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Mini Camera Oculta Esqueiro
Instruções
Informação do produto
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini câmera na forma de um isqueiro a gás
Cabo de extensão USB
Suporta câmera de PC para Skype MSN etc.
Suporta formato de vídeo AVI de 30 qps com resolução de 720 x 480
uporta resolução de foto de 1280 x 960
Suporta USB1.1 e USB2.0.
Suporta até 16GB de cartão T-flash (não fornecido)
Bateria interna de íon de lítio com até duas horas de tempo de gravação e duas
horas e trinta minutos em standby.
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1. Carregamento
Para carregar a câmera do isqueiro, conecte-a ao computador usando o cabo USB
fornecido. Ao carregar, a luz pisca lentamente e estará totalmente carregada em
aproximadamente duas horas. Aviso: quando a carga da bateria estiver abaixo de 1%, a
câmera esqueiro será desligada.
2. Ligado + Gravação Ativada por Som
Por favor, confirme que inseriu um cartão Micro SD no ranhura (até 16GB). Pressione o
botão liga / desliga suavemente por 2 segundos até que a luz indicadora comece a
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brilhar enquanto a câmera é ligada. A luz vai acender e desaparecer logo indicando
que o dispositivo está agora a gravar no modo de ACTIVAÇÃO PELO SOM. Se o nível
de som excede 60dB, a gravação iniciará e se dentro de mínimo 1 minuto não for
detectado nenhum som adicional o dispositico irá parar a gravação. Não existirá
qualquer sinal visível de que o isqueiro esta a gravar. Pressione o botão UMA VEZ para
finalizar o modo de ACTIVAÇÃO PELO SOM. A luz voltará a acender, e piscará algumas
vezes para salvar vídeos, se necessário. Depois ficará constante para indicar que o
dispositivo está agora no modo de espera.
3. Tire uma foto
Enquanto em modo de espera (luz constante) pressione o botão uma vez para tirar
uma foto, a luz vai sair e voltar novamente para confirmar que a foto foi guardada. A
resolução de arquivo para fotos é: 1280 x 960
4. Gravação de Vídeo Padrão
Isto só pode ser feito enquanto o isqueiro estiver no modo de espera. Enquanto no
modo de espera (luz constante) pressione e segure o botão somente até que a luz
comece a piscar (cerca de 1 segundo!) e depois solte. A luz continuará piscando para
confirmar que o vídeo está sendo gravado. Para parar e guardar o vídeo pressione o
botão novamente. A gravação pára e a luz volta a acender. A resolução de arquivo para
vídeo é 720x 480. Fps: 29 ~ 30fps.
5. Desligue
Enquanto no modo de espera (luz constante) mantenha o botão pressionado. Irá ver
um flash de luz que, eventualmente, desaparecerá. Depois de deste desaparecer,
pode soltar o botão e o dispositivo será desligado.
Observe:
•
•
•
•

Por favor, certifique-se de um cartão T-flash (Micro SD) foi inserido, se não, ele
vai desligar automaticamente após 15 segundos.
A capacidade máxima do cartão T-flash que pode ser usado é de 16 GB.
Gurdar o arquivo demora um pouco. Por isso, não pressione o botão
continuamente, pois isso pode levar a um arquivo incompleto.
Quando fizer um vídeo, por favor, mantenha o isqueiro o mais silencioso
possível sob as circunstâncias e use iluminação suficiente para garantir que o
vídeo seja tão claro e nítido quanto possível.

6. Tempo definido
O dispositivo vem com um recurso que incorpora a hora e a data atuais nas suas fotos
e vídeos capturados. Para definir a hora e a data do dispositivo, siga as instruções
abaixo.
1. Insira o isqueiro + cartão SD em uma porta USB ou coloque o cartão SD no leitor de
cartão do seu computador.
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2. Certifique-se de estar na pasta “raiz” (nível superior) do cartão SD.
3. (Se ainda não existir) Crie um novo arquivo com o nome TAG e extensão .txt
(TAG.txt)
4. Abra o arquivo e escreva as seguintes informações:
2012-12-25 14:00:00
Este exemplo definiria a unidade como 2pm no dia 25 de dezembro de 2012. Você
pode personalizar as informações para representar a hora atual na sua localização.
Guarde as alterações no arquivo (TAG.txt) e coloque o cartão SD de volta no
dispositivo. Quando ligar o dispositivo, ele irá ler automaticamente o arquivo TAG.txt e
alterará sua data e hora para as informações que forneceu.
7. Função Desligar Automáticamente
O MINI DV guardará o arquivo e desligará automaticamente nas seguintes
circunstâncias:
•
•

Quando grava vídeo sem energia suficiente, o arquivo é guardado
automaticamente e, em seguida, é desligado automaticamente.
Quando o espaço em disco da câmera estiver cheio, o arquivo será guardado
automaticamente e a unidade será desligada.

8. Conectar o computador
Pode conectar a câmera esqueiro à porta USB do seu computador para visualizar as
fotos ou vídeos. Também pode usa-lo como um cartão de memória. Talvez seja
necessário pressionar o botão de redefinição quando desconectar do computador para
voltar ao modo de câmera.
Aviso :
•
•

Se o seu computador não identificar a câmera dentro de 30 segundos, retire a
câmera da tomada USB. Pressione o botão reset e insira-o novamente.
É melhor copiar os arquivos de vídeo para o seu computador antes de
reproduzi-los. Se tentar reproduzi-los directamente do cartão de memória
estes podem parar.

9. Redefinir
Se a câmera esqueiro começar a agir de forma incomum, pressione o botão Redefinir
com um objecto de ponta afiada

