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Guia de utilização de armadilha fotográfica 
# PIE1045 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE 
 
Nós:  NUM’AXES 
 Z.A.C. des Aulnaies 
 745 rue de la Bergeresse 
 C.S. 30157 
 45161 OLIVET CEDEX - FRANÇA 
 
 
Objeto da declaração: 
Armadilha fotográfica PIE1045 
 
Declaramos que a declaração de conformidade foi entregue sob nossa 
exclusiva responsabilidade. 
 
 
O objeto da presente declaração descrita infra está conforme a legislação de harmonização da União aplicável: 
 

Diretiva 2014/53/UE (RED) 
Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e especificações técnicas: 

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) | ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) | EN 55032 : 2015 | EN 55035 : 2017 
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) | EN 62311 : 2008 | EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017 

 
Diretiva 2011/65/UE (RoHS) – Diretiva delegada 2015/863/UE 

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e especificações técnicas: 
IEC 62321-3-1 : 2013 | IEC 62321-5 : 2013 | IEC 62321-4 : 2013 + AMD1 : 2017 CSV 

IEC 62321-6 : 2015 | IEC 62321-7-1 : 2015 | IEC 62321-7-2 : 2017 | IEC 62321-8 : 2017 
 
 
 Olivet (FRANÇA), Pascal Gouache 
 Dezembro de 2019 Presidente 
 
 
 
1. Conteúdo do produto 
 

− 1 armadilha fotográfica PIE1045 

− 1 controle remoto 

− 1 cabo USB 

− 1 cinta de fixação 

− 1 sistema de montagem na parede 

− 1 guia de utilização 
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2. Apresentação do produto 
 

 

 
 
 
1 – Sensor de luminosidade (dia/noite) 12 – Botão de navegação  
2 – Luz indicadora dos sensores PIR laterais 13 – Ecrã LCD 
3 – Luz indicadora de ligação 14 – Botão OK 
4 – Luz indicadora do sensor PIR central 15 – Botão de navegação  
5 – Objetivo 16 – Seletor de 3 posições: ON | SETUP | OFF 
6 – LED infravermelhos 17 – Botão de abertura do compartimento da bateria 
7 – LED infravermelhos 18 – Porta para alimentação externa (DC) 
8 – Sensor infravermelho passivo (PIR) central 19 – Saída de TV (AV) 
9 – Sensor infravermelho passivo (PIR) do lado esquerdo 20 – Porta USB 
10 – Sensor infravermelho passivo (PIR) do lado direito 21 – Colocação do cartão SD 
11 – Botão MODE 22 – Caixa de som 
 

  

Controle remoto para 
Ativar (ON) / Desativar (OFF) WIFI 
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Botões Funções 

Seletor de 3 
posições 

‒ ON: ligar 
‒ SETUP (configurações): ajuste dos vários parâmetros 
‒ OFF: desligar 

Botão MODE 

‒ Pressões curtas no botão MODE permitem que você alterne de “Tirar uma foto” para 
“Iniciar um vídeo”, depois “Reproduzir fotos/vídeo (playback)” e, finalmente, “Menu de 
configurações”. 

‒ No menu de configurações, um toque curto no botão MODE permite que você volte. 

Botão  

‒ No menu de configurações, o botão  permite mover para cima. 
‒ Ao definir a hora e a data, bem como a senha, o botão  permite que você vá para os 

dígitos superiores. 
‒ No modo SETUP, pressione e segure o botão  por cerca de 3 segundos para conectar ou 

desconectar o dispositivo de WIFI. 

Botão OK 
‒ No modo Foto ou Vídeo, um toque curto no botão OK permite que você tire uma foto ou 

inicie um vídeo. 
‒ No menu de configurações, um toque curto no botão OK valida suas escolhas. 

Botão  

‒ No menu de configurações, o botão  permite mover para baixo. 
‒ Ao definir a hora e a data, bem como a senha, o botão  permite que você vá para os 

dígitos mais baixos. 
‒ No modo de reprodução (playback), um toque longo no botão  abre o menu para exclusão 

de arquivo e proteção contra gravação de arquivo. 

