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Bem-vindo,  

A câmara VR da Humaneyes é uma câmara VR 360 3D que capta vídeos e fotografias totalmente 
esféricos em 3D estereoscópico. As imagens captadas são unidas num formato esférico com 
recurso a tecnologia de união proprietária desenvolvida para utilização com a câmara. 

A câmara é fornecida em conjunto com a aplicação Vuze Camera e com o software Humaneyes 
VR Studio.  

A aplicação Vuze Camera destina-se a controlar a câmara remotamente e gerir o conteúdo 
multimédia guardado no cartão SD interno.  

O software Humaneyes VR Studio edita o conteúdo multimédia captado utilizando ferramentas 
de edição esféricas e reproduz e une o conteúdo multimédia utilizando tecnologia de união 
proprietária. 

 

Informações de suporte e contacto 

Se tiver problemas técnicos relacionados com a câmara, pode contactar-nos diretamente: 

 
Humaneyes Technologies 

E-mail: support@vuze.camera 

www.vuze.camera 

 

Data: 22 de janeiro de 2017  

N.º do documento: DOC00001A 

Revisão do documento: Rev_A09  
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Segurança  
Leia as seguintes informações de segurança antes de utilizar a câmara. Prestar atenção a estes 
avisos ajudará a evitar ferimentos pessoais e danos no produto. 

A câmara deve ser utilizada de uma forma responsável para o fim a que se destina. A Humaneyes 
Technologies não assumirá qualquer responsabilidade por danos causados pelo incumprimento 
destas diretrizes de segurança. 

Antes de utilizar a câmara, certifique-se de que a mesma não apresenta indícios de danos. Se a 
câmara parecer estar danificada, não a utilize e contacte o serviço de apoio ao cliente em 
www.vuze.camera/contact/. 

As instruções de segurança básicas e a documentação do produto devem ser guardadas num 
local seguro e dadas a utilizadores subsequentes. 

 

São utilizados no manual os seguintes sinais e símbolos de segurança: 

 

  

 
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar morte ou ferimentos. 

 
Indica a possibilidade de utilização incorreta que pode causar danos no produto. 

 
Indica informações relacionadas com segurança ou utilização adequada do sistema. 

http://www.vuze.camera/contact/
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Armazenamento, manutenção, limpeza e cuidados a ter 
A câmara deve ser guardada num local com uma temperatura ambiente entre -20 e 60 °C e 
humidade relativa inferior a 95%. 

 

  

 

• A câmara deve ser mantida fora do alcance de crianças, bebés e animais de 
estimação. Uma correia ou um fio enrolado no pescoço de uma criança pode causar 
asfixia.  

• É necessário ter cuidado para evitar possíveis peças soltas ou partidas que podem 
causar ferimentos. Se componentes internos ficarem expostos devido a danos na 
câmara, não toque nos componentes e contacte o apoio ao cliente de imediato. 

 

 

• Quando não estiver a utilizar o produto, evite colocá-lo ou arrumá-lo nos seguintes 
locais ou nas seguintes condições: 
o Exposto a luz solar direta. 
o Dentro de um carro. 
o Num ambiente húmido ou exposto a pó. 

• Antes de limpar a câmara, desligue-a completamente da fonte de alimentação e 
certifique-se de que a tampa do painel de interfaces está fechada. Utilize um pano 
macio que não solte fios para limpar o produto. Nunca utilize produtos químicos de 
limpeza, tais como álcool, acetona ou diluentes, para vernizes de celulose. 

• A câmara não contém peças sujeitas a substituição ou manutenção por parte do 
utilizador. Não desmonte nem tente fazer a manutenção da câmara por iniciativa 
própria. A bateria interna não pode ser substituída pelo utilizador. Nunca retire a 
tampa nem qualquer parte da cobertura exterior da câmara. No caso de uma avaria 
do equipamento, todas as reparações têm de ser efetuadas pela Humaneyes 
Technologies ou por um agente autorizado. Para obter informações de manutenção, 
contacte o apoio ao cliente da Humaneyes Technologies em 
www.vuze.camera/contact.  

• Tenha cuidado para não sujeitar a câmara a grandes impactos. Se a câmara tiver 
caído ou se tiver sofrido outro grande impacto, verifique cuidadosamente se existem 
danos na câmara. Se existirem danos visíveis, deve parar de utilizar a câmara de 
imediato. 

