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Qualquer alteração ou modificação feita neste 
dispositivo sem a aprovação expressa da Philips 
Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade 
do usuário para operar o equipamento.

Aviso

 
Este produto está em conformidade com 
os requisitos da Comunidade Européia para 
interferência de radiofreqüência.

 
Seu produto foi projetado e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados. 

 
Quando este símbolo de lata de lixo riscada 
estiver afixado a um produto, significa que ele 
se enquadra na Diretiva européia 2002/96/EC.
Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva 
local de produtos elétricos e eletrônicos.
Proceda de acordo com as normas locais e não 
descarte produtos antigos no lixo doméstico 
convencional. O descarte correto de produtos 
antigos ajuda a impedir possíveis conseqüências 
negativas para o meio ambiente e para a saúde 
humana.

  
Este produto contém pilhas cobertas pela 
Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo 
ser descartadas com o lixo doméstico.Informe-
se sobre as normas locais de coleta seletiva de 
pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir 
conseqüências negativas para o meio ambiente 
e a saúde humana.

1 Importante

Segurança

a	 Leia	estas	instruções.

b	 Guarde	estas	instruções.

c	 Preste	atenção	a	todos	os	avisos.

d	 Siga	todas	as	instruções.

e	 Não	use	este	equipamento	próximo	à	
água.

f	 Para	limpeza,	use	apenas	um	pano	seco.

g	 Não	obstrua	as	aberturas	de	ventilação.	
Faça	a	instalação	de	acordo	com	as	
instruções	do	fabricante.

h	 A	instalação	não	deve	ser	feita	perto	
de	fontes	de	calor,	como	aquecedores,	
grades	de	passagem	de	ar	quente,	fogões	
ou outros equipamentos (incluindo 
amplificadores)	que	geram	calor.	

i	 Use	somente	os	acessórios	especificados	
pelo fabricante. 

j	 Todos	os	serviços	técnicos	devem	ser	
prestados	por	profissionais	especializados.	
Os	serviços	técnicos	são	necessários	
quando o equipamento apresenta algum 
tipo	de	avaria,	como	fio	elétrico	ou	
plugue	danificado,	líquidos	derramados	
ou	objetos	caídos	no	interior	do	
equipamento,	equipamento	exposto	a	
chuva	ou	umidade,	operação	anormal	ou	
queda.

k	 O	equipamento	não	deve	ser	exposto	a	
respingos	de	líquidos.	

l	 Não	coloque	sobre	este	equipamento	
nada	que	possa	vir	a	danificá-lo	(por	
exemplo,	objetos	contendo	líquidos	e	
velas acesas). 

PT-BR
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Sempre leve o produto a um profissional para 
remover a bateria interna.

 

PT-BR
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2 Filmadora

Introdução
Com	essa	filmadora	portátil,	você	pode:
• Gravar filmes full HD (1080p) ou VGA 
• tirar fotos
• reproduzir fotos e vídeos salvos 

diretamente na tela de uma TV conectada
• publicar fotos ou vídeos salvos diretamente 

do PC/Mac

Conteúdo	da	caixa
Verifique se os itens a seguir estão na caixa:
• Filmadora
• Guia para início rápido
• Estojo
• Alça para pulso

PT-BR
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• Navegue para cima/para baixo em um 
menu.

• Altere um valor no menu de 
configurações.

• Durante a reprodução de vídeos, 
altere o volume.

• Execute determinada função 
conforme exibida no display.

Visão	geral	das	funções

 
a Alto-falante interno

b Display

c +/-
• No modo de captura, amplie/reduza 

o zoom.

a
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d	 Botão	disparador
• No modo de captura, tire uma foto 

ou inicie/interrompa a gravação de 
vídeos.

