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1. Conteúdo do produto 
 

− 1 armadilha fotográfica PIE1023 

− 1 antena 

− 1 cabo USB 

− 1 correia de fixação 

− 1 manual de utilização 
 

2. Apresentação do produto 
 
 
 

Figura 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 
 

 
Figura 3 

 
 
 
 

Luz indicadora 

Sensor de luminosidade 
(dia/noite) 

Sensor PIR 

Objetiva 

Compartimento para pilhas 

Entrada cartão SD 

Porta USB 

Entrada cartão SD 

28 LED infravermelhos 

30 LED infravermelhos 
(podem ser desativados) 

Entrada cartão 
SIM 

Tampa porta para 
alimentação externa 
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Figura 4 

 
 
 
 

3. Alimentação 
 

3.1. Pilhas 
 
O equipamento funciona com 12 pilhas AA. Pode utilizar pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis Ni-MH. 
Pode comprar pilhas AA alcalinas ou Ni-MH em qualquer altura no site www.numaxes.com. 
Selecione o tipo de pilhas que utiliza na definição “Tipo de pilhas” para obter uma melhor autonomia. 
Antes de introduzir ou retirar as pilhas, o equipamento deve ser desligado (seletor na posição OFF). 
Tenha o cuidado de respeitar as polaridades indicadas no compartimento das pilhas quando as instalar. Pilhas instaladas no sentido errado 
podem causar mau funcionamento. 
Recomendamos vivamente que troque as pilhas quando o ícone do nível da bateria no ecrã ou nas fotografias aparecer vazio. 
NOTA: Não misture os tipos de pilhas. Isto pode causar danos permanentes no equipamento e estes não estão cobertos pela garantia. 
 

3.2. Painel solar 
 
O equipamento pode funcionar com a maioria dos painéis solares com bateria de lítio de 12V/2A integrada. 
No entanto, como as pilhas AA Ni-MH recarregáveis requerem uma tensão mais alta para recarregarem, o painel solar não conseguirá 
recarregar as pilhas Ni-MH colocadas no compartimento das pilhas. 
 

3.3. Adaptador de corrente 
 
O equipamento também pode funcionar com um adaptador de corrente 12 V/2 A. Recomendamos retirar as pilhas quando se utilizar um 
adaptador de corrente. O adaptador de corrente é recomendado quando o equipamento é utilizado por razões de segurança. 
 

4. Cartão SD 
 
Deve ser instalado um cartão de memória (de 4 GB a 32 GB - classe 10, no mínimo) para que o equipamento funcione. Quando a câmara está 
no modo "SETUP", se não estiver inserido nenhum cartão SD, aparece no ecrã "Sem cartão SD". 
Antes de introduzir ou retirar o cartão SD, o equipamento deve ser desligado (seletor na posição OFF). Se não o fizer, poderá causar a perda 
ou deterioração dos ficheiros já gravados no cartão de memória. 
Quando o cartão SD está cheio, aparece no ecrã "Memória cheia". 
 

5. Instalação da antena 
 
Prenda a antena, aparafusando-a na respetiva entrada no topo da câmara. Assegure-se de que encaixa firmemente, mas não aperte 
demasiado. 
 

6. Ligação USB 
 
Quando o equipamento é ligado a um PC através do cabo USB, o ecrã mostra "MSDC", prima "MENU" uma vez, "MSDC" é substituído por "PC 
Cam", o equipamento já pode ser usado como câmara Web. Prima novamente "MENU" para sair do modo câmara Web. 
 

7. Início rápido 
 

7.1. Como iniciar a câmara? 
 
Para ligar o equipamento, coloque o seletor na posição "ON" (o ecrã LCD não se acende quando coloca o seletor na posição "ON"). 
NOTA: o equipamento é entregue pré-programado com as predefinições de fábrica. Para testá-lo, basta introduzir um cartão SD e pilhas 
e depois ligá-lo (seletor na posição "ON"). 

Botão MENU 

Botões de navegação 

/// 
Seletor 3 posições: 

ON (Funcionamento) 
Configuração (Definição) 

OFF (Paragem) 

Botão OK 
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7.2. Como definir as funções? 
 

− Coloque o seletor na posição "SETUP" (o ecrã LCD acende-se), depois, prima o botão "MENU" para entrar no menu de definições. 

− Utilize os botões de navegação "", "", ""ou ""para selecionar as suas definições preferidas, prima "OK" para confirmar 
e guardar as alterações, prima "MENU" para sair da página. 

