
2. Visão Geral do Produto

 Lente Indicador Superior Tampa da Porta

 Indicador Frontal Microfone Porta Micro USB

 Botão de Função Altifalante Microfone

a. Pode utilizar um adaptador de alimentação de 5V    1A, um PC ou uma bateria portátil 
    para carregar a câmara através de um cabo de dados. Recomendamos que a câmara 
    seja desligada durante o carregamento.

b. O indicador frontal fica aceso sem piscar com a cor vermelha durante o carregamento 

    e desliga automaticamente quando a bateria estiver totalmente carregada.

4. Carregar a Bateria

Vermelho

Desligado

d. Ecrã táctil
A página de pré-visualização é exibida quando a câmara é ligada (no modo de bloqueio do
ecrã poderá fazer duplo toque no ecrã ou premir o botão de função para reativar a câmara).

Configuração da câmara
Na página de pré-visualização, deslize o dedo para baixo para aceder
à página de configuração. Deslize o dedo sobre o ecrã na direção oposta
 ou prima o botão de função para regressar à página de pré-visualização.

Galeria multimédia 
Na página de pré-visualização, deslize o dedo para a esquerda para
aceder à página de pré-visualização da galeria multimédia. Deslize o
dedo sobre o ecrã na direção oposta ou prima o botão de função para
regressar à página de pré-visualização.
Nota: Um cartão MicroSD tem de estar instalado.

Seleção de modo
Na página de pré-visualização, deslize o dedo para a direita para
aceder à página de seleção de modo. Deslize o dedo sobre o ecrã
na direção oposta ou prima o botão de função para regressar à
página de pré-visualização.

延时摄像

Configuração da rede Wi-Fi / ligação de dispositivo Bluetooth 
Toque em    para ativar ou desativar a função Wi-Fi.
Selecione o dispositivo Bluetooth na página de configuração e ligue
de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.

1. Conteúdo da Embalagem
a. Ligar/desligar
     Ligar: Prima sem soltar o botão de função durante cerca de 3 segundos. Em seguida, o
     dispositivo irá emitir um som de ligação.
     Desligar: Prima sem soltar o botão de função durante cerca de 3 segundos. Em seguida, o
     dispositivo irá emitir um som de encerramento.

b. Fotografia
Selecione o modo de fotografia e prima o botão de função para tirar fotografias.

c. Vídeo
Selecione o modo de vídeo e prima o botão de função para iniciar a gravação.
Prima novamente o botão de função para parar a gravação.

5. Instruções de Utilização
a. Retire a tampa da bateria (conforme é exibido na imagem), alinhe os pinos da bateria
    com a direção da lente e insira a bateria. Para remover a bateria, puxe cuidadosamente 
    a patilha da bateria.

b. Mantenha o lado da etiqueta do cartão MicroSD virado para a parte de trás do corpo da 

    câmara e insira o cartão na ranhura. Para remover o cartão MicroSD, pressione com 

    cuidado a extremidade superior do cartão para o ejetar da ranhura.

3. Montar e Desmontar

Mi Action Camera 4K x 1

Manual de utilizador x 1Cabo USB x 1

Bateria x 1

Ecrã Táctil Tampa da Bateria Bateria

Botão de Bloqueio Orifício Roscado
de 6,35 mm

Ranhura para
Cartão MicroSD

Botão de função

Nota: 
Recomendamos que a bateria seja removida caso pretenda utilizar a câmara ligada a uma
fonte de alimentação durante um longo período de tempo.

Nota:
• Quando gravar vídeos 4K, recomendamos que seja utilizado um cartão MicroSD UHS-3 com
uma capacidade mínima de 16 GB.
• Os ficheiros de vídeo são guardados no formato FAT32. Cada ficheiro de vídeo tem um tamanho
máximo de 4 GB. Qualquer ficheiro de vídeo que exceda os 4 GB será fragmentado para permitir
o armazenamento.

Não danifique a patilha.

Cartão MicroSD

Prima o botão de bloqueio da tampa da bateria 
e empurre a tampa da bateria para fora.
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Manual de Utilizador da Mi Action Camera 4K
Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

米家運動相機 4K説明書



8. Especificações
Nome do produto: Mi Action Camera 4K
Dimensões: 71,5 mm x 42,7 mm x 29,5 mm
Peso líquido: 99 g (incluindo a bateria)
Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C
Temperatura de armazenamento: -20 °C ~ 60 °C
Ligações sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Resolução de fotografia máxima: 3840 x 2160
Resolução de vídeo máxima: 3840 x 2160 p a 30 fps

Modelo: YDXJ01FM
Abertura: F2.8
Distância focal: 3,2 mm
Grande angular: 145°
Bluetooth: Bluetooth 4.1
Gravação: Microfone duplo
Cartão MicroSD: Máximo 64 GB
Ecrã: Ecrã táctil de 2.4 polegadas

6. Configuração Rápida
Controle o seu dispositivo e utilize-o para interagir com outros dispositivos de casa 
inteligente na app Mi Home.
a. Download da app Mi Home
    Digitalize o código QR ou dirija-se à sua loja de aplicações para realizar o download e
    a instalação da app Mi Home.

b. Adicionar e ligar uma Mi Action Camera 4K
• Toque em «My devices» [os meus dispositivos] na app Mi Home, selecione «+» no canto

  superior direito e selecione Mi Action Camera 4K. Instale o plug-in e siga as instruções

  apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo.

• Abra o plug-in Mi Action Camera 4K.

• Ligue a Mi Action Camera 4K e deslize o dedo para baixo para aceder à página de menu

  de atalhos. Ative a função Wi-Fi.

• Toque em «Connect» [ligar] na app e siga as instruções para completar a ligação Wi-Fi.

Sociedade dominante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.

