MULTISPORT PRIXTON DV650
WIFI

Características
Botão OK/ Obturador

WiFi ON/OFF

Slot microSD
Microfone

Botão de Power/ Modo
Indicador
luminoso de estado

Micro USB
Porta
Lente

Porta Micro HDMI

Indicador
luminoso de estado
Botão de subir

Altifalante
Ecrã
Luz de estado
da carga

Botão de baixar
Menu

Fecho da tampa da bateria

Tampa da bateria

Carcaça impermeável
Tampa
Botão de baixar/obturador

Botão de subir
Botão de Power/ Modo
Botão de baixar/obturador

Acessórios

Carcaça
impermeável

Suporte
para
manípulo/ bastão

Suporte 1

Suporte 2

Suporte 3

Autocolantes

Manual

Cabo USB

Capacete
Suportes

Grampo

Ligaduras

Bateria

1. Vídeo

Gravar vídeo
2. Reprodução (Evento, Vídeo ou JPEG)

3. Definições (Definições de Vídeo, Definições de
Foto,
e Definições do sistema)
Para aceder às Definições de vídeo, vá ao modo de
Vídeo e carregue no botão de baixar. Para aceder às
Definições de foto, vá ao modo Foto e carregue no
botão de baixar.
a.Definições de vídeo:

Pode escolher entre diferentes definições como:
Qualidade: 1080P 30fps ou 720p 60fps
Cartão micro

1080p 30fps

720p 60fps

32GB

240mins

320mins

16GB

120mins

160mins

8GB

60mins

80mins

4GB

30mins

40mins

SD

Pode também escolher entre qualidade do vídeo,
modo integrado, modo de equilíbrio de brancos,
deteção de movimento ‐ útil no modo de
condutor para poupar bateria e espaço de
armazenamento, e visualização de carimbo de
data.
b. Definições de fotografias

Pode escolher diferentes resoluções de até 12
megapíxeis, modo de equilíbrio de brancos, modos
de condutor/ temporizador, modo de rajada, e

visualização de carimbo de data.
c.Definições do sistema:

1) Sons: Ligar/desligar, Arranque, 1/2/3/Nenhum,
Bip
Ligar/desligar, Volume 0/1/2/3
2) Fonte de Frequência: 50Hz / 60Hz / Auto
3) Proteção do ecrã: Desligado/ 1min/3
mins/5 mins
4)
Economia
de
energia:
Desligada/1
mins/3mins/5mins
5) Data e hora: AA/MM/DD
6) Idioma: Inglês / Chinês Simplificado /
Chinês tradicional / Francês / Espanhol / Italiano /
Português / Neerlandês / Polaco / Russo / Japonês
7) Formato: Não/Sim
8) Modo IR
9) Reiniciar tudo Não/Sim
10) Versão

Fazer vídeos + fotos
Para fazer fotos e vídeos, clique no botão
de modo OK/ Obturador.

Armazenamento/ Cartões micro SD
Esta câmara é compatível com cartões de memória
microSD, microSDHC e microSDXC com capacidade
de 4GB,16GB e 32 GB. Tem de utilizar um cartão
micro SD de classe 10. Recomendamos que utilize
cartões de memória de marcas reconhecidas para
garantir máxima fiabilidade em atividades com
muita vibração.
Carregar a bateria
Se estiver a gravar quando a câmara chegar aos 0%
a câmara irá guardar o ficheiro e desligar‐se.
Para carregar a bateria:
1. Ligue a câmara a um computador ou carregador

USB.
2. A luz de estado da carga irá manter‐se ligada
enquanto a bateria estiver a carregar.
3. A luz de estado da carga irá desligar‐se quando a
bateria estiver completamente carregada.

Ligar à app iSmart DV

A app iSmart DV permite‐lhe controlar a sua câmara
remotamente através de um smartphone ou tablet.
Características:
inclui controlo total da câmara, visualização ao vivo,
reprodução de fotos, partilha de conteúdo
selecionado e mais.
a. Transfira a app iSmart DV para o seu smartphone
ou tablet a partir da Apple App Store ou Google
Play.
2. Carregue no botão de Power/ Modo para ligar a
câmara.
3. Carregue no botão OK/ Obturador durante 3
segundos até lhe aparecer "à espera de ligação

Wi‐Fi"
4. Nas definições de Wi‐Fi do seu smartphone ou
tablet ligue‐se à rede com o nome "Action Cam"
seguido de alguns números.
5. Introduza a palavra‐passe “1234567890”
6. Abra a app iSmart DV no seu smartphone ou
tablet.

Compatibilidade
A app iSmart DV é compatível com alguns
smartphones e tablets listados abaixo.

POLÍTICA DE Garantia
Este produto dispõe de uma garantia de 2 anos a contar da
data de compra. Quando tiver algum problema que não
possa solucionar deverá entrar no site e www.prixton.pt
clique na opção de contato nos enviar sua pergunta
preenchimento o formulário de assistência técnica.
Através de email tentar‐se‐á solucionar o problema, se não
for possível e o problema persistir, tramitar‐se‐á a garantia
em cumprimento da legislação em vigor. A Garantia não
será válida quando:
∙ O número de série tenha sido modificado ou se encontre
ilegível.
∙ O produto foi manipulado por pessoal não autorizado.
∙ O produto sofreu danos procedentes de uma má utilização
ou negligência bem como por danos produzidos pelo seu
armazenamento e transporte.
∙ Em caso de força maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA
MODELO: DV650 Prixton
Morada
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya, Espanha
DENÚNCIA
Em conformidade com as disposições para o efeito do
Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, está
disponível para os interessados, mediante acesso a
www.Prixton.pt, a todas as informações necessárias para
exercer os direitos de denúncia em resposta a
pressupostos que recolhe a referida lei, assumindo por
compridas as exigências desta demanda da parte
vendedora no contrato de venda.
Aceda à Web www.Prixton.pt e registe o seu produto
utilizando o Nº de série outorgado para disfrutar de
actualizações

do

produto

e

vantagens

exclusivas.

Conserve intacto este Nº de série para acionar a garantia