• No modo de reprodução, alterne 
para o modo de captura.

e 
• No modo de captura, alterne para o 

modo de reprodução.
• No modo de reprodução, reproduza 

um videoclipe selecionado.
• Confirme os ajustes.

f MICRO SD 
• Insira um cartão Micro SD.

g  / 
• Navegue para a direita/esquerda em 

um menu.
• Selecione uma opção do menu.
• No modo de reprodução, vá para a 

foto ou o videoclipe anterior/seguinte.
• No modo de captura, alterne para o 

menu de configurações.

h Conector USB

i 
• Remova o conector USB.

j	 Entrada	do	tripé

k	 Orifício	da	alça	para	pulso

l HDMI
• Conecte o aparelho à TV usando um 

cabo e um miniconector HDMI.

m 
• Ligue/desligue a filmadora.

n Lente

o Microfone embutido

p	 Botão	para	mudar	o	modo
• Alterne entre os modos de captura 

de fotos e gravação de vídeos.

PT-BR
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Para	desligar	a	filmadora:
• Pressione e segure .

 » A luz de fundo no display acende.

Dica

 • Para economizar energia, a filmadora desliga 
automaticamente após 3 minutos de inatividade.

Configuração	inicial
Ao ligar a filmadora pela primeira vez, um menu 
para seleção de idioma é exibido na tela.
1 Pressione +/- para selecionar um idioma.
2 Pressione  para confirmar.

 » Uma mensagem de boas-vindas será 
exibida rapidamente.

 » Uma caixa para ajuste de data e hora 
será exibida.

3 Pressione  para destacar [Yes].
 » Um menu para ajuste da data será exibido.

4 Pressione  /  para selecionar os campos 
de dia, mês e ano sucessivamente.

5 Pressione +/- para alterar o valor de cada 
campo.

6 Pressione  para confirmar o ajuste da 
data.

 » Um menu para ajuste da hora será 
exibido.

7 Pressione  /  para selecionar os campos 
de hora e minuto sucessivamente.

8 Pressione +/- para alterar o valor de cada 
campo.

9 Pressione  para confirmar o ajuste da 
hora.

 » A configuração inicial foi concluída.
 » A filmadora entrará no modo de captura.

Dica

 • Para saber mais sobre as configurações, consulte a 
seção “Usando a filmadora: ajustar configurações”.

3 Primeiros 
passos

Carregar	o	cartão	Micro	SD

 
1 Abra a tampa de proteção da entrada do 

cartão Micro SD.
2 Insira um cartão Micro SD (não fornecido) 

na entrada.
• Verifique se o cartão Micro USB é 

protegido contra gravação.
• Insira o cartão com os contatos de 

metal voltados para baixo.
3 Feche com segurança a tampa de 

proteção.

Ligar
• Pressione .

 » Para iniciantes, um menu para ajuste 
de data e hora é exibido (Consulte a 
seção “Primeiros passos: ajustar data e 
hora”).

 » A filmadora alternará para o modo de 
captura.

PT-BR
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  Selecionar um efeito especial
1 No modo de captura, pressione  para ir 

até as configurações de efeitos especiais.
2 Pressione +/- para selecionar um efeito 

especial.
3 Pressione  para confirmar e voltar para 

o modo de captura.
• Pressione  para cancelar e voltar 

para o modo de captura.

Carregar a bateria interna

 
1 Pressione  na parte inferior da filmadora 

para remover o conector USB.
2 Insira o conector USB em uma entrada 

USB do PC.
 » O indicador de status no botão 

disparador começará a piscar na cor 
laranja.

3 Espere até que o indicador de status pare 
de piscar e fique totalmente verde.

 » A bateria integrada está totalmente 
carregada.

Dica

 • A filmadora vem totalmente carregada para primeira 
utilização. 

 • Demora cerca de três horas para carregar totalmente a 
bateria integrada no PC.

Você também pode carregar a filmadora 
conectando um adaptador USB (não fornecido) 
à tomada. O tempo de carregamento é de 
aproximadamente duas horas.

PT-BR
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Reproduzir
1 No modo de captura, pressione  para 

entrar no modo de exibição.
 » O último videoclipe gravado será 

exibido automaticamente.