 
• Este produto contém uma bateria de polímeros de iões de lítio que não é substituível. 

http://www.vuze.camera/contact
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Segurança elétrica do carregador 
Recomendamos que carregue a câmara numa temperatura ambiente entre 0 e 30 °C com a 
câmara desligada. Recomendamos que utilize o carregador original da câmara nas condições 
de funcionamento sugeridas para obter um tempo ideal de carregamento. 

 

  

 

• É necessário respeitar as informações relativas a segurança elétrica que se seguem, 
visto que o incumprimento destas instruções pode originar choque elétrico, incêndio 
e/ou ferimentos pessoais graves ou morte. 

• Nunca utilize o carregador se o cabo de alimentação estiver danificado. Verifique o 
cabo de alimentação periodicamente para se certificar de que está numa condição de 
funcionamento adequada. 

• Antes de carregar a câmara e ligar o carregador à fonte de alimentação principal, 
certifique-se sempre de que a definição de tensão nominal no carregador corresponde 
à tensão nominal da rede de alimentação de CA. 

• Não introduza a ficha do carregador em tomadas elétricas que tenham pó ou sujidade. 
Introduza totalmente a ficha na tomada. Caso contrário, as faíscas resultantes podem 
causar um incêndio e/ou ferimentos. 

• Não introduza objetos metálicos ou molhados nas interfaces da câmara. Só deve 
introduzir nas interfaces da câmara o cabo e os cartões de memória previstos. 

• Não sobrecarregue tomadas, extensões ou placas de conectores, visto que tal pode 
causar um incêndio ou choques elétricos. 

• Não introduza nem retire a ficha com as mãos molhadas. 
• Nunca retire a tampa nem qualquer parte da cobertura exterior do carregador, visto que 

tal expõe os circuitos e componentes, o que pode originar choque elétrico, ferimentos, 
incêndio ou danos no produto. 
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Funcionamento 
A temperatura ambiente de funcionamento da câmara é de 0 a 40 °C, com uma humidade relativa 
inferior a 95%. 

A câmara só pode ser utilizada nas condições de funcionamento especificadas pela Humaneyes 
Technologies. A câmara não deve ser utilizada em condições extremas. 

A câmara não deve ser utilizada perto de gases perigosos ou inflamáveis, nem em qualquer local 
em que haja instruções para não utilizar câmaras ou dispositivos de ligação. 

Quando a câmara é utilizada durante um período prolongado e/ou num local com temperatura 
ambiente elevada e/ou com exposição a luz solar direta, é normal sentir o corpo da câmara 
quente. Tenha cuidado ao colocar a câmara em superfícies elevadas e evite colocá-la em 
superfícies instáveis. 

 

  

 

• Pare de utilizar a câmara de imediato se esta emitir fumo ou um odor estranho, ou se 
tiver qualquer outro comportamento anómalo. 

 

• Evite o sobreaquecimento da câmara. Não cubra nem tape o fluxo de ar à volta da 
câmara durante o funcionamento. Utilize a câmara apenas em locais com as 
temperaturas ambiente aconselhadas nas especificações. 

• Não coloque a câmara em superfícies que gerem calor ou perto de dispositivos que 
emitam calor ou chama direta. Certifique-se de que existe espaço suficiente entre o 
produto e qualquer outra saída de ar quente. 

• Não respeitar estas diretrizes pode originar sobreaquecimento, o que poderá causar 
queimaduras ou danos na câmara. 

• A câmara cumpre a norma de proteção IP64, sendo por isso resistente ao pó e à prova 
de salpicos. A proteção contra salpicos não é eficaz se a tampa do painel de interfaces 
estiver aberta. Se a tampa do painel de interfaces estiver aberta, tenha muito cuidado 
para evitar ambientes húmidos ou possível entrada de líquidos e mantenha-se afastado 
de pó ou outros elementos que possam entrar na câmara. 

• Mesmo com a tampa fechada, é aconselhável não utilizar a câmara em ambientes 
muito húmidos. 

