
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelo Action 4k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – Botão LIGAR/DESLIGAR/MODO 

2 – Botão OK 

3 – Botão SUBIR 

4 – Botão DESCER 

5 – Porta do cartão de memória 

6 – Porta micro HDMi 

7 – Porta micro USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*disponível somente cor preta. 



ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO 

Câmera  Amplitude de imagem de 170º - tela de 2” 
Formato de video MP4/JPEG 

Cartão de memória Classe 10, de 8gb a 32gb 

Autonomia máxima  
até iniciar gravação cíclica 
(micro SD 32gb classe 10) 

 
Câmera em 4K a 30fps ou 1080p a 60fps: 120min 

Câmera em 1080p a 30fps: 240min 
Câmera em 720p a 60fps: 320min 

 
Voltagem/amperagem Input-entrada: 12v – 5v / Output-saída: DC5V – 1000mA 

Bateria 
Interna de 900mAh 

Duração de aprox. 1 hora de filmagens  
Tempo de carregamento de aprox.. 3 horas 

Temperaturas limite  - 30º C a 60º C 

BOTÕES E FUNÇÕES RÁPIDAS DO APARELHO 

BOTÃO OK 
1 – Toque este botão para iniciar/cessar as gravações. 
2 – Com o MENU aberto, toque o botão OK para selecionar/confirmar uma função 
 
BOTÃO LIGAR/DESLIGAR/MODO 
1 – Pressione este botão por cerca de 3 segundos para ligar/desligar o aparelho. 
2 – Com a câmera ligada, toque este botão para alterar para os modos filmadora (padrão), 
fotografia, câmera lenta, reprodução de imagens e configurações. 
 
BOTÃO SUBIR 
1 – Com o MENU aberto, possibilita a navegação, subindo ou descendo o cursor. 
2 – Toque este botão para habilitar/desabilitar o sinal wireless 
3 – Pressione este botão para aumentar o zoom digital 

 

BOTÃO DESCER 
1 – Com o MENU aberto, possibilita a navegação, subindo ou descendo o cursor. 
2 – Com a câmera gravando, toque este botão para habilitar/desabilitar a captação de áudio  
3 – Pressione este botão para diminuir o zoom digital  

 

MODOS FILMADORA/FOTOGRAFIA/REPRODUÇÃO DE IMAGENS 

MODO FILMADORA: A câmera iniciará sempre no modo filmadora.  

Toque o botão OK para iniciar/terminar a gravação de imagens. A contagem de tempo na parte 
inferior central da tela indicará que a câmera está gravando imagens. 

Caso a função MODO DE CONDUÇÃO (vide abaixo) esteja ativada, a câmera iniciará 
automaticamente a gravação ao ser conectado na alimentação 12v do veículo (acendedor de 
cigarros), funcionando como dashcam / câmera veicular. 



MODO FOTOGRAFIA: Toque 1x o botão MODO, e em seguida o botão OK 

A câmera iniciará sempre no modo filmadora. Toque 1x o botão LIGAR/DESLIGAR/MODO para 
alternar para o modo FOTOGRAFIA. Pressione o botão OK para registrar uma foto. 

 
MODO CÂMERA LENTA: Toque 2x o botão MODO, e em seguida o botão OK 

A câmera passará a gravar no modo câmera lenta (resolução HD 720p a 120 fps - quadros por 
segundo), registrando o dobro de imagens no mesmo período de gravação do modo filmadora 
comum (por exemplo, registra 2 minutos para cada 1 minuto de gravação), tornando o vídeo lento. 

 

MODO REPRODUÇÃO DE IMAGENS: Toque 3x o botão MODO, e em seguida o botão OK 

A câmera iniciará sempre no modo filmadora. Toque 2x o botão LIGAR/DESLIGAR/MODO para 
alternar para o modo REPRODUÇÃO DE IMAGENS. 
Toque os botões SUBIR e DESCER para selecionar os arquivos, e o botão OK para reproduzi-los. 
Toque o botão MENU para deletar, proteger/bloquear ou reproduzir os arquivos gravados. 

