Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Clear
Soluções Veiculares. Agora que você já possui sua
câmera corporal, estamos empenhados em
comprovar que fez um ótimo investimento, tendo
com você um produto com a mais alta tecnologia,
conquistando cada vez mais a sua confiança. Este
Guia Rápido foi feito pensando em você, na sua
segurança e seus negócios. Mostraremos a você,
configurações simples para que você possa utilizar
seu aparelho com segurança.

Guia dos botões

Lista de acessórios
Desembale a câmera com cuidado, certifiquese de que todos os acessórios estão inclusos para a
instalação.
Nome

Quantidade

Câmera corporal

1

Suporte para recarga
Fonte

1
1

Cabo USB

1

Presilha traseira

1

Presilha principal

1

Guia Rápido

1

Guia dos LEDs
Sobre o produto
A Body Cam, também conhecida como
câmera corporal, é um produto desenvolvido para
monitorar e auxiliar os profissionais de segurança,
da área da saúde, companhias elétricas, etc. O
aparelho é fixado na própria vestimenta do
operador, sendo possível tirar fotos e realizar
gravações, e todos os dados ficarão armazenados
em um cartão SD.
Além disso, possui visão noturna (infravermelho)
e com o módulo de rede 3G/4G, é possível
transmitir as imagens em tempo real, realizar o
upload das gravações e imagens.

Considerações Iniciais






Tenha cuidado durante o transporte;
Se
o
produto
apresentar
qualquer
irregularidade, entre em contato com o
suporte;
Para evitar a perda de conteúdo, faça o
backup dos dados após o uso do produto;
Mantenha a lente frontal da câmera limpa
para evitar a má qualidade do vídeo;
Nenhum módulo deve ser substituído
enquanto o equipamento estiver ligado.

Indicador

Status

Verde

Ocioso

Vermelho

Capturando imagens

Laranja

Gravando som

ID

Botão

Nome

1

Liga/Desliga

2

Comunicação

3

Gravação

4

Foto

5

Infravermelho

6

Menu

7

Direcionais
(cima/baixo)

8

Retornar

9

Alarme

10

Gravação de
áudio

Guia de ícones da interface
Ícone

Descrição
Gravação de vídeo
alarme

por

Sinal de GPS detectado
Sinal 4G detectado
Conectado ao WiFi
Indicador de bateria
Indica que o aparelho está
gravando
Indica que o dispositivo está
conectado à plataforma.

Descrição
Liga ou Desliga
o aparelho ou
a tela de
exibição.
Ativa a
comunicação
Habilita/Desabi
lita a gravação
Tira uma foto
ao apertar
uma vez
Ativa o
infravermelho
Acessa o menu
principal
Mover entre
menus e
realizar ações
Retorna ao
menu anterior
Aciona a
gravação de
alarme, reporta
para central
Habilita/Desabi
lita a gravação
de áudio

Instruções de uso
Para ligar/desligar o
dispositivo,
basta
apertar
o
botão
Liga/Desliga por 3
segundos.
O
aparelho irá desligar
independente
do
modo em que ele
estiver.
Apertar o botão
durante
a
inicialização faz com
que ligue/desligue a tela de exibição.
Ao pressionar o
botão de gravação
de
imagem
o
indicador
de
gravação aparece
na tela, mostrando
que está gravando.
A gravação de som
parte do mesmo
princípio
da
gravação
de
imagem.
Para
iniciar, é preciso
pressionar o botão
de gravação de
áudio.

Termo de Garantia
A CLEAR assegura a você, consumidor deste Produto, contados
a partir da data de entrega do mesmo Garantia Total de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo 275 (duzentos e
setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e 90 (noventa) dias
de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do
Consumidor).
Porém, para que a Garantia total tenha validade é
imprescindível que além deste certificado, você apresente a
NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu
acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território
nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de
Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido
utilizado corretamente e de acordo com as normas e
recomendações descritas neste documento e nos manuais.
A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO
PRODUTO.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer
das hipóteses a seguir:
a) Se o defeito ter sido causado pelo Consumidor ou terceiros
estranhos ao fabricante;
b) Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros,
agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, fogo,
etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão
provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede),
instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou
decorrente do desgaste natural das partes, peças e
componentes;
c) Se o produto tiver sofrido influência de natureza química,
eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);
d) Se o número de série do produto tiver sido adulterado ou
rasurado;
e) Se o aparelho tiver sido violado.

Acesse o manual do produto:
Para mais informações acesse
nosso site e faça o download da
documentação deste produto, ou
escaneie o QR Code ao lado:

Assistência Técnica:
+55 (35) 3473-4043

Guia Rápido
Versão 1.0.0