 
3. Alimentação: 

 
3.1. Pilhas 

 
O aparelho funciona com 8 pilhas AA. Pode utilizar pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis Ni-MH. 
Pode comprar pilhas AA alcalinas ou Ni-MH sempre que quiser no site www.numaxes.com. 
Antes de introduzir ou retirar as pilhas, o aparelho deve ser parado (seletor na posição OFF). 
Tenha cuidado para respeitar as polaridades indicadas no compartimento de pilhas aquando da instalação. Pilhas 
instaladas no sentido contrário podem causar avarias. 
NOTA: Não misture tipos de pilhas. Isto pode levar a danos permanentes no aparelho e estes não são abrangidos pela 
garantia. 
 
4. Cartão SD 
 
É necessário instalar um cartão de memória (de 4 GB a 32 GB - classe 10 no mínimo) para que o aparelho funcione.  
Pode obter cartões micro SD com adaptador a qualquer momento no site www.numaxes.com. 
Quando a câmara estiver em modo SETUP, se não for introduzido nenhum cartão, aparece a indicação “Sem cartão 
SD” no ecrã. 
Recomendamos que formate o cartão SD com a armadilha fotográfica antes de a utilizar pela primeira vez, 
sobretudo se o cartão tiver sido utilizado noutros aparelhos. Um cartão SD formatado com outro aparelho pode não 
ser compatível. 
Antes de introduzir ou retirar o cartão SD, o aparelho deve ser parado (seletor na posição OFF). Se não o fizer, isto 
pode levar à perda ou à deterioração dos ficheiros já gravados no cartão de memória. 
Quando o cartão SD estiver cheio, aparece a indicação “Memória cheia” no ecrã. 
 

4.1. Menus de configuração - lista de parâmetros e configurações 
 
Coloque o seletor na posição de SETUP (o ecrã acende-se) e depois, pressione 4 vezes o botão MODE até que o menu 
de configurações apareça. 
No menu de configurações, você pode verificar e alterar as configurações do dispositivo. 
 
Pode navegar as configurações usando os botões de navegação  e . Pressione o botão OK para entrar nas 
configurações e para confirmar e salvar as alterações, pressione o botão MODE para retornar à página anterior. 
 

http://www.numaxes.com/
http://www.numaxes.com/
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Parâmetros Configurações disponíveis (configuração predefinida em cinzento) 

Modo de captura Foto | Vídeo | Foto + Vídeo 

− Foto: o aparelho só vai tirar fotos. 

− Vídeo: o aparelho só vai tirar vídeos. 

− Foto + Vídeo: o aparelho tira uma foto e depois, faz um vídeo. 

Resolução da foto 24 MP | 20 MP | 16 MP | 12 MP | 10 MP | 8 MP | 5 MP | 3 MP | 2MP 

Modo de disparo 
contínuo 

1 foto | 2 fotos | 3 fotos 

1 a 5 fotos por disparo 

Resolução do vídeo FULL HD – 1296P | FULL HD – 1080P | HD – 720P | WVGA | VGA 

Duração do vídeo Duração predefinida: 10 segundos | Configurável de 5 a 180 segundos 

Intervalo PIR Intervalo PIR predefinido: 20 segundos 

Modo Foto: configurável de 5 segundos a 60 minutos 

Modo Vídeo: configurável de 10 segundos a 60 minutos 

Modo Foto + Vídeo: configurável de 10 segundos a 60 minutos 

Permite configurar o intervalo desejado entre a foto/vídeo quando é detetado um 
movimento. Esta função permite evitar tirar demasiadas fotos/vídeos. 

Por exemplo: se o intervalo PIR for configurado para “01 min 00 sec”, o aparelho vai 
aguardar 1 minuto entre cada registo de foto/vídeo mesmo que tenha sido detetado 
um movimento. 

Sensibilidade dos 
sensores 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) torna mais fácil para o sensor detetar uma diferença de temperatura entre o corpo 
do sujeito e a temperatura ambiente; 

4) torna mais fácil o disparo da câmara. 

Num ambiente com uma temperatura elevada, o calor do corpo dos sujeitos é difícil de 
diferenciar do calor ambiente para a câmara, e recomendamos que utilize a 
sensibilidade elevada. 

Aconselhamos a utilização da sensibilidade baixa num ambiente com muitas 
interferências como vento quente, fumo, proximidade de uma janela, etc. 

Flash LED Auto | Máximo | Mínimo 

− Auto: o dispositivo ajustará automaticamente o brilho do flash infravermelho de 
acordo com o nível da bateria. Esta configuração é recomendada. 