• Se não tomar as precauções necessárias, pode sofrer um choque elétrico ou a câmara 
pode ficar danificada, o que também pode causar ferimentos pessoais. 
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Conteúdo da embalagem  

  

 Câmara VR 360 3D Carregador com entrada USB 

  
Pega pequena Cabo USB 

  
Minióculos VR Adaptador de carregador 

 

 

Estojo rígido Pano de limpeza de lentes 

 

  
 

Verifique se existem danos no conteúdo da embalagem. Se algum item estiver danificado, 
não utilize a câmara e contacte o suporte em www.vuze.camera/contact.  

http://www.vuze.camera/contact
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Descrição 
Câmara 360 3D 
 

 
 

  

Botão de captação 

Botão de ligar/desligar 

Encaixe para tripé 
¼”-20 padrão 

Painel de interfaces 
Lente x8 

Microfone x4 
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Painel de interfaces 
O painel de interfaces da câmara, escondido atrás da tampa, tem várias interfaces e vários 
indicadores. As interfaces destinam-se a ligação a vários dispositivos externos. 

Abra a tampa para revelar o painel de interfaces. 

 

 
 

 

LED de estado de carregamento da bateria 

LED de estado de Wi-Fi 
Botão de ligar/desligar Wi-Fi 

Interface Micro USB 
de carregamento/PC Ranhura 

de cartão 
Micro SD 

1 2 
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Pega 
1. Dobre a pega para a posição aberta. 
2. Enrosque a pega pequena no encaixe para tripé. 

 
3. Para arrumar a pega quando não estiver a ser utilizada, dobre-a totalmente de modo a ficar 

encostada à câmara. 

  

2 

1 

3 
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Funcionamento 
Antes de utilizar a câmara 
Antes de utilizar a câmara, certifique-se de que está totalmente carregada e que o relógio interno 
está sincronizado com a aplicação Vuze Camera. Siga as recomendações abaixo:  

• A câmara deve ser totalmente carregada antes de cada utilização. Carregue-a durante 
cerca de 3 horas. 

• A câmara tem um relógio interno. Esse relógio influencia a indicação de hora nas imagens 
captadas. O fuso horário do utilizador é atualizado automaticamente quando a câmara é 
ligada ao dispositivo móvel através da aplicação Vuze Camera. Para assegurar o fuso 
horário correto, ligue a câmara à aplicação Vuze Camera conforme as instruções abaixo. 

 

Ligar/desligar a alimentação 
• Ligar – carregue no botão de ligar/desligar. Ouvem-se 3 sinais sonoros e a luz indicadora 

pisca. 
• Desligar – carregue no botão de ligar/desligar durante 2 segundos. Ouvem-se 3 sinais 

sonoros e a luz indicadora pisca.   
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Modos de funcionamento  
Pode utilizar a câmara para gravar vídeos e tirar fotografias.  

A cor do LED do botão de ligar/desligar indica o modo de funcionamento da seguinte forma:  

 Modo de vídeo 

 Modo de fotografia 

Carregue no botão de ligar/desligar para alternar entre os modos. Dois sinais sonoros confirmam 
a alteração e o botão de ligar/desligar pisca duas vezes e muda de cor. 

Captação 

• Iniciar/parar vídeo – carregue no botão de captação (no modo de vídeo). Ouve-se um sinal 
sonoro no início e dois sinais sonoros no fim de uma gravação. 

• Tirar uma fotografia – carregue no botão de captação (no modo de fotografia). Ouve-se um 
sinal sonoro antes e depois e a luz indicadora pisca uma vez. 

 

 

Certifique-se de que as lentes da câmara estão limpas antes de gravar vídeos ou tirar 
fotografias. 

  

 

A câmara tem de estar no modo de espera para poder alternar entre os modos de 
funcionamento. 
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Carregar a câmara 
1. Desligue a câmara. 
2. Ligue o cabo USB à interface da câmara Micro USB. 
3. Ligue a outra extremidade do cabo ao carregador. 
4. Ligue o carregador a uma tomada elétrica. Aparece a indicação de carregamento.  

O carregamento total da câmara deverá demorar cerca de 3 horas. 
 
 

 

 
 

  

1 

4 

3 

2 
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Utilizar a câmara com uma fonte de alimentação externa  
Para prolongar a duração da bateria, pode utilizar uma fonte de alimentação externa durante a 
captação de imagens com a câmara. Tenha em atenção que terá de esconder a fonte de 
alimentação debaixo da câmara para não interferir com o campo de visão da câmara. 
 
1. Ligue o cabo USB à interface da câmara Micro USB.  
2. Ligue a outra extremidade do cabo à fonte de alimentação externa.  
3. Ligue a câmara. 

 
Utilize um conector USB especial com um pescoço dobrado para evitar interferência com 
a gravação. 

