
MANUAL DO USUÁRIO
#DC183

Câmera FullSport Cam
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O BÁSICO
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Reprodução
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Porta da Bateria
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CASE À PROVA D’ ÁGUA

Trava

Botão para cima/
Reprodução

Botão para baixo/
Wi-Fi

Botão de energia/
modo

Botão obturador/seleção
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Case à prova
d’água

Suporte 7

Protetor de 
porta traseira

Suporte de Guidão/
suporte de barra

Clipe 1

Cabo USB

Suporte 1

Clipe 2

Carregador

Suporte 2

Suporte de 
Capacete

Pano para 
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Suporte 3

Faixas

Monopod

Suporte 4

Bateria
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Suporte 6

Travas
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FIXANDO SUA CÂMERA
Fixe sua câmera em capacetes e equipamentos.
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TERMOS DE GARANTIA
Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não estão cobertos 
pela garantia:
. Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
. Desgaste natural do equipamento.
. Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
. Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
. Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não 
autorizadas.
. Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
. Utilização em desacordo com este manual de instruções.
. Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de 
softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.
. A Multilaser não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do 
equipamento. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a 
consertar ou substituir o produto defeituoso.

ANATEL
“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados 
pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário”.
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Para maiores informações, consulte o site da ANATEL  www.anatel.gov.br
“Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia 
elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a 
segurança dos usuários contra choques elétricos”

Resolução 533 -ANATEL
“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados 
pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites 
de exposição de Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequencia de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 
533/2009”. Manter distância mínima de 1,5 cm do corpo humano.
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INÍCIO

OLÁ
Parabéns pela aquisição de sua nova câmera! Este manual do usuário irá lhe auxiliar a aprender 
o básico para capturar os momentos mais incríveis da vida!
Para LIGAR:
Pressione o Botão de Energia/Modo.
Para DESLIGAR:
Pressione e segure o Botão de Energia/Modo.

VISUALIZAÇÃO GERAL
Ligue a câmera e pressione repetidamente o Botão de Energia/Modo para selecionar entre os 
modos e configurações da câmera. Os modos irão aparecer na seguinte ordem:

Vídeo Foto Disparo de Fotos 
Intervalo de 

Tempo
Configurações
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CONFIGURAÇÕES

Pressione o Botão Obturador/Seleção para entrar no menu de configurações. Pressione 
repetidamente o Botão de Energia/Modo para selecionar entre as opções e pressione o 
Botão Obturador/Seleção para selecionar a opção desejada. Ou use o Botão Para Cima/
Reprodução ou o Botão Para Baixo/Wi-Fi para selecionar entre várias opções.
Resolução de Vídeo: 1080p 30fps / 720p 60fps

Gravar um vídeo

Capturar uma única foto

Capture uma sequência 
de fotos

Capturar uma sequência de 
fotos em intervalos de tempo 

informados

Ajuste das configurações da 
câmera, resolução e mais.

VÍDEO

FOTO

DISPARO DE FOTOS 

INTERVALO DE
TEMPO

CONFIGURAÇÕES



Vídeo em Looping: Desligado/Ligado
Marcação de tempo: Desligado/Data/Data e Hora
Exposição: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Resolução de Foto: 12M/8M/5M/2M
Disparo de Fotos: Desligado
Intervalo de Tempo: Desligado/2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
Disparo Continuo: Desligado/Ligado
Frequência de Energia: 50Hz/60Hz/Auto
Idioma:Inglês/Chinês;Simplificado/Chinês;Tradicional/Francês/Espanhol/Italiano/Português/
Holândes/Polonês/Russo/Japonês
Data & Hora: MM/DD/AA, AA/MM/DD ou DD/MM/AA
Indicação de Som: Obturador Ligado/Desligado, Inicializando 1/2/3/, Inicializando 1/2/3/, Sem 
Beep Ligado/Desligado, Volume 0/1/2/3
Invertido: Desligado/Ligado
Protetor de Tela: Desligado/1min/3min/5min
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Economia de Energia: Desligado/1min/3min/5min
Formatar: Não/Sim
Restaurar: Não/Sim
Versão

MODO DE VÍDEO

Vídeo 
Para gravar vídeo, verifique se a câmera está em modo Vídeo. 
Se o ícone de Vídeo não estiver aparecendo no LCD de sua câmera, pressione o botão de 
energia/modo repetidamente até que apareça.

Para começar a gravar:
Pressione o botão obturador/seleção. A câmera irá emitir um beep e as luzes de status irão 
começar a brilhar enquanto estiver filmando.
Para parar de gravar:
Pressione o botão obturador/seleção. As luzes de status da câmera irão parar de piscar e a 
câmera irá emitir um beep para indicar que a gravação parou.
Esta câmera para de gravar automaticamente quando a bateria acaba. Seu vídeo será salvo 
antes que a câmera desligue.

MODO DE FOTO

Foto
Para capturar uma foto, verifique se a câmera está em modo Foto.
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Se o ícone de Foto não estiver aparecendo no LCD, pressione o botão de energia/modo 
repetidamente até que apareça.

Para tirar uma foto:
Pressione o botão obturador/seleção. A câmera irá emitir o som do obturador.

