


A Muvi KZ2 Drive Cam (VDC-003-KZ2) é a solução 
perfeita para capturar sua jornada em 4K. Este manual 
mostra como configurar e operar a câmera.

Leia e siga este manual atentamente para garantir 
que você maximize todos os recursos da sua câmera. 
Guarde este manual em segurança para referência 
futura.

Dicas para capturar as melhores imagens

n   Posicione a câmera de modo a não distrair ou 
obstruir a visão do motorista (recomendamos atrás 
do espelho retrovisor).

n   Certifique-se de que o interior e o exterior do pára-
brisas estejam limpos e secos, para que o suporte 
adira com segurança.

n   A visão da câmera não deve ser obstruída, verifique 
se está dentro da ‘zona do limpador’.

n   Ângulo da câmera para reduzir a quantidade de céu 
na visualização da câmera. Muito céu fará com que 
a câmera fique exposta e faça a estrada parecer 
mais escura.

Dicas sobre o desempenho do cartão de memória

n   Antes de usar um novo cartão microSD, você 
precisará formatar o cartão usando a câmera, nas 
configurações da câmera.

n   Recomendamos formatar o cartão microSD 

pelo menos uma vez a cada duas semanas, 
para garantir que a memória invisível seja limpa 
e reduzir o risco de corrupção de arquivos. A 
formatação do cartão limpará completamente 
todos os dados do cartão e fará backup dos 
arquivos que você deseja manter antes da 
formatação.

n   Desligue a câmera antes de remover o cartão 
microSD para evitar danos ao cartão.

n   O Muvi KZ2 suporta cartões microSD com 
capacidade de até 128 GB. Recomendamos o 
uso de um cartão de classe U3 de uma marca 
conhecida como SanDisk, Toshiba, Samsung.

Introdução Importante!

Isenção de responsabilidade: A Veho não pode garantir que todos os incidentes serão capturados pela Muvi KZ2 Drive Cam.

NÃO tente ajustar a posição da câmera ou tente 
acessar ou alterar as configurações da câmera 

enquanto estiver dirigindo. Use a câmera com segurança e de 
acordo com as leis do seu país. Você usa esta câmera por sua 
conta e risco.



1. Tela LCD
2.  Botão Menu
3.  Botão Esquerdo/Cima
4.  Botão direito/baixo
5.  Botão OK/Confirmar

6.  Botão liga/desliga
7.  Alto-falante
8.  Lente da câmera
9.  Porta AV IN
10.  Montagem em suporte

11.  Porta USB
12.  Slot para cartão microSD
13.  Botão reset
14.  Microfone

Guia de controles2
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O que está na caixa?

1. Muvi KZ2 Drive Cam
2. Suporte de sucção do pára-brisas
3. Adaptador de energia 12v
4.  Cabo USB de 2 m
5.  Guia de início rápido
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Instalando o KZ2

n   Certifique-se de que o interior e 
o exterior do pára-brisas estejam 
limpos e secos, para que o suporte 
fique firme e a visão da câmera não 
seja obstruída.

n   Posicione a câmera para que 
não obstrua a visão do motorista 
(recomendamos atrás do espelho 
retrovisor).

n   Coloque o suporte na posição, 
garantindo que ele esteja totalmente 
seguro.

Roteamento de cabos sugerido para a câmera.

12v
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1. Ícone de gravação de vídeo
2.  Ícone do cartão microSD
3.  Detecção de movimento
4.  Sensor G
5.  Carimbo de data

6.  Carimbo de hora
7.  Resolução de vídeo
8.  Indicador de nível de bateria
9. Áudio do microfone
10.  Duração do vídeo
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Usando o KZ2

Ligar/desligar

Pressione e segure o botão ‘Ligar’ por 3 segundos 
(aprox) para ligar a câmera, a tela de carregamento 
do Muvi KZ2 deve aparecer. Pressione e mantenha 
pressionado o botão “Ligar” por mais 3 segundos 
(aprox) para desligar a câmera.

Para desligar a tela durante a gravação, pressione o 
botão ‘Ligar’ uma vez, este recurso tem como objetivo 
evitar distrações durante a condução.

Observe que a câmera liga e desliga automaticamente 
quando conectada ao veículo. 
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3 segundos

Carregando o KZ2

Antes de usar o Muvi KZ2 durante o tempo, 
é essencial que a câmera esteja totalmente 
carregada. Usando o cabo de 12v fornecido, 
conecte a câmera à porta de saída de 12v 
do veículo. Recomendamos deixar a câmera 
conectada a uma fonte de energia quando 
estiver em uso.

12v
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Modo de reprodução

Para reproduzir imagens gravadas usando o Muvi KZ2, 
defina a câmera no modo ‘Gravar / Foto / Em espera’ 
e pressione e segure o botão ‘Direita / Abaixo’ por 3 
segundos (aprox.).

Uma vez no modo de reprodução, use os botões 
“Esquerda” e “Direita” para rolar pela filmagem e pressione 
o botão “OK” para visualizar a filmagem selecionada.

Gravação de vídeo

Durante a operação normal, a câmera inicia a gravação 
automaticamente quando o motor do veículo está 
ligado e para de gravar quando o motor é desligado. 
As imagens serão salvas automaticamente no cartão 
microSD.

