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PREFÁCIO 
Obrigado por ter seleccionado adquirir a MINI-F a câmara de vídeo digital de alta definição, fácil 
de usar, com dimensões reduzidas e design compacto.  
Equipada com tecnologia de alta definição para capturar até imagens em movimento, permite 
gravar as várias actividades diárias em qualquer lugar e em qualquer momento.  
Permite-lhe ver e rever as suas experiências e partilhá-las com familiares e amigos. 
O presente manual irá servir de apoio na utilização e instalação da câmara de vídeo, oferecendo-
lhe informações detalhadas, incluindo as especificações técnicas. 
Leia-o atentamente antes da utilização e conserve-o para futuras consultas. 
 

PRECAUÇÕES 
Respeite as seguintes precauções durante a utilização da máquina de filmar MINI-F: 

• Não deixe cair, não bata ou sacuda a câmara de vídeo.  
• Mantenha o aparelho longe de fontes electromagnéticas, como campos magnéticos ou 

motores eléctricos, ou qualquer objecto que emita ondas de rádio de elevada intensidade, 
como antenas. Os campos magnéticos podem provocar avarias na câmara de vídeo ou 
danos na imagem e no som. 

• Não exponha a câmara de vídeo a altas temperaturas ou à luz solar directa. 
• Mantenha o cartão de memória longe de fontes electromagnéticas como a TV, caixas 

magnéticas ou ímanes. Não o coloque em locais com carga estática para evitar o risco de 
perda de dados. 

• Se o aparelho sobreaquecer, emitir fumo ou odores durante a carga, desligue 
imediatamente a alimentação. 

• Mantenha a câmara de vídeo longe do alcance das crianças durante o carregamento, pois o 
cabo de alimentação pode ser causa acidental de sufocamento ou de choque eléctrico. 

• Conserve a máquina de filmar num local fresco, seco e limpo.  
• Utilize uma protecção para as lentes e o ecrã para evitar riscos ou danos permanentes. 
• Utilize um pano e produtos específicos para a limpeza de lentes e ecrãs; não utilize nenhum 

solvente orgânico. 
 

DESCRIÇÃO 
A câmara de vídeo MINI-F está equipada com as seguintes funções: 
l Gravação de vídeo e fotografias em alta definição (HD). 
l Visualização da imagem em tempo real. 
l Reprodução de gravações de vídeo. 
l Reprodução de fotografias. 
l Zoom digital 8X. 
l Transmissão dos dados de alta velocidade USB 2.0.  
l Carregamento de bateria através do cabo USB. 
l Os acessórios são facilmente acessíveis para facilitar o disparo em qualquer momento e local.  
Este produto, juntamente com os acessórios, é o resultado de diversas tecnologias 
patenteadas e permite captar qualquer cena em qualquer momento, onde quer que 
esteja. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
A câmara de vídeo MINI-F possui as seguintes características: 
 

• Sensor de imagem: 5.0 mega-pixeis CMOS 
• Funcionalidade: Gravação de vídeo, fotografias, pré-visualização  
• Zoom: 8x digital 
• Ecrã: LCD 2.0”  
• Resolução fotográfica: 12M (4000x3000), 8M (3264x2448), 5M (2592 x1944), 3M (2048 

x1536)  
• Resolução vídeo: FHD (1920x1080 30fps), HD (1280x720 30fps), HD (1280x720 60fps)  
• Memória externa: Cartão TF (Máximo 32GB)  
• Formato de ficheiro: JPEG, H.264  
• Porta USB: USB 2.0  
• Bateria:Interna 3,7V recarregável de lítio 
• Menu: Inglês, Italiano, Espanhol, Português, Francês, Alemão 
• Economia de energia: 1 min. / 3 min./5 min. / DESLIGADO  
• Sistemas operativos suportados Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.2  
• Dimensões:58x43x23 mm 
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ESTRUTURA 

ESTRUTURA MINI-F 

 

1)Obturador: activa e interrompe 
a gravação, tira fotografias 
2)Microfone 
3)Activação: alterna da 
modalidade fotografia a vídeo e 
pré-visualização 

4)Led Indicador de carga 
5) Led Indicador de utilização 
6)Ecrã led 

 

 

7)Reset 
8)Ranhura MicroSD 
9)Dispositivo de carregamento 
e transmissão de dados 
MicroSD 

