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Atenção
1. Este produto destina-se a registar a situação externa dos veículos como produtos subsidiários.
A finalidade da utilização de câmaras de bordo não garante a segurança de condução dos
utilizadores. No processo de utilização deste produto, a nossa empresa não é responsável por
nada devido à falha do produto, perda de informação, operação do produto como resultado
de acidentes de condução e qualquer perda.
2. Devido a algumas diferenças nas condições do veículo, modo de condução e ambiente de
condução, algumas funções deste produto podem não funcionar corretamente. O painel de
instrumentos não pode gravar normalmente de acordo com as seguintes condições: Desligar,
utilizado para além da temperatura e humidade normais, colisão ou cartão de memória partido,
etc. Este produto não garante que, em caso algum, todos os vídeos sejam guardados. Os vídeos
do produto são apenas para referência.
3. Instale corretamente o produto que não bloqueie a visão e o airbag do condutor ou que
possa causar avarias no produto e ferimentos pessoais.
4. Mantenha este produto afastado de campos magnéticos fortes, que podem causar danos
ao equipamento.
5. Não insira nem remova o cartão de memória ao iniciar, caso contrário o cartão de memória
pode ser danificado.
6. O cartão de memória usado neste produto não pode ser usado para armazenar vídeos e
arquivos além dos pacotes atualizados. Formate o cartão de memória antes de utilizar um
cartão de memória de 16G ou mais de classe 10.
7. Geralmente, haverá uma vida útil do cartão de memória. Usar um cartão de memória de
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longa duração pode fazer com que a velocidade de gravação diminua e o vídeo normal não
possa ser salvo. Substitua o novo cartão de memória atempadamente nesta situação. A Rollei
não assume qualquer responsabilidade se os vídeos não puderem ser salvos devido ao
problema de armazenamento do cartão.
8. Não utilize este produto acima de +70 ℃ e abaixo de -20 ℃ temperatura.
9. Utilize o carregador para automóvel padrão, o fio carregador para automóvel, o suporte e
outros acessórios deste produto para evitar a falha de utilização causada pela não
conformidade das especificações.
10. Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, a energia da bateria no dispositivo pode
esgotar-se. Quando você reiniciar o came do painel, você precisará redefinir o tempo do sistema.

Eliminação
Eliminação de Embalagens: Para a eliminação, por favor, separe as
embalagens em diferentes tipos.

Papelão e papelão devem ser descartados

como papel e papel alumínio devem ser reciclados.
Eliminação de Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico
e/ou Bateria por utilizadores em casas particulares na União
Europeia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este não pode ser
eliminado como lixo doméstico. Deve eliminar o seu equipamento e a sua
bateria eliminando-os de acordo com o esquema de recolha aplicável para
a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico e da bateria. Para obter mais informações
sobre a reciclagem deste equipamento e da bateria, contacte a sua câmara municipal, a loja
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onde adquiriu o equipamento ou o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos. A
reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que sejam
reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente.

Aviso de bateria

Nunca desmonte, esmague ou perfure a bateria, nem permita que a bateria entre em curtocircuito. Não exponha a bateria a ser colocada num ambiente de alta temperatura, se a bateria
tiver fugas ou protuberâncias, pare de continuar a utilizar.
•

Carregue sempre utilizando o carregador. Risco de explosão se a bateria for
substituída por um tipo incorreto.

•

Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

•

As baterias podem explodir se forem expostas ao fogo. Nunca introduza as pilhas
no fogo.

•

Nunca troque as pilhas por si próprio, por favor, deixe-as ser feitas pelo
revendedor.

•

Elimine as baterias usadas observando os regulamentos locais.

•

Antes de descartar o dispositivo, remova a bateria. Para remover a bateria, abra
a caixa através dos parafusos.
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Aparência do Produto

Lentes

Altifalante

VOLTAR

REPOR A CHAVE

UP

Interface de Energia
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PARA BAIXO OK

(Se o dispositivo não estiver a funcionar normalmente, prima longamente o botão
de reposição para repor o sistema).

Slot para cartão TF

Nenhuma função

Chave Power

(Quando desligar, pressione brevemente o botão ON/OFF para iniciar.
Quando ligar, prima o botão ON/OFF durante 3s para desligar))
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Ranhura do suporte

Microfone
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Instalação do produto
1. Connect the DashCam-402 with the suction cup mount
Insira o suporte para carro no slot de montagem para carro que está na parte superior do came
do painel de instrumentos e empurre-o para a esquerda. A conexão está pronta quando você
ouvir um clique.

2. Monte o suporte da ventosa no vidro.
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3.Instale o dispositivo no pára-brisas, ajuste a direção da lente para torná-la
horizontal.
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4. O roteamento do cabo da câmera frontal para a fonte de alimentação.
Como mostrado na figura seguinte, coloque o cabo carregador para automóvel ao longo da
parte superior do pára-brisas dianteiro, do pilar A, do banco do passageiro, da caixa de
armazenamento e ligue-o ao acendedor de cigarros.
.