2 Pressione  /  para selecionar uma foto 
ou um videoclipe.

3 Se o arquivo selecionado for um 
videoclipe, pressione  para iniciar a 
reprodução.

Excluir	um	arquivo
1 No modo de reprodução, pressione  /  

para selecionar um arquivo.
2 Pressione + para entrar no modo de 

exclusão.
3 Pressione  para realçar [Yes] e confirmar 

a exclusão.
 » [Deleted!] será exibido rapidamente.

Visualizar
• No modo de reprodução, pressione -.

 » As miniaturas de seis arquivos serão 
exibidas em cada página.

 » Para selecionar um arquivo, pressione 
+/-/  / .

4 Usando a 
filmadora

Gravar	vídeo
1 Pressione o botão para mudar o modo 

para .
 » O tempo restante de gravação e a 

resolução selecionada serão exibidos 
no display.

2 Segure firmemente a filmadora e posicione 
a lente conforme necessário.

3 Pressione o botão disparador para iniciar a 
gravação.

 » Um indicador de tempo na cor 
vermelha será exibido no display.

 » O indicador de status no botão 
disparador começará a piscar na cor 
vermelha.

4 Pressione novamente o botão disparador 
para finalizar a gravação.

 » [Recording saved!] será exibido 
rapidamente.

Tirar fotos
1 Pressione o botão para mudar o modo 

para .
 » O tamanho do arquivo e a quantidade 

de fotos que ainda podem ser tiradas 
serão exibidos no display.

2 Segure firmemente a filmadora e posicione 
a lente conforme necessário.

3 Pressione levemente o botão disparador 
para ajustar o foco.

4 Pressione todo o botão disparador para 
tirar uma foto.

 » [Picture saved!] será exibido 
rapidamente.

PT-BR
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Opções do 
menu de 
configurações

Descrição

[Flash] Selecione um modo da 
lanterna: [On], [Off] ou [Auto].

[Resolution] Selecione uma resolução 
de vídeo: [Full HD] (para 
uma melhor qualidade de 
vídeo), [Sports HD] (para 
filmar objetos em rápida 
movimentação) ou [Standard] 
(para um tamanho de arquivo 
de vídeo reduzido).

[Photo	Size] Selecione o tamanho das fotos 
a serem salvas (maior tamanho 
e resolução de foto).

[Scene] Selecione um modo 
automático de exposição 
adequado para facilitar a 
captura.

[F/S Detect] Ative/desative a detecção de 
rosto e sorriso.

[Dual 
recording]

Grave vídeos full HD e QVGA 
compactados ao mesmo 
tempo.

[Autoplay] Inicie a reprodução automática 
quando a filmadora estiver 
conectada a um PC.

[Pre-record] Ative/desative a pré-gravação 
de 3 segundos.

[Capture 
sound]

Ative/desative a captura de 
som.

[Date] Ajuste a data.
[Time] Ajuste a hora.
[Language] Selecione o idioma do menu 

desejado.
[Format SD 
card]

Apague o conteúdo do cartão 
Micro SD.

[TV system] Altere essa configuração se a 
saída de vídeo não for exibida 
corretamente na TV.

Opções	durante	a	
reprodução	de	vídeo

Retroceder/Avançar	rapidamente
• Durante a reprodução de vídeo, pressione 

e segure  / .
• Para voltar à velocidade normal, solte 

 / .

Ajustar o volume
• Durante a reprodução de vídeo, pressione 

+/-.

Ajustar	configurações
1 No modo de captura, pressione .

 » Um menu de configurações será 
exibido.

2 Pressione +/- para realçar uma opção.
3 Pressione  /  para selecionar um ajuste.
4 Pressione  para confirmar o ajuste e 

voltar para o modo de captura.

PT-BR
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Instalar	e	utilizar	o	software	
da	filmadora

Aviso

 • Se você remover o software fornecido, não poderá 
adquirir outro gratuito da Arcsoft.

Com o software (ArcSoft MediaImpression 
HD Edition) disponível na memória interna da 
filmadora, você pode importar, editar, arquivar 
ou publicar as fotos/os vídeos facilmente.

Nota

 • O software fornecido funciona somente em PCs com 
os sistemas operacionais Microsoft® Windows® XP, 
Vista e Windows 7.