10) Zoom digital ampliar. Navegação 
no menu de configuração. 
Retroceder rápido em modo de 
visualização  
11) Zoom digital diminuir. 
Navegação no menu de 
configuração. Avançar rápido em 
modo de visualização 
12) Acesso ao menu de parâmetros 

 

LED DE ESTADO 

 O led de estado (5) acende-se: 
• Quando a câmara fotográfica está em funcionamento. 
• Quando a câmara fotográfica está a recarregar. 
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UTILIZAÇÃO 

CARREGAMENTO 

Ligue a câmara de vídeo e verifique o estado da bateria; caso o nível estiver baixo, recarregue-a. 
Para proceder ao carregamento pode ser utilizada uma porta USB do computador ou um 
adaptador de rede eléctrica (não incluído).  
Geralmente o ciclo de carregamento completo ocorre em 2-4 horas. 

INSERÇÃO E REMOÇÃO DO CARTÃO DE MEMÓRIA 

A câmara de vídeo MINI-F suporta cartões de 
memória TF card com capacidade até 32 GB. 
Podem ser utilizados cartões de memória Micro 
SD de qualquer classe, mas para optimizar os 
desempenhos são recomendados cartões de alta 
velocidade. 

 
• Inserção. 

1. Certifique-se que a câmara de vídeo está desligada. 
2. Insira o cartão na sua sede, tendo atenção para que seja inserido na direcção correcta até que 
se ouça um pe4queno clique. 

• Remoção 
1. Desligue a câmara de vídeo 
2. Pressione no centro das costas do cartão e desbloqueie-o; depois remova-o. 
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SÍMBOLOS 
A câmara fotográfica dispõe de 3 modos de utilização:  

• Modo de gravação de vídeo 
• Modo de fotografia 
• Modo de reprodução de vídeo e fotografias. 

A tecla permite alterar entre os diferentes modos.  
Com a activação do aparelho, entra-se automaticamente no modo de vídeo. 
Seguem-se alguns dos símbolos mais comuns que surgem no ecrã. 

MODO DE FOTOGRAFIA 

 

 

 
1. Modo de Fotografia  
2. Disparo contínuo (3 fotos)  
3. Disparo automático  
4. Resolução  
5. Qualidade da fotografia  
6. Disparos residuais  
7. Zoom digital  
8. Estado da bateria  
9. Reconhecimento de rostos 

 

MODO DE VÍDEO 

 

 

1. Modo de Vídeo  
2. Qualidade vídeo  
3.“Fotogramas por segundo” vídeo  
4. Resolução vídeo  
5. Tempo disponível para gravação 
6. Reconhecimento de rostos  
7. Zoom digital 
8. Estado da bateria 

 
 
Nota:  
Quando se utiliza o formato HD ou vídeo FHD é necessário utilizar cartões microSD de alta 
velocidade de classe 4 ou superior.  
Durante a gravação é activada a desactivação automática do ecrã para optimizar a economia de 

energia. Uma leve pressão nas teclas  ou repõe o ecrã de visualização. 
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DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS 

Para configurar os parâmetros da câmara de vídeo utilize o botão  e desloque-se no interior 

do menu com os botões , até confirmar a selecção efectuada com o botão . 

Se antes de pressionar o botão  a MINI-F encontra-se no modo de vídeo, será possível 
intervir na configuração dos parâmetros de vídeo e dos parâmetros gerais; surgirá na linha 

superior o seguinte símbolo . 
Por outro lado, caso a MINI-F se encontra no modo de fotografia, será possível intervir nos 
parâmetros de fotografia e nos parâmetros gerais; neste caso a simbologia da primeira linha será 

. 

