
 � Facebook, os logotipos Facebook e “f” são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registradas da Facebook, Inc.

 � Twitter, os logotipos Twitter e “t” e a ave azul do Twitter são marcas 
comerciais registradas da Twitter, Inc. nos Estados Unidos e em 
outros países.

 � Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.
 � Bluetooth é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc.
 � As imagens, ilustrações e capturas de tela usadas neste manual 
podem ser diferentes das do dispositivo real.

Português

Uma nova forma de 
desfrutar fotografia

 �Website do produto
Para obter as informações mais recentes sobre o produto 
e dicas e sugestões úteis sobre o seu uso, consulte o 
seguinte website.
https://theta360.com/en/

 �Informações sobre suporte
Para obter informações sobre suporte e todas as 
provisões da garantia, consulte o seguinte website.
https://support.theta360.com/en/

 �Guia do usuário
Para obter detalhes sobre como usar este produto, 
acesse o guia do usuário no seguinte website.
https://support.theta360.com/en/manual/

 �Website da marca
Para obter dicas sobre como usar este produto, 
atualizações de vários eventos e outras informações, 
consulte o seguinte website.
https://www.thetalab.ricoh/en/

Nomes das peças

Esta câmera apresenta um design simples que é fácil 
de manusear e que lhe permite capturar imagens ao seu 
redor com operações muito simples.
Antes de tudo, familiarize-se com os nomes e funções 
dos componentes.

Alto-falante

 � Antes de usar a câmera, carregue a bateria conectando-a a um 
computador com o cabo USB fornecido. A luz de alimentação se 
acende em verde durante o carregamento e desliga quando o 
carregamento estiver concluído.

 � Tenha cuidado ao manusear a parte da objetiva. Sempre guarde a 
câmera no estojo macio fornecido quando ela não estiver em uso.

Lentes

Microfone

Botão do obturador
Pressione para capturar 
imagens estáticas ou 
vídeos.

Painel OLED
Mostra o modo de 
disparo, o nível de carga 
da bateria etc.

Orifício de encaixe para 
tripéTerminal USB (Micro-B)

Usado para conexão com 
outros dispositivos pelo 
cabo USB fornecido.

Luz de alimentação

Botão do modo sem fio

Botão de alimentação

Botão modo

Fica acesa na cor branca quando a 
alimentação está ligada.

Liga e desliga a função de LAN sem fio 
e Bluetooth®.

Liga e desliga a alimentação.

Alterna o modo de disparo.

 � Manter pressionados o botão de modo e o botão do 
autotemporizador desliga simultaneamente o painel OLED e as luzes 
e silencia o som do obturador.

 Quando um botão diferente do botão do obturador é pressionado, 
este estado é cancelado.

Botão do autotemporizador

Liga e desliga a função do 
autotemporizador.
Habilita a conexão do Controle remoto 
TR-1 (vendido separadamente) quando 
o botão é pressionado e mantido 
pressionado.

 �Ligar a câmera

Pressione o botão de alimentação para ligar a câmera. A 
luz de alimentação e o painel OLED ligam.

 �Informações exibidas no Painel OLED

Status da comunicação

Modo de disparo

Nível da carga da bateria / Status 
do autotemporizador / Status 
de conexão do controle remoto 
(vendido separadamente)

Baixar o aplicativo

Esta câmera captura imagens excelentes. Você também 
pode usar um aplicativo de smartphone para fotografar, 
visualizar e compartilhar imagens a partir do seu 
smartphone.
Faça o download do aplicativo básico compatível com o 
seu smartphone.

O aplicativo para editar imagens estáticas e vídeos 
capturados também está disponível.

https://support.theta360.com/en/download/

Conectar a um smartphone 
por LAN sem fio

Quando a câmera está conectada a um smartphone por 
uma LAN sem fio, você pode usar o smartphone para 
capturar e visualizar fotografias e vídeos remotamente e 
configurar funções.
Ligue a câmera e depois pressione o botão do modo 
sem fio para ligar a função de LAN sem fio. (  pisca no 
painel OLED.)
Em seguida, ligue a função Wi-Fi™ do smartphone. Inicie 
o aplicativo básico para smartphone, toque em  e siga 
as instruções que aparecem na tela. (Quando a conexão 
da LAN sem fio é estabelecida,  para de piscar.)
Ao estabelecer a conexão manualmente, selecione o 
SSID da câmera na lista de redes das configurações de 
Wi-Fi™ do smartphone e insira a senha.

