
Gravador de Audio com detector de voz 

Instruções 

1. Botões e Funções 
1. Botão “+”: Próxima musica/ Aumentar Volume (Pressionar e segurar)/ Redução 

de ruído 

2. Botão “-“:  Modo de reprodução/ Diminuir o volume (Pressionar e segurar) / 

Gravação automatica 

3. Botão ON/OFF: Liga/Desliga 

4. Porta USB/ Porta de alimentação(Carregamento) / Porta de auriculares 

5. Luz indicadora 

 

2. Instruções 

Botão ON/OFF: Se mover o botão para “ON” ,irá começar a gravação caso mova 

para  “OFF” o dispositivo desligará. 

Como gravar: Mover o botão para a posição “ON”.  A luz indicadora irá ficar 

vermelha e piscará 3 vezes. Após isto o dispositivo inicia o modo de gravação. 

Nota: o dispositivo não pode gravar se os auriculares estiverem ligados 

Como guardar o ficheiro gravado: Após a gravação, mover o botão de alimentação 

para  a posição“OFF”. A luz indicadora ficará novamente vermelha e piscará 1 vez 

antes do dispositico se desligar. O ficheiro será automaticamnete guradado. 

Como reproduzir o ficheiro gravado/ ficheiro de musica (Modo de reprodução):  

Conecte os auriculares ao dispositivo através da porta de auricular e ligue o 

dispositivo (POWER ON). O dispositivo irá entrar em modo de reprodução e 

reproduzirá o ficheiro. Se pressionar o botão “-“ o dispositivo irá entrar em modo 

Musica e reproduzirá os seus ficheiros MP3. Nota: O dispositivo pode somente 

reproduzir  ficheiros de gravação ou de musica quando os auriculafres estão 

inseridos. Poderá tambem ver, reproduzir e copiar os ficheiros (gravados e de 

musica) quando conectar os dispositivo ao computador.  

Como reproduir o próximo ficheiro de gravado ou de musica: Aquando do modo 

de reprodução, se pressionar o botão “+” o dispositico irá tocar o próximo ficheiro 

gravado ou de musica. 

Volume +/- : Aquando do modo de reprodução, pressione e segure o botão “+” 

para aumentar o volume. Pressione e segure “-“ para diminuir o volume. 

Carregamento: Mover o botão de alimentação para a posição “OFF” e conectar o 

dispositivo ao carregador ou ao computador para carregar. A luz indicadora ficará a 

piscar até o dispositivo se encontrar totalmente carregado. Nota: Desligue o 

dispositivo antes de carregar. 



Redução de ruido: Mover o botão de alimentação para a posição“ON”, depois 

pressione e segure o botão “+”, até a luz vermelha indicadora se desligar.Isto irá 

reduzir o ruído. 

Gravação automática: Mover o botão de alimentação para a posição “ON”, depois 

pressioanr o botão “-“ até o indicador de luz vermelha se desligar. Isto irá activar o 

modo de gravação automática. Quando o dispositivo detectar som alto o suficiente 

à sua volta, começará a gravar automaticamente. Nota: terá que activar a gravação 

automatica de cada vez que desligar o dispositico. 

Como apagar um ficheiro: Em modo de reprodução, pressione e segure os 

botões“+” e  ”-“ ao mesmo tempo para entrar no modo DELETE. A luz indicadora 

ficará roxa. 

• Apagar um ficheiro unico: no modo DELETE , ao pressionar o botão “+” ou 

“-“ irá pagar o  ficheiro.A luz indicadora ficará azul e piscará rapidamente. 

• Apagar todos os ficheiros: no modo DELETE, presione e segure os botões 

“+” e “-“ ao memso tempo para apagar todos os ficheiros. A luz indicarora 

ficará vermelha e piscará rapidamente. 

Nota: Para prevenir apagra ficheiros por engano, recomendamos vivemente que   

apague os ficheiros quando estiver conectado ao computador. 

Avançar e recuar rapidamente: Mova o botão de alimentação para a posição “ON” 

e ligue os auriculares. A luz indicadora ficará vermelha, pressione e segure os 

botões “+” e “-“ ao emsmo tempo até a luz indicadora ficar azul  ou roxa  

intermitentepara entrar no modo Avançar/Recuar rapidamente. Neste modo 

pressione e segure o botão “+” para avançar rapidamente e o botão “-“ para recuar 

rapidamente. 

Carregar enquando grava: Mova o botão de alimentação para “ON” e conecte o 

cabo USB para carregar o dispositivo. Pressione e segure o botão “+” e “-“ ao 

memso tempo até a luz indicadora desaparecer. O dispositico começará a gravar 

enquanto carrega. 

Gravação de monitor: Mova o botão de alimentação para a posição “ON” 

(certifique-se que os auriculares não estão ligados). Pressione e segure  os botões 

“+” e “-“ ao mesmo tempo até a lyz indicadora desaparecer, depois ligue os 

auriculares ao dispositivo e poderá ouvir  a gravação corrente. 

Verificar o Estado de Gravação: Aquando da gravação pressione os botões “+” e “-

“ simultaneamente, Se a luz indicadora ficar vermelha e piscar 1 vez a gravação 

está a decorrer. 

Restaurar definições de origem: Mova o botão de alimentação para a posição 

“OFF” depois conecte o dispositico ao computadr. Clique com o botão direito sobre 

o Icon do dispositico e escolha formatar. Isto irá restaurar as definições de origem 

do dispositivo. 



  