A passagem entre os 2 modos ocorre através do botão . 
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CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE VÍDEO 
 

DIMENSÃO DO VÍDEO 

Permite seleccionar a resolução pretendida para a gravação de vídeo. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Dimensão do vídeo 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As opções para a resolução de vídeo são as seguintes: 

• 1920x1080 
• 1280x720 (30fps) 
• 1280x720 (60fps) 

QUALIDADE DO VÍDEO 

Permite definir 3 tipos de interpolação de vídeo diferentes. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Qualidade do vídeo 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Superfina 
• Fina 
• Baixa 

ROTAÇÃO 180 

Permite rodar totalmente a câmara de vídeo; os vídeos serão rodados a 180 graus. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Rotação 180 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• On, Off 
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CONTÍNUO 

Permite quebrar os vídeos em vários fragmentos. 
Isto serve para tornar mais leves e mais visíveis os vídeos obtidos. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Contínuo 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Desligado 
• 1 minuto 
• 3 minutos 
• 5 minutos 

EQUILÍBRIO DE BRANCOS 

Permite obter a melhor luminosidade e saturação das cores, em função da situação climática e 
ambiental. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Equilíbrio de Brancos 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Automático 
• Luz Solar 
• Enevoado 
• Fluorescente (neon e similares) 
• Tungsténio (interior com lâmpadas tradicionais) 

MEDIÇÃO 

Permite especificar o método pelo qual o exposímetro deverá medir a luz. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Medição 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 
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• Central 
• Multi-área 
• Pontual 

A modalidade central prevê uma medição média entre a zona exterior e a zona central, com 
prevalência da zona central, o modo multi-área efectua uma média por toda a zona de exposição, 
o modo pontual, por sua vez, considera exclusivamente a parte central.  

EFEITO 

Efeitos especiais para os vídeos. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Efeito 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Normal 
• P&B (Preto e branco) 
• Sépia (efeito de sépia) 
• Negativo (coloração invertida) 

RECONHECIMENTO DE ROSTOS 

São reconhecidos automaticamente os rostos dos sujeitos; visíveis em consequência das luzes e focagem da 
MINI-F. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Reconhecimento de Rostos 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• On, Off 
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CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS FOTOGRÁFICOS 
 

RESOLUÇÃO 

Permite configurar a resolução das imagens. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Resolução 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• 12 M (4000x3000) 
• 8 M (3264x2448) 
• 5M (2592x1944) 

QUALIDADE 

Permite configurar a qualidade das imagens. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Qualidade 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Superfina 
• Fina 
• Normal 

ROTAÇÃO 180 

Permite rodar totalmente a câmara de vídeo; os ícones e as fotografias serão rodados 180 graus. 

1. Botão  

2. Com os botões  alcance o item 
Rotação 180 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• On, Off 
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MEDIÇÃO 

Permite especificar o método pelo qual o exposímetro deverá medir a luz. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Medição 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Central 
• Multi-área 
• Pontual 

O modo central prevê uma medição média entre a zona externa e a zona central, com prevalência da zona 
central. O modo multi-área produz uma média de toda a zona de exposição. O modo pontual, por sua vez, 
considera exclusivamente a parte central.  

EQUILÍBRIO DE BRANCOS 

Permite obter a melhor luminosidade e saturação das cores, em função da situação climática e ambiental. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Equilíbrio de Brancos 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Automático 
• Luz Solar 
• Enevoado 
• Fluorescente (neon e similares) 
• Tungsténio (interior com lâmpadas tradicionais) 

ISO 

Permite configurar a sensibilidade do sensor à luz. 
Uma sensibilidade mais elevada permite poder tirar fotografias em condições de luz menos favoráveis; 
em contrapartida, as fotografias obtidas terão um distúrbio (grão) superior. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Iso 

3. Confirme a entrada com o botão  
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4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Auto 
• 50 
• 100 
• 200 
• 400 

EXPOSIÇÃO 

Permite aumentar ou diminuir, de forma manual, a exposição à luz. 
Esse modo é especialmente útil, onde se verifiquem situações extremas que impliquem iludir o exposímetro 
do aparelho (por exemplo contraluz). 

1. Botão  

2. Com os botões  alcance o item 
Exposição 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• -2, -1,7, -1,3, -1,- 0,7, -0,3, 0, +0,3, +0,7, +1, +1,3, +1,7, +2 
 

AUTO TEMPORIZADOR 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Auto Temporizador 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Desligado 
• 2s 
• 10s 

DISPARO CONTÍNUO 

Permite disparar um determinado número de fotografias em sequência, pressionando uma única vez o 
botão de disparo. 

