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DETALHES DA CÂMERA 
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Vídeo Gravar um vídeo 

 

Foto Tirar foto. 

 

Tiroteio Tirar várias fotos seguidas 

 

 

Time Lapse Série de fotos por intervalo de tempo 

 

 

 
Configurações Aceda aos parâmetros da câmera 
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UTILIZAR A CÂMERA 

Quando você usa a câmera pela primeira vez, por favor: 

1. Inserir um cartão micro SD ou SDHC, conforme mostrado na ilustração abaixo.  

 

 

 

 

 

Um cartão de alta velocidade (classe 4) é recomendado; ao usar a função de 

atraso de tempo ou de gravação de vídeo no modo profissional, é necessário um 

cartão de classe 10. Desligue a câmera antes de inserir ou retirar o cartão.  
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Instalar a bateria 

Por favor, instale a bateria de lítio corretamente, conforme mostrado no gráfico 

a seguir. 

Passo 1: Empurre o interruptor da tampa da bateria da posição de bloqueio e 

retire a tampa da bateria. 

Passo 2: Insira a bateria de lítio no local apropriado para esse efeito.  

Certifique-se de que os eléctrodos da bateria são correspondentes aos símbolos 

inidicados na câmera. 

Passo 3: Instale a tampa da bateria no lugar e trancar o interruptor para a 

posição de bloqueio. 
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Carregar a bateria 

A câmera usa uma bateria recarregável de lítio. Quando a câmera estiver 

desligado, ligue-o ao PC com cabo USB para carregar a bateria. Durante o 

carregamento, o indicador de estado (azul) acender-se-á e uma vez carregada o 

indicador apagar-se-á. 
 
Nota: Quando a câmera está acesa, conectá-lo ao PC não irá carregar a bateria. 
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Acender/Apagar 

Acender: pressione o botão  durante 3 segundos, o ecrã LCD mostra “ON” e 

a câmera irá apitar. 

Apagar: pressione o botão  durante 3 segundos, o ecrã LCD mostra “ 

OFF” e a câmera irá apitar. 

Nota: A câmera desligará automaticamente se não for usada durante 5 minutos. 
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Começar a utilizar 

MODO VIDEO 

Verifique se a câmera está no modo de vídeo. Se o ícone "vídeo" não for exibido, 

pressione o botão Power/Mode repetidamente até ele aparecer. 

 

Para inicar a gravação :  

Pressione o botão de "Obturador/Select". O aparelho emite um sinal sonoro e o 

LED indicador de estatuto acender-se-á e emitir á um bip sonoro durante a 

gravação. 
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Para parar a gravação :  

Pressione o botão de "Obturador/Select". O aparelho emite um sinal sonoro e o 

LED indicador de estatuto acender-se-á e emitir á um bip sonoro para parar a 

gravação. 

 

Este dispositivo interrompe automaticamente a gravação quando a bateria está 

descarregada. Seu vídeo será guardado até desligar a câmera. 
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 MODO FOTO  

Verifique se a câmera está no modo de vídeo. Se o ícone "Foto" não for exibido, 

pressione o botão Power/Mode repetidamente até ele aparecer. 

 

Tirar uma foto: 

Pressione o botão de "Obturador/Select". O aparelho emite um sinal sonoro e o 

LED indicador de estatuto acender-se-á e emitir á um bip sonoro. 
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ESTOJO IMPERMEÁVEL 
 Antes de fechar o estojo impermeável, manter limpo, um único cabelo ou 

um grão de areia pode causar um vazamento de vedação da borracha do 
estojo. Você pode testar, fechando o estojo sem inserir a câmera. 
Mergulhe o estojo na água por aproximadamente um minuto. Retire o 
estojo da água, seque com uma toalha, o seu exterior e em seguida, abra o 
estojo. Se o interior estiver seco, então o estojo é impermeável. 

 Após uso em águas salgadas tem que lavar o exterior do estojo com água 
doce e seque. Assim irá prevenir a corrosão da dobradiça e acúmulo de sal 
no selo, que pode causar falhas de impermeabilidade. 

 Para limpar o selo, enxaguar em água e agite até secar (secagem com um 
pano pode causar a perda de impermeabilidade). Reinstale o selo nas 
ranhuras do estojo. 
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Este dispositivo foi estudado e fabricado para garantir seu segurança. Os 
mecanismos de segurança incorporados ao produto irão protegê-lo se você 
observar os seguintes procedimentos para instalação, operação e solução de 
problemas: 
Leia e siga as instruções abaixo antes do manuseio e instalação do seu 
equipamento; 
Guarde estas instruções para referência futura. 

GERAL 

Não agitar, o aparelho pode danificar-se; 
Use apenas peças e acessórios (fonte de alimentação...) recomendados pelo 
fabricante. 
As ilustrações do produto podem diferir do produto real. 
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SEGURANÇA 

Para evitar incêndio ou choque eléctrico, não coloque o aparelho perto de 
objetos cheios de líquidos, 
Se um objeto pesado ou líquido cair sobre o aparelho, desligue-o 
imediatamente e envie-o para ser verificado por pessoal qualificado antes de ser 
reutilizado. 
Quando estiver em operação, a superfície gere calor, evite cobri-la ou colocar 
qualquer objeto nela. 

FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO 

O adaptador de alimentação incluído é específico para o produto. O uso de um 

adaptador diferente pode causar danos ou acidentes. 
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COLOCAÇÃO DO PRODUTO 

Instale o aparelho longe de qualquer equipamento com forte atração, como 

fornos micro-ondas, alto-falantes... 

LIMPEZA  

Nunca abra o produto para limpar, caso contrário, a garantia será cancelada, 

Desligue o aparelho da tomada de parede antes de limpar o produto, 

Limpe a parte externa do produto e do controle remoto com um pano macio e 

seco. Nunca use uma escova abrasiva, pó abrasivo ou solvente, como álcool ou 

gasolina. 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Qualquer tipo de solução de problemas para pessoal qualificado. Resolução de 

problemas é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma: 

ficha ou cabo danificado, um líquido derramado no produto, introdução de 

pequenos objetos no produto, a exposição à chuva ou humidade, mau 

funcionamento, queda do produto... 

NOTA IMPORTANTE 

No volume máximo, por um período prolongado de tempo pode prejudicar a 

seu audição. 

É ilegal baixar músicas da Internet sem ter comprado os direitos. STOREX não é 

responsável pelo uso do produto com o download ilegal de músicas. 
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SEGURANÇA MEIO-AMBIENTE 

Seu produto STOREX foi testado em laboratório e é coerente com as 
correspondentes diretivas europeias para a marcação CE em vigor durante o 
momento da comercialização. 
Componentes do seu produto STOREX são rastreável; isso demonstra a 
conformidade do produto com as diretrizes ambientais (RoHS), em vigor à época 
de seu lançamento. 
 
A rastreabilidade dos componentes do seu produto  STOREX foi realizada; Isso 
mostra que o produto está em conformidade com a Directiva Ambiental 
(RoHS)  em vigor à época de seu lançamento. 
 
No fim de vida, não deite o produto no lixo, mas leve para o distribuidor a seu 
disposição, de resíduos domésticos, que receberá o produto em reciclagem de 
resíduos de equipamentos eléctricos e mecânicos e eletrônicos (DEEE). 
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CONDIÇÕES DE GARANTIA 

A Garantia STOREX disponível é válida por 1 ano para o produto e 3 meses para 
os acessórios (controle remoto, cabo AV, fonte de alimentação ...). 
STOREX garante a seu o produto contra todos os defeitos de fabrico ou 
montagem. Esta garantia só se aplica à primeira aquisição do produto pelo 
usuário final e não é transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia 
não cobre quaisquer incompatibilidades encontrados pelos usuários finais para 
além das recomendações do especificado na embalagem, ou qualquer outra 
incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no computador que 
está ligado ao produto. 
Prova de compra devem ser apresentadas aos nossos serviços para aplicar a 
garantia STOREX. 
A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às 
instruções deste manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou 
manutenção, reparação ou alteração não autorizada pela STOREX, testes 
impróprios, acidente ou fatores externos, tais como (lista não exaustiva) excesso 
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de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação do 
produto. 
A única obrigação contratual aprovada pela STOREX diz respeito à reparação ou 
substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, STOREX não pode ser 
responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das seus consequências 
induzidas por falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso, 
STOREX não será vinculado a qualquer responsabilidade  financeira por 
qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final. 
Esta garantia do produto está definida e não pode ser modificada, diminuída ou 
aumentada sem autorização por escrito da STOREX. Além disso, a STOREX não 
pode ser responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço 
prestado pertencente ao produto. 
Para qualquer pedido não abrangido por esta garantia, entre em contacto com o 
suporte STOREX ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar 
acessórios. 
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SITE WEB STOREX 

Visite http://www.storex.eu. 

REGISTRO DE GARANTIA 

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a 

nossa equipe de apoio, nós convidamo-lo a registrar a garantia da seu o produto  

em nosso site no seguinte endereço: 

http://garantie.storex.eu 

 

 

http://www.storex.eu/
http://garantie.storex.eu/
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Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar a seu o produto sob 

garantia, ou envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço: 

support@storex.eu 

 

ou por telefone: 

França:   01 55 85 82 00 (custo da chamada local para Paris) 

Espanha:   902 110 572 (soporte.es@storex.eu) 

Portugal :  308 800 836 (apoio.pt@storex.eu) 

Inglaterra :  (support.uk@storex.eu) 

 

Segunda à Quinta das 9:30 às 19:30h. 

Sexta-feira das 9:30 às 18:30h. 

 

 

mailto:support@storex.eu
mailto:soporte.es@storex.eu
mailto:apoio.pt@storex.eu
mailto:support.uk@storex.eu
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NOTA 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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