− Coloque o seletor na posição "ON" para permitir que a câmara funcione no modo de deteção PIR. 

− A luz indicadora à frente do produto pisca 5 vezes antes de mudar para o modo de funcionamento automático PIR. 
NOTA: para algumas definições, tem de premir "MENU" para gravar e sair da configuração após premir "OK" para confirmar (N.º da armadilha, 
Intervalo de tempo, Horários fixos, Palavra-passe). 
 

7.3. Como ligar o equipamento à rede? 
 

− O equipamento introduzirá automaticamente as definições MMS e 3G quando o cartão SIM for introduzido. 

− Se aparecer a mensagem "Falha definição SIM auto, definir manualmente” no ecrã, tem de alterar "Definição SIM" de "Definição auto" 
para "Definição manual" e, em seguida, tem de introduzir as definições MMS e 3G em "Definição manual". 

− Introduza o número de telemóvel e o endereço de correio eletrónico dos destinatários das fotografias. 

− Se preferir que o dispositivo utilize apenas 3G, introduza as contas de correio eletrónico e eliminar as definições MMS. 
NOTA: se quiser utilizar o seu servidor SMTP para enviar as fotografias, altere "SMTP" de "Predefinido" para "Manual” concluir 
a configuração. 

− Se não configurar o SMTP, o equipamento enviará as fotografias para os números de telemóvel e endereços de correio eletrónico 
utilizando MMS. 

 

8. Funcionamento 
 

8.1. Visualizar as fotografias ou os vídeos no ecrã da câmara 
 

− Coloque o seletor na posição "SETUP". 

− Prima "” para entrar na função de reprodução e depois prima “” e “” para selecionar. 

− Prima "OK" para ver as fotografias/vídeos. 

− Prima “” para sair. 
 

8.2. Apagar fotografias/vídeos na câmara 
 

− Coloque o seletor na posição “SETUP”. 

− Prima "” para entrar na função de reprodução e, em seguida, prima “” e “” para selecionar. 

− Prima "MENU", selecione "Apagar" e, em seguida, prima "OK". 

− Selecione "Um" (apagar a fotografia/vídeo selecionado) ou "Tudo" (apagar todas as fotografias/vídeos) e prima "OK". 

− Se selecionou "Um", aparecerá a mensagem "Apagar este ficheiro?” no ecrã, selecione "Sim" ou "Não" e, em seguida, prima "OK". 

− Se selecionou "Tudo", aparecerá a mensagem "Apagar tudo?” no ecrã, selecione "Sim" ou "Não" e, em seguida, prima "OK". 

− Prima “MENU” para sair. 
 

8.3. Formatar o cartão SD 
 

− Coloque o seletor na posição “SETUP”. 

− Prima "” para entrar na função de reprodução. 

− Prima "MENU", selecione "Formatar" e, em seguida, prima "OK". 

− Seleciona "Sim" ou "Não". Se selecionou "Sim", aparecerá a mensagem "Tem a certeza?” no ecrã, selecione "Sim" ou "Não” e, 
em seguida, prima "OK". 

− Prima “MENU” para sair. 
 

8.4. Encerramento automático 
 
No modo “SETUP”, o equipamento desliga-se automaticamente se nenhum botão for premido durante 3 minutos. Coloque o seletor na 
posição "OFF" e, em seguida, volte para a posição "SETUP" se quiser continuar com as definições. 
NOTA: o equipamento permanece em modo "SETUP" se o equipamento estiver numa página de configuração. 
 

8.5. Menus de configuração - lista de parâmetros e definições 
 
Coloque o seletor na posição "SETUP”, depois, prima "MENU" uma vez para entrar nas definições. 

Pode navegar pelas definições utilizando os botões de navegação "", "", "” ou "". Prima "OK" para selecionar, "MENU" para voltar 
à página anterior, e "MENU" para alternar entre letras, números e símbolos. 
 
NOTA: para algumas definições, o utilizador tem de premir "MENU" para gravar e sair da configuração após premir "OK" para confirmar (N.º da 
armadilha, Intervalo de tempo, Horários fixos, Palavra-passe). 
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Cam PIR 3G Outro  Cam PIR 3G Outro 

N.º armadilha fotográfica OFF  Modo Rajada 1 foto 

Modo de captura   Resolução de vídeo HD 

LED Flash Total  Duração do vídeo 05 

Resolução de foto 5MP    

Modo noturno     

 Sair  Def.   Sair  Def. 