1. Botão  

2. Com os botões  alcance o item 
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Disparo Contínuo 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Desligado, 3, 5,10 

NITIDEZ 

Permite regular o contraste dos contornos das fotografias. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Nitidez 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Superfina  
• Fina 
• Normal 

EFEITO 

Efeitos especiais para fotografias específicas. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Efeito 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Normal 
• P&B (Preto e branco) 
• Sépia (efeito de sépia) 
• Negativo (coloração invertida) 
• Vermelho (dominante vermelho) 
• Verde (dominante verde) 
• Azul (dominante azul) 
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CARIMBO DA DATA 

A data e a hora são impressos na fotografia. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Carimbo da data 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Desligado 
• Data (impressão apenas da data) 
• Data & Hora (impressão da data e hora) 

DETECÇÃO 

São reconhecidos automaticamente os rostos dos sujeitos; em consequência, a luz e a focagem da MINI-F 
são direccionadas. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Reconhecimento de Rostos 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Desligado 
• Face Tracking (é efectuado um rastreio para detectar um rosto e regular os parâmetros 

consequentemente) 
• Smile Detect (discurso análogo, mas sobre a curva do sorriso) 

ZOOM DIGITAL 

A sua configuração apresenta no ecrã uma barra de activação do zoom digital. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Zoom 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• On, Off 
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CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO 

REVISÃO AUTOMÁTICA 

Disponível apenas para o modo de fotografia. 
Em função do tempo configurado, a fotografia tirada permanece visualizada no ecrã após o disparo.  

1. Botão  

2. Com os botões  alcance o item 
Révisão Auto. 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Desligado, 1s, 3s 

FREQUÊNCIA ALIM. 

É possível definir a frequência óptima para a visualização no vídeo ou monitor por meio da saída Hdmi; caso 
não conheça a frequência de vídeo deixe definido o valor padrão. 

1. Botão  

2. Com os botões  alcance o item 
Frequência Alim. 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• 50 Hz, 60 Hz 

FORMATO VÍDEO 

É possível definir o codec de compressão a utilizar para os seus vídeos. 

1. Botão  

2. Com os botões  alcance o item 
Formato vídeo 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Mjpg. Este formato deve ser preferido caso pretenda actuar intensamente na pós-produção 
dos vídeos 

• H.264. Deve ser preferido para optimização do espaço ocupado e do fluxo de dados do 
vídeo 



19 
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FORMATO MÉDIA 

É possível definir o formado de encapsulamento dos vídeos. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Formato média 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Avi, Mpg  

ECONOMIA ENERGÉTICA 

Permite definir o tempo de inactividade da câmara, antes desta se desligar automaticamente.  

1. Botão  

2. Com os botões  alcance o item 
Economia Energ. 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Desligado (nenhuma activação), 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos 

DATA E HORAS 

Define a data e a hora que serão visualizadas (se está activada a opção) nas fotografias e/ou nos vídeos. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Data Hora 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção com os botões e confirme com o botão  que avançará para o passo 

seguinte; assim que defina a configuração, confirme com o botão . 

IDIOMA 

Permite definir o idioma de configuração da MINI-F. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
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Idioma 

3. Confirme a entrada com o botão  
4. Efectue a selecção e confirme com o botão 
As selecções possíveis são: 

• Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Portoguês, Alemão 

USB 

Permite definir o modo de utilização da interface USB. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Usb 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• MSDC: Usb apenas para carregamento e troca de dados (padrão) 
• UVCH264 modo webcam em H264 
• UVCMJPG modo webcam em Mjpg  

A DESACTIVAÇÃO DA MINI-F VOLTA A COLOCAR A SAÍDA USB EM MODO PADRÃO. 

FORMATAR 

Permite formatar o microSD. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Formatar 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Sim, Não 
ATENÇÃO, A FORMATAÇÃO CANCELA TODOS OS DADOS PRESENTES. 

REPORTAR TUDO 

Permite repôr os parâmetros de fábrica da MINI-F. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Reportar Tudo 

3. Confirme a entrada com o botão  
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4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Sim, não 
ATENÇÃO, A REPOSIÇÃO COLOCA O MENU NA LÍNGUA INGLESA. 
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CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE VISUALIZAÇÃO 
 
Coloca a sua MINI-F em modo de visualização; pressionando repetidamente a partir do estado de espera a 

câmara passará do modo de vídeo ao modo de fotografia ao modo de visualização  . 