 

CONFIGURAÇÕES DA FILMADORA 

 Toque 4x o botão MODO, e em seguida o botão OK 

VIDEO RESOLUTION / RESOLUÇÃO DE VÍDEO: permite escolher a resolução de filmagem do 
aparelho, entre 4k a 30fps, 2,7k a 30fps, 720p a 30fps, ou 60fps ou 120fps, 1080p a 30fps ou 60fps. 

RECORDING SOUND / GRAVAÇÃO DE SOM: possibilita habilitar ou desabilitar a gravação de 
áudio. 

TIME LAPSE / INTERVALO DE TEMPO: permite o registro de vídeos no efeito “time lapse”. Nesse 
modo, as imagens passam a ser gravadas em trechos de vídeos muito menores do que o tempo 
real, tornando-se aceleradas. Ideal para o registro do pôr-do-sol, construções/obras, viagens, entre 
muitos outros. É possível selecionar os modos 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s e 60s. Quanto maior o 
intervalo (0,5s < 60s), maior é o tempo de gravação registrado em cada arquivo de vídeo. Teste 
inicialmente com a utilização de intervalos curtos, preferencialmente 0,5s.  

LOOP RECORDING / CICLO DE GRAVAÇÃO: controle as gravações em arquivos de 2, 3 ou 5 
minutos. Assim que as gravações atingirem o limite de armazenamento, novos arquivos de imagem 
irão sobrepor os mais antigos e a câmera não deixará de gravar.  

SLOW MOTION / CÂMERA LENTA: possibilita estabelecer a resolução de gravação em câmera 
lenta para os parâmetros 720p a 120fps ou 1080p a 60fps (fps = quadros por segundo). Quanto 
maior o FPS, mais lenta a imagem parecerá no modo câmera lenta. 

MOTION DETECTION / DETECÇÃO DE MOVIMENTO: possibilita que a câmera grave apenas 
quando identifica movimentação de grandes objetos (como outros veículos) na tela. Para detectar 
pessoas, é preciso que estejam bastante próximas da câmera. Necessário usar carregador portátil 
para utilizar a função com o veículo desligado.  

FOV: possibilita selecionar o campo de visão wide (amplo), middle (médio) ou narrow (estreito). 

 



CONFIGURAÇÕES DE FOTOGRAFIA  

Uma vez acessado o menu anterior, toque novamente o botão MODO 

PHOTO RESOLUTION / RESOLUÇÃO DE FOTOGRAFIA: permite escolher a resolução de 
filmagem do aparelho, entre 2M, 5M, 8M, 12M E 16M.  

TIMED / CRONOMETRADA: possibilita programar o registro automático de somente uma foto em 
3s, 10s, 15s, 20s ou 30s após pressionar o botão OK para disparo da foto. 

AUTO / AUTOMÁTICO: possibilita programar o registro automático de diversas fotos sequenciais 
em 3s, 10s, 15s, 20s ou 30s após pressionar o botão OK para disparo da foto. 

DRAMA SHOT / DISPARO DE DRAMA: possibilita programar o disparo de 3 P/S (3 fotos por 
segundo), 5P/S (5 fotos por segundo), ou 10 P/S (10 fotos por segundo). 

 

AJUSTES DAS FUNÇÕES  

Uma vez acessado o menu anterior, toque novamente o botão MODO 

EXPOSURE / EXPOSIÇÃO: permite controlar o grau de exposição da lente à luz da gravação, com 
índices negativos (menor clareza das imagens) ou índices positivos (maior clareza das imagens).  

WHITE BALANCE / EQUILÍBRIO DE BRANCO: automático, ensolarado, nublado, luz 
incandescente, luz fluorescente. 

IMAGE ROTATION / ROTAÇÃO DE IMAGEM: permite rotacionar verticalmente a imagem 
gravada pela câmera (cabeça para baixo). 

DRIVING MODE / MODO DE CONDUÇÃO: permite que a câmera inicie automaticamente a 
gravação ao ser conectado na alimentação 12v do veículo (acendedor de cigarros), funcionando 
como dashcam / câmera veicular. 

WI-FI: permite ativar ou desativar a transmissão do sinal wireless. 