Para obter mais informações, visite http://www.mi.com/en/
Morada: No. 348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan jia, Qinghe,

Haidian District, Beijing, China

CUIDADO
EXISTE RISCO DE EXPLOSÃO CASO AS BATERIAS SEJAM SUBSTITUÍDAS POR
BATERIAS DE TIPO INCORRETO. 
ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

7. Estado do Indicador

Estado Descrição

O dispositivo está ligado

Não tem cartão/ocorreu
um erro no cartão

O dispositivo está a realizar
um upgrade

O dispositivo está a tirar
fotografias/gravar vídeos

Indicador frontal Ligado

Indicador
frontal/superior A piscar lentamente

Indicador frontal A piscar rapidamente
com a cor vermelha

Indicador
frontal/superior

A piscar rapidamente
de forma alternada

Nota: Quando o indicador frontal estiver azul, a unidade está totalmente carregada.
Quando estiver amarelo, o nível de bateria é adequado. Quando estiver vermelho, o nível
de bateria é baixo.

Nota:
• O GPS tem de ser ativado em alguns telemóveis quando procurar a Mi Action Camera 4K
  através da ligação Wi-Fi.
• Quando a app é ligada à câmara, os telemóveis Android desligam a Internet e alguns
  telemóveis exibem uma mensagem para indicar que não existe ligação à Internet. Nesse
  caso, escolha a opção que permite manter a ligação atual.
• Para proceder ao upgrade do firmware da câmara terá de manter a ligação do telemóvel
  à Internet.

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela ISED 
para um ambiente não controlado. O utilizador final tem de seguir as instruções de 
utilização específicas para garantir a conformidade com os limites de exposição à RF. 
Este transmissor não pode ser colocado ou utilizado em conjunção com qualquer outra 
antena ou transmissor.
Este dispositivo portátil foi concebido para cumprir os requisitos de exposição a ondas de 
rádio estabelecidos pela ISED. Estes requisitos estipulam um limite de SAR de 1,6 W/kg 
em média por cada grama de tecido. Este é o valor de SAR mais elevado considerado em 
conformidade com esta norma durante a certificação do produto para utilização quando é 
corretamente utilizado junto ao corpo.

O valor de SAR mais elevado para a câmara YDXJ01FM, quando é corretamente utilizada 
junto ao corpo, corresponde a 0,144 W/kg para a recomendação da ICNIRP. O valor de 
SAR é medido junto à cabeça com uma distância de separação de 5 mm entre o 
dispositivo e o corpo, enquanto a transmissão é realizada com o nível de potência de 
saída certificado mais elevado em todas as bandas de frequência do dispositivo móvel.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a 
garantia e suporte técnico visite : www.jpdi.pt/mi

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela FCC para
um ambiente não controlado. O utilizador final tem de seguir as instruções de utilização
específicas para garantir a conformidade com os limites de exposição à RF. Este transmissor
não pode ser colocado ou utilizado em conjunção com qualquer outra antena ou transmissor.
Este dispositivo portátil foi concebido para cumprir os requisitos de exposição a ondas de
rádio estabelecidos pela Federal Communications Commission (EUA). Estes requisitos
estipulam um limite de SAR de 1,6 W/kg em média por cada grama de tecido. Este é o
valor de SAR mais elevado considerado em conformidade com esta norma durante a
certificação do produto para utilização quando é corretamente utilizado junto ao corpo.

Durante a realização de testes, este produto é definido para os seus níveis de transmissão
mais elevados e é colocado em posições que simulam diferentes utilizações junto ao corpo
com uma distância de separação de 5 mm.

Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O seu 
funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e
(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferên-
cias que possam causar um funcionamento indesejado.
Gostaríamos de salientar que quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido 
expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão invalidar o 
direito de utilização do equipamento pelo utilizador.
Este produto foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos 
para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Os 
supramencionados limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra 
interferências nocivas em instalações residenciais. 
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja 
instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas 
radiocomunicações. Contudo, não existe qualquer garantia de que não irão ocorrer 
interferências numa instalação em particular. 
Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o 
que poderá determinar ao desligar e ligar novamente o equipamento, recomendamos que 
o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou várias das medidas que se 
seguem:
- Reoriente ou altere a localização da antena de receção.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento numa tomada que pertença a um circuito diferente do circuito ao
  qual o recetor está ligado.

- Contacte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência.

Este dispositivo cumpre as normas RSS da Industry Canada aplicáveis aos dispositivos
isentos de licença. O seu funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências e
(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que
possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Os aparelhos elétricos usados não podem ser eliminados juntamente com o
lixo doméstico, devendo ser eliminados separadamente. A eliminação através
de pontos de recolha públicos por pessoas singulares é gratuita. O proprietário
do aparelho usado é responsável pela entrega do aparelho nestes pontos de
recolha ou pontos de recolha semelhantes. Com este simples gesto estará a
contribuir para a reciclagem de matérias-primas valiosas e para o tratamento
de substâncias tóxicas.

Eliminação amiga do ambiente

9. Precauções

a. Não coloque a bateria junto a chamas e não esmague a bateria. A capacidade da bateria
    de lítio diminui substancialmente em temperaturas baixas. Assim sendo, não utilize a
    bateria em ambientes com temperaturas inferiores a 0 °C.
b. Mantenha o produto em boas condições e mantenha a lente protegida contra riscos e pó.
    Utilize uma escova profissional e um soprador de lentes para limpar o produto. Proteja o
    produto contra o pó e a humidade durante o armazenamento. 
c. Caso não seja montada uma caixa à prova de água, não utilize a câmara em ambientes
    adversos, tais como debaixo de água, à chuva, em locais com poeiras ou temperaturas
    extremamente baixas, etc.