Senha (00001017 neste caso)

O número de série impresso na parte inferior da 
câmera é igual ao SSID e à senha.

 � Você pode alterar a senha a partir do 
smartphone.

 � A senha é inicializada mantendo pressionado 
o botão do modo sem fio e o botão de modo 
simultaneamente quando a alimentação está 
ligada.

SSID THETA + Número de série + .OSC
(THETAYP00001017.OSC neste caso)

00YP
001017

Conectar a um smartphone 
por Bluetooth®

Quando a câmera está conectada a um smartphone com 
suporte para Bluetooth®, você pode usar o smartphone 
para capturar fotografias e vídeos remotamente e 
configurar funções.
Ligue a função Bluetooth® do smartphone, e conecte a 
câmera ao smartphone por meio de uma LAN sem fio.
Depois, inicie o aplicativo básico para smartphone e 
selecione [Settings] (Configurações)  [Cam Bluetooth 
settings] (Configurações Bluetooth da câmera)  
[Register] (Cadastrar).

Capturar e visualizar 
imagens estáticas e vídeos

 �Alternar o modo de disparo

Pressione o botão de modo para alternar o modo de 
disparo.
O modo de disparo atual é exibido no painel OLED.
 : Modo de disparo de imagem estática
 : Modo de disparo de vídeo
 , , : Modo de disparo predefinido (é possível 

alterar o modo de disparo predefinido de 
acordo com o cenário a ser capturado 
usando o aplicativo básico para 
smartphone)

 �Capturar imagens estáticas e vídeos

Você pode capturar imagens estáticas e vídeos a partir 
da câmera ou do seu smartphone.
Para capturar imagens estáticas e vídeos usando a 
câmera, pressione o botão do obturador.
Para capturar imagens estáticas e vídeos usando o 
smartphone, pressione o botão do obturador na tela de 
captura do aplicativo básico para smartphone.

 �Visualizar imagens estáticas e vídeos

Você pode enviar imagens estáticas e vídeos capturados 
ao smartphone para visualização usando o aplicativo 
básico para smartphone. Você pode também visualizar 
as imagens estáticas e vídeos salvos no smartphone.

Compartilhar em SNS 
(serviços de redes sociais)

Você pode compartilhar imagens estáticas capturadas 
com a câmera em serviços de redes sociais, como 
Twitter e Facebook.
Pressione o botão “Compartilhar” na tela de visualização 
de imagens do aplicativo básico para smartphone.
Em seguida, defina as configurações para o serviço em 
que deseja compartilhar a imagem e pressione [Done] 
(Concluído). A imagem é carregada.

 � Para usar os serviços, é necessário ter uma conta para se conectar 
a cada um deles.

 � Consulte o guia de usuário para obter detalhes sobre visualizar e 
compartilhar imagens de um computador.  
https://support.theta360.com/en/manual/

Guia de início rápido
Modelo: R03030

Mensagem importante 
para o cliente

Cuidados de uso
● Manuseie a objetiva com cuidado visto que ela é 

feita de vidro. Guarde-a no estojo macio fornecido 
quando ela não estiver em uso.

● Carregue a bateria conectando-a a um 
computador com o cabo USB fornecido. (Não use 
cabos diferentes do cabo USB fornecido.)

● O funcionamento correto pode não ser possível 
se o produto for usado com um hub ou outro 
dispositivo USB.

Direitos autorais
É proibido reproduzir ou alterar documentos, revistas, 
música e outros materiais protegidos por direitos 
autorais, exceto para uso pessoal, doméstico ou outros 
similares, sem a autorização do detentor dos direitos 
autorais.