− Máximo: o flash infravermelho operará com brilho máximo e o consumo de energia 
será alto. 

− Mínimo: o flash infravermelho operará com brilho mínimo e o consumo de energia 
será baixo. 

Intervalo de tempo ON | OFF 

Intervalo de tempo configurável de 00:00:03 a 23:59:59 

O parâmetro “Intervalo de tempo” permite definir a frequência de captura automática 
de uma foto ou de um vídeo (se foi detetado ou não um movimento). O aparelho tira 
fotos ou vídeos automaticamente no intervalo de tempo indicado. 

CUIDADO: quando o parâmetro Intervalo de tempo é definido como ON, os sensores 
PIR são desativados (não há deteção de movimento). 

Selecione “ON” e depois, pressione “OK” para configurar o intervalo de tempo desejado 
entre a foto/vídeo automática. 
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Por exemplo: se o intervalo de tempo for configurado para 00:30:00, o aparelho tira 
uma foto/vídeo automaticamente a cada 30 minutos. 

Horários fixos ON | OFF 

O dispositivo pode ser programado para tirar fotos/vídeos apenas durante 
determinados intervalos de tempo do dia (2 intervalos de tempo independentes podem 
ser definidos). A cada dia, o dispositivo irá operar apenas durante os intervalos de tempo 
definidos. No resto do tempo, o dispositivo ficará em standby e não disparará. 

Selecione “ON” e depois, pressione “OK” para programar a hora de início e a hora de 
fim dos intervalos horários durante o quais o aparelho irá funcionar. 

Por exemplo: se a configuração “Horários 1 - Inicio” for 15:00 e “Horários 1 – Fim” for 
18:00; diariamente; o aparelho apenas funcionará entre as 15:00 e as 18:00. 

Se o parâmetro "Horários fixos" estiver definido para "OFF", significa que o dispositivo 
funciona o dia todo. 

Gravação de áudio em 
vídeos 

ON | OFF 

Permite habilitar ou desabilitar a gravação de áudio em vídeos. 

Data/hora 20/11/19 

15:57:25 

DD/MM/AA 

NOTA: é importante configurar a hora e a data para que determinados parâmetros 
funcionem corretamente (por exemplo, a hora e data nas fotos, funcionamento com 
intervalos horários definidos). 

Formato da hora 24 horas | 12 horas 

Relógio OFF | ON 

Selecione “OFF” se não quiser que a data e a hora em que foram tiradas as fotos fiquem 
impressas nelas. 

N.º do aparelho Permite atribuir um número ao aparelho (6 números/letras). Isto pode ajudar a 
identificar onde e por que aparelho foi feita uma foto. 

Bip ON | OFF 

Você pode escolher se deseja ou não ouvir um bipe ao pressionar as teclas do 
dispositivo. 

Idioma English | Français | Español | Português | Deutsch | Italiano… 

Senha da câmara ON | OFF 

Selecione “ON” e depois, pressione “OK” para proteger a sua câmara com uma senha 
(4 números). 

WIFI auto OFF 

Desativação automática 
de Wi-Fi 

1 minuto | 2 minutos | 3 minutos 

Permite determinar após quanto tempo o Wi-Fi é desativado automaticamente. 

Quando a câmara está no modo ON ou SETUP e a aplicação não é mais usado, se você 
se esquecer de deixar o Wi-Fi, a câmara irá desligá-lo automaticamente após 1, 2 ou 3 
minutos (dependendo da configuração de "WIFI auto OFF") e retornará ao modo ON ou 
modo SETUP. 

Formatar o cartão SD Cancelar | OK 

Recomendamos que formate o cartão SD com a armadilha fotográfica antes de a utilizar 
pela primeira vez, sobretudo se o cartão tiver sido utilizado noutros aparelhos. Um 
cartão SD formatado com outro aparelho pode não ser compatível. 

CUIDADO: ao formatar um cartão SD, todas as informações e arquivos do cartão são 
apagados. 
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Voltar às configurações 
de fábrica 

Sim | Não 

Selecione “Sim” para voltar às configurações predefinidas. 