Se você precisar iniciar a gravação manualmente, 
pressione o botão “OK” na tela inicial da câmera. O 
timer de vídeo começará indicando que a câmera está 
gravando. Pressione o botão ‘OK’ novamente para 
parar a gravação.

Se você estiver envolvido em uma colisão, a função 
G-sensor será acionada, isso bloqueará as imagens 
da câmera por 5 segundos antes e após o incidente. 
Essa filmagem será protegida contra a substituição do 
recurso de gravação em loop.

3 segundos



Transferindo imagens

Para transferir imagens do Muvi KZ2 para o seu PC 
usando o cabo de dados USB. Conecte a câmera 
ao seu PC e ligue a câmera, o seu PC reconhecerá a 
câmera como um dispositivo de terceiros, use o File 
Explorer para acessar a filmagem. Como alternativa, 
use um leitor de cartão microSD.

Usando um cartão microSD

Antes de usar um novo cartão microSD, você precisará 
formatar o cartão usando a câmera, você pode fazer 
isso nas configurações da câmera. Recomendamos 
formatar seu cartão microSD pelo menos uma vez 
a cada duas semanas, para garantir que a memória 
invisível seja limpa e reduzir o risco de corrupção 
de arquivos. A formatação do cartão limpará 
completamente todos os dados do cartão e fará 
backup dos arquivos que você deseja manter antes 
da formatação. Se estiver formatando através de um 
computador, o cartão deve estar no formato FAT32.

Suporta cartões microSD com capacidade de até 128 
GB. Recomendamos o uso de um cartão de classe 
U3 de uma marca conhecida como SanDisk, Toshiba, 
Samsung.

até 128GB

Observe que a Veho não é responsável pela perda de dados.



Modelo Muvi KZ2 Drive Cam

DSP Hi3559 V200

LCD LCD IPS de 3,0 ”(360 x 640)

Lente 6G 140°

Resolução de vídeo 4K@30fps / 1440P@30fps / 1080P@30fps

Formato de vídeo H.265 / H.264

Resolução fotográfica 8M

Formato da foto JPG

Entrada de energia Mini porta USB 5V / 2.5A

Tensão/corrente de funcionamento DC3.7V/230mAh

Temperatura de funcionamento -20° ~ +70°

Bateria Bateria interna de íon de lítio 150mAh

Alto-falante 0.8W

Especif icações

Para acessar as configurações da câmera, pressione o 
botão “Menu”. Navegue pelos menus usando os botões 
“Esquerda / cima” e “Direita / baixo”. Selecione uma 
categoria pressionando o botão “OK”.

Abaixo estão algumas das configurações que você 
pode editar:

n Data / hora
n Volume
n Idioma
n Resolução de vídeo
n Resolução de captura de imagem
n Detecção de movimento
n Detecção de sensor G
n Modo anti-flicker
n Formate o cartão microSD
n Reposição de fábrica

Para sair do menu, pressione o botão “Menu” 
novamente, isso retornará à tela inicial.

Definições6



n Não desmonte, repare, modifique sua câmera ou acessórios relacionados à alimentação.

n Não ajuste ou opere a câmera enquanto estiver dirigindo.

n Evite instalar a câmera onde possa obstruir a visão do motorista ou a implantação do airbag.

n Evite expor sua câmera a longos períodos de umidade e/ou calor, pois isso pode reduzir a vida útil do produto.

n  Não borrife água ou produtos de limpeza diretamente na câmera. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou 
outras avarias.

n  Utilize apenas o adaptador de força Muvi KZ2 fornecido com sua câmera. Outros adaptadores de energia podem 
criar uma segurança perigo ou danificar a câmera.

n  Não use adaptadores ou cabos de energia danificados.

n  Em alguns carros, a energia pode ser constantemente fornecida à câmera, mesmo com o motor desligado. Isso 
pode drene a bateria do veículo.

n  Mantenha a câmera longe de aquecedores ou outros objetos quentes. Armazene em temperaturas mais baixas 
para reduzir a taxa de auto-descarga da bateria.

n  Não deixe a câmera no carro quando não estiver em uso.

Manutenção

Microfone Suportado

Gravação em loop Suportada. Vídeo em loop contínuo, sem quadros perdidos

Cartão microSD  Não incluído. Recomendamos o uso de um cartão de classe U3 de uma
 marca conhecida. Suporta cartões com capacidade de até 128GB

Data e hora Suportado

Detecção de movimento Suportado

Disco portátil Suportado

G-Sensor Suportado

Frequência 50Hz/60Hz

Dimensões 86.5mm x 57mm x 16.5mm (35 mm com lente)

Peso líquido 70g



Outros produtos da Veho

Cave Smart Home Starter Kit
VHS-001-SK

STIX True Wireless Earphones
VEP-115-STIX-W

Pebble Pokket 1000mAh Micro
Size Keyring Power Bank
Available in Red, Orange, Blue, Black

No caso, você precisa entrar em contato com a Veho para obter suporte ou solução  
de problemas para a sua Muvi KZ2 Drive Cam, entre em contato conosco através  

do nosso bate-papo ao vivo em nosso site em:

veho-world.com

Suporte



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should 
be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid 
potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local 
waste recycling centre.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
A Veho UK LTD declara que o tipo de equipamento de rádio (VDC-003-KZ2) está em conformidade com as  

diretivas da UE.O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível em  
https://veho-world.com/compliance/


