
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelo GP6 Dual GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Botão MENU 
2 – Botão SUBIR 

3 – Botão DESCER 

4 – Botão LIGAR/DESLIGAR  

5 – Botão MODO 

6 – Botão OK 

7 – Fenda do botão RESET 

8 – Porta do cartão de memória 

9 – Lâmpada LED 

10 – 2ª câmera 

10.1 – Conector macho da 2ª câmera 

10.2 – Conector fêmea da 2ª câmera 

10.3 – Cabeamento da 2ª câmera 

10.4 – Conector P1 macho da 2ª câmera 

10.5 – Conector P1 fêmea da 2ª câmera 

10.6 – Cabo AV (vermelho) 

11 – Cabo de força 

11.1 – Conector USB  

11.2 – Porta USB 

 



ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO 

Câmera dianteira Tela 2” // Amplitude de imagem de 160º 
Resolução ideal FULL HD 1920x1080p 

Segunda câmera Amplitude de imagem de 120º  
Resolução HD 1280x720p  

Formato de video/foto MP4/JPEG 
Cartão de memória Classe 10, de 16gb a 128gb 

Autonomia até iniciar gravação cíclica 
(com micro SD 32gb) 

Aprox. 01h44 (câmera principal FULL HD + 2ª câmera HD) 
Aprox. 04h46 (câmera principal HD + 2ª câmera HD) 

Aprox. 10h11 (câmera principal VGA + 2ª câmera HD) 
Voltagem/amperagem Input-entrada: 12v – 30v // Output-saída: DC5V – 1000mA 

Bateria Interna de 200mAh 
Temperatura limite para 

funcionamento - 30º C a 60º C 

BOTÕES E FUNÇÕES DO APARELHO 

BOTÃO LIGAR/DESLIGAR 
1 - Pressione este botão por cerca de 3 segundos para ligar/desligar o aparelho.  
2 - Com a câmera gravando, toque este botão para ligar/desligar a lâmpada LED. 
 
BOTÃO OK 
Toque este botão para iniciar/cessar as gravações.  
A câmera já tem configurada a operação para ligar, gravar e desligar automaticamente sempre 
junto com junto com o veículo, não sendo necessário realizar esses procedimentos manualmente. 
 
BOTÃO MODO 
1 - Toque este botão alternar entre os modos gravação, fotografia e reprodução de imagens. 
2 - Com a câmera gravando, toque este botão para que a gravação atual seja bloqueada e não 
possa ser sobreposta (bloqueio de segurança)  
IMPORTANTE: o bloqueio de muitos arquivos fará com que a gravação cíclica não funcione, 
enchendo o cartão de memória e impossibilitando a gravação de novas imagens. Nesse caso, a 
câmera exibirá alerta de CARTÃO CHEIO/BOLETIM COMPLETO/CARD FULL, e o cartão de 
memória deverá ser FORMATADO para possibilitar novas gravações. 
 
BOTÃO MENU 
Toque este botão para acessar o MENU do aparelho. 
 
BOTÃO SUBIR  
Com o MENU aberto, possibilita a navegação, subindo ou descendo o cursor. 
 
BOTÃO DESCER  
1 - Com o MENU aberto, possibilita a navegação, subindo ou descendo o cursor. 
2 - Com a câmera gravando, toque este botão p/ ligar/desligar a captação de áudio nas gravações.  
 
FENDA DO BOTÃO RESET 
Em caso de qualquer mal funcionamento ou instabilidade da câmera, insira um aparato fino neste 
espaço, para pressionar o botão RESET e reiniciar o aparelho. 



 

MODOS FILMADORA/FOTOGRAFIA/REPRODUÇÃO DE IMAGENS 

MODO FILMADORA 

A câmera iniciará sempre no modo filmadora. Caso esteja conectada no cabo de força ligado no 
acendedor de isqueiro do veículo, a gravação também será inicializada automaticamente. 
Se o aparelho for ligado sem o cabo de força (somente na bateria própria da câmera), toque o 
botão OK para iniciar/terminar a gravação de imagens.  
A contagem de tempo em vermelho na tela indicará que a câmera está gravando imagens.    

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

 
MODO REPRODUÇÃO DE IMAGENS 
A câmera iniciará sempre no modo filmadora. Toque 2x o botão 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. 