 

Cam 

Parâmetros Definições disponíveis (predefinição a negrito) 

N.º armadilha fotográfica ON/OFF 

Selecione "ON" e prima "OK" para atribuir um número ao equipamento (4 dígitos). Isto pode ajudá-lo 
a identificar onde e com que equipamento foi tirada uma fotografia. 

Modo de captura Foto/Vídeo/Foto + Vídeo 

− Foto: o equipamento só tirará fotografias de acordo com as definições dos parâmetros "Fotos em 
rajada" e "Resolução de foto". 

− Vídeo: o equipamento só realizará vídeos de acordo com as definições dos parâmetros "Duração 
do vídeo" e "Resolução de vídeo". 

− Foto + Vídeo: o equipamento tira primeiro uma fotografia ou fotografias e, em seguida, realiza um 
vídeo de acordo com as definições para "Fotos em rajada", "Resolução de foto", "Duração do 
vídeo" e "Resolução de vídeo". 

Flash LED Total/Parcial 

− Total: os 58 LED infravermelhos funcionarão num ambiente escuro. 

− Parcial: os 30 LED infravermelhos por baixo do equipamento estão desativados. 

Resolução de foto 12 MP (4032x3024)/8 MP (3264x2448)/5 MP (2560x1920) 

Modo noturno Alcance máximo/Equilibrado/Desfocagem mínimo 

− Alcance máximo: esta definição proporciona uma exposição mais longa para aumentar o alcance 
do flash infravermelho para uma melhor visão noturna (pior qualidade de imagem). 

− Desfocagem mínima: esta definição proporciona uma exposição mais curta para minimizar 
a desfocagem do movimento para uma melhor qualidade de imagem (alcance de flash 
infravermelho reduzido). 

− Equilibrado: esta definição oferece uma combinação das duas opções anteriores. 

Modo Rajada 1 foto/2 fotos/3 fotos/4 fotos/5 fotos 

1 a 5 fotos por disparo 

Resolução de vídeo FULL HD – 1080P (1920x1080)/HD – 720P (1280x720)/VGA (640x480) 

Duração do vídeo 05-59 segundos - Duração predefinida do vídeo: 10 segundos 

 
 

Cam PIR 3G Outro 

Sensibilidade PIR  

Intervalo PIR OFF 

Intervalo de tempo OFF 

Horários fixos OFF 

  

 Sair  Set 

 
 

PIR 

Parâmetros Definições disponíveis (predefinição a negrito) 

Sensibilidade PIR Alta/Média/Baixa 

Uma sensibilidade alta 1) é mais sensível aos movimentos de sujeitos pequenos; 2) tem uma distância 
de deteção mais longa; 3) permite ao sensor detetar facilmente uma diferença de temperatura entre 
o corpo do sujeito e a temperatura ambiente; 4) facilita a ativação da câmara. 

MENU OK MENU OK 

MENU OK 
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Num ambiente de alta temperatura, a câmara tem dificuldade em distinguir o calor corporal dos 
sujeitos do calor ambiente, por isso, recomendamos a utilização de sensibilidade alta. 

É aconselhável utilizar a sensibilidade baixa num ambiente com muita interferência, como vento 
quente, fumo, proximidade de uma janela, etc. 

Intervalo PIR OFF/ON (intervalo PIR predefinido: 20 segundos) 

Selecione "ON" e, em seguida, prima "OK" para definir o intervalo desejado entre a captura de uma 
fotografia/vídeo quando o movimento é detetado. Esta função permite evitar captar demasiadas 
fotografias/vídeos. 

Exemplo: se o intervalo PIR estiver definido para 00:01:00, a câmara aguarda 1 minuto entre cada 
captura de fotografia/vídeo, mesmo que seja detetado movimento. 

Intervalo PIR configurável de 00:00:005 a 23:59:59 

NOTA: não definir Intervalo PIR e Intervalo de Tempo para "ON" ao mesmo tempo. 

Intervalo de tempo OFF/ON 

O parâmetro "Intervalo de tempo" permite definir a frequência com que uma fotografia ou vídeo são 
capturados automaticamente (seja detetado ou não movimento). O equipamento captará fotografias 
ou vídeos automaticamente no intervalo de tempo indicado. 

Selecione "ON" e, em seguida, prima "OK" para definir o intervalo de tempo entre cada captura de 
fotografia/vídeo automática (o sensor PIR do equipamento ligar-se-á). 

