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Detector de Fumo 

Guia de Utilização 
1. Visão Geral 

 

 

1) Lente da Camara 

2) Luz vermelha indicadora 

3) Luz Azul indicadora 

4) Porta USB 

5) Interruptor de ligar/desligar 

6) Encaixe para o cartão Micro SD 

7) Botão para ligar/desligar 

8) Botão para Câmera 

9) Botão para gravação de vídeo 

10) Botão de deteção de 

movimento 

11) Botão de gravação de áudio 

12) Bateria 

13) Suporte de Bateria 
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2. Funcionamento 

1) Por favor verifique-se a câmera está completamente carregada antes de a usar 

2) Por favor certifique-se que o cartão Micro SD se encontra bem colocado 

dentro da ranhura (6). A câmera não funciona sem o cartão Micro SD 

3) Por favor certifique-se que a bateria se encontra bem colocada no suporte (13) 

do controlo remoto. 

4) Por favor certifique-se que o Interruptor de Ligar/Desligar da camara se 

encontra ligado (“ON”) 

5)  Por favor certifique-se que o controlo remoto está apontado para a câmera 

cada vez que carregar nos botões 

6) Por favor certifique-se que o filme isolante é removido do controlo remoto 

7) A câmera está completamente carregada quando as luzes dos indicadores azul 

e vermelho estão continuamente ligadas 

 

2.1.  Ligar e Desligar 

1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Os 

indicadores de luz azul as vermelhas ficarão ligados. Depois o indicador de luz 

vermelha irá piscar uma vez e ficar vermelho fixo. O indicador de luz vermelha 

irá desaparecer, indicando que a camara entrou em modo descanso (“stand 

by”) automaticamente. 

2) Desligue a câmera pressionando o botão ligar /desligar por 2 segundos. o 

Indicador de luz vermelha irá desaparecer. 

3) Em modo descanso (“stand by”) a câmera irá desligar-se automaticamente 

dentro de 2 minutos se nenhuma operação for feita. 

 

2.2. Gravação de vídeo 

1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Ambos 

os indicadores vermelho e azul ficaram ligados. Depois o indicador de cor 

vermelha irá piscar e ficar vermelho fixo. O indicador de luz azul irá 

desaparecer, indicando que a câmera entrou em modo descanso automático 

(“stand by”). 

2) Pressione o botão de Gravação de vídeo. O indicador de luz vermelha irá piscar 

3 vezes e depois desaparecer. 

3) Pressione o botão de gravação de vídeo para parar a gravação. O indicador de 

luz vermelha ficará continuamente ligado, indicando que a câmera está de 

volta ao modo descanso novamente. 

 

2.3.  Câmera/Fotografia 

1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Ambos 

os indicadores vermelho e azul ficaram ligados. Depois o indicador de cor 

vermelha irá piscar e ficar vermelho fixo. O indicador de luz azul irá 

desaparecer, indicando que a câmera entrou em modo descanso automático 

(“stand by”). 

2) Pressione o botão de Câmera uma vez para tirar a foto. O indicador de luz 

vermelha irá piscar 1 vez.  
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3) O indicador de luz vermelha ficará continuamente ligado após a foto ser 

tirada, indicando que a câmera está de volta ao modo descanso novamente. 

 

2.4.  Gravação de Áudio 

1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Ambos 

os indicadores vermelho e azul ficaram ligados. Depois o indicador de cor 

vermelha irá piscar e ficar vermelho fixo. O indicador de luz azul irá 

desaparecer, indicando que a câmera entrou em modo descanso automático 

(“stand by”). 

2) Pressione o botão de Gravação de áudio. O indicador de luz vermelha irá 

piscar 3 vezes e depois desaparecer 

3) Pressione o botão de gravação de áudio para parar a gravação. O indicador de 

luz vermelha ficará continuamente ligado, indicando que a câmera está de 

volta ao modo descanso novamente. 

 

2.5. Gravação de deteção de movimento 

1) Ligue a câmera pressionando o botão ligar/desligar por 10 segundos. Ambos 

os indicadores vermelho e azul ficaram ligados. Depois o indicador de cor 

vermelha irá piscar e ficar vermelho fixo. O indicador de luz azul irá 

desaparecer, indicando que a câmera entrou em modo descanso automático 

(“stand by”). 

2) Pressione o botão de Deteção de movimento uma vez para ativar o modo de 

detetor de movimento. Os indicadores de luz vermelha e azul irão piscar 4 

vezes e desaparecer. A câmera irá gravar o vídeo e áudio automaticamente 

quando um movimento é detetado. 

3) Pressione o botão de deteção de movimento 1 vez para desativar a função de 

deteção. O indicador de luz vermelha ficará vermelho fixo, indicando que a 

câmera está de volta ao modo de descanso. 

 

2.6. Uploads de fotos e vídeo 

 

OPÇÃO 1: 

1) Conecte a câmera com o cabo USB a uma porta USB do Computador  

2) A câmera será conhecida como um disco removível 

3) Todos os ficheiros podem ser acedidos na pasta “DCIM” 

OPÇÃO 2: 

1) Remova o cartão Micro SD da câmera e insira-o no leitor de cartões 

2) Insira o leitor de cartões na porta UBS do computador 

3) O cartão Micro SD será reconhecido como um disco removível 

4) Todos os ficheiros podem ser acedidos na pasta “DCIM” 

 

2.7. Configuração de data e hora 

 

OPTION 1: 

1) Conecte a câmera com o cabo USB a uma porta USB do computador 
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2) Irá aparecer uma pasta chamada “Disco Removível” 

3) Clique na pasta e edite o documento time.txt fornecido 

4) Insira a data e hora no documento “time.txt com o documento fornecido:  Ano 

– Mês – Dia Hora: Minuto: Segundo (Por exemplo: 2017-03-12 17:04:59). 

Guarde o ficheiro 

5) Reinicie a câmera e o sistema irá atualizar o programa automaticamente 

OPTION 2: 

1) Remova o cartão Micro SD da câmera e insira no leitor de cartões 

2) Insira o leitor de cartões na porta USB apropriada do computador 

3) Irá aparecer a pasta “Disco removível” 

4) Clique na pasta e edite o documento time.txt fornecido 

5) Insira a data e hora no documento “time.txt com o documento fornecido:  Ano 

– Mês – Dia Hora: Minuto: Segundo (Por exemplo: 2017-03-12 17:04:59). 

Guarde o ficheiro 

6) Reinicie a câmera e o sistema irá atualizar o programa automaticamente 

 

2.8. Carregamento 

1) Conecte a câmera a uma tomada com o cabo USB e o carregador DV5V 

fornecido. 

2) Durante o processo de carregamento, as luzes indicadores vermelha e azul vão 

acender e depois desligar a casa 50 segundos. Mais tarde a luz vermelha ficará 

ligada e depois piscará lentamente 14 vezes desaparecendo. 

3) A câmera estará completamente carregada quando ambas as luzes indicadoras 

vermelha e azul estiverem desligadas. 

4) Demorará cerca de 2 horas até a bateria ficar totalmente carregada. 

5) A câmera com carga completa tem autonomia para gravar vídeos por cerca de 

1hora e meia. 
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