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Botão do 
obturador/seleção

Botão de 
alimentação/modo

Lente

Microfone

Indicador 
de gravação

Indicador
de carga

Ecrã tátil

Indicador de 
funcionamento/gravação

PT

VISÃO GERAL



PT

VISÃO GERAL

Entrada micro USB

Altifalante

Para cima/Anterior Para baixo/Seguinte

Tampa da bateria

Entrada micro HDMI Ranhura para cartão de memória

*O cartão de memória U3 (vendido em separado) é essencial para 
uma captação de vídeo 4K suave e sem interrupções.



PT

LISTA DE EMBALAGEM

Revestimento à 
prova de água

Conector comprido Conector curto 1

Conector curto 2

Adaptador de
montagem de tripé

Guiador para bicicleta

Fixação para cabos Pano para limpezaCabo USB

Adaptadores 
para capacete

Adaptador 360°Tranqueta de
gancho em J



PT

LISTA DE EMBALAGEM

2 x adesivos
almofadados

Comando à 
distância 2.4 GHz 
(não impermeável)

Correia de mão para 
comando à distância

Correia para capacete Capa protetora
para traseiras

2 x baterias

Carregador de
bateria duplo

Clip 1 Clip 2

Tampa de borracha



MONTAGEM
PT
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FUNÇÃO DE TODOS OS BOTÕES

* Pressione durante 3 segundos para ligar/desligar a câmara.
* No modo de fotografia, prima uma vez para aparecer o menu 
de Playback, Definições
de Vídeo e Definições de Fotografia.
* Prima para alternar entre o modo de fotografia, o modo de 
vídeo e o menu de
Playback/Definições de Vídeo/Definições de Fotografia.

* No modo de fotografia, prima para tirar uma fotografia.
* No modo de fotografia, pressione alguns instantes para a 
exibição de todos os modos
de fotografia disponíveis e da opção de Wi-Fi.
* No modo de vídeo, prima para iniciar/parar a gravação.
* No modo de vídeo, pressione alguns instantes para a 
exibição de todos os modos de
vídeo disponíveis e da opção de Wi-Fi.
* Na galeria multimédia, prima para reproduzir/parar o vídeo 
guardado.

* Prima para mudar para a opção anterior.
      
* Prima para ligar/desligar o microfone.

* Prima para mudar para a opção seguinte.

* Prima brevemente para ativar/desativar o Wi-Fi da câmara.



Opção 1:

Pesquise e faça o download da app ismart DV na App Store ou no 
Google Play para instalar diretamente no seu dispositivo móvel.

Opção 2:

Digitalize o código QR abaixo para fazer o download e instalar.

PT
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LIGAÇÃO WI-FI
1º Passo:
Ligue o Wi-Fi da câmara.

Opção (1):
Ligue a Moment 5C, depois pressione        uma vez para ligar 
o Wi-Fi.

2º Passo:
Procure a rede “Action Cam” 
nas definições de Wi-Fi do seu
dispositivo móvel, depois insira
a palavra-passe 1234567890 
para se ligar.

3º Passo:
Abra a app no seu dispositivo
móvel.

Opção (2):
Pressione        durante alguns instantes ou clique em “Normal” 
no botão na parte de baixo do ecrã tátil, depois clique em 
para ativar o Wi-Fi da câmara.



MODOS DE CÂMARA
PT

Modo de Vídeo

Quando é ligada, a câmara inicia automaticamente no Modo de Vídeo.

Tempo restante

Tempo de gravação

Galeria multimédia

Resolução do vídeo

Grave um vídeo Grave vídeos 
continuamente 

nos intervalos de 
tempo definidos.

Grave vídeos em 
câmara lenta
 -2X e -4X.

Grave vídeos em 
modo acelerado 2X, 4X, 

6X, 10X e 15X.

Modo de vídeo

Microfone

Definições de vídeo

Estado da bateria

Grave uma série de 
vídeos com intervalos 

de tempo nos 
intervalos de tempo 

que definir.