 • Ao conectar a filmadora a um Mac, use o software 
iMovie para importar e editar as fotos/os vídeos 
diretamente no Mac.

Instalar	o	software	da	filmadora
1 Conecte a filmadora ao PC (consulte a 

seção “Primeiros passos” > “Carregar a 
bateria integrada”).

2 Se o software não for instalado 
automaticamente, encontre e clique no 
ícone de instalação em Meu computador\
CAM102B.

3 Siga as instruções na tela para concluir a 
instalação do software.

5 Desfrutar 
ainda mais dos 
recursos da 
filmadora

Visualizar	vídeos	ou	fotos	na	
TV

  
1 Conecte um cabo HDMI (não fornecido):

• à HDMI entrada da filmadora (requer 
um miniconector HDMI)

• à entrada HDMI de uma HDTV
2 Selecione um arquivo e inicie a 

reprodução.

PT-BR
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Instalar	e	utilizar	o	software	da	
filmadora
1 No PC, clique em Iniciar\Todos os 

programas\ArcSoft MediaImpression HD 
Edition.

 » A tela principal do software será 
exibida.

  
2 Clique em uma opção para selecionar a 

operação correspondente.
3 Siga as instruções na tela para concluir a 

operação.

Transferir	vídeos/fotos	para	o	PC/Mac
1 Conecte a filmadora ao PC/Mac (consulte 

a seção “Primeiros passos” > “Carregar a 
bateria integrada”).

 » Pode demorar algum tempo para que 
o PC/Mac reconheça a filmadora. 

2 Encontre os vídeos/as fotos em Meu 
computador\CAM102B\DCIM\100MEDIA 
ou Meu computador\CAM102B SD\
DCIM\100MEDIA.

3 Copie as fotos/os vídeos desejados na 
pasta designada no PC/Mac.

Dica

 • Você também pode importar os arquivos de vídeo/
imagem usando o software da filmadora (para PC) ou 
o iMovie (para Mac).

PT-BR
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Resolução do 
vídeo

Full HD (1080p 30) 1440 
X 1080 (30 qps)
HD (720p 30) 1280 X 
720 (30 qps)
VGA (4:3) 640 X 480  
(30 qps)

Formato de 
compactação do 
áudio

AAC

Pilha Íon e lítio de 700 mAh 
(integrada)

Interface do PC Porta mini USB 2.0
Sistemas 
compatíveis

Windows XP/Vista/
Windows 7, Mac 
(somente armazenamento 
em massa)

Saída da TV NTSC/PAL selecionável e 
mini HDMI (tipo C)

Peso 0,06 kg
Dimensões 
(P x A x L)

 
55,3 x 99,4 x 17,3 mm

6	 Especificações	
técnicas

As informações do produto estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.

Sensor de imagens Sensor CMOS 5 MP de 
1/3,2”

Modos de 
operação

Gravação de vídeos e 
captura de fotos

Lente (com foco) Fixa
Modo de foco Fixo
Alcance do foco 0,7 m ao infinito
Abertura F2.8
Zoom digital 2X
Controle de 
exposição

Automático

Compensação de 
exposição

-2.0 ~ 2.0EV

Equilíbrio de 
branco

Automático

Desligamento 
automático

3 minutos

Memória 128MB + Entrada para 
cartão Micro SD 

Tipo de 
disparador

Eletrônico

Velocidade do 
disparador

1/2 ~ 1/4000 segundo

Formato do 
arquivo de 
imagens

JPEG

Formato de 
compactação de 
vídeo

 *.MP4 (H.264)

PT-BR
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Por	que	as	fotos/os	vídeos	ficam	embaçados?
 • Ao tirar fotos/gravar vídeos, segure 

firmemente a filmadora.
 • Durante a gravação de vídeos, não mova a 

filmadora rápido demais.
 • Se necessário, use um tripé (não 

fornecido).

Por	que	as	fotos/os	vídeos	ficam	distorcidos	
na	tela	da	TV?
 • Selecione o sistema de TV adequado.