MODO DE DISPARO DE FOTOS

DISPARO DE FOTOS
Para capturar uma sequencia continua de fotos, verifique se a câmera está em modo de 
disparo de fotos. Se o ícone de disparo de fotos não estiver aparecendo no LCD de sua 
câmera, pressione o botão de energia/modo repetidamente até que apareça.
No modo de disparo de fotos, sua câmera tira 3 fotos em 1.5 segundos.
Para capturar uma série de fotos em sequencia:
Pressione o botão obturador/seleção. A câmera vai emitir um beep e as luzes de status da 
câmera irão piscar enquanto estiver capturando.

MODO DE INTERVALO DE TEMPO

INTERVALO DE TEMPO
Para capturar uma série em intervalo de tempo, verifique se a câmera está em modo de 
intervalo de tempo. Se o ícone de intervalo de tempo não estiver aparecendo no LCD de sua 
câmera, pressione o botão de energia/modo repetidamente até que apareça. No modo de 
intervalo de tempo, a sua câmera captura uma série de fotos em intervalos de 2,3,5,10,20,30 
ou 60 segundos.
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Para tirar foto em intervalo de tempo:
Pressione o botão do obturador/seleção. A câmera irá iniciar a contagem regressiva e o 
obturador emite um som cada vez que uma foto é tirada.

MENU DE ACESSO RÁPIDO

Para entrar no menu de Acesso Rápido:
1. Verifique se a câmera está no modo de câmera.
2. Pressione e segure o botão do obturador/seleção por três segundos.
3.Pressione repetidamente os botões para Cima/Baixo para selecionar entre os menus.
4. Pressione o botão do Obturador/Seleção.
5. Para sair, segure o botão do Obturador/Seleção por três segundos.

REPRODUÇÃO
Reproduzindo vídeos

Para entrar no menu de reprodução:
1. Verifique se a câmera está no menu de acesso rápido.
2. Pressione o botão para cima/baixo até selecionar o ícone de reprodução.
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3. Pressione o botão Obturador/Seleção para selecionar o ícone de reprodução.
4. Pressione para baixo para alternar entre vídeo e foto.
5. Pressione o botão Obturador/Seleção para selecionar a opção video.
6. Use o botão para cima/reprodução ou o botão para baixo/Wi-Fi para alternar entre os vídeos
7. Pressione o botão Obturador/Seleção para reproduzir e pausar o vídeo
8. Pressione para cima para avançar o vídeo
9. Pressione para baixo para retroceder o vídeo
10. Pressione Obturador/Seleção para reproduzir novamente
11. Para retornar para o menu de Reprodução, pressione o botão Energia/Modo.
12. Para sair, pressione o botão para cima/reprodução

REPRODUZINDO FOTOS:

Para entrar no menu de reprodução de fotos:
1. Verifique se a câmera está no menu de acesso rápido.
2. Pressione o botão para cima/baixo até selecionar o ícone de reprodução.
3. Pressione o botão Obturador/Seleção para selecionar o ícone de reprodução.
4. Pressione para baixo para alternar entre vídeo e foto.
5. Pressione o botão Obturador/Seleção para selecionar a opção foto.
6. Use o botão para cima/reprodução ou o botão para baixo/Wi-Fi para alternar entre as fotos
7. Para retornar para o menu de Reprodução, pressione o botão Energia/Modo.
8. Para sair, pressione o botão para cima/reprodução.
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ARMAZENAMENTO/CARTÕES MICRO SD
Esta câmera é compatível com cartões de memória microSD, microSDHC e microSDXC 
com 4GB, 16GB e 32GB de capacidade. Você deve utilizar um cartão microSD com uma taxa 
de velocidade classe 10. Recomendamos a utilização de cartões de memória de marca para 
máxima confiabilidade em atividades de alta vibração.

BATERIA
Carregando a bateria

Para carregar a bateria:
1. Conecte a câmera a um computador ou fonte de energia USB.
2. A luz de status de carregamento permanecerá ligada enquanto a bateria estiver sendo 
carregada.
3. A luz de status de carregamento irá desligar quando a bateria estiver totalmente carregada.

APLICATIVO DA CÂMERA
Conectando ao aplicativo iSmart DV

O aplicativo iSmart DV permite o controle remoto de sua câmera usando um smartphone ou 
tablet. Funções inclusas: controle total da câmera, exibição em tempo real, reprodução de fotos, 
compartilhamento de conteúdo e mais.

1. Download o aplicativo iSmart DV para o seu smartphone ou tablet na Apple Store ou Google Play.
2. Pressione o botão de energia/modo para ligar a câmera.
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3. Verifique se a câmera está nos modos de câmera.
4. Pressione o botão para baixo/Wi-Fi para ligar o Wi-Fi*.
5. Nas configurações de Wi-Fi de seu smartphone ou tablet, conecte na rede chamada 
“FullSport Cam” .
6. Entre a senha “1234567890”.
7. Abra o aplicativo iSmart DV no seu smartphone ou tablet.
*Pressione e segure o Botão Seta para Baixo/Botão Wi-Fi por 3 segundos para desligar o Wi-Fi.
O aplicativo iSmart é compatível com os smartphones e tablets listados abaixo.

Para Apple iOS:
*Iphone 5 & 5S & 6 & 6 Plus (iOS 8)
*iPad Air & Mini (iOS 8)
Para Android:
*Android 4x Dispositivos Quad-core

Download de Aplicativo 
para Android para 

Edição Wi-Fi

Download de
Aplicativo para IOS
para Edição Wi-Fi

COMPATIBILIDADE
*Compatibilidade varia por dispositivo. 
Exibição de conteúdo, compartilhamento e 
acesso a memória do cartão da máquina 
podem não estar disponíveis em alguns 
dispositivos.
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