Modo de Fotografia

Deslize para a esquerda ou para a direita numa secção vazia do ecrã tátil

ou prima brevemente            para ativar o Modo de Fotografia.

Número do ficheiro

Resolução de fotografia

Tire uma fotografia

Tire uma fotografia 
depois do tempo

de atraso que 
definiu

Tire fotografias 
de longa exposição

Tire fotografias em
sequência rápida

Tire uma série de 
fotografias com 

intervalos
 automaticamente 

nos intervalos de tempo 
definidos

Modo de fotografia

Definições de 
fotografia

Número de fotografias gravadas

MODOS DE CÂMARA
PT



Tirar uma foto

Tirar fotos em 
modo Burst

Iniciar/parar a
gravação

Tirar fotos em
modo Time 
Lapse

Tirar fotos em
modo
CountDown

Tirar fotos de
longa
exposição

MODOS DE CÂMARA
PT

MODO FUNÇÃO
COM 

comando
SEM

comando
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GALERIA MULTIMÉDIA
Clique em       no Modo de Fotografia ou no Modo de Vídeo 
para aceder à Galeria Multimédia.

Clique em     

uma vez.

Confirme a opção

de eliminação.

Clique na 
miniatura para 
selecionar os 
ficheiros que 
quer apagar.

*Apagar Ficheiro: para apagar o(s) 
ficheiro(s) selecionado(s).
*Apagar Todos os Ficheiros: para 
apagar todos os ficheiros guardados 
na categoria em causa.

Clique em     
novamente para
ver as opções de
eliminação.

1. Veja os vídeos/fotografias guardados

2. Apague os vídeos/fotografias guardados

GALERIA MULTIMÉDIA



Resolução do vídeo

Definições de
Fotografia

Resolução de
fotografia

Definições do sistema

Retroceder

Retroceder

No modo de vídeo, clique em         para aceder às 
Definições de Vídeo.

No modo de fotografia, clique em         para aceder às 
Definições de Fotografia.

Clique em        no interface das Definições de Vídeo/Fotografia
para aceder às Definições do Sistema.

PT

DEFINIÇÕES

Definições de Vídeo

Definições do Sistema

Definições de Fotografia



Produtos 
de limpeza
da lente

Classe 3 (U3)

Solvente orgânico

PT

MANUTENÇÃO



CPU

Ecrã Tátil

Tempo de carga

Sensor

i-catch V39

2.0” IPS LCD

2 Horas

SONY IMX078

Até 64G

3.7V/1050mAh 

(-10°C�+50°C)

65g

U3

2.4G

≈60min(4K) 

JPEG/MOV

Micro HDMI

Impermeabilidade

Memória

Temperatura de uso

Peso

Cartão de memória 

Comando à distância 

Tempo de gravação 

Formato de vídeo/foto

Saída de vídeo 

Tipo de bateria/
Capacidade

30.48 m com revestimento à
prova de água

ESPECIFICAÇÕES
PT



ESPECIFICAÇÕES
PT

Fonte de energia

Cor

Codec de vídeo

Lente

Sistemas operativos

EIS

Resolução de vídeo

Resolução de imagem

Temperatura de
armazenamento

DC 5V/1A

Preto

(-20°C�+60°C)

H.264

Lente grande angular 170° HD, 7G + IR

Windows XP/7/8 SP3/Vista e 
Mac 10.5 ou superior

Estabilização Eletrónica de 
Imagem de Suporte

4K(3840 x 2160)60FPS / 
4K(3840 x 2160)30FPS / 
2.7K(2704 x 524)30FPS / 
1080P(1920 x 1080)60FPS / 
1080P(1920 x 1080)30FPS / 
720P(1280 x 720)120FPS / 
720P(1280 x 720)60FPS

2M(5120 x 3840) / 16M(4640 x 3840) /
14M(4320 x 3240) / 10M(3648 x 2736) /
8M(3264 x 2448) / 5M(2592 x 1944) / 
2M(1600 x 1200)
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