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Camera oculta oculos de sol 

Instruções 

1. Visão Geral 

1. Camera 

2. Ligar/Desligar/Botão de 

operação 

3. Botão de modo 

4. Indicador LED Azul 

 

 

5. Indicador LED Verde 

6. Redefenição 

7. Microfone 

8. Ranhura Micro SD 

9. USB 
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Ligar/desligar 

Antes de ligar, por favor, certifique-se de ter fixado o cartão micro-SD na ranhura do 

cartão micro-SD correctamente. Para ligar os óculos de vídeo, por favor, pressione o 

botão Ligar/Desligar por 2 segundos . O LED verde e o LED azul acendem e o produto 

entra no estado de inicialização. 3 segundos depois, o LED azul apaga e a câmera está 

pronta. Os óculos de vídeo iniciam o modo de gravação em vídeo  

Para desligar os óculos de vídeo, pressione o botão Ligar/Desligar novamente por 2 

segundos. O dispositico guardará automaticamente o arquivo de gravação e em 

seguida, desliga. 

Modo de Operação 

O aparelho possui 3 modos de gravação. 1) Modo de vídeo, 2) Modo de instantâneo 3) 

modo de áudio. Depois de o ligar, o dispositivo entrará no modo de vídeo. Ao 

pressionar o botão de modo, poderá alternar entre os diferentes modos. O modo ativo 

é sinalizado pelo LED: 

1. Modo de vídeo LED verde  

2. Modo de instantâneo LED azul 

3. Modo de áudio LED verde e azul

Gravação de vídeo 

No modo de vídeo (LED verde aceso) você pode iniciar a gravação pressionando 

brevemente o botão Ligar/Desligar. O LED verde piscará durante a gravação. Você 

pode parar a gravação pressionando o botão de gravação novamente. O dispositivo 

guardará o arquivo de gravado. 

Instantâneos 

No modo instantâneo (LED azul aceso), pode tirar fotos pressionando rapidamente o 

botão Ligar/Desligar. O dispositivo irá tirar uma série de 3 fotos. O LED azul pisca 

enquanto os arquivos estão a ser guardados. Depois, o dispositico estará pronto para a 

próxima foto. 

Gravação de áudio 

No modo de áudio (LED verde e azul aceso), pode iniciar a gravação pressionando 

rapidamente o botão Ligar/Desligar. O LED azul piscará enquanto o dispositivo estiver 

a gravar. Ao pressionar o botão Ligar/Desligar novamente, pode parar a gravação. 

Disco móvel 

Este produto pode ser usado como um disco removivel: 
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 a. Desligue o dispositivo, conecte o dispositivo ao computador com o cabo de dados 

USB, o ícone do disco removível será exibido no computador. 

b. A pasta para salvar o arquivo de vídeo é * Disk \ DCIM \ 100DSCIM. 

c. Para desconectar o dispositivo, clique no ícone de gerenciamento de dispositivo 

móvel no canto inferior direito para remover este dispositivo de memória móvel, 

depois que o computador tiver confirmado a desconexão da segurança do hardware, 

desconecte o dispositivo e o computador. 

Memória 

Os óculos de vídeo são equipados com um cartão Micro SD. Quando o espaço do 

cartão é excedido, a luz verde e a luz azul piscam muito rapidamente durante 5 

segundos, o dispositivo pára a gravação e desliga-se. 

Bateria 

Por favor, carregue o dispositivo antes de usar pela primeira vez. Pode carregar a 

bateria usando o cabo USB ou o adaptador de energia fornecido. Normalmente, o 

carregamento completo demora de 2 a 3 horas. A luz verde acende ao iniciar a recarga 

e a luz azul pisca lentamente. Quando a bateria está totalmente recarregada, a luz azul 

pára de piscar e desliga-se. Para proteger a bateria, não use um adaptador de energia 

diferente daquele fornecido. Se a câmera não tiver sido usada por um longo período 

de tempo, sugerimos recarregá-la antes de usá-la. Para uma taxa de recarga ideal, 

certifique-se de desligar o dispositivo primeiro.  

Ajustar e mostrar / ocultar data e hora 

Este produto pode exibir a data e a hora atuais em seus vídeos. Para definir esta 

função, por favor, execute da seguinte forma. Ao definir o tempo, o cartão SD deve 

estar inserido na ranhura. 

 1. Desligue a câmera e conecte-a à porta USB do seu computador. 

2. Abra a pasta do cartão SD e crie um novo arquivo de texto chamado “time.txt” . 

3. Agora abra o arquivo com o Bloco de Notas do Windows ou qualquer outro editor 

de texto de data e hora: yyyy.mm.dd hh: mm: ss Por favor, note o espaço entre data e 

hora. Para mostrar ou ocultar a data / hora, por favor, adicione "Y" (sim ) para mostrar 

ou “N” (não) atrás da data. Observe o espaço em branco entre data / hora e a opção S 

/ N.  

Exemplo:  

2010.08.10 16:53:05 Y 

2010.08.10 16:53:05 N 
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