 

 

 

INSTALANDO A CÂMERA 
Posicione a câmera dianteira (1) no para-brisa, utilizando o 
suporte com fita dupla face (2), conforme a foto ao lado. Ligue o 
cabo de força (11) no acendedor de isqueiro do veículo, e o 
conector USB (11.1) na porta USB (11.2). Posicione a 2ª câmera 
(10) conforme as seguintes sugestões de instalação: a) acima 
do espelho retrovisor interno, virada para dentro, filmando o 
interior do veículo e os seus ocupantes; b) no vidro traseiro do 
veículo, voltada para fora, filmando o trânsito na parte traseira; c) centralizada acima da placa no 
para-choque traseiro, protegida das ações do clima.  

Ligue o conector macho da 2ª câmera (10.1) no conector fêmea da 2ª câmera (10.2). Ligue o 
conector P1 macho da 2ª câmera (10.4) no conector P1 fêmea da 2ª câmera (10.5).  

Não há necessidade de conectar ou fazer a ligação do cabo AV (vermelho) (10.6).  
Estes servem para que, caso deseje, a 2ª câmera funcione também como câmera de ré na tela do 
aparelho. Nesse caso, a instalação deve ser feita por profissional habilitado: o cabo AV (vermelho) 
(10.6) deve ser conectado na lâmpada de Ré do veículo. 

 

 



FUNÇÕES DA CÂMERA: toque o botão MENU  

 
RESOLUTION / RESOLUÇÃO: permite escolher a resolução de filmagem do aparelho, entre 
WVGA, VGA, HD 720p, 1080p ou FULL HD 1080p.  
 
LOOP RECORDING / GRAVAÇÃO CONTÍNUA: permite que a câmera nunca deixe de gravar 
imagens, ainda que atingido o limite de armazenamento do cartão de memória. É possibilitado 
selecionar a gravação de imagens em arquivos de 1 minuto ou 2 minutos, 3 minutos ou 5 minutos. 
Assim que as gravações atingirem o limite de armazenamento, novos arquivos (gravações) irão 
sobrepor os arquivos (gravações) mais antigos. 
 
RECORD AUDIO / ÁUDIO GRAVADO: possibilita habilitar ou desabilitar a gravação de áudio. 
 
DATE STAMP / IMPRESSÃO DATA: possibilita habilitar ou desabilitar a impressão de 
informações de data e hora nas imagens gravadas.  
 
G SENSOR / SENSOR DE GRAVIDADE: quando filmando, se a câmera detectar uma alteração 
significativa na força G (que pode decorrer de algum acidente ou freada brusca), a imagem será 
bloqueada e não poderá ser apagada no cartão de memória. É possível selecionar entre os 
níveis low (menor sensibilidade do sensor), ao nível high (maior sensibilidade do sensor). Ao ativar 
a função, surgirá um ícone no formato de “G” na parte inferior esquerda da tela, com uma barra 
verde indicando a sensibilidade do sensor. IMPORTANTE: recomenda-se não selecionar o 
nível high, pois uma maior sensibilidade do sensor implicará no bloqueio de muitos arquivos no 
cartão de memória, impossibilitando a gravação de novas imagens. Caso isso ocorra, a câmera 
emitirá um alerta de CARTÃO CHEIO/BOLETIM COMPLETO/CARD FULL, e o cartão de memória 
deverá ser FORMATADO para possibilitar novas gravações. 
 
LANGUAGE / IDIOMA: possibilita alternar as linguagens do aparelho, inclusive para o português.  
 
FREQUENCY: possibilita alternar a gravação em frequência de 50hz ou 60hz. Recomenda-se a 
manutenção dos parâmetros originais de fábrica.   
 
PARKING MONITOR / ESTACIONAMENTO MONITOR: permite que a câmera, quando desligada, 
ao sofrer qualquer vibração, automaticamente ligue e grave um trecho curto de imgem. Útil, por 
exemplo, caso o seu veículo, estacionado e desligado, seja atingido por outro veículo realizando 
uma manobra de estacionamento. É possível selecionar entre os níveis low (menor sensibilidade 
do sensor), ao nível high (maior sensibilidade do sensor). Ao ativar a função, surgirá um ícone no 
formato de “P” ao centro da lateral direita da tela do aparelho. IMPORTANTE: mantenha esta 
função desligada quando não pretender utilizá-la, para evitar que a câmera ligue/desligue, sozinha, 
pelo simples toque no aparelho. 
 
ZONA HORÁRIA: após ativar a função GPS (vide abaixo), e após definir data e hora corretas da 
câmera, selecione o fuso horário correto de sua região (Brasília = GMT -03:00). Reinicie a câmera. 
 
