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Botão de Operação
Camera
Microfone
Botão de Reset
Luz indicadora
Caneta esferografica
Cartão SD
USB

Instruções de operação
1. Ligar a câmera da caneta
• Pressione o botão de operação liga / desliga (# 1 no diagrama) e segure até a luz indicadora
verde acender (# 5 no diagrama).
• A luz indicadora de verde permanecerá acesa quando estiver em modo de espera.
2. Desligar a câmera da caneta
• Com a câmera no modo de espera, pressione e segure o botão de operação (# 1 no
diagrama) por 3-4 segundos. O luz indicadora verde piscará repetidamente 3 ou 4 vezes. A
câmera da caneta será desligada guardando todos os arquivos de vídeo e foto
automaticamente.
• A Camera Pen não desliga se fizer isto enquanto a caneta da câmera está no modo de vídeo e
gravação.
• Se a câmera estiver a gravar, deverá pressionar o botão de alimentação (# 1 no diagrama)
uma vez para parar a gravação e retornar espera (luz indicadora estática verde) e, em seguida,
pressione botão até a luz verde se apagar.
3. Gravar Vídeo e Tirar Fotos
• Vídeo: Ligue a camera da caneta. No modo de espera, pressione botão de operação (# 1 no
diagrama) por 2 segundos, a luz indicadora verde piscará 3 vezes e apagará. O vídeo começa
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agora a ser gravado (# 2 no diagrama). Pressione o botão de operação (# 1 no diagrama)
novamente para o vídeo e salve o arquivo. A fim de garantir o tamanho e a segurança de
arquivos, o sistema interno da câmera guardará os arquivos de vídeo automaticamente a cada
50 minutos continuando com a gravação de vídeo.
• Foto: Ligue a câmera da caneta. No modo de espera, pressione o botão de operação (# 1 no
diagrama) uma vez. A câmera tira uma foto, a luz pisca e volta para um verde estático
novamente. Repita o processo para tirar mais.
4. Download e visualização de vídeos e fotos
• Quando a caneta câmera estiver conectada a um computador Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 ou Mac OS X, o sistema reconhecerá automaticamente o dispositivo e instalará o
drivers.
• Navegue até o Disco Removível em Meu Computador para visualizar, copiar ou apagar
arquivos de destino como um disco rígido portátil ou unidade flash.
• Reproduza gravações de vídeo no seu PC com reprodutores de mídia, como VLC, winDVD,
powerDVD.
5. Conecte-se ao computador
Enquanto caneta câmera estiver desligada ou no modo de espera, ela pode ser conectada ao
seu computador, usando o cabo USB. Ligue o cabo USB à caneta câmera (# 8 no diagrama) e a
outra extremidade no seu computador.
A Spy Camera Pen será listada como um “Disco Removível”. Dentro de dois arquivos as pastas
conterão imagens ou vídeos. Uma vez conectado, a caneta câmera irá carregar seus dados
para o seu computador, uma luz indicadora azul ou verde piscará rapidamente. Para
desconectar com segurança, clique em "Remover hardware com segurança" e ejetar mídia
”ícone no canto inferior direito da barra de tarefas. Clique na opção "Ejetar" e desconecte o
cabo USB do seu computador
6. Carregar
Conecte a caneta câmera ao seu computador usando o cabo USB. Aquando do carregamento
da bateria, uma luz indicadora verde (# 5 no diagrama) piscará lentamente. A bateria está
totalmente carregada quando a luz verde parar de piscar.
7. Redefenir defenições origem
Para redefinir as defenições de origem da caneta câmera use um palito ou objeto não
metálico pontudo para apertar o botão de reset (# 4 no diagrama) localizado abaixo da luz
indicadora verde.