Substituição do cartão SD 
• Introduza o cartão SD na ranhura micro SD e empurre-o até encaixar no lugar. 
• Para retirar o cartão, empurre-o e depois retire-o. Coloque um novo cartão SD na ranhura 

e empurre-o até encaixar no lugar. 

 

 
A câmara é compatível com cartões micro SD com classe de velocidade UHS-I (Ultra 
High Speed) e superior.  

A câmara permite duas definições de velocidade de transmissão para gravação: 15 MB 
e 10 MB (definida através da aplicação móvel). Em caso de gravação com velocidade de 
transmissão de 15 MB, é aconselhável utilizar UHS-I (U3) – classe Ultra High Speed 
com marca de classe de velocidade U3. Em caso de gravação com velocidade de 
transmissão de 10 MB, é aconselhável utilizar cartões SD UHS-I (U1) (classe Ultra High 
Speed com marca de classe de velocidade U1).  
Testámos e validámos tipos de cartões SD de diferentes fornecedores. Pode encontrar a 
lista de cartões SD recomendados no site www.vuze.camera/support. 

 
Não retire o cartão SD durante a captação com a câmara ou enquanto a câmara estiver 
ligada a um computador. 

http://www.vuze.camera/support
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Ligar à aplicação Vuze Camera – Ligar/desligar Wi-Fi 
A aplicação Vuze Camera permite-lhe controlar a câmara remotamente utilizando o seu 
dispositivo móvel. Pode transferir a aplicação Vuze Camera a partir do Google Play ou da Apple 
Store e seguir os passos abaixo para ligar a aplicação à câmara: 

1. Ligue a câmara.  
2. Carregue no botão de Wi-Fi. O LED azul começa a piscar. 
3. Ligue o dispositivo móvel ao Wi-Fi da câmara. O SSID do Wi-Fi da câmara é o número de 

série da mesma, conforme mostrado na parte inferior da câmara. A palavra-passe 
predefinida do Wi-Fi é 12345678. É possível alterar o nome e a palavra-passe do Wi-Fi 
através das definições da aplicação após a primeira ligação. O LED azul acende-se quando 
a ligação for estabelecida. 

4. Controle a câmara através da aplicação Vuze Camera. 
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Ligar ao computador e ao Studio  
O software Humaneyes VR Studio permite editar o conteúdo multimédia captado e gera o 
conteúdo de realidade virtual. Pode ser instalado a partir do nosso site em www.vuze.camera/vr-
software. Após a instalação do Humaneyes VR Studio, ligue a câmara da seguinte forma: 

1. Ligue o cabo USB à interface da câmara Micro USB. 
2. Ligue a outra extremidade do cabo ao computador. 
3. Ligue a câmara.  

 
Também pode utilizar o Humaneyes VR Studio retirando o cartão SD da câmara 
e introduzindo-o diretamente numa ranhura SD do computador. 

 
  

3 

2 
1 

http://www.vuze.camera/vr-software
http://www.vuze.camera/vr-software
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Reposição da câmara e do Wi-Fi 
Carregue sem soltar no botão de ligar/desligar durante 16 segundos quando a câmara estiver 
ligada. Este procedimento pode ser utilizado numa situação em que a câmara não esteja a 
responder. 

Para repor as predefinições de SSID e palavra-passe do Wi-Fi da câmara, carregue sem soltar 
no botão de Wi-Fi durante 3 segundos. 

 

Atualização do firmware 
Consulte a nossa página de suporte para obter informações relativas a atualizações do firmware. 
www.vuze.camera/support. 

1. Desligue a câmara. 
2. Copie o ficheiro firmware.bin para a pasta raiz do cartão SD. 
3. Introduza o cartão SD na ranhura micro SD da câmara e empurre-o até encaixar no lugar. 
4. Ligue a câmara. 
5. A câmara arranca normalmente. 
6. A atualização do firmware começa quando o LED cor de laranja começa a piscar. 
7. Quando a atualização do firmware estiver concluída, a câmara reinicia-se e entra no modo 

de espera. 
8. Pode verificar a versão do firmware da câmara através das definições da aplicação 

Vuze Camera. 

 

  

http://www.vuze.camera/support
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Indicações 

  

A bateria está a carregar ou está ligada à fonte de alimentação 
A piscar – erro de carregamento 
A bateria está carregada 

A câmara não está a gravar 
A piscar – a câmara está a gravar 
Pisca uma vez – captação de fotografia 

A câmara está desligada 

Modo de vídeo/espera, a piscar durante o arranque. 