Exemplo: se o intervalo de tempo estiver definido para 00:30:00, o equipamento captará 
automaticamente uma fotografia/vídeo a cada 30 minutos. 

Intervalo de tempo configurável de 00:00:005 a 23:59:59. 

NOTA: não definir Intervalo PIR e Intervalo de Tempo para "ON" ao mesmo tempo. 

Horários fixos OFF/ON 

Todos os dias, o equipamento só funcionará durante esse lapso de tempo. 

Selecione "ON" e prima "OK" para programar a hora de início (HH:MM) e a hora de fim (HH:MM) do 
intervalo horário durante o qual o equipamento funcionará. 

Exemplo: se a definição for entre as 15:00 - 18:00; todos os dias, o equipamento só funcionará entre as 
15:00 e as 18:00. 

 

Cam PIR 3G Outro  Cam PIR 3G Outro 

Ativação 3G ON  FTP ON 

Definição SIM Definição 
auto 

 Destinatários  

Definição manual   PIN cartão SIM  ON 

MMS ON  SMTP/FTP tamanho foto S 

SMTP D  Envios/dia Ilimitado 

 Sair  Set   Sair  Set 

 

Cam PIR 3G Outro 

Ctrl SMS Por clique 

Relatório diário OFF 

  

  

  

 Sair  Set 

 

3G 

Parâmetros Definições disponíveis (predefinição a negrito) 

Ativação 3G ON/OFF 

A função 3G pode ser desativada. 

Definição SIM Definição automática/Manual 

O equipamento entrará automaticamente na definição MMS e 3G quando o cartão SIM for introduzido. 

Se a mensagem “Falha de definição SIM, definir manualmente” aparecer no ecrã, altere de “Definição 
auto” para “Definição manual”, depois, introduza as definições MMS e 3G no parâmetro seguinte 
“Definição manual”. 

MENU 

MENU 

MENU OK 

OK 

OK 
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Definição manual MMS/3G 

Introduza as informações abaixo manualmente se a sua operadora não puder ser detetada 
automaticamente pela câmara. 

− MMS 

Contacte a sua operadora para obter as seguintes informações e introduza-as manualmente: 
URL/APN/IP/Porta (nome de utilizador e palavra-passe, se necessário). 

NOTA 1: com as informações MMS introduzidas, o equipamento pode enviar as fotografias para 
os números de telemóvel e endereços de correio eletrónico que tiver indicado. Se as informações 
MMS introduzidas estiverem incorretas, os números de telemóvel e os endereços de correio 
eletrónico não poderão receber as fotografias enviadas pelo equipamento. 

NOTA 2: os endereços de correio eletrónico só recebem as fotografias via SMTP se o parâmetro 
SMTP estiver ligado. 

− 3G 

Introduza o APN 3G da sua operadora, bem como o nome de utilizador e a palavra-chave 
correspondentes. 

NOTA 1: o SMTP e o FTP só podem funcionar se introduzir as informações 3G. 

NOTA 2: não é necessário introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe do APN. No entanto, 
algumas operadoras podem exigir esta palavra-passe para ativar a função GPRS. Para obter mais 
detalhes, contacte a sua operadora. 

MMS ON/OFF 

Pode optar por permitir que as fotografias sejam enviadas para o seu telemóvel via MMS, selecionando 
"ON". 

SMTP Predefinido/Manual/OFF 

O equipamento vem com predefinições SMTP, basta introduzir os endereços de correio eletrónico dos 
destinatários das fotografias no parâmetro "Destinatários". 

Preencha os seguintes parâmetros se quiser utilizar o seu próprio servidor SMTP: 

− Introduza o servidor IP do seu correio eletrónico. 

Exemplo: Hotmail IP: smtp.live.com/Gmail IP: smtp.gmail.com 

− Introduza a porta do seu correio eletrónico. 

A porta da maioria dos correios eletrónicos é 25. 

− Introduza a palavra-passe do seu correio eletrónico. 

NOTA 1: o SMTP só envia fotografias para endereços de correio eletrónico registados; se as definições 
SMTP introduzidas estiverem incorretas, os endereços de correio eletrónico não poderão receber as 
fotografias enviadas pelo equipamento. 

NOTA 2: quando o SMTP está configurado para funcionar, os MMS deixam de enviar as fotografias para 
os endereços de correio eletrónico. 

FTP ON/OFF 

− Introduza o IP do seu servidor FTP. 