Por	que	não	há	saída	AV	quando	eu	conecto	a	
filmadora	à	TV	usando	um	cabo	HDMI?
 • Ligue a filmadora e reconecte o cabo 

HDMI.

Como	carregar	a	filmadora?
 • Você pode carregar a filmadora usando 

o conector externo USB. Quando você 
conectar a filmadora ao PC/notebook, ela 
carregará automaticamente. Você também 
pode conectar a filmadora usando o 
conector USB externo em um carregador 
USB. 

Por	quanto	tempo	devo	carregar	a	filmadora?
 • A filmadora vem totalmente carregada 

para primeira utilização. Se a filmadora 
estiver conectada ao PC/notebook, o 
tempo de carregamento será de três horas. 
Se a filmadora estiver conectada a um 
adaptador USB, o tempo de carregamento 
será de duas horas.

Onde posso encontrar um adaptador para 
carregar	a	bateria	da	CAM102B?
A CAM102B pode ser carregada em 
adaptadores USB comuns, que podem ser 
facilmente encontrados em lojas de produtos 
eletrônicos. A CAM102B também é compatível 
com adaptadores para iPhone.

Como	retroceder/avançar	rapidamente	na	
filmadora?
 • Você pode avançar rapidamente durante 

a reprodução de um filme pressionando 
o botão direito por dois segundos. Você 
pode retroceder durante a reprodução de 

7 Perguntas 
frequentes 
(FAQ)

Por	que	a	filmadora	não	responde?
 • Pode ser que a filmadora esteja desligada. 

Ligue a filmadora (consulte a seção 
“Primeiros passos”’ > “Ligar a filmadora”).

 • Talvez a bateria integrada esteja 
descarregada. Carregue a bateria (consulte 
a seção “Primeiros passos” > “Carregar a 
bateria integrada”).

Por	que	a	mensagem	[Memory	full!]	é	exibida	
quando	tento	gravar?
 • Verifique se o cartão Micro SD foi inserido 

corretamente (consulte a seção “Primeiros 
passos” > “Carregar o cartão Micro SD”).

 • Talvez a memória esteja cheia. Salve os 
vídeos/as fotos em um computador 
(consulte a seção “Desfrutar ainda mais 
dos recursos da filmadora” > “Transferir 
vídeos/fotos para o PC/Mac”). Em seguida, 
exclua os arquivos da filmadora ou apague 
a memória.

Qual	é	a	quantidade	de	memória	necessária	
para	1	hora	de	gravação	em	Full	HD?
 • A filmadora utiliza aproximadamente 4 GB 

em 1 hora de gravação em Full HD. Em 
gravações mais complexas (por ex.: vídeo 
com diversos movimentos ou inclinações), 
a filmadora utiliza mais memória. Isso 
mantém a qualidade do vídeo, porém 
consome mais memória.

Por	que	eu	não	tenho	acesso	às	pastas	da	
filmadora	que	estão	no	computador?
 • Verifique se a conexão USB foi realizada 

corretamente.
 • A filmadora desliga automaticamente 

15 minutos após a conexão com o 
computador. Você pode pressionar  
para ligá-la novamente.

PT-BR
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Como conectar o aparelho a um PC/
notebook	com	Windows?
 • Conecte a filmadora ao PC/notebook via 

USB. Quando conectado à porta USB do 
PC, o conector externo USB é totalmente 
compatível com a filmadora. Para 
compartilhar e editar facilmente, instale o 
software (Media Impression HD) fornecido 
com a filmadora.

Como	conectar	o	aparelho	a	um	Mac?
 • A filmadora funciona no Mac via USB. 

Quando conectado à porta USB, o 
conector externo USB é totalmente 
compatível com a filmadora. A filmadora 
funciona perfeitamente com o software 
iMovie, que faz parte do pacote iLife 
fornecido com o Mac. Para transferir 
vídeos usando o iMovie, basta conectar 
a filmadora ao Mac via USB, executar o 
iMovie e iniciar a importação clicando no 
ícone da filmadora. Selecione “Use original 
quality” (Usar qualidade original) para 
garantir a melhor qualidade e manter os 
arquivos no tamanho ideal.

