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Manual de instruções   
Camara Oculta Bateria Externa Longa duração 

Este manual mostra como utilizar este produto e as informações detalhadas  sobre o mesmo. 

Antes de começar a utiliza-lo, certifique-se de que leu este manual e entendeu-o 

completamente e corretamente. Esperamos que este produto o ajude a atender às suas 

necessidades e serviço de longo prazo! 

 

Introdução 

Este produto é um Power Bank DVR multifuncional e fornece as funções de DV Incluindo vídeo, 

áudio e gravação de deteção de movimento, mas sem a função de power bank, que não 

podendo carregar outros produtos elétricos. Suporta o cartão do TF e a capacidade máxima 

pode ser de até 32GB, as baterias de alta capacidade fornecem a energia suficiente para a 

gravação de longo tempo. Apenas por causa de seu design especial e grandes recursos de 

baterias, este pode ser usado como monitor de segurança em casa e DVR portátil. 

Características: 

• Gravador de vídeo secreto 

• Bateria de lítio com alta capacidade para suportar gravações longas 

• Botão único para operar tornando-o fácil de usar 

• Formato HD 120P E H.264 

• Gravação de deteção d emovimento 

• Portável  

• Monitor de segurança em casa 

Utilização: 

1. Instale o cartão de memória 
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Verifique a parte de trás do dispositivo e insira o cartão microSD cuidadosamente porque esta 

câmera tem resolução HD. Por favor insira um cartão com memória suficiente (ficheiros de 

vídeo ocupam 3GB por hora) 

 

2. Cole a parte espelhada 

Cole a parte espelhada traseira apos colocar o corretamente o cartão microSD. Por favor teste 

a câmera e certifique-se que funciona antes de fechar o dispositivo. 

3. Substitua o cartão de memória se necessário 

Por favor encontre uma faca ou algo idêntico para abrir a face espelhada do power bank, e irá 

encontrar o cartão de memória. Por favor remova o cartão de memória cuidadosamente, se 

necessário usando algum utensilio para ajudar. Após substituir o pelo novo cartão de memória. 

Por favor certifique- se que este funciona, e depois coloque a face espelhada de volta ao 

power bank cuidadosamente. 

4. Definir tempo e hora 

• Desligue a câmera 

• Conecte a câmera ao computador usando o cabo USB 

• Abra o disco removível (cartão microSD) 

• Crie um ficheiro de texto e dê-lhe o nome “tome.txt” 

• Coloque e edite o tempo e hora assim: 2012.11.08 01:01:01 

• Guarde e saia 

• Desconecte o dispositivo do computador e ligue a câmera 

5. Ligue 

Mantenha pressionado o botão power durante 3 segundos até a luz vermelha acender 

6. Grave 

Enquanto a luz vermelha esta acesa (modo descanso), por favor pressione o botão 

rapidamente por uma vez, a luz vermelha irá piscar e depois desligar-se-á. 
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7. Guarde o vídeo 

Pressione o botão rapidamente 1 vez enquanto grava, a luz vermelha ficará ligada, o 

dispositivo ficará em modo de descanso e vídeo fica guardado 

8. Modo deteção de movimento 

No modo de espera, mantenha pressionado o botão ligar/desliga por cerca de 3 segundos e a 

liberte-o, a luz azul piscará duas vezes e desaparecerá, ao mesmo tempo a luz vermelha irá 

desaparecer também. Quando detetar qualquer movimento, a luz azul piscará uma vez e o 

dispositivo começa a gravar. Não irá gravar sem detetar movimento. 

9. Salvar vídeo 

Pressione o botão rapidamente uma vez, o ficheiro de vídeo será guardado e luz vermelha 

acende, passando agora para o modo de espera 

10. Desligar 

No modo de espera, mantenha premido o botão ligar/desligar durante 6 segundos até que as 

luzes vermelha e azul pisquem duas vezes e desliguem ao mesmo tempo. 

11. Redefinir 

Por causa de uma operação errada ou de outras razões desconhecidas, não há Feedback da 

câmera, por favor, encontre um palito para pressionar o reset ao lado do furo da câmera 

12. Pouca energia ou memória cheia 

Quando estiver com pouca energia ou memória cheia, o indicador vermelho e azul piscará 

rapidamente desligar-se-á  

13.Cargamento 

Use o cabo USB para conectar o dispositivo ao PC para carregar (cerca de 4 horas) ou use o 

adaptador AC para carregar. Durante o carregamento, as luzes vermelhas e azúis ficarão 

continuamente a piscar. Se a bateria estava cheia a luz vermelha estará apagada e a luz azul 

acesa. (Indicador 100%) 

14.Armazenamento de ficheiros e repetição 

Conecte o power bank ao computador e leia o ficheiro de vídeo para reproduzir. Poderá copiar 

o arquivo de vídeo. e salvá-lo no seu computador usando o media player que pode suportar 

formato AVI 

  

http://www.camerasocultas.com/


www.camerasocultas.com 
 

 

15. Características 

Pixéis 5.0 Mega CMOS 

Resolução de vídeo 1280*720 

Formato de vídeo AVI 

FPS 30fps 

Angulo de filmagem 90º 

Distancia de deteção de movimento 6 metros 

Iluminação baixa 1LLUX 

Capacidade da bateria 3000 MAH 

Tempo de gravação Mais de 8 horas 

Tempo de gravação com detetor de 
movimento 

Mais de 48 horas 

Área de gravação de Áudio 40 m2 

Consumo de energia 150 Ma/3.7V 

Temperatura de armazenamento -20-80ºC 

Temperatura de operação -10-60ºC 

Humidade de operação 15-85% RH 

Memória Cartão TF 

Memória máxima 32GB 

Software Media player/ KMplayer 

Transferência de dados USB 1.1/2.0 

Sistema operativo 200/XP/VISTA32/WIN7 

Consumo de memória 3GB/hora 

Tempo de carregamento Cerca de 4 horas 

 

Aviso prévio: 

Função: Este produto tem a função do gravador de câmera somente 

Ruído: quando a bateria está muito baixa, a gravação de áudio terá um pouco de ruído 

Lugar de utilização: Não pode ser utilizado num  local ilegal, antes de usá-lo, por favor preste  

atenção à lei. 

Proposta: A fábrica melhorará o produto para melhorar o serviço. Tente entrar em contato 

com o vendedor para qualquer Proposta. 

Temperatura de trabalho: Por favor, use-o na temperatura adequada que o ser humano 

pode suportar. 

Humidade de trabalho: Por favor, não o use num local húmido 

LUX: Por favor, use-o num lugar com luz suficiente; Por favor não direcione a lente para uma 

fonte de luz forte. 

Limpeza: Por favor, não use o aparelho num local sujo, limpe o dispositivo com um pano macio 

suavemente. Não use em campo magnético ou campo elétrico forte 
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