Exemplo: IP Servidor FTP: ftp://dianwan2008.gipc.net/ - Introduzir: dianwan2008.gipc.net 

Gmail IP: smtp.gmail.com 

− Introduza a porta do seu servidor FTP. 

A porta da maioria dos servidores FTP é 21. 

− Introduza a palavra-passe do seu servidor FTP. 

NOTA: o FTP só carrega as fotografias na conta FTP definida; se as definições FTP introduzidas 
estiverem incorretas, a conta FTP não poderá receber as fotografias enviadas pelo equipamento. 

Destinatários Números de telemóvel/Endereços de correio eletrónico 

Números de telemóvel: introduza o número de telemóvel do(s) destinatário(s) (1 ou 2 números). 

Endereços de correio eletrónico: introduza o endereço de correio eletrónico do(s) destinatário(s) 
(1 ou 2 endereços). 

PIN cartão SIM Pode ignorar este parágrafo se o seu cartão SIM já tiver sido ativado. 

− Durante a procura de sinal no modo SETUP, o equipamento verificará se o cartão SIM 
introduzido está ativado. 

− Após a procura de sinal, a mensagem "Introduzir código PIN" aparecerá no ecrã LCD se o seu 
cartão SIM não estiver ativado (a mensagem não aparecerá se o seu cartão SIM estiver 
ativado). 

− O parâmetro "PIN cartão SIM", que estava cinzento antes, ficará configurável na página "3G” 
do menu. 



PIE1023 - Índice D – Setembro 2020 8/12 

− Introduza o código PIN no parâmetro "PIN cartão SIM". O equipamento desligar-se-á 
automaticamente. Quando o reiniciar, ativará automaticamente o cartão SIM durante 
a procura de sinal. 

NOTA:  

− A mensagem "Introduzir código PIN" reaparecerá no ecrã LCD se tiver introduzido o código PIN 
errado. 

− Introduza novamente o código PIN se vir a mensagem "Introduzir código PIN" novamente após a 
procura de sinal. 

− Pode fazer 3 tentativas de ativação do cartão SIM; será bloqueado se o código PIN estiver errado 
nas 3 tentativas de ativação. Sugerimos, portanto, que confirme o seu PIN antes de o reintroduzir. 

− Insira o cartão SIM no seu telemóvel para o desbloquear utilizando o código PUK após três 
tentativas de ativação falhadas, como descrito acima. 

SMTP/FTP tamanho foto 640x480 (S = tamanho pequeno)/1920x1440 (L = tamanho grande) 

As fotografias enviadas por SMPT ou FTP podem ser de tamanho pequeno (640x480 pixels) ou de 
tamanho grande (1920x1440 pixels). 

NOTA: 

− O equipamento envia as fotografias para os números de telemóvel introduzidos apenas por MMS. 

− O equipamento só envia as fotografias para os endereços de correio eletrónico introduzidos por 
MMS se o parâmetro SMTP não estiver configurado. 

− O equipamento só envia fotografias para as contas de correio eletrónico introduzidas por SMPT se 
o parâmetro SMTP estiver configurado. 

Envios/dia Ilimitado/01 – 99 

Exemplo: se o utilizador escolher 50, o equipamento só enviará 50 fotografias por dia. O resto das 
fotografias tiradas não serão enviadas, apenas armazenadas no cartão SD. 

Ctrl SMS 

(Controlo remoto do 
equipamento através dos 
comandos enviados por SMS) 

Por clique/Sempre 

− Por clique (recomendado se estiver a usar pilhas): o equipamento só poderá mudar e gravar as 
definições feitas remotamente quando a câmara for acionada para tirar uma fotografia ou fazer 
um vídeo. 

− Sempre (recomendado se utilizar uma fonte de alimentação externa pois esta opção consome 
muita energia): o módulo GPRS do equipamento estará sempre em modo de espera; 
as definições da câmara podem ser alteradas e gravadas assim que enviar as mensagens SMS do 
controlo remoto. 

ATENÇÃO: Devido a uma reconfiguração das redes FREE, o controlo remoto por SMS com um cartão 
SIM GREE no equipamento funciona apenas "por clique". 

Relatório diário OFF/ON 

Se quiser que o equipamento lhe envie um relatório diário, selecione "ON" e introduza a hora a que 
quer que o relatório seja enviado. 

Conteúdo do relatório diário: N.º IMEI do equipamento, CSQ (intensidade do sinal): 0-31, n.º da 
armadilha, temperatura, data e hora, energia restante, informações no cartão SD, número total de 
fotografias tiradas, fotografias enviadas pelo equipamento. 