Informação de produto Este parâmetro dá as informações seguintes: Ver | IMEI | MCU | MOD 

Atualização Permite atualizar o aparelho 

 
 
5. Funcionamento 
 

5.1. Como ligar a câmara? 
 
Você pode ligar o dispositivo a qualquer momento depois que as baterias e o cartão SD forem inseridos. 
Para ligar o aparelho, deve colocar o seletor na posição “ON”. 
A luz vermelha indicadora de energia no canto superior direito do dispositivo piscará e o ecrã LCD fará uma contagem 
regressiva de 5 segundos. Este intervalo lhe dará tempo suficiente para fechar a tampa do dispositivo e, em seguida, 
deixar a área supervisionada. 
Uma vez ligado, o dispositivo irá tirar fotos e/ou vídeos dependendo das configurações feitas. 
NOTA: o aparelho é entregue com a programação prévia das configurações de fábrica predefinidas. Para o testar, basta 
introduzir um cartão SD e pilhas e depois, ligar (seletor na posição ON). 
 

5.2. Como desligar a câmara? 
 
Para desligar o dispositivo, deslize o seletor para a posição OFF. Observe que mesmo quando desligado, o dispositivo 
continua a consumir energia em um nível muito baixo. Portanto, é recomendável remover as baterias se não for usar 
o produto por um longo período de tempo. 
O modo OFF é o modo "segurança" que permite uma série de ações como: substituir o cartão SD, substituir as baterias 
ou transportar o dispositivo. 
Você também usará o modo OFF quando mais tarde conectar o dispositivo à porta USB de um computador para baixar 
fotos e / ou vídeos. 
 

5.3. Conexão Wi-Fi 
 
Antes de usar a função Wi-Fi, instale o aplicativo PIE1045 em seu smartphone. Baixe o aplicativo pesquisando 
"PIE1045" no GOOGLE PLAY (para smartphones Android) ou na APPLE STORE (para smartphones IOS). 
 

‒ Ativar WIFI 
‒ Quando o dispositivo está no modo SETUP e em "Tirar uma foto" ou "Iniciar um vídeo", pressione e 

segure o botão  por cerca de 3 segundos. A ecrã então exibe a interface de conexão Wi-Fi. As luzes 
indicadoras na parte superior do dispositivo estão piscando. 

 OU 
‒ Quando o dispositivo está ligado (seletor na posição ON), use o controle remoto fornecido para ativar o 

Wi-Fi. Pressione o botão ON no controle remoto por cerca de 3 segundos e solte-o para ativar a câmara 
e iniciar a conexão WIFI. A ecrã então exibe a interface de conexão Wi-Fi. As luzes indicadoras na parte 
superior do dispositivo estão piscando. 

 

 Interface de conexão 

 
 

‒ A ecrã do dispositivo desliga automaticamente após cerca de 2 minutos. Pressione qualquer botão no 
dispositivo e a ecrã será ligada novamente. 

‒ Abra o aplicativo PIE1045 e clique no botão conectar. 

SSID:PIE1045 
 
PWD:12345678 

PWD = Password = Senha 
Senha Wi-Fi para entrar no telefone 
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‒ A mensagem de sucesso da conexão será exibida conforme mostrado abaixo: 

 
‒ No aplicativo, as fotos/vídeos feitos podem ser visualizados, salvos, baixados ou excluídos. 

 

  
 
 

5.4. Desconexão de Wi-Fi 
 

‒ Pressione e segure o botão  no dispositivo por cerca de 3 segundos para desligar o Wi-Fi. A câmara retornará 
automaticamente ao modo CONFIGURAÇÃO. 

‒ Pressione o botão OFF no controle remoto para desligar o Wi-Fi. A câmara retornará automaticamente ao 
modo SETUP ou modo ON. 

‒ Depois de usar o aplicativo, selecione “Sair do WI-FI” no último item do menu para desligar o Wi-Fi e a câmara 
retornará automaticamente ao modo SETUP ou modo ON. 

‒ Quando a câmara está no modo ON ou SETUP e o aplicativo não é mais usado, se você se esquecer de deixar 
o Wi-Fi, a câmara irá desligá-lo automaticamente após 1, 2 ou 3 minutos (dependendo da configuração de 
"WIFI auto OFF") e retornará ao modo ON ou modo SETUP. 