BLOQUEIA 

Permite proteger a fotografia ou vídeo de eliminações indesejadas. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Bloqueia 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Bloqueia/Desbloqueia 1: para bloquear ou desbloquear uma única fotografia ou vídeo 
• Bloquear tudo: para proteger todos os ficheiros em meória  contra eliminação 
• Desbloquear tudo: operação oposta à descrita acima 

ELIMINAR 

Permite a eliminação de fotos ou vídeos. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Eliminar 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Eliminar um, Eliminar todos. 
Para ambos os itens é solicitada uma confirmação adicional, antes de proceder à eliminação. 

APRESENTAR DIAPOSITIVO 

Apenas para imagens. 
Como para as apresentações, este efeito permite mostrar em sequência e com efeitos gráficos as 
fotografias memorizadas. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
APRESENTAR DIAPOSITIVO 

3. Confirme a entrada com o botão  
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4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Iniciar: para iniciar a visualização dos efeitos 
• Intervalo: os valores vão de 1 a 9 segundos; a variação obtém-se pressionando o botão 
• Transição: 5 efeitos de transição diferentes de uma fotografia à outra, também neste caso a 

alteração obtém-se com o botão 
• Repetir: sim ou não para a repetição cíclica da fotografia 

EFEITO 

Apenas para imagens. 
Permite personalizar as suas fotografias com efeitos especiais. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Efeito 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• P/B : Transforma a foto em preto e branco 
• Sépia : Transforma a fotografia envelhecendo-a com o efeito de sépia 
• Negativo : inverte as cores. 
• Mosaico : transforma a fotografia nu conjunto de píxeis gigantes. 
• Vermelho, Verde, Azul: dá à imagem a dominante cromática pré-selecionada. 

QUALQUER EFEITO DUPLICA A FOTOGRAFIA, DEIXANDO INALTERADO O 
ORIGINAL. 

RODAR 

Apenas para imagens. 
Permite rodar a fotografia. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Rodar 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• Rodar: com o botão efectua-se de forma contínua uma rotação de 90 graus da imagem 
• Guardar: guarda a imagem no modo pré-selecionado 
• Retroceder: repõe a fotografia na condição inicial 
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REDIMENSIONAR 

Apenas para imagens. 
Permite redimensionar as dimensões da fotografia tirada. 

1. Botão  

2. Com os botões alcance o item 
Redimensionar 

3. Confirme a entrada com o botão  

4. Efectue a selecção e confirme com o botão  
As selecções possíveis são: 

• 8M, 5M, 3M, 1M 
OBVIAMENTE É POSSÍVEL DEFINIR A RESOLUÇÃO DA FOTOGRAFIA PARA UM NÍVEL 
INFERIOR. O REDIMENSIONAMENTO DUPLICA A FOTOGRAFIA DEIXANDO, 
PORTANTO, UMA CÓPIA DO ORIGINAL. 
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LIGAÇÃO AO COMPUTADOR 
 
A câmara fotográfica MINI-F dispõe de 1 saída micro USB. 
Através dessa porta é possível ligar a câmara ao computador para a recarregar e para descarregar 
as fotografias e vídeos contidos no cartão de memória. 
 

 
No ecrã surge o texto MSDC para indicar a ligação ao computador.  
O cartão interno da MINI-F é visualizado como um disco externo. 

CONTROLO REMOTO 
 
A MINI-F dispõe de um controlo remoto para que 
possa ser controlada remotamente. 
O controlo remoto só possui um número limitado de 
funções. 
É possível: 

• Desligar a câmara (botão vermelho) 
• Tirar uma fotografia (botão branco) 
• Activar e interromper a gravação de vídeo 
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PRECAUÇÕES 

PRECAUÇÕES PARA A CAIXA 

A caixa estanque é uma componente de precisão pelo que é importante cumprir as seguintes 
indicações: 

• Não desmontar e voltar a montar o vedante da caixa e todos os parafusos, para não 
comprometer a impermeabilidade da caixa. 

• Não expor a caixa à presença de gases corrosivos, como ácidos ou alcalinos fortes e 
mantenha-a afastada de produtos químicos ou corrosivos. 

• Não conserve o produto em temperaturas excessivamente elevadas (mais de 50°C) ou 
baixas (-10°C) durante longos períodos para evitar a sua deformação. 

• Não expor à luz solar directa durante longos períodos, de modo a evitar deformações e 
perda da impermeabilidade. 