 

Cam PIR 3G Outro  Cam PIR 3G Outro 

Idioma PT  Gravação em loop OFF 

Data/Hora   Voltar às definições de fábrica  

Marcador temporal ON  Password OFF 

Tipo de pilhas ALK  Informações do produto  

Frequência 50 Hz    

 Sair  Set   Sair  Set 

 

Outro 

Parâmetros Definições disponíveis (predefinição a negrito) 

Língua English/Français/Español/Deutsch/Italiano/Nederlands/Português/PycckИЙ/Slovenčina 

Data/Hora DD:MM:AA/HH:MM:SS 

NOTA: é importante definir a hora e data para que certas definições funcionem corretamente (por 
exemplo, marcar a hora nas fotografias, enviar o relatório diário, funcionar durante um intervalo 
horário definido). 

MENU MENU OK OK 
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Marcador temporal ON/OFF 

Selecione "ON" se quiser que a data e hora em que as fotografias são tiradas sejam registadas. 
A temperatura ambiente, a fase da lua e o número da armadilha (se definido) também ficarão 
registados nas fotografias. 

Tipo de pilhas Alcalinas/Ni-MH 

O equipamento funcionará melhor se indicar o tipo de pilhas utilizadas na câmara. 

Pode comprar pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis Ni-MH em qualquer altura no site 
www.numaxes.com. 

Frequência 50 Hz/60 Hz 

Uma definição errada pode fazer com que o ecrã seja fechado. 

Gravação em loop OFF/ON 

Quando o cartão SD estiver cheio, a câmara continuará a gravar fotografias/vídeos e apaga as 
fotografias/vídeos mais antigos. 

Selecione "OFF" e prima "OK" para desativar a gravação em loop no cartão SD. 

Voltar às definições de fábrica Não/Sim 

Selecione "Sim" para voltar às predefinições. 

Palavra-passe OFF/ON 

Selecione "ON" e prima "OK" para proteger a sua câmara com uma palavra-passe (6 dígitos e/ou 
letras). 

Informações do produto Este parâmetro dá as seguintes informações: 

Ver (versão do software carregado no equipamento)/IMEI/MCU 

 

9. Instalação do produto no local 
 

− Instale o equipamento virado para norte ou sul. Não vire o equipamento para leste ou oeste, porque o nascer e o pôr-do-sol podem 
provocar disparos inesperados e produzir imagens sobreexpostas. 

− Para vigiar um fluxo, aponte o equipamento ao longo do fluxo em vez de perpendicularmente. Isto permite ver vários animais ao 
mesmo tempo se passarem em fila. 

− Limpe quaisquer ramos ou ervas que estejam à frente do equipamento. Em condições de vento ou temperaturas elevadas, estas 
podem causar disparos inesperados. 

− Verifique o estado das pilhas antes de colocar o equipamento. 

− Certifique-se de que inseriu corretamente o cartão de memória. 

− Verifique se a data e a hora estão corretas. 

− Lembre-se de colocar o seletor na posição "ON" antes de sair do local. 
 

10. Características técnicas 
 

Sensor de imagens 5 Mega Pixels Cor CMOS 

Pixels efetivos 2560x1920 

Modo Dia/Noite Sim 

Alcance do flash de infravermelhos 20 m 

LED de flash de infravermelhos Em cima: 28 LED infravermelhos - Em baixo: 30 LED infravermelhos 

Memória Cartão SD (de 4 GB a 32 GB - classe 10 ou superior) 

Objetiva Foco = 3,0; Campo de visão = 100°; Auto IR-Cut-Remove (à noite) 

Ecrã Ecrã TFT a cores 2,0" (5 cm), RGB, 262k 

Sensibilidade do sensor PIR 3 níveis: Alta/Média/Baixa 

Alcance do sensor PIR 20 m 

Ângulo de deteção do sensor PIR 80° 

Modos de captura Foto, Foto + Vídeo, Vídeo 

Resolução de foto 5MP (2560x1920), 8MP (3264x2448), 12MP (4032x3024) 

Formato dos ficheiros de fotografia JPEG 

Fotografias em rajada Programável de 1 a 5 fotos por disparo 

Resolução de vídeo FULL HD (1920x1080), HD (1280x720), VGA (640x480) 

Formato dos ficheiros de vídeo AVI 

Duração do vídeo Programável de 05 a 59 segundos 
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Velocidade de disparo 0,4 segundos 

