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Manual de Instruções 

Relógio Camera Longa Gravação 

Multi-Functional Deluxe Clock Camera SB-CC8434 

1. Instrodução: Butões e Luzes 
 
 

Toca /desliga              
alarme 

 

 

 

Luz de estado 

 

 

                                                                                                          

 Camera 

 

 

Liga / desliga 

 

 

Activar gravação  Gravação de video 

De movimento      Padrão 

 

Foto             Gravação de 

                           Audio 

 

Controlo Remoto 

 

Nota: Poderá precisar de retirar uma pequena aba plástica antes do controle remoto 
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controle estar apto a duncionar 

 

 

Controlos do relógio 

 

 

Pilha recarregável         

Nota: Poderá precisar 

de retirar uma pequena 

aba de palpel antes do 

seu funcionamento  

                                                          Entrada  USB       Interruptor ON/OFF                                       

                                                                   Cartão de memória SD 

 

2. Antes de usar 

2.1.  Cartão de memória SD 

A Câmera Relógio deverá ter um cartão SD inserido para funcionar corretamente. 

Este dispositico aceita um cartão Micro SD com até 16 GB de tamanho. 

1. A ranhura para cartão SD está localizado na parte de trás do dispositivo. 

2. Coloque delicadamente o cartão SD no ranhura, como mostrado, com as 

conexões douradas voltadas para BAIXO e a impressão voltada para cima. 

3. Empurre gentilmente o cartão SD na ranhura. Irá ouvir um clique. NÃO FORCE o 

cartão SD na ranhura. Se houver alguma resistência, remova o cartão SD. Verifique a 

posição do cartão e tente novamente. Um cartão inserido incorretamente pode 

danificar seu dispositivo e anular a sua garantia. 
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4. Quando o cartão SD é inserido corretamente, irá ver algo semehante à imagem 

abaixo. 

                                      Passo 2: cartão SD parcialmente                                 Errado o cartão SD está ao contrário  

                                             inserido na ranhura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Este cartão SD está correctamente inserido 

2.2. Ligue e desligue a camera 

Para ligar: deslize o interruptor pata “ON”. Se não estiverer a decorrer nenhuma 

operação a camera irá desligar-se em 2 minutos. 

Modo Standby: Carregue no botão “Power” no controlo remoto um vez, a luz azul 

ficará ligada e a camera entraráno modo standby. Se não estiverer a decorrer 

nenhuma operação a camera irá desligar-se em 2 minutos. 

Para desligar: Carregue no botão “Power” do controlo remoto novamente e esta 

desligar-se-á. 

Nota: Repare que o relógio se encontra sempre em funcionamento até que as pilhas 

acabem,  mesmo que a camera se encontre ligada ou desligada. 

2.3. Carregamento 

Por favor, carregue totalmente a sua Câmera Relógio antes do primeiro uso. 
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1. Insira uma extremidade do cabo USB incluído na sua encomenda na porta USB do 

dispositivo. 

2. Por favor, certifique-se que o dispositivo está configurado para OFF. 

3. Insira a outra extremidade do cabo USB em uma porta USB livre no seu PC. Por 

favor ligue diretamente no PC. 

4. Carregue por várias horas antes de utilizar o dispositivo. 

 

 

 

 

 

3. Funções do Despertador 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: As funções do despertador são controladas separadamente e são semelhantes a qualquer outro 

despertador padrão. 

DEFINIR DATA E HORA 

1. Pressione o botão SET. O display frontal piscará. 

2. Use os botões UP e DOWN para definir o ANO. 

3. Pressione SET novamente e o MÊS e DATA aparecerão. O mês estará a piscar. 

4. Use os botões UP e DOWN para definir o MÊS. 

5. Pressione SET novamente e ajuste o DIA, HORA e MINUTOS da mesma maneira. 

6. Depois de definir os MINUTOS, pressione SET novamente e suas alterações serão 

guardadas. 

DEFENIR O ALARME 

1. Pressione o botão MODE. O display frontal mostrará 4 linhas. 

2. Pressione SET para definir a hora para o seu alarme. Estará a piscar. 12:00  

http://www.camerasocultas.com/


www.camerasocultas.com 
 

 

3. Use UP e DOWN para escolher a hora do seu alarme.  

4. Pressione SET novamente e os MINUTOS piscarão.  

Use os botões UP e DOWN para definir os MINUTOS.  

5. Pressione SET novamente. Agora escolha a quantidade de tempo que você deseja 

fazer ADIAR O ALARME. Poderá ADIAR por 1 a 60 minutos.  

6. Pressione SET novamente. Agora escolha o som do alarme que quer. Pode escolher 

um som natural (1, 2, 3, 4, 5) ou um alarme sonoro padrão (6).  

7. Pressione MODE para guardar as suas configurações. 

 

RELÓGIO DE 24H / TEMPERATURA 

1. Para alternar entre um relógio de 24 horas e 12 horas, pressione o botão UP. 

2. Para alternar entre a exibição da temperatura Celsius e Fehrenheit, pressione o botão 

DOWN. 

TEMPO DE FALA 

1. Para ouvir a hora, pressione a barra SNOOZE. 

NATURE SOUNDS 

Poderá adormecer aos sons da natureza com esta opção. 

1. Pressione o botão TIME para escolher por quanto tempo deseja que os sons sejam 

reproduzidos, 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutos. 

2. Segure o botão SNOOZE por 3 segundos, até que o som comece a tocar. A exibição 

contará o tempo restante. 

3. Escolha um som diferente pressionando o botão SNOOZE para pausar. Pressione 

novamente SNOOZE e a contagem regressiva será reiniciada usando a próxima opção 

Nature Sound. 