A piscar, 4 sinais sonoros – memória cheia/sem 
cartão de memória 

A alternar, 3 sinais sonoros – temperatura alta 

A alternar – pouca memória 

A alternar – bateria fraca 

Modo de fotografia/espera  

Erro crítico! 
Pisca 4 vezes e emite sinal sonoro – bateria vazia 

Aceso – o Wi-Fi está ligado 
A piscar – o Wi-Fi está ligado, mas não existe uma ligação 
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Captação com a câmara 
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Especificações  
Ótica 
Sensores 8 sensores de imagem Sony FHD imx408 
Campo de visão de multimédia 360° x 180° (totalmente esférico) 
ISO 100-1600 
Funcionamento 
Processadores Dois processadores de vídeo A9 Ambarella 
Controlos Utilização com um botão, aplicação móvel para controlo 

remoto 
Indicações Indicações LED coloridas 
Classificação IP IP64 (Resistente ao pó, à prova de salpicos) 
Temperatura de funcionamento 0 - 40 °C 
Humidade de funcionamento Humidade relativa inferior a 95% 
Tipo de bateria Iões de lítio de 3700 mAh (3,8 V) 
Duração da bateria Cerca de 2 horas de funcionamento 
Deteção de movimento Unidades de medição inercial (UMI): acelerómetro, 

giroscópio, bússola 
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHZ 
Porta USB USB 2 (para carregamento e ligação de dados) 

Memória Cartão Micro SD substituível, compatível com UHS 1 
e superior. 

Vídeo/Imagem 
Resolução esférica 4K (por olho) 
Velocidade de fotogramas 30 fps 
Velocidade de transmissão 15 MB/seg ou 10 MB/seg (configurável através da aplicação) 
Formato de vídeo 360 MP4 
Compressão de vídeo H.264  
Formato de fotografia 360 JPEG 
Áudio 
Microfones Quatro microfones de 48 Hz MEMS 
Formato Quatro pistas de áudio ACC 
Geral 
Peso da câmara ~ 450 g 
Dimensões da câmara ~ 120 mm x 120 mm x 30 mm 
Dimensões da embalagem 240 mm x 160 mm x 60 mm 
Cores da câmara Preto, amarelo, vermelho, azul 
Modelo da câmara VUZE-1-xxx 

Acessórios incluídos 
Estojo rígido, minipega, minióculos, cabo USB, adaptador 
de alimentação (modelo KSA29B0500200D5), pano de 
limpeza de lentes 
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Garantia 
GARANTIA LIMITADA DA CÂMARA 
De quem é esta Garantia? Esta garantia limitada (designada aqui como “Garantia”) é concedida 
pela Humaneyes Technologies Ltd. (designada aqui como “Empresa”, “Nos” ou “Nós”). 

Quais são os produtos definidos nesta Garantia? O termo Produto(s) refere-se a quaisquer 
dispositivos novos de hardware adquiridos à Empresa, diretamente ou através dos nossos canais 
de distribuição autorizados.  

A quem se destina esta Garantia? Esta Garantia destina-se ao Utilizador enquanto comprador 
original (designado aqui como “Utilizador”) de um novo Produto vendido pela Empresa ou por um 
revendedor autorizado. Esta Garantia não pode ser transferida nem reencaminhada para outro 
utilizador. 

O que faz esta Garantia? Esta Garantia concede ao Utilizador direitos legais específicos no 
caso de haver um problema relacionado com o produto. O Utilizador poderá ter direitos adicionais 
consoante a localização em que se encontre. Esta Garantia não afeta quaisquer direitos que o 
Utilizador tenha ao abrigo das leis relativas à venda de bens de consumo da jurisdição em que 
se encontra. Ao utilizar o Produto, o Utilizador está a aceitar os termos desta Garantia. Se o 
Utilizador não aceitar estes termos, não deve utilizar o Produto. 

O que abrange esta Garantia? Esta Garantia abrange os Produtos em caso de defeitos nos 
materiais e no fabrico quando os Produtos são utilizados em condições normais e para os fins a 
que se destinam em conformidade com as diretrizes publicadas da Empresa. As diretrizes 
publicadas da Empresa incluem, sem limitação, informações contidas em especificações 
técnicas, manuais do utilizador e comunicações de serviços. 