Intervalo de disparo 4– 7 segundos 

N.º da armadilha Programável (4 dígitos) 

Funcionamento em horários fixos Programável (ON/OFF) 

Gravação em loops no cartão SD Programável (ON/OFF) 

2G / 3G 

2G 

Uplink: GSM 900: 880 MHz  915 MHz 

 DCS 1800: 1710 MHz  1785 MHz 

Downlink: GSM 900: 925 MHz  960 MHz 

 DCS 1800: 1805 MHz  1880 MHz 

3G 

Uplink: WCDMA Band I: 1920 MHz  1980 MHz 

 WCDMA Band VIII: 880 MHz  915 MHz 

Downlink: WCDMA Band I: 2110 MHz  2170 MHz 

 WCDMA Band VIII: 925 MHz  960 MHz 

 

Descrição da antena: antena externa, 5.0 dBi (max) 

Potência máxima de saída: 

‒ GSM 900: 32.4 dBm 

‒ DCS 1800: 29.3 dBm 

‒ WCDMA Band I & VIII: 23.1 dBm 

Palavra-passe Programável (ON/OFF) 

Potência Pilhas: 9 V – Corrente (CC): 12 V 

Pilhas 12 x AA (alcalinas ou recarregáveis Ni-MH) 

Alimentação de rede 12 V 

Consumo no modo de espera 0,135 mA 

Autonomia no modo de espera Cerca de 8 meses 

Encerramento automático 
No modo SETUP, o equipamento desliga-se automaticamente após 3 minutos sem 
atividade. 

Tensão de corte Pilhas alcalinas: 6,3 V/Pilhas Ni-MH: 6,0 V/Corrente: 6,8 V 

Interface 
Porta USB/Entrada para cartão SD/Entrada para cartão SIM/Porta para alimentação 
externa 

Montagem Correia/Tripé 

Temperatura de funcionamento -25 °C a +60 °C 

Temperatura de armazenamento -30 °C a +70 °C 

Taxa de humidade 5 % - 90 % 

Estanqueidade IP66 

Dimensões 148 x 117 x 78 mm 

Peso 367 g 

Aplicação 

Android/iOS - Nome da aplicação: PIE1023 

A armadilha fotográfica PIE1023 pode ser parametrizada e disparada remotamente 
através da aplicação móvel gratuita. 

 
 

11. Em caso de avaria 
 

11.1. Não há sujeito nas fotografias 
 

− Verifique a definição do nível de sensibilidade do sensor PIR. Num ambiente quente, defina a sensibilidade para "Alta". Num ambiente 
frio, defina a sensibilidade para "Baixa". 

− Tente colocar o equipamento numa zona onde não haja fontes de calor no campo de visão da câmara. 

− Em alguns casos, se o equipamento estiver perto de água, tirará fotografias sem qualquer sujeito. Tente apontar a câmara para o chão. 

− Evite colocar o equipamento sobre uma árvore fraca que possa mover-se com ventos fortes. Tente colocar a câmara sobre um suporte 
estável e fixo (por exemplo, uma árvore grande). 

− Retire os ramos que se encontram à frente da objetiva do equipamento. 
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− À noite, o sensor PIR pode detetar um sujeito para além do alcance do flash infravermelho. Reduza a distância de deteção, ajustando 
a sensibilidade do sensor PIR. 

− O nascer ou o pôr-do-sol podem ativar o sensor PIR. O equipamento deve ser reorientado. 

− Se um animal ou uma pessoa se moverem rapidamente, podem sair do campo de visão da câmara antes de a fotografia ser tirada. 
Recue e reoriente o equipamento. 

 

11.2. O equipamento parou de captar fotografias/vídeos ou não capta de todo 
 

− Verifique se o cartão SD está cheio. Se o cartão estiver cheio, o equipamento parará de captar fotografias/vídeos. Para evitar este 
problema, pode ligar a gravação em loop (parâmetro "Gravação em loop" a definir para ON). 

− Verifique o estado das pilhas e assegure-se de que ainda há energia suficiente para o equipamento funcionar. 

− Certifique-se de que o seletor está na posição "ON" e não na posição "OFF" ou "SETUP". 

− Quando a função 3G estiver ligada (parâmetro "Ativação 3G" definido para ON), há um intervalo de cerca de 1 minuto para a câmara 
enviar uma fotografia antes de poder tirar a fotografia seguinte. Desative a função 3G (parâmetro "Ativação 3G" definido para OFF), 
para que a câmara possa tirar fotografias continuamente. 