Termos de licenciamento para software
Este produto inclui software licenciado sob vários termos 
de licenciamento. Você pode verificar os detalhes no 
aplicativo básico para smartphone.
Ligue a câmera, conecte o smartphone à câmera e, em 
seguida, pressione [Settings] (Configurações)  
[Camera settings] (Configurações da câmera)  
[Camera license] (Licença da câmera) no aplicativo 
básico para smartphone.

Licença de Portfólio de Patentes AVC
Este produto é licenciado para as seguintes atividades 
para uso pessoal e outros sem fins lucrativos pelos 
clientes em conformidade com a Licença de Portfólio de 
Patentes AVC.
(i) Codificar vídeos em conformidade com o padrão 

AVC (os vídeos codificados doravante são referidos 
como “vídeos AVC”)

(ii) Decodificar vídeos AVC registrados pelos 
consumidores para uso pessoal ou vídeos AVC de 
fornecedores que têm licença para fornecer vídeos 
AVC

Não é fornecida licença, incluindo licença implícita, para 
qualquer outro uso.
Obtenha informações detalhadas com a MPEG LA, LLC.
Acesse http://www.mpegla.com.

Baterias recarregáveis
• Devido às características das baterias, quando estas 

são usadas em locais frios o tempo de uso pode 
diminuir, mesmo quando as baterias estão totalmente 
carregadas.

• O equipamento pode desligar-se automaticamente 
para proteger a bateria se estiver em uso em um 
ambiente quente. Aplica-se o mesmo para o seu 
armazenamento, portanto não é recomendável 
guardar o equipamento em locais com temperaturas 
altas ou baixas. A temperatura recomendada para 
armazenamento é de 20 °C.

• O carregamento da bateria em locais com 
temperatura alta ou baixa pode demorar mais do que 
o indicado nas instruções. Recomenda-se carregar a 
bateria em um local com uma temperatura ambiente 
entre 10 °C e 40 °C.

• Se a bateria não for usada por um longo período de 
tempo, carregue-a por 15 minutos uma vez por ano 
antes de armazená-la.

Função de comunicação sem fio
As funções de comunicação sem fio (funções de LAN 
sem fio e Bluetooth®) deste produto podem não estar 
disponíveis dependendo das leis e regulamentos 
nacionais ou locais. Use este produto apenas no país 
onde foi adquirido.

Interferência de rádio
O uso deste produto na proximidade de outro 
equipamento eletrônico pode afetar negativamente o 
desempenho de ambos os dispositivos. Em particular, 
usar a câmera perto de um rádio ou de uma televisão 
pode gerar interferência. Siga os procedimentos abaixo 
caso haja interferência.

• Afaste a câmera o máximo possível da televisão, do 
rádio, do forno de micro-ondas ou de outro 
dispositivo.

• Altere a direção da antena da televisão ou do rádio.
• Ligue os dispositivos em tomadas elétricas 

separadas.

Descarte da câmera
A câmera tem uma bateria recarregável incorporada. Por 
esse motivo, leve ou envie a câmera para o centro de 
assistência técnica mais próximo para descartá-la. 
Recomendamos que apague previamente todos os 
dados armazenados na memória interna.

Informações para usuários de 
equipamentos elétricos e eletrônicos

Usuários em países que incluam o símbolo 
apresentado nesta seção na legislação nacional 
relativa a coleta e ao tratamento de resíduos elétricos 
e eletrônicos

Os nossos produtos contêm componentes de alta 
qualidade e foram projetados para facilitar a reciclagem.
Os nossos produtos e embalagens estão marcados com 
o símbolo abaixo.

Para os usuários restantes

Se desejar descartar este produto, entre em contato com 
as autoridades locais responsáveis, a loja onde adquiriu 
o produto, o revendedor local ou um representante de 
vendas/assistência.

Perigo

● Não tente desmontar, reparar nem alterar 
o equipamento. Os circuitos de alta 
tensão do equipamento representam um 
perigo elétrico significativo.

● Interrompa imediatamente o uso caso 
perceba algo de anormal, como odor 
estranho, fumaça ou sobreaquecimento. 
Entre em contato com o revendedor ou 
centro de assistência técnica mais 
próximo para reparos.