 
 

5.5. Ícones no aplicativo 
 

 
Modo de vídeo 

 
Modo foto 

 
Modo de leitura 

 
Configurações do aplicativo 

 
Voltar ao menu anterior 

 
Múltipla escolha 

 
Fechar escolha múltipla 

 
Baixar 

 
Deletar 

 
Compartilhar 

 
  

WIFI conectado 
MAC:do65ca473297 

Pressione OK para desconectar 

PIE1045 

CAMERA 

ALBUM 
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5.6. Ver as fotos e vídeos no ecrã da câmara 
 

− Coloque o seletor na posição de SETUP e despois, pressione 3 vezes o botão MODE para ir para o modo 
Reprodução (Playback). 

− Use os botões  e  para navegar pelas fotos/vídeos salvos. 

− Pressione o botão OK para começar a assistir a um vídeo e pressione o botão OK novamente para pará-lo. 
 

5.7. Eliminar as fotos e vídeos na câmara 
 

− Coloque o seletor na posição de SETUP. 

− Pressione 3 vezes o botão MODE para ir para o modo Reprodução (Playback) e despois, pressione longamente 
o botão . 

− Um menu aparece no ecrã LCD. 

− Selecione “Eliminar sele” (elimina apenas a foto/vídeo selecionado) ou “Eliminar todos os arquivos” e pressione 
o botão OK. 

− Selecione “Cancelar” ou “Excluir” e pressione o botão OK. 

− Pressione o botão MODE para sair. 
 

5.8. Proteção contra gravação 
 
Esta função pode ser usada para proteger alguns dos arquivos gravados de exclusão acidental. 
 

− Coloque o seletor na posição de SETUP. 

− Pressione 3 vezes o botão MODE para ir para o modo Reprodução (Playback) e despois, pressione longamente 
o botão . 

− Um menu aparece no ecrã LCD. 

− Selecione “Proteção contra gravação” e pressione o botão OK. 

− Para proteger um ou mais arquivos, selecione “Proteger seleção” ou “Proteger todos” e pressione o botão OK. 

− Para remover a proteção, selecione “Desbloquear seleção” ou “Desbloquear tudo” e pressione o botão OK. 
 

5.9. Transferir fotos/vídeos para um computador 
 
Para baixar suas fotos/vídeos para um computador, primeiro certifique-se de que o seletor esteja na posição OFF. 
Conecte o cabo fornecido à porta USB da câmara e, em seguida, diretamente a uma entrada USB principal do 
computador. 
"MSDC" aparecerá no ecrã LCD da câmara e seu computador reconhecerá o dispositivo como um "disco removível". 
No disco removível, você encontrará os arquivos de fotos e vídeos em "DCIM" e poderá copiá-los para o seu 
computador. 
CUIDADO: Não desconecte o cabo USB ou remova o cartão SD enquanto copia fotos/vídeos. Você pode perder 
arquivos. 
 

5.10. Paragem automática 
 
Em modo SETUP, o aparelho para automaticamente se não pressionar nenhum botão durante mais de 2 minutos. 
Coloque o seletor na posição OFF e depois, novamente na posição SETUP se quiser continuar com a configuração. 
 
6. Instalação do produto no terreno 
 

− Instale o aparelho virado para norte ou para sul. Não oriente o aparelho para este ou oeste pois elevá-lo e 
deitá-lo pode provocar disparos intempestivos e produzir imagens sobrepostas. 

− Para vigiar um fluxo, aponte o aparelho ao longo do fluxo, e não na perpendicular. Isto permite ver vários 
animais quando passam em fila. 

− Retire os ramos ou ervas que estiverem à frente do aparelho. Em caso de vento ou temperatura elevada, 
podem causar disparos intempestivos. 

− Verifique o estado das pilhas antes de colocar o aparelho no lugar. 

− Assegure-se de que introduziu bem o cartão de memória. 
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− Verifique se a data e a hora estão corretas. 

− Pense bem em passar o seletor para a posição “ON” antes de ir lá. 
 
7. Características técnicas 
 

Sensor de imagens 8 Mega Pixels Cor CMOS 

Modo dia/noite Sim 

Flash infravermelho 
36 LED infravermelhos | LED invisíveis | Comprimento de onda: 940 nm 

Alcance do flash: cerca de 20 m 

Memória 

Cartão SD (de 4 GB a 32 GB – classe 10 mínimo) 

Pode obter cartões micro SD com adaptador a qualquer momento no site 
www.numaxes.com. 