− Formate o cartão SD com o equipamento antes de o utilizar ou quando deixar de captar fotografias/vídeos. 

 

11.3. O flash não atinge o alcance esperado 
 

− Verifique se as pilhas estão completamente carregadas ou se ainda há energia suficiente. 

− No Modo Noturno, a definição "Alcance máximo" proporciona o melhor alcance para o flash infravermelho. Os alcances indicados para 
o flash baseiam-se na definição "Alcance máximo". Defina o Modo Noturno para "Alcance máximo" para obter o melhor alcance. 

− As pilhas AA recarregáveis 1,5 V Ni-MH oferecem um melhor alcance de flash, as pilhas alcalinas não podem fornecer uma amperagem 
suficiente para o flash funcionar constantemente. 

− Para assegurar a precisão e a qualidade das fotografias à noite, instale a câmara num ambiente escuro sem qualquer fonte de luz. 

− Alguns ambientes (árvores, paredes, etc.) dentro do raio de alcance do flash podem permitir-lhe obter melhores fotografias à noite. 
Não aponte a câmara para um campo completamente aberto sem nada ao alcance do flash para refletir o flash de volta. 

 

12. Serviço pós-venda 
 
Antes de atribuir uma avaria ao aparelho, releia este guia e assegure que o problema não se deve a pilhas fracas ou a erros na utilização. 
 
Se o problema persistir, contacte o seu distribuidor ou consulte o site www.numaxes.com. 
Também pode contactar a NUM’AXES através do número +33.2.38.69.96.27 ou export@numaxes.com. 
Conforme a avaria, poderá ter de nos devolver o produto. 
 
Para qualquer reparação, o serviço pós-venda precisa de: 

‒ O seu produto completo 
‒ O comprovativo da compra (fatura ou recibo) 

Se omitir um destes elementos, o serviço pós-venda NUM’AXES faturará a reparação. 
Será faturada uma soma de 25€ (todas as taxas incluídas) em caso de devolução injustificada ao serviço de pós-venda (por exemplo, pilhas fora 
de serviço ou pilhas no sentido errado). 
 

13. Garantia 
 
A NUM'AXES garante o produto contra defeitos de fabrico durante os dois anos seguintes à aquisição. 
O custo do transporte de devolução do produto é da responsabilidade do comprador. 
 

14. Condições da garantia 
 
1. A garantia só será assegurada se a prova de compra (fatura ou recibo) for apresentada sem rasuras à NUM'AXES. 
2. Esta garantia não cobre nenhum dos seguintes itens: 

− a substituição da correia, do cabo USB ou da antena. 

− os riscos de transporte diretos ou indiretos relativos à devolução do produto à NUM’AXES 

− danos no produto resultantes de: 

− negligência ou culpa do utilizador 

− utilização contrária às instruções ou não prevista 

− reparações efetuadas por reparadores não autorizados 

− perda ou roubo 
3. Se o produto apresentar algum defeito, a NUM’AXES reparará ou trocará o produto de acordo com a sua escolha. 
4. A NUM’AXES não pode ser responsabilizada por danos que possam resultar de uso indevido ou falha do produto. 
5. A NUM’AXES reserva-se o direito de modificar as especificações dos seus produtos, com o intuito de introduzir melhorias técnicas ou de 

cumprir novos regulamentos. 
6. As informações contidas neste manual podem ser objeto de modificações sem aviso prévio. 

http://www.numaxes.com/
mailto:export@numaxes.com
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7. Fotografias e desenhos não contratuais. 
 

15. Registo do seu produto 
 
Pode registar o seu produto no nosso Website www.numaxes.com. 
 

16. Acessórios 
 
Pode comprar os acessórios em qualquer altura à NUM'AXES ou ao seu distribuidor (pilhas, cartões SD). 
 

17. Recolha e reciclagem do equipamento em fim de vida útil 

O pictograma  em anexo no produto significa que o equipamento não pode ser misturado com lixo doméstico. Deve ser colocado 
num ponto de recolha adequado para tratamento, recuperação e reciclagem de resíduos eletrónicos ou enviado ao seu distribuidor. 
Ao fazê-lo, está a zelar pelo ambiente, a ajudar a preservar os recursos naturais e a proteger a saúde humana. 
Para obter mais informações sobre onde o equipamento utilizado é recolhido, pode contactar a câmara municipal da sua área de residência ou 
o serviço de tratamento de resíduos domésticos. Também pode devolver-nos o produto. 
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