Precauções de segurança
Símbolos de aviso

Ao longo deste documento e também no produto são 
usados vários símbolos para evitar ferimentos ao usuário 
e a terceiros e danos materiais. A explicação dos 
símbolos e respetivos significados seguem abaixo.

Perigo

Aviso

Cuidado

Este símbolo indica situações que 
podem resultar em risco iminente 
de morte ou lesões graves se for 
ignorado ou tratado 
incorretamente.

Este símbolo indica situações que 
podem resultar em morte ou 
lesões graves se for ignorado ou 
tratado incorretamente.

Este símbolo indica situações que 
podem resultar em ferimentos ou 
lesões se for ignorado ou tratado 
incorretamente.

Exemplos de avisos

O símbolo      o alerta para ações que 
devem ser executadas.

O símbolo     o alerta para ações proibidas.
O símbolo     pode ser combinado com 
outros símbolos para indicar que 
determinada ação é proibida.
Exemplos
     Não tocar          Não desmontar

Respeite as seguintes precauções para garantir o uso 
deste equipamento com segurança.

● Desligue a alimentação imediatamente se 
entrar qualquer objeto metálico, água, 
líquidos ou outros objetos estranhos na 
câmera. Entre em contato com o centro 
de assistência técnica mais próximo. Não 
continue a usar o equipamento se este 
apresentar uma falha ou avaria.

● Mantenha o equipamento fora do alcance 
das crianças. As crianças não 
conseguem compreender a informação 
das Precauções de segurança e dos 
Cuidados de uso, o que pode causar um 
acidente.

Aviso

● Não toque nos componentes internos do 
equipamento se estes ficarem expostos 
como resultado de queda ou de danos no 
equipamento. Os circuitos de alta tensão 
do equipamento podem provocar um 
choque elétrico. Entre em contato com o 
revendedor ou centro de assistência 
técnica mais próximo se o equipamento 
estiver danificado.

● Não use o equipamento perto de gases 
inflamáveis, gasolina, benzina, solvente 
ou substâncias similares para evitar o 
risco de explosão, incêndio ou 
queimaduras.

● Não use o equipamento em locais onde o 
uso tem restrições ou proibições pois isso 
pode resultar em desastres ou acidentes.

● Não use, não guarde nem deixe este 
equipamento em um local quente, como 
perto de chamas abertas, sob luz solar 
direta ou no interior de um veículo 
estacionado ao sol. Se o fizer, pode 
provocar a explosão do equipamento, 
resultando em incêndio ou lesões.

● Interrompa o carregamento se este não 
for concluído dentro do tempo de 
carregamento especificado.

● Nunca coloque a bateria em um forno de 
micro-ondas nem em um recipiente de 
alta pressão.

Cuidado

● O contato com o líquido derramado pela 
bateria da câmera pode causar 
queimaduras. Se tocar no líquido, lave a 
área com água imediatamente. (Não use 
sabão.) Entre em contato com o centro 
de assistência técnica mais próximo. Não 
continue a usar o equipamento se este 
apresentar uma falha ou avaria.

● Não molhe a câmera. Também não a use 
com as mãos úmidas. Ambas as 
situações apresentam risco de choque 
elétrico.

● Não a use embrulhada em um pano ou 
similar. Proceder dessa forma pode 
causar um incêndio.

● Não permita que ocorra um curto-circuito 
no metal dos terminais. Proceder dessa 
forma pode causar um incêndio.

● Não a use em locais úmidos, como 
cozinhas onde ficará exposta à fumaça 
de óleo e umidade. Proceder dessa 
forma pode causar um incêndio ou 
choque elétrico.

● Se o exterior da câmera ficar sujo, use 
um pano suave e seco, como uma flanela 
para limpeza de óculos, para limpá-la ou 
um pano umedecido e muito bem torcido. 
Não use solventes para não correr o risco 
de corroer a superfície externa do 
produto.

Declarações de conformidade 
regulamentares

Para os usuários no Brasil

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados.