A column

*A localização da porta do isqueiro do cigarro de diferentes veículos pode ser diferente. A
figura acima é apenas para referência..
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Instruções de uso
1. Ajuste o ângulo da DashCam-402

Insira o carregador no acendedor de cigarros, ligue-o, com referência de pré-visualização no
menu principal, rode a câmara para ajustar o ângulo da câmara, certifique-se de que a câmara
está bem na frente do carro.
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2.Iniciar a gravação e a interface principal

A gravação começa automaticamente quando a câmara é ligada, o ponto vermelho
intermitente no canto superior esquerdo significa gravar agora mesmo. Se não estiver inserido
um cartão SD, a câmara de controlo irá lembrá-lo de inserir um cartão de memória. Depois de
inserir o cartão SD, a câmara funcionará normalmente.
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：Press para entrar no Menu

：Press para capturar o vídeo de emergência, ele irá mostrar a gravação de
emergência no canto esquerdo, e salvá-lo no arquivo de vídeo de emergência.

： Press botão para tirar uma foto de emergência, e salvá-lo na foto
arquivo.

：Pressione o botão para entrar no menu de vídeo e foto.
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1.

Menu

Pressione

para entrar no Menu, mostrado abaixo::

：Click para voltar à interface principal.

：Click até para selecionar o item Configurações.

：Click para baixo para selecionar o item Configurações.

：Click confirme as configurações selecionadas.
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2.Menu Inclui:

1.Qualidade do Filme: Super ou Fine.
2.Gravação de Som: Ligado ou Desligado.
3.Exposição: -2 a +2
4.Monitorização do estacionamento: OFF ou Alto ou Baixo.
5.Nível de proteção: Desligado ou Alto ou Médio ou Baixo.
6.Economia de energia no LCD: Desligado ou 30 seg. ou 1min.
7.Sincronização do tempo: Ligado ou Desligado.
8.Selecção do fuso horário.
9.Definições do relógio.
10.Formatar cartão SD.
11.Reiniciar configuração.
12.Versão
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3. Vídeo de emergência

Pressione

“

”para entrar na Gravação de Emergência, mostrada abaixo:

A câmara de traço pode guardar um vídeo de colisão na pasta de vídeo do evento para que os
utilizadores possam verificar quando ocorre uma colisão de veículo ou clicar manualmente no
instantâneo.
Devido à complexidade da situação da estrada, o gravador não garante que o vídeo possa ser
armazenado no catálogo de eventos sempre que houver uma emergência. Se você não
conseguir encontrar vídeo no catálogo de vídeos de emergência, verifique o catálogo de vídeos
17

normal.
O armazenamento de vídeo de emergência não deve exceder 20% de acordo com a
capacidade do cartão de memória. Depois que o limite de armazenamento for atingido, o vídeo
de emergência mais antigo será excluído quando um novo vídeo de emergência for adicionado.
Por favor, exporte atempadamente o vídeo de emergência importante para um computador.
Consulte a seção "Instruções de armazenamento de vídeo" para obter informações sobre a
capacidade específica do armazenamento de vídeo de emergência.
4. Captura de Emergência

Pressione “

” para tirar uma fotografia de emergência:
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5. Reprodução

Pressione “

” para entrar na lista de vídeos. A lista includes：Normal, Vídeo de emergê

ncia e fotos. Exibido como abaixo:

Escolha o ficheiro a reproduzir, introduza a lista de vídeos, apresentada como se segue:
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：Pressione para retornar à lista de vídeos

：Switch para o vídeo anterior.

：Switch para o próximo vídeo.

：Click para excluir o vídeo que está sendo reproduzido.
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Gravação Descrição do Armazenamento
Por favor, usando cartão de memória 16G ou maior, cartão SD diferente possivelmente
armazenar o vídeo comum e vídeo de emergência como se segue:
Tipo de vídeo

16G

32G

Vídeo comum

Cerca de 1,5 horas

Cerca 3

64G

Vídeo de

Cerca de 10 vezes

Cerca de 20 vezes

horas

Cerca de 6 horas
Cerca de 40 vezes

Emergência
Por favor, exporte e faça backup de vídeos de emergência em um computador em tempo hábil
após o acidente. Depois de muitas vezes ciclo de apagar o modo de armazenamento, o cartão
pode ficar danificado e dificilmente irá salvar o arquivo de vídeo. Se esta situação ocorrer, por
favor troque o cartão de memória antigo por um novo cartão de memória.

Conformidade

A Rollei GmbH & Co. KG declara que a câmera de ação " Rollei DashCam-402" está em
conformidade com a diretiva 2014/53/EU:
•

Diretiva RoHs 2011/65/EC

•

Diretiva 2014/53/EU RED

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser baixado no seguinte
endereço da Internet: www.rollei.com/EGK/dashcam402
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