Qual é o período de validade desta Garantia? Esta Garantia é válida por um período de UM 
(1) ANO a contar da data de compra original do Utilizador (o “Período de Garantia”). É possível 
que a localização do Utilizador permita um período de proteção mais prolongado.  

O que fará a Empresa se existir um problema que seja abrangido por esta Garantia? Se o 
Utilizador apresentar uma reclamação à Empresa durante o Período de Garantia, a Empresa 
poderá, segundo o seu critério e de acordo com a legislação aplicável, fazer o seguinte: (i) reparar 
o Produto utilizando peças novas ou peças usadas que sejam equivalentes às novas em termos 
de desempenho e fiabilidade, (ii) substituir o Produto por um do mesmo modelo (ou, com o 
consentimento do Utilizador, por um produto com funcionalidade semelhante) construído com 
peças novas e/ou peças usadas que sejam equivalentes às novas em termos de desempenho e 
fiabilidade, ou (iii) trocar o Produto por um reembolso do preço pelo qual o Utilizador comprou o 
Produto (designados aqui coletivamente como “Serviço de Garantia”). 
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O que é que o Utilizador tem de fazer antes de solicitar o Serviço de Garantia?  

Sujeito aos Termos de Utilização do Produto disponíveis em http://vuze.camera/terms-of-use/, o 
Utilizador tem de registar o Produto no nosso sistema após a compra de determinados Produtos 
(designado aqui como “Registo”). Esse Registo tem de ser concluído para o Utilizador poder 
fazer uma reclamação ao abrigo da Garantia e receber o Serviço de Garantia. Além disso, o 
Utilizador deve ter em atenção que o número de encomenda é também o número de garantia do 
Produto, sendo da responsabilidade do Utilizador guardar esse número.  

Antes de apresentar uma reclamação ao abrigo da Garantia, a primeira coisa que o Utilizador 
deve fazer se suspeitar de um problema é contactar-nos através da nossa Equipa de Apoio ao 
Cliente em http://vuze.camera/contact/, para ver se podemos ajudar.  

Como pode o Utilizador ativar esta Garantia e de que forma é que a Empresa fornecerá o 
Serviço de Garantia? 

Após a apresentação de uma reclamação ao abrigo da Garantia, a Empresa fornecerá o Serviço 
de Garantia, de acordo com a legislação aplicável e com a política da Empresa, da seguinte 
forma: a nossa Equipa de Apoio ao Cliente dará instruções ao Utilizador relativas ao método e 
ao local de devolução do Produto. A Empresa poderá enviar ao Utilizador cartas de porte e, se 
for aplicável, material de embalagem e instruções para embalar e remeter o Produto 
corretamente, para o Utilizador poder expedir o Produto para um fornecedor de serviços 
autorizado. As instruções poderão ser enviadas através de e-mail ou em papel juntamente com 
o material de embalagem. Após a conclusão do Serviço de Garantia, o fornecedor de serviços 
autorizado devolverá um Produto reparado ou de substituição, ou um reembolso do mesmo, ao 
Utilizador. 

NOTA: Antes de devolver ou substituir qualquer Produto ou parte de um Produto para Serviço 
de Garantia, o Utilizador deve fazer uma cópia de segurança de todos os dados e remover 
quaisquer informações proprietárias e confidenciais da memória do Produto. É provável que o 
conteúdo do Produto seja totalmente apagado durante o processo de reparação e a Empresa 
não se responsabiliza por danos em ou perda de dados, imagens e/ou informações pessoais que 
possam estar guardadas no Produto.  

Qual é o período da Garantia após reparação ou substituição de um Produto?  

Uma peça de substituição instalada pela Empresa assume o período restante da Garantia 
Limitada ou noventa (90) dias a contar da data de substituição ou reparação, aplicando-se a 
opção que disponibilizar um maior período de cobertura. Em caso de substituição de uma peça 
ou reembolso, qualquer item de substituição passa a ser propriedade do Cliente e o item 
substituído ou reembolsado passa a ser propriedade da Empresa. 