Para consultas, visite: https://www.anatel.gov.br

Garantia
1. Este produto será reparado gratuitamente pelo 

fabricante no caso de ocorrer uma avaria durante o 
período de garantia do produto. Entre em contato com 
o revendedor ou centro de assistência técnica mais 
próximo. O cliente arcará com todas as despesas 
devidas pelo transporte deste produto até ao 
revendedor ou centro de assistência técnica mais 
próximo.

2. As situações a seguir não são cobertas pela garantia, 
mesmo que ocorram durante o período de garantia 
indicado.
(1) Avarias causadas por mau uso (por exemplo, usar 

o produto de forma contrária às especificadas no 
guia do usuário)

(2) Avarias causadas por reparos, modificações ou 
desmontagem prestadas por qualquer pessoa que 
não o prestador do serviço de reparos designado 
por nós

(3) Avarias causadas por fenômenos como fogo, 
desastres naturais, acontecimentos geológicos, 
relâmpagos ou tensão anormal

(4) Avarias que não ocorrem naturalmente, tais como 
inundações, sal, contato com líquidos (chuva, 
sucos, bebidas alcoólicas), quedas, impactos, 
entrada de areia ou sujeira no interior da câmera e 
esmagamento

(5) Avarias decorrentes de armazenamento incorreto 
(contrário ao indicado no guia do usuário), 
aparecimento de bolor ou manutenção 
inadequada

(6) Caso não seja apresentado um recibo ou 
comprovante de compra onde constem o nome do 
vendedor e a data de compra

3. Esta garantia só abrange a unidade. Não abrange 
acessórios como o estojo macio.

4. Não oferecemos qualquer garantia sobre os dados 
armazenados na memória interna. Efetue uma cópia 
de segurança de todos os dados antes de levar a 
câmera para reparos.

5. A Ricoh não será responsabilizada por qualquer 
perda causada pelo uso da câmara, incluindo perda 
de dados, de oportunidades, de lucros, despesas de 
recuperação, pagamento a terceiros ou outras perdas 
acidentais, indiretas ou secundárias, 
independentemente de a avaria ocorrer durante o 
período de reparo gratuito.

6. Os pedidos especiais relativos à câmera, tais como 
inspeções de peças e inspeções detalhadas, estão 
sujeitos a custos adicionais arcados pelo cliente, 
mesmo durante o período da garantia.

7. Este serviço de garantia só é válido no país ou na 
região onde foi adquirido este produto. Se estiver no 
exterior e precisar de reparos, envie o produto para 
reparos apenas depois de retornar ao país onde este 
produto foi adquirido.

É proibida a reprodução parcial ou integral deste 
documento sem autorização.
O conteúdo deste documento pode ser alterado a 
qualquer momento sem aviso prévio.

© 2020 RICOH COMPANY, LTD.

Para usuários na Europa

Aviso aos usuários em países do EEE

Fabricante
Nome RICOH COMPANY, LTD.
Endereço 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku,
 Tokyo 143-8555, JAPÃO

Importadora
Nome RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Endereço Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert 
 Schuman - B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex, 
 FRANÇA

Banda de frequência de operação
2400–2483,5 MHz

Potência máxima de radiofrequência
13 dBm EIRP

Declaração de conformidade resumida

Este produto está em conformidade com os requisitos e 
as provisões fundamentais da Diretiva 2014/53/UE 
referente a equipamentos de rádio.
A declaração de conformidade CE está disponível 
acessando o URL:
https://support.theta360.com/en/ce_docs/
e selecionando o produto aplicável.

 

O símbolo indica que o produto não deve ser 
tratado como resíduo urbano. Ele deve ser 
descartado separadamente por meio dos 
sistemas apropriados de devolução e coleta 
disponíveis. Ao seguir estas instruções você 

garante o tratamento correto deste produto e ajuda a 
minimizar possíveis impactos ambientais e na saúde 
humana, que de outro modo resultariam do manuseio 
incorreto. A reciclagem de produtos ajuda a conservar 
os recursos naturais e a proteger o meio ambiente.
Para obter mais informações sobre os sistemas de 
coleta e reciclagem deste produto, entre em contato 
com a loja onde o adquiriu, o revendedor local ou um 
representante de vendas/assistência.