• Antes de qualquer utilização, recomenda-se a verificação do estado dos vedantes, da 
eventual existência de corpos estranhos nas junções e que o fecho seja hermético e 
seguro. 

• Após a utilização em água salgada, lave imediatamente a caixa sob água corrente abundante.  
• Use um pano seco para secar a superfície e guarde o dispositivo num local seco e 

ventilado. 

PRECAUÇÕES PARA A FITA 3M BIADESIVA 

Quando se utilizar a fita 3M biadesiva, respeite as seguintes indicações: 
• Antes de fixar a fita 3M biadesiva, seleccione uma superfície adequada para assegurar um 

contacto correcto entre a fita e a superfície.  
• Antes de aplicar a fita biadesiva, limpe a superfície e aqueça a fita, utilizando, por exemplo, 

um soprador eléctrico, principalmente se a temperatura for inferior a 0°C. 
 
Leia atentamente as seguintes informações antes da utilização da máquina de filmar 
MINI-F: 
 

• Durante o uso contínuo a temperatura da máquina de filmar MINI-F aumenta; trata-se de 
uma situação normal. A superfície da máquina pode aquecer após a utilização durante 
muito tempo. 

• Se não utilizar a máquina durante períodos prolongados, recomenda-se que remova as 
baterias e as recarregue, de 3 em 3 meses, para mantê-las em bom estado. 

• A angulação da objectiva pode variar ligeiramente em função dos modelos. 
• Recomenda-se que reproduza os ficheiros de vídeo de grandes dimensões no computador 

ou outro dispositivo profissional para uma visualização adequada.  
• A gravação contínua e as frequentes operações de gravação-eliminação poderão deixar 

fragmentos no cartão SD, provocando perdas de vídeos ou gravação incorrecta dos 
ficheiros. Para resolver este problema, realize simplesmente uma cópia de segurança dos 
dados num dispositivo de memória externa e formate o cartão SD. 
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
 
No interior da embalagem encontrará: 
 

1 MINI-F completa 
com caixa 
subaquática 

 

1 controlo remoto 
 

1 microSD 

 

1 placa plana e 1 
placa curva 

 

1 suporte de encaixe 
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GARANTIA E ASPECTOS LEGAIS 
 
A MINI-F possui uma bateria de iões de polímero de lítio recarregável. Para reduzir os riscos de 
incêndio, evite modificações na máquina, quedas, contacto com água ou fogo. 
Para evitar danos pessoais, descargas eléctricas, incêndio ou danos às várias peças do produto, siga 
as instruções indicadas abaixo:  
Não mergulhar na água o produto sem a caixa estanque 
 
Segurança pessoal. 
Não abra, repare, viole ou altere a junta de nenhuma parte do produto. Evite tocar no produto 
com objectos metálicos ou substâncias químicas. 
O incumprimento das indicações expostas anteriormente poderá provocar riscos para si e 
terceiros. 
Se o produto apresentar avarias, contacte a assistência técnica ou um fornecedor qualificado. 
 
Assistência técnica. 
O presente produto é coberto pela garantia nos termos da normativa vigente; assim, em caso de 
necessidade de assistência técnica e/ou garantia, contacte o seu revendedor. 
 
Informações ambientais. 

 
 
Este produto pode conter substâncias que poderão ser nocivas para o ambiente e para a saúde 
humana se não for eliminado de modo adequado. Fornecemos-lhe, portanto, as seguintes 
informações para evitar a emissão destas substâncias e para melhorar o uso dos recursos naturais. 
Os aparelhos eléctricos e electrónicos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos 
urbanos normais, mas devem ser enviados para a recolha selectiva para que se proceda ao 
tratamento adequado. O símbolo do caixote do lixo barrado, disposto no produto e nesta página, 
recorda a necessidade de eliminar adequadamente o produto no final da sua vida. De tal modo é 
possível evitar que um tratamento não específico das substâncias contidas nestes produtos, ou um 
uso impróprio de peças pertencentes aos mesmos, possam comportar consequências nocivas para 
o ambiente e para a saúde humana. Além disso, contribui-se para a recuperação, reciclagem e 
reutilização de muitos dos materiais contidos nestes produtos. Para tal, os produtores e 
distribuidores dos aparelhos eléctricos e electrónicos organizam adequados sistemas de recolha e 
eliminação deste tipo de equipamento. No final da vida do produto, dirija-se ao seu distribuidor 
para obter mais informações acerca das modalidades de recolha. No momento da compra deste 
produto, o seu distribuidor informá-lo-á também acerca da possibilidade de entregar 
gratuitamente um outro aparelho em final de vida, desde que seja de tipo equivalente e que tenha 
desenvolvido as mesmas funções do produto adquirido ou, caso as dimensões não sejam 
superiores a 25 cm, as AEE podem ser entregues sem obrigação de aquisição do produto 
equivalente. Uma eliminação do produto de modo diferente do que foi descrito acima será passível 



