas AA 

Botões de configuração 

Ecrã de apresentação a cores 

Ranhura 
para 
Cartões 
SIM 

Porta USB 

Interruptor 
de modo 

Entrada cartão 
MicroSD Entrada do botão de posição 
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Abra a tampa do compartimento das pilhas, insira 8 
pilhas AA tendo em atenção as marcas de polaridade 
positiva e negativa e, em seguida, feche a tampa do 
compartimento das pilhas para proteger contra água e 
pó. 
 
Ou pode utilizar uma fonte de alimentação externa, um 
adaptador de 9-12 V. 
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Transferência da APLICAÇÃO 

1. Efetue a leitura do código QR para transferir a 
Aplicação. 

 

 
 
2. Procure a TUYA Smart na App Store para iOS e na 

Google Play para Android. 
 
 
 
 

Registar-se e iniciar sessão 

Abra a Aplicação e crie uma conta clicando em 
"Registar-se", entre no ecrã de registo e preencha a 
informação solicitada, tal como o número de telefone ou 
o e-mail. Conclua o registo e inicie sessão na Aplicação. 
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Adicionar dispositivo 
Antes de adicionar o dispositivo, certifique-se de que liga 
o produto e o coloca no modo de "teste". Após isto, insira 
um cartão SIM e um cartão SD antes de entrar na fase 
de ligação na Aplicação. A câmara estará pronta para ser 
adicionada quando aparecer "Nuvem" e "sinal" no ecrã, 
como mostrado na imagem abaixo. 
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Na aplicação Tuya, toque em Adicionar dispositivo ou no 
botão + no canto superior direito. Em seguida, aceda a 
Viagens no exterior e localize a Câmara 4G ou toque no 
ícone Ler no canto superior direito. 
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Na sua câmara, prima o botão menu e aceda a "Rede". 
Selecione "ID do dispositivo" e será apresentado um 
código QR. Leia o código QR com a aplicação Tuya 
Smart e o produto será ligado. 

 
Quando o produto for ligado, verá "Adicionado com 
sucesso" como mostrado na imagem abaixo. Após isto, 
mude a câmara do modo de "teste" para o modo "ligada", 
e a câmara estará pronta a utilizar. 
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Definição 
Na Aplicação Tuy, clique no dispositivo e entre na 
interface de controlo/pré-visualização da câmara para 
ver as definições. Aqui tem 5 definições principais no 
menu de definições que são descritas abaixo. 
 

 
 
 
Definições de função básica 

Configure as funções básicas da câmara de acordo com 
a sua preferência.  As seguintes definições estão 
disponíveis: "Modo", "Duração do vídeo", "Resolução de 
vídeo", "Gravação de áudio", "Tamanho da imagem", 
"intervalo", "time-lapse", "captura múltipla" e "frequência 
de transferência". 
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Definições do alarme de deteção 
Para configurar as funções do alarme, tem as seguintes 
definições: LIGAR/DESLIGAR o "Alarme de deteção de 
movimento" e o "nível de sensibilidade do alarme" onde 
pode ajustar a sensibilidade da câmara. 
 
Gestão da alimentação 
Informação sobre o nível da bateria. 
 
Armazenamento 
Informação sobre a capacidade de armazenamento do 
cartão SD interno. 
 
Compra de serviços de valor acrescentado 
Capacidade para comprar armazenamento na nuvem. 
 
Vídeo e imagens 

Função de reprodução 
Irá apresentar a gravação de vídeo quando for detetado 
movimento, consoante a definição de modo. 

Imagens 
Quando a câmara estiver ativada e a definição de 
"Modo" estiver definida para tirar fotografias, aceda à 
página inicial da aplicação Tuya Smart e toque no ícone 
"Eu" e, em seguida, em "Centro de mensagens". As 
imagens serão apresentadas. 
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Notificações 
Quando a câmara for ativada, receberá notificações 
sobre a ativação da mesma e ficarão disponíveis vídeos 
ou imagens. 
 
Cartões SIM e SD 
Para utilizar totalmente a câmara, precisa de um cartão 
SIM e um cartão SD. 

Cartão SIM 
Para utilizar o produto precisa de um cartão SIM 4G de 
tamanho padrão (o grande). Certifique-se de que não 
existe código PIN no cartão SIM. 

Cartão SD 
A câmara suporta cartões microSD com até 256 GB. 
Precisa de ser formatado em FAT32. 
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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 

 

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, 

componentes e substâncias que podem ser perigosas 

para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado 

(equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for 

processado corretamente. 
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Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com 

um caixote do lixo com uma cruz por cima, como 

mostrado acima. Este símbolo significa que o 

equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado 

em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve 

ser eliminado separadamente. 

 

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos 

quais o equipamento elétrico e eletrónico tanto pode ser 

submetido sem custos a estações de reciclagem e 

outros locais de recolha, como ser recolhido na própria 

residência. O departamento técnico da sua cidade 

disponibiliza informações adicionais em relação a isto. 

 

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de 

equipamento de rádio WCL-8040 está em conformidade 

com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da 

declaração de conformidade UE está disponível no 

seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, 

clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio 

web. Escrever o número do modelo: WCL-8040. Agora, 

entrar na página do produto e a diretiva relativa aos 
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equipamentos de rádio encontra-se em 

transferências/outras transferências. 

Alcance da frequência de funcionamento: 

Potência de saída máxima: 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denver.eu 

 

 
 

http://www.facebook.com/denver.eu