A Empresa reserva-se o direito de alterar o método de fornecimento do Serviço de Garantia. O 
Serviço de Garantia será limitado e estará sujeito às opções disponíveis ao abrigo da legislação 
do país no qual o serviço é solicitado e também será ajustado de acordo com essas opções. As 
opções do Serviço de Garantia, a disponibilidade de peças e os tempos de resposta podem variar 
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consoante o país. O Utilizador poderá ser responsável pelos custos de envio e processamento 
se não for possível fazer a manutenção do produto no país em que o mesmo se encontra. Se o 
Utilizador solicitar o Serviço de Garantia num país que não seja o país original em que foi feita a 
compra, terá de cumprir todas as leis e todos os regulamentos relativos a importação e 
exportação, e responsabilizar-se por todos os direitos aduaneiros, IVA e outras taxas e despesas 
associadas. Em casos com serviço internacional disponível, a Empresa poderá reparar ou 
substituir peças por peças comparáveis que estejam em conformidade com as normas locais. 

O que é que a Garantia não abrange? Dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável, 
esta Garantia não se aplica: (a) a software (incluindo, sem limitação, software online e aplicações 
móveis) e acessórios, (b) a peças consumíveis, tais como baterias ou revestimentos protetores 
concebidos para diminuição ao longo do tempo, salvo em caso de falha devido a um defeito nos 
materiais ou no fabrico, (c) a danos cosméticos, incluindo, sem limitação, riscos, amolgadelas e 
plástico partido em portas, salvo em caso de falha devido a um defeito nos materiais ou no 
fabrico, (d) a danos causados por utilização com um produto ou componente de terceiros que 
não cumpre as especificações do Produto, (e) a danos causados por acidente, abuso, utilização 
indevida, negligência, instalação inadequada ou envio inadequado, incêndio, sismo ou outra 
causa externa, (f) a danos causados por utilização irresponsável ou inadequada do Produto, 
incluindo utilização que não respeita as diretrizes publicadas da Empresa ou quaisquer práticas 
não recomendadas, (g) a danos causados por manutenção (incluindo atualizações ou 
expansões) efetuada por qualquer pessoa que não seja um representante da Empresa ou um 
fornecedor de serviços autorizado, (h) a um Produto que tenha sido modificado para alteração 
de funcionalidade ou capacidade sem a autorização por escrito da Empresa, (i) a defeitos 
causados por desgaste normal ou pelo envelhecimento normal do Produto, (j) se qualquer 
número de série tiver sido removido ou riscado do Produto, ou (k) se a Empresa receber 
informações de autoridades públicas relevantes de que o Produto foi roubado. 

 

Limitação de Responsabilidade. A EMPRESA NÃO ACEITA QUALQUER 
RESPONSABILIDADE PARA ALÉM DAS SOLUÇÕES ESTIPULADAS NESTE DOCUMENTO, 
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER RESPONSABILIDADE POR INDISPONIBILIDADE 
DE UM PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO, PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS OU 
PERDA OU CORRUPÇÃO DE DADOS OU SOFTWARE, OU FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 
E SUPORTE. EXCETO CONFORME DISPOSTO EXPRESSAMENTE NESTE DOCUMENTO, A 
EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENTES, 
ESPECIAIS, INDIRETOS OU PUNITIVOS, MESMO QUE SEJA INFORMADA DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS OU NO ÂMBITO DE QUALQUER RECLAMAÇÃO DE 
QUALQUER ENTIDADE TERCEIRA. O CLIENTE ACEITA QUE, NO QUE DIZ RESPEITO A 
QUALQUER RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM A COMPRA DE UM PRODUTO, A 
EMPRESA NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER QUANTIA REFERENTE A DANOS 
ACIMA DA QUANTIA FATURADA PELO PRODUTO APLICÁVEL. ALGUMAS JURISDIÇÕES 
PODEM NÃO APLICAR TODAS ESTAS LIMITAÇÕES, SENDO VÁLIDAS APENAS AS 
LIMITAÇÕES APLICADAS LEGITIMAMENTE AO CLIENTE NA RESPETIVA JURISDIÇÃO. 
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Que termos adicionais regem esta Garantia? 

Poderão ser disponibilizados termos adicionais no nosso site em vuze.camera, incluindo nos 
termos de serviço, termos de venda e CLUF. 

Que leis regem esta Garantia? Dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável, os 
termos desta Garantia serão interpretados em conformidade com e regidos para todos os efeitos 
pelas leis substantivas do Estado de Israel sem ter em consideração conflitos de disposições 
legais.  

Como pode o Utilizador contactar-nos para solicitar Suporte?  