4. Para cancelar os sons e a contagem regressiva, pressione o botão MODE duas vezes 

para retornar à exibição de relógio padrão 
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4. Gravação 

                 Luz de estado azul                                                                                                    Interruptor ON/OFF 

 

Liga / desliga 

 

 

Gravação activada Gravação de video 

por movimento  Padrão 

                                

Foto           Gravação de 

                            Audio 

 

NOTA: O interruptor de alimentação principal na parte de trás do relógio deve estar 

ligado para gravações. As funções de camera não funcionarão enquanto estiverer 

conectada ao USB. 

1. Pressione o botão POWER no controle remoto. Uma luz de status azul aparecerá no 

mostrador do relógio. Esta luz de status ficará escura em certos casos. 

2. Para parar de usar as funções de gravação deste relógio: primeiro, pare o modo atual 

pressionando o botão apropriado no controle remoto. Por exemplo, para interromper o 

uso do Gravação activada por movimento, pressione o botão de ativação. A luz de 

status azul aparecerá quando o modo se encontra em espera. 

3. No modo de espera, com a luz de status azul acesa, pressione o botão liga / desliga 

no controle remoto. A luz de status azul deve ficar desligada. 

4. Agora poderá desligar o interruptor principal na parte de trás do relógio. 

GRAVAÇÃO ACTIVADA POR MOVIMENTO 

1. Com o relógio no modo de espera (consulte a etapa anterior), pressione o botão 

Botão de gravação no controle remoto. 
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2. A luz de status ficará escura. Está à espera de movimento antes de iniciar a gravação 

3. Agite sua mão na frente da câmera e a luz de status piscará 2 vezes. Está a gravar no 

modo de ativação por movimento. 

4. Para interromper a gravação, pressione o botão Modo de Ativação por Movimento 

no Controle Remoto. A luz de status azul aparecerá. Está agora no modo de espera. 

NOTA: O seu relógio gravará por 3 minutos quando o movimento for ativado. Ele 

continuará a gravar vídeos adicionais de 3 minutos, desde que  movimento seja 

detectado. 

GRAVAÇÃO PADRÃO 

1. Com o relógio no modo Standby (veja o passo anterior), pressione o botão Gravação 

de video no controle remoto. 

2. A luz de status piscará 3 vezes e depois apagará. Neste momento está a gravar. 

3. Para interromper a gravação, pressione o botão Gravação de Vídeo novamente no 

Controle Remoto. A luz azul de status aparecerá. Está agora no modo de espera. 

NOTA: O relógio salvará um arquivo de vídeo a cada 3 minutos no modo padrão. 

GRAVAÇÃO DE AUDIO 

1. Com o relógio no modo em espera (consulte o passo anterior), pressione o botão 

Gravação de áudio No controle remoto. 

2. A luz de status piscará 1 vez e depois apagará. Está agora a gravar audio. 

3. Para interromper a gravação, pressione o botão Gravação de áudio novamente no 

controle remoto. A luz azul de status aparecerá. Está agora no modo de espera. 

Fotos 

1. Com o relógio no modo deespera (consulte o passo anterior), pressione o botão Foto 

no controlo remoto. 

2. A luz de status irá piscar uma vez, tirando uma foto e guardando-a. 

3. A luz azul esta novamente acesa e de volta ao modo de espera. 

 

5. Conectar com o computador 

Nota: Certifique-se de desligar o dispositivo corretamente conforme indicado nas 

instruções. Deverá ter uma luz de status azul estável. Em seguida, desligue o controlo 

remoto e, em seguida, DESLIGUE o interruptor. 

WINDOWS - RETRIE SEUS ARQUIVOS 
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1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao dispositivo. 

2. Ligue a outra extremidade a uma porta USB livre no seu PC.  

3. Ligue o interruptor de alimentação principal. 

4. Pressione o botão liga / desliga no controlo remoto. 

5. Aguarde até o Windows reconhecer o seu dispositivo. Isto pode demorar alguns 

segundos. Note  que a primeira vez que você conectar seu dispositivo, o Windows 

poderá instalar drivers padrão. Isto é normal. 

6. Aceda o seu dispositivo como faria com qualquer Flash Drive padrão. 

7. COPIE seus arquivos do dispositivo para uma pasta no seu PC. Pode agora destacar e 

APAGAR os arquivos do seu dispositivo. 

8. Certifique-se de ejectar corretamente seu dispositivo do Windows antes de 

desconectá-lo. 

MAC OS X - RECEBA SEUS ARQUIVOS 

1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao dispositivo. 

2. Ligue a outra extremidade a uma porta USB livre no seu Mac.  

3. Ligue o interruptor de alimentação principal. 

4. Pressione o botão liga / desliga no controlo remoto. 

5. Aguarde até que o Mac reconheça seu dispositivo. Isto pode demorar alguns 

segundos. Ele vai montar como um dispositivo no seu FINDER. 

6. Acesse o dispositivo como faria com qualquer FLASH DRIVE padrão. 

7. NOTAS ESPECIAIS PARA OS USUÁRIOS DA MAC! 

8. Para salvar seus arquivos adequadamente no seu Mac, MOVA seus arquivos, em vez 

de copiar. 

9. Crie uma pasta no seu Mac. 

10. Realce os arquivos no dispositivo. 

11. CMD CLIQUE e arraste os arquivos para sua pasta. Deixe ir e escolha MOVE. 

12. Para esvaziar o dispositivo corretamente no Mac, lembre-se de esvaziar a lixeira 

antes de ejetar o dispositivo. 

13. Certifique-se de ejactar corretamente seu dispositivo do Mac antes de desconectá-

lo. 
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NOTA: copie seus arquivos para o seu PC para uma reprodução mais suave. Para 

arquivos maiores, poderá encontrá-los mais rápido se remover o cartão SD e conectá-lo 

diretamente num leitor de cartão SD 
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