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Bateria de longa duração com visão nocturna 

Instruções 

 

1. Ligar 

• Pressione o botão de operação por 3 segundos e largue quando uma luz vermelha/azul 

aparecer. Esta irá piscar 1 vez e depois permanecer constante, indicando que o cartão 

de memória foi detectado e entrará no modo stand-by. 

• Se o LED vermelho e azul piscarem 10 vezes seguidas e depois desligarem indica que o 

cartão de memória não foi detectado. 

• Se o LED vermelho e azul piscarem 5 vezes seguidas e depois deligarem  significa que o 

cartão de memória cnão tem memóiria suficiente. 

• Se o LED vermelho e azul picarem alternadamente  3 vezes e depois desligarem  significa 

que o dispositivo tem pouca bateria e necessita de ser recarregado 

 

2. Tirar Fotos 

No modo stand by pressione rapidamente (1 só click) o botão de operação , a luz vermelha 

irá piscar uma vez indicando que a foto foi tirada com sucesso e armazenada no cartão de 

memória. 
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3. Video 

 

• No modo Stand By pressione o botão de operação durante 2 segundos até  a luz 

vermelha piscar a 1ª vez, depois solte o botão. Esta irá piscar 3 vezes  e desligar o 

que significa que o dispositivo iniciou a gravação. 

Nota: Após a luz vermelha piscar 3 vezes deverá soltar o botão de operação: se continuar a 

pressionar o botão e não o soltar, o dispositivo irá desligar-se ne não inicia a gravação. 

• Durante a gravação pressione o botão de operação durante 3 segudos e o 

dispositivo irá parar a gravação e guardará o ficheiro de video no cartão de 

memória, entrando novamente no modo Stand By. 

Nota: Os ficheiros de video são guardados a cada 20 minutos. Assim que o dispositivo guarda o 

ficheiro inicia a gravação de um novo video de 20 minutos.  Se não conseguir aceder ao ficheiro 

de video ou se a qualidade do mesmo é fraca deverá substituir o cartão de memória por outro 

de melhor qualidade.  Em modo stand by o dispositivo desliga-se após 1 minuto. 

4. Visão nocturna 

Durante a gravação pressione rapidamente (1 click) o botão de operação e as luzes 

infravermelhas irão ligar-se. Pressione novamente o botão de operação rapidamente (1 click) e 

as luzes infravermelhas desligar-se-ão. 

5. Desligar 

No modo Stand By pressione o botão operação até o luz indicadora vermelha piscar 5 vezes  

depois solte o botão. Nota: piscar 3 vezes significa que o aparelho está a gravar. 

6. Carregar 

Usando o cabo USB fornecido conecte conecte  uma das extremidades à Porta de transferência 

de dados e outra ao computador ou a um carregador de parede. Demora até 3-6 horas para o 

dispositivo antingir carga completa. 

7. Utilização durante o carregamento 

O dispositivo pode ser utilizado de igual forma enquanto é carregado. 
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