Além do formulário online de Apoio ao Cliente em www.vuze.camera/contact, o Utilizador pode 
também contactar a nossa equipa de Apoio ao Cliente em: support@vuze.camera. 
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Regulamentos e eliminação 
A câmara inclui componentes que não devem ser tratados como resíduos domésticos. Para obter 
informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, consulte: 
www.vuze.camera/support 

Declaração de conformidade da Comissão Federal de 
Comunicações (FCC) 
Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das Normas da FCC. O funcionamento 
está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências, e 
(2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências 
que possam causar um funcionamento indesejado. 

Industry Canada (ICES-003) 
Cet appareil numérique respecte les limites bruits radioélectriques applicables aux appareils 
numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils 
Numériques”, NMB-003 édictée par le Ministre Canadian des Communications. 

Tradução em português do aviso acima: 

Este aparelho digital não ultrapassa os limites de Classe B relativos a emissões de ruído 
radioelétrico de um aparelho digital estipulados na norma relativa a equipamento que causa 
interferências com o título “Aparelho digital”, ICES-003 do Departamento de Comunicações 
canadiano. 

Para obter mais informações relativamente a certificação e conformidade com regulamentos, 
consulte: 

www.vuze.camera/support 
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Regulamentos e eliminação 
A câmara inclui componentes que não devem ser tratados como resíduos domésticos. Para obter 
informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, consulte: www.vuze.camera/support 

Declaração de conformidade da Comissão Federal de 
Comunicações (FCC) 
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estipulados para um 
dispositivo digital de Classe B, de acordo com a secção 15 das Normas da FCC. Esses limites são 
concebidos para fornecerem proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação 
residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e 
utilizado em conformidade com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações 
de rádio. Contudo, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação 
específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão (o que 
é possível determinar desligando e ligando o equipamento), o utilizador é incentivado a tentar corrigir as 
interferências tomando uma ou mais das seguintes medidas: 

• Reorientar ou deslocar a antena de receção. 

• Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor. 

• Ligar o equipamento a uma tomada que esteja num circuito diferente do circuito ao qual o recetor está 
ligado. 

• Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/televisão para obter ajuda. 

ATENÇÃO:  

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo beneficiário deste dispositivo 
poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento. 

Informações relativas a exposição a RF (SAR) 
Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais relativos a exposição a ondas de rádio. Este 
dispositivo foi concebido e fabricado de modo a não ultrapassar os limites de emissões de exposição a 
energia de radiofrequência (RF) estipulados pela Comissão Federal de Comunicações do governo dos 
EUA. 

O padrão de exposição utiliza uma unidade de medição conhecida como SAR (“Specific Absorption Rate”, 
taxa de absorção específica). O limite de SAR estipulado pela FCC é de 1,6 W/kg. Os testes relativos a 
SAR são realizados utilizando posições de funcionamento padrão aceites pela FCC, com o equipamento 
sujeito a teste a transmitir com o nível de potência especificado em diferentes canais. 

A FCC concedeu uma autorização de equipamento para este dispositivo com todos os níveis de SAR 
comunicados considerados em conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC. As informações 
de SAR relativas a este dispositivo estão disponíveis na FCC, sendo possível encontrá-las na secção de 
visualização de concessão de www.fcc.gov/eot/ea/fccid após procura no seguinte identificador da FCC: 
2AKDRHE1VZ 

Canadá, avisos da Industry Canada (IC)  
Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS com isenção de licença da Industry Canada. O 
funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferências; 
(2) Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam causar um 

funcionamento indesejado do dispositivo. 

Canada, avis d’Industry Canada (IC)  
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et  

http://www.fcc.gov/eot/ea/fccid
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(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement 

Informações relativas a exposição a radiofrequência (RF)  
A potência de saída emitida do dispositivo sem fios é inferior aos limites de exposição a radiofrequência da 
Industry Canada (IC). O dispositivo sem fios deve ser utilizado de forma a minimizar a possibilidade de 
contacto humano durante o funcionamento normal.  
Este dispositivo foi avaliado e considerado em conformidade com os limites da taxa de absorção específica 
(“SAR”) quando utilizado em condições portáteis de exposição. 

Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) 
La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences 
radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du 
fonctionnement normal. 
Ce dispositif a été évalué pour et démontré conforme à la Taux IC d’absorption spécifique ("SAR") des 
limites lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’exposition portatifs 
Para obter mais informações relativamente a certificação e conformidade com regulamentos, consulte: 
www.vuze.camera/support 

A Humaneyes Technologies Ltd. declara por este meio que esta câmara VR 360 3D está em conformidade 
com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. 
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