LIGHT SOURCE FREQUENCY / FREQUÊNCIA DA FONTE DE LUZ AUTOMÁTICO: possibilita 
alternar a gravação em frequência de 50hz ou 60hz. Recomenda-se a manutenção dos parâmetros 
originais de fábrica.   

LED INDICATOR LIGHT / LUZ DO INDICADOR LED: permite ativar ou desativar o indicador de 
LED na parte superior do aparelho. 

AUTO SCREENSAVER / PROTETOR DE TELA AUTOMÁTICA: possibilita que a câmera grave as 
imagens com a tela desligada. O desligamento pode ser programado para 10, 20 ou 30 segundos. 

AUTO SHUTDOWN / DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: permite selecionar o desligamento 
automático depois de 1, 3 ou 5 minutos quando a câmera estiver ligada mas não gravando. 

TIME WATERMARK / MARCA DE ÁGUA DO TEMPO: possibilita habilitar ou desabilitar a 
impressão de informações de data e hora nas imagens gravadas.  

 



CONFIGURAÇÕES DO APARELHO  

Uma vez acessado o menu anterior, toque novamente o botão MODO 

LANGUAGE / IDIOMA: possibilita 

DATE TIME / SET TIME /DATA HORA: Possibilita programar a hora e data que serão registradas 
nas imagens. 

FORMAT / FORMATO: Possibilita formatar o cartão de memória, apagando todos os registros. 

RESTE TO FACTORY SETTINGS / RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA: permite 
restaurar todas as configurações para os parâmetros originais de fábrica. Utilize em caso de 
qualquer mal funcionamento do aparelho. 

FIRMWARE VERSION / VERSÃO DO FIRMWARE: Indica a versão atualizada do firmware 
rodando no aparelho. 

 

 

 

SAIR DAS CONFIGURAÇÕES 

Uma vez acessado o menu anterior, toque novamente o botão MODO, e em seguida o botão OK 

 

 

 

CONEXÃO WIRELESS 

Baixe pela loja do seu aparelho IOS ou ANDROID, o app gratuito NTK CAM  

1. Com a câmera ligada e o cartão de memória inserido, toque o botão SUBIR, ativando a função 
wireless. Será exibido na tela o ícone wireless. IMPORTANTE: o cartão de memória deve estar 
devidamente formatado, ter de 8gb a 32gb, e ser classe 10 original, para evitar interferência na 
transmissão do sinal wireless e mal funcionamento do aparelho. 

2. Com o seu celular, procure a rede WI-FI com o prefixo ULTRA HD (é a rede wireless transmitida 
pela câmera). Solicite conexão na rede, a senha padrão é 1234567890. IMPORTANTE: o celular 
deve ser conectado na rede wireless antes de aberto o app. Se não observado este procedimento, 
o app poderá fechar/cair. 

3. Após o seu aparelho conectar na rede wireless da câmera, abra o aplicativo NTK CAM, que 
identificará a conexão e exibirá as seguinte telas, detalhadas abaixo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODO GRAVAÇÃO: possibilita selecionar a 
gravação entre os modos: 

NORMAL: gravações iniciadas e encerradas por 
meio do botão OK, em um único arquivo.  

LOOP: gravações iniciadas e encerradas por 
meio do botão OK, fracionada em arquivos de 2, 
3 ou 5 minutos. 

TIME LAPSE: vide as informações constantes 
acima em configurações da filmadora. 

MODO FOTOGRAFIA: possibilita selecionar a 
gravação entre os modos: 

NORMAL: foto tirada por meio do botão OK 

TIMING: vide as informações constantes acima 
em configurações de fotografia, item 
timed/cronometrada. 

TRAIL: vide as informações constantes acima em 
configurações de fotografia, item drama 
shot/disparo de drama 

AUTO: vide as informações constantes acima em 
configurações de fotografia, item auto/automática 

 MODO CÂMERA LENTA: vide as informações 
constantes acima em modo câmera lenta e 
configurações da filmadora. 

Imagens salvas no cartão de memória 

 

Imagens baixadas do cartão de memória 
para o aparelho celular 

 

CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA: vide 
as informações constantes acima em 
ajustes das funções 
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