GPS: possibilita habilitar (on) ou desabilitar a função GPS, que exibe e imprime nas imagens a 
velocidade desenvolvida pelo veículo.  
 
 

   
   

   
    



DATE TIME / DATA HORA: possibilita programar a hora e data do aparelho, que poderão aparecer 
também nas gravações. 
 
FORMAT / FORMATAR: possibilita formatar o cartão de memória, apagando todos os dados. 
 
DEFAULT SETTING / CONF POR DEF: possibilita resetar o aparelho às configurações originais 
de fábrica, corrigindo, também, falhas que porventura ocorram durante a utilização da câmera. 
 
VERSION: informa a versão do software instalada no aparelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ALERTA DE CARTÃO CHEIO/BOLETIM COMPLETO/CARD FULL: indica que o cartão de 
memória está cheio, e as gravações foram interrompidas. Há algo prejudicando a função LOOP 
RECORDING (gravação cíclica), portanto observe os seguintes procedimentos nas configurações 
do aparelho: 
GRAVAÇÃO CONTÍNUA: deve estar ligada, nas posições 1 min, 2 min, 3 min ou 5 min. 
SENSOR DE GRAVIDADE:: selecione os níveis médium ou low, mas não o nível high, pois uma 
maior sensibilidade do sensor ativará a função em situações corriqueiras (ex.: lombadas e freadas 
leves), bloqueando muitos arquivos no cartão de memória, e interrompendo a gravação cíclica  
ESTACIONAMENTO MONITOR: deixe esta opção desligada para rodagem normal com o veículo. 
Habilite-a somente quando deixar a câmera desligada no veículo estacionado. 
Além disso, formate o cartão de memória utilizando o seu computador ou FORMAT no MENU da 
câmera, e use cartão de memória original, classe 10, de 8gb a 128gb, devidamente formatado. 
 
IMAGENS CORROMPIDAS / ALERTA FILE ERROR: geralmente decorre da interrupção brusca 
da filmagem, corrompendo o arquivo. Pode ocorrer por falha no cartão de memória, baixa 
qualidade do cartão de memória, especificação incorreta do cartão de memória ou porque a bateria 
acabou enquanto o aparelho captava imagens. Certifique-se de estar usando cartão de memória 
original e classe 10, de 8gb a 128gb, devidamente formatado.  
 
CÂMERA LIGA E DESLIGA SOZINHA: verifique se a opção ESTACIONAMENTO MONITOR 
(vide descrição nas páginas anteriores) não está ativada. 
 
SEGUNDA CÂMERA NÃO EXIBE/TRANSMITE IMAGENS: certifique-se de ter conectado com 
firmeza todos os cabos e conectores descritos acima na seção “instalando a câmera”. Certifique-se 
de não ter ligado o cabo AV (vermelho) (10.6) diretamente na parte elétrica do veículo. Este cabo 
serve somente para que a segunda câmera funcione também como câmera de ré na tela do 
aparelho. Nesse caso, a instalação deve ser feita por profissional habilitado. O cabo AV (vermelho) 
(10.6) do cabeamento da segunda câmera (10.3) deve ser conectado somente na lâmpada de ré 
do veículo. 
 
BATERIA, CORRENTE E VOLTAGEM: as câmeras veiculares são projetadas para funcionarem 
ligadas diretamente na energia do veículo, por meio do cabo de força que acompanha cada kit, 
conectada ao acendedor de isqueiro. A bateria interna tem duração bastante curta, servindo mais 
como um "no break" emergencial, e para manter salvas as configurações do aparelho. Utilize 
sempre o cabo de força e o cabo USB compostos no kit das câmeras, sob pena de 
voltagem/amperagem distintas danificarem os aparelhos. Caso a câmera seja instalada 
diretamente na parte elétrica do veículo, deve ser feito por profissional capacitado e observadas 
voltagem e amperagem do aparelho, mantido o cabo de força original. 
 
Em caso de qualquer outro mal funcionamento do aparelho, com câmera ligada, pressione o botão 
RESET inserindo um aparato fino no espaço indicado com o nº 9 na ilustração da segunda página. 
Além disso, formate o cartão de memória utilizando o seu computador ou FORMAT no MENU da 
câmera, e use cartão de memória original, classe 10, de 8gb a128gb, devidamente formatado. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

@blackbox.cameras.veiculares 

Black Box Câmeras Veiculares 
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