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Camera para Carro: Acidentes e Roubos 

Instruções 

 

1. Botões 

Botão Ligar/Desligar 

Função 1 – Quando o aparelho se encontra desligado, um toque curto, 1 segundo, no 

Botão liga / desliga irá iniciar o estado de espera / ON.  Um toque longo, 3 segundos, 

no botão liga / desliga irá desligar o dispositivo. 

Função 2 - Quando em estado de espera, a luz IR pode ser ligada / desligada 

Botão OK 

Função 1: Abrir / Fechar Gravação de Vídeo. No modo de espera, pressione 

rapidamente o botão OK para abrir o Vídeo e depois em Vídeo. um toque curto no 

botão OK para parar o Vídeo. 

Função 2: Câmera Fotográfica. No modo de foto, pressione rapidamente o botão OK 

para tirar uma foto. 

Função 3: Função de reprodução de arquivos. No modo de reprodução, pressione 

rapidamente o botão OK irá executar/pausar arquivos de vídeo. 

Função 4: Confirmar a função Menu. Definir Menus, Imagens estáticas, a opção de 

Reprodução de vídeo, para salvar e para executar uma ação. 

Botão Menu 

Redefenir 

Porta USB 

Altifalante 

Porta HDMI 

Ligar/Desliga

r 

Ranhura 

Cartão 
Luz indicadora 

Botão Estacionamento 

Botão OK Modo/Bloqueio 
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Função 1:  No modo de reprodução, selecione Proteger ou Excluir o arquivo 

Botão para cima / + 

Função 1: Use o botão para cima / + em todas as funções / menus 

Função 2: Vídeo, para reproduzir os arquivos de vídeo, para alterar o volume 

(pressione e segure), avançar rapidamente. 

Função 3: No modo de vídeo, pressione rapidamente o botão para cima / + para abrir / 

fechar o microfone. 

Botão para baixo / - 

Função 1: Use o botão para baixo / - em todas as funções / menus 

Função 2: Alterar o volume, pressione e segure. 

Botão do Monitor de Estacionamento 

Função 1: Pressione o Botão Monitor de Estacionamento antes de desligar o  

dispositivo, então o Monitor exibirá um "P" à direita da tela,bo dispositivo entrará no 

modo de estacionamento. Após o Modo de Estacionamento ter sido definido, se algo 

atingir o seu veículo, o sensor iniciará automaticamente a gravação de Video e gravará 

durante aproximadamente 20 segundos e depois desligará automaticamente. 

Se quiser cancelar / desativar esta função, pressione para parar,  então o "P" exibido 

no canto superior esquerdo desaparece, isso significa que o dispositico não entrará no 

modo de estacionamento quando estacionar o veículo. 

Bloqueio / Modo 

Função 1: Botão de Bloqueio. Pressione rapidamente a tecla Lock para bloquear o 

arquivo de vídeo atual ou desbloqueie a proteção. Isso pode ser útil se acabou de 

experienciar um acidente ou evento que quer guardar e não substituir acidentalmente. 

Função 2: No modo de espera. Pressione rapidamente a tecla de bloqueio no menu de 

vídeo, pressione-o novamente para entrar no menu Configurações,em seguida, 

pressione a tecla de bloqueio e ele vai sair automaticamente para o modo de vídeo. 

No modo de foto, pressione rapidamente a tecla de bloqueio no menu Foto estática, 

pressione-o novamente para entrar no menu Configurações, no modo do menu de 

configurações pressione a tecla de bloqueio e ele sairá automaticamentepara o modo 

de foto. 

No Modo de Reprodução, pressione rapidamente o botão de Bloqueio no Menu das 

Operações do Arquivo, pressione-o novamente para entrar no menu Configurações, no 

modo de menu Configurações, se pressionar a tecla de bloqueio sairá 

automaticamente para oModo de Reprodução. 
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2. Utilização 
 

LIGAR E DESLIGAR O DISPOSITIVO 

Pressione brevemente, 1 segundo, o "botão liga / desliga" uma vez, depois a tela 

acende, o dispositivo está ligado. 

Pressione e segure por 3 segundos, o "botão liga / desliga" uma vez, depois o 

dispositivo é desligado. 

Se o MENU for configurado, o dispositivo ligará automaticamente sempre que o 

Dispositivo estiver ligado á tomada de isquero. Por favor, note que haverá uma ligeira 

Demora e que o isqueiro não tem qualquerpoder quando a ignição é desligada. 

ESCOLHER O MODO 

Este dispositivo tem 3 modos: 

• Câmera de vídeo, 

• Câmera estática, 

• Reprodução 

Na câmera de vídeo ou câmera fotográfica (modo fotográfico) pressione o botão 

Bloqueio, a coluna “Set Menu” terá um fundo azul. Usando o botão para cima / para 

baixo, você pode escolher a configuração desejada. Pressione OK para confirmar as 

configurações. Pressione a tecla Bloqueio para sair do menu novamente 

Modo de câmera 

O canto superior esquerdo da tela tem sinal de vídeo, use o botão confirmar para 

iniciar 

Opção de modo de vídeo 

Ecrã de vídeo - quando o símbolo do canto superior esquerdo estiver piscando, 

pressione novamente para parar o vídeo, o símbolo, canto superior esquerdo 

desaparecerá. 

Modo de Foto  

Pressione o botão liga / desliga no modo de câmera. 

Pressione o botão de bloqueio no modo de foto 

Irá ver um símbolo de foto no canto superior esquerdo da tela no modo Foto 

Prima a tecla OK, e será apresentada uma imagem de pré-visualização após 1 segundo, 

após o quel poderá tirar fotos  
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Guardar e Visualizar gravações de vídeo no computador 

Pode conectar o dispositivo ao seu computador com o cabo USB fornecido. No 

entanto, recomendamos que você remova cuidadosamente o cartão de memória 

Micro SD e o insera num leitor de cartão  
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