31 
 

das sanções previstas pela normativa nacional vigente no país em que o produto é eliminado. 
Recomendamos-lhe, ainda, que adopte outras medidas favoráveis ao ambiente: reciclar a 
embalagem interna e externa na qual o produto é fornecido e eliminar, de modo adequado, as 
baterias usadas (somente se incluídas no produto).  
Com a sua ajuda, é possível reduzir a quantidade de recursos naturais usados na realização de 
aparelhos eléctricos e electrónicos, minimizar o uso das descargas para a eliminação dos produtos 
e melhorar a qualidade de vida, evitando que substâncias potencialmente perigosas sejam 
libertadas no ambiente. 
 
Instalação e substituição das baterias.  

 
O produto contém uma bateria que poderá ser substituída durante a vida útil do próprio produto. 
No final da vida das baterias incluídas no produto, estas devem ser eliminadas em separado dos 
resíduos gerais. Coloque as baterias nos locais específicos dedicados à reciclagem das mesmas. 
A recolha e reciclagem das baterias contribuem para a protecção do ambiente e para a 
conservação dos recursos materiais e permitem a recuperação de materiais preciosos. 
 
Informação aos utilizadores. 
Produto em conformidade com a directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade de forma 
completa está disponível na sede da Hellatron S.p.a, Via E. Mattei 10 20010 Pogliano M.se (MI) 
Mantenha a embalagem do produto para futura referência 
 
Informações sobre garantia. 
• Um ano, se facturado a uma empresa ou profissional (sujeito a IVA).  
• Dois anos, se descrito fiscalmente como cedido a privado.  
• Esta garantia refere-se ao caso de se manifestar um defeito de conformidade, referido nas 

características do produto.  
• Suporte ao produto e garantia. Mais informações disponíveis no website www.nilox.com 

 
Limitações da Garantia: a garantia acima não se aplica na presença de:  
• Falta da prova de compra (factura ou recibo).  
• Adulterações, esforço e danos em partes do hardware e do ecrã, criadas por qualquer motivo 
• Outros defeitos derivados de: utilização indevida; modificações não-autorizadas de 

hardware/software; operações ou gravações fora das especificações técnicas do produto; 
manutenção incorrecta, defeitos derivados da utilização de software diferente do fornecido e 
de todos os elementos (hardware e software) não-concebidos para serem utilizados com o 
produto.  

Tudo o escrito acima refere-se ao decreto legislativo de 2 de Fevereiro de 2002. Em aplicação da 
directiva 1999/44/CE.”  

 
  

http://www.nilox.com
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Declaração de Conformidade Sintética 
Este dispositivo foi testado e os resultados estão em conformidade com as directivas 2011/65/CE 
e 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, a propósito de aparelhos de rádio e 
periféricos para telecomunicações e reconhecimento mútuo. A declaração de conformidade está 
disponível na nossa sede. 
Este aparelho pode portanto ser usado em todos os países da Comunidade Económica Europeia e 
em todos os países em que for aplicada a Directiva 1999/5/CE, sem restrições, excepto em: 
Noruega (NO):  aparelho a não utilizar numa área geográfica de 20 km de raio nas imediações de 
Ny Alesund. 
Itália (IT): Este periférico está em conformidade com a Interfaccia Radio Nazionale e respeita os 
requisitos relativos à Atribuição de Frequências. O uso deste aparelho longe dos ambientes em 
que opera o proprietário requer uma autorização geral. Para mais informações, consulte: 
www.comunicazioni.it. 

A marcação CE ( ) e/ou o logótipo WEEE ( ) apostos na etiqueta do produto poderão não 
respeitar as dimensões mínimas estabelecidas pela normativa devido às dimensões reduzidas da última. 
 

http://www.comunicazioni.it