Objetivo Campo de visão = 85° 

Ecrã Ecrã a cores TFT 2.0” 

Sensores PIR 

Sensibilidade programável: Alta | Média | Baixa 

Alcance de deteção: cerca de 20 m 

Ângulo de deteção: 120° 

(sensor central: 60° - sensores laterais: 30° cada) 

Modos de captura Foto | Vídeo | Foto + Vídeo 

Resolução da foto 

24 MP (6544x3680) | 20 MP (5888x3312) | 16 MP (5376x3024) 

12 MP (4608x2592) | 10 MP (4320x2448) | 8 MP (3840x2160) 

5 MP (2960x1664) | 3 MP (2400x1344) | 2 MP (1920x1088) 

Formato de arquivos de fotos JPEG 

Disparo contínuo Programável para 1 a 3 fotos por disparo 

Resolução do vídeo 
FULL HD 1296P (1728x1296) | FULL HD 1080P (1920x1080) 

HD 720P (1280x720) | WVGA (848x480) | VGA (640x360) 

Formato de arquivos de vídeo MP4 

Duração do vídeo Programável de 5 a 180 segundos 

Velocidade de disparo Entre 0,2 e 0,6 segundo 

N.º do aparelho 
(Identificação do aparelho) 

Programável 

Funcionamento em horários fixos Programável 

Senha Programável 

Wi-Fi 

Wi-Fi b/g/n20 

Frequência: 2412 – 2472 MHz 

Potência máxima de transmissão: 13,2 dBm EIRP 

Antena Wi-Fi integrada 

Potência Pilhas: 6 V – Alimentação (DC): 6 V 

Pilhas 8 x AA (alcalinas ou Ni-MH recarregáveis) 

Alimentação da rede elétrica 6 V 

Autonomia em standby Cerca de 8 meses 

Temperatura de funcionamento -20°C a +60°C 

Estanqueidade IP66 

Dimensões 133 x 90 x 52 mm 

Peso 288 g (sem pilhas) 

Aplicação Android / iOS – Nome da aplicação: PIE1045 

http://www.numaxes.com/
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8. 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). 
 
 
9. Garantia 
 
A NUM’AXES garante o produto contra defeitos de fabrico durante os dois anos que seguem a aquisição. 
Os custos de transporte da devolução do produto são da responsabilidade do comprador. 
 
 
10. Condições da garantia 
 

1. A garantir será assegurada apenas se o comprovativo de compra (fatura ou recibo) forem apresentados à 
NUM’AXES sem rasuras. 

2. Esta garantia não cobre nenhum dos pontos seguintes: 

− A renovação da cinta, do controle remoto, do cabo USB ou do sistema de montagem na parede 

− Os riscos de transporte diretos ou indiretos associados à devolução do produto à NUM’AXES 

− A danificação do produto resultante de: 

− Negligência ou culpa do utilizador 

− Uma utilização contrária às instruções ou não prevista 

− Reparações feitas por reparadores não autorizados 

− Perda ou roubo 
3. Se o produto for reconhecido como estando defeituoso, a NUM’AXES repara-o ou troca-o conforme a sua 

preferência. 
4. A NUM’AXES não poderá ser responsabilizada por danos que possam resultar de uma utilização indevida ou 

de avaria no produto. 
5. A NUM’AXES reserva o direito a modificar as características dos seus produtos para trazer melhorias técnicas 

ou respeitar novas regulamentações. 
6. As informações contidas neste guia podem ser objeto de modificações sem aviso prévio. 
7. Fotos e desenhos não contratuais. 

 
 
11. Registo do seu produto 
 
Pode registar o seu produto no nosso website www.numaxes.com. 
 
 
12. Acessórios 
 
Pode procurar acessórios (pilhas, cartões SD) a qualquer momento no site www.numaxes.com. 
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13. Recolha e reciclagem do seu aparelho em fim de vida 
 

O pictograma  aposto no seu produto significa que o equipamento não pode ser deitado fora junto com os 
resíduos domésticos. Deve ser colocado num ponto de recolha apropriado para o tratamento, valorização e reciclagem 
de resíduos eletrónicos ou entregue junto do distribuidor. 
Ao adotar esta medida, estará a fazer um gesto pelo meio ambiente, a contribuir para a preservação dos recursos 
naturais e para a proteção da saúde humana. 
Para mais informações sobre os locais de recolha de equipamentos usados, pode contactar a Câmara Municipal ou o 
serviço de tratamento de resíduos domésticos. Também pode devolver-nos o produto. 
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