Como	reproduzir	os	vídeos	na	TV?
 • Para reproduzir os vídeos na TV, verifique 

se a sua TV aceita entrada HDMI. Se sim, 
use um conector HDMI (mini HDMI para 
HDMI padrão).

Por	que	não	há	proteção	para	a	lente?
 • A filmadora não possui proteção para a 

lente, pois é simples e sem complicação. A 
filmadora é feita de materiais resistentes 
que não arranham durante o uso normal. 
Fornecemos um estojo para viagem que 
evita danos à sua filmadora durante o 
transporte.

Qual	é	o	formato	de	gravação	da	filmadora?
 • A filmadora utiliza o mesmo formato de 

vídeo que a tecnologia Blu-ray: H.264. 
Esse formato avançado oferece excelente 
qualidade de imagem HD.

um filme pressionando o botão esquerdo 
por dois segundos.

A	filmadora	parou	de	responder.
 • Caso a filmadora pare de responder, você 

pode reiniciá-la manualmente. O botão 
de reinicialização fica localizado abaixo 
da tampa da conexão HDMI. Nessa 
área, possível ver uma pequena entrada 
acima da conexão HDMI. Use um objeto 
fino (como uma caneta) para pressionar 
levemente o botão de reinicialização. 
Após reinicializar a filmadora, ligue-a e a 
configure novamente.

Por	que	às	vezes	a	filmadora	não	grava	a	cor	
exata?
 • Para gravar em ambientes internos e 

externos sem alterar as configurações, a 
filmadora possui um recurso de correção 
de equilíbrio de branco. Isso permite gravar 
em ambientes internos e externos em que 
a intensidade de luz é alterada. Ao mover 
a filmadora rápido demais em ambientes 
internos e externos, ela pode demorar 
algum tempo para corrigir a imagem. Em 
alguns casos, a cor pode ficar um pouco 
diferente. Entretanto, após alguns segundos, 
isso é corrigido automaticamente pela 
filmadora.

É	possível	conectar	a	filmadora	diretamente	
à	porta	USB	da	TV/do	Blu-ray	player/aparelho	
de	DVD	ou	Home	Cinema?
 • O plugue USB serve para compartilhar 

vídeos/fotos com o PC ou notebook. É 
possível conectar a CAM102B na TV, no 
Blu-ray player/Aparelho de DVD ou Home 
Cinema (se o host desse aparelho for 
compatível) e exibir as fotos que estão 
armazenadas na filmadora diretamente 
nesses aparelhos. Para reproduzir os vídeos 
da CAM102B, é necessário que o host 
seja compatível com o formato de arquivo 
H.264 da filmadora. A maioria dos Blu-ray 
players disponíveis são compatíveis com 
esse formato.

PT-BR
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O	que	significa	pré-gravação?
 • Com o botão de pré-gravação, você nunca 

mais perderá nenhum momento. Ao ativar 
a função de pré-gravação, a filmadora 
gravará o vídeo três segundos antes de 
você apertar o botão de gravação. Dessa 
forma, quando você for reproduzir um 
filme gravado, verá automaticamente os 
três segundos antes de ter pressionado 
o botão de gravação. Essa função pode 
ser útil para gravação de momentos 
inesperados. Nessa função, a bateria 
funcionará normalmente, ou seja, não 
descarregará rapidamente.

Dicas	sobre	a	gravação	de	vídeo
 • Com essa filmadora, você pode reviver 

os melhores momentos. Para curtir essas 
lembranças da melhor maneira possível, 
aqui vão algumas dicas:
• Ao gravar vídeos, segure firmemente 

a filmadora.
• Não mova a filmadora rápido demais 

ao incliná-la, pois será difícil visualizar a 
imagem ao reproduzi-la novamente.

• Tente gravar de diferentes ângulos: 
por exemplo, da lateral para frente 
ou até mesmo de baixo para frente. 
Você também pode juntar diferentes 
segmentos do vídeo com o software 
incluso para PC

PT-BR
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validade imprescindível

consumidor
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