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Relógio com detector de movimento
Instructions

1. Esta porta é usada para carregar a
câmera usando o cabo de
carregamento USB incluído ou para
conectar a um PC para acessar o
cartão de memória micro SD
inserido
2. Este botão ativa o modo de
detecção de movimento ou tira uma
fotografia
3. Este botão liga / desliga a câmera
e ativa o modo de gravação de vídeo
padrão.

1.
2.
3.
4.
5.

Porta USB
Detector de movimento/Foto
ON/OFF e Gravação de video
Ranhura cartão microSD
Ajustar horas no relógio

4. Esta ranhura é do tamanho Micro
SD e suporta um cartão micro SD /
Micro SDHC de 32GB.
5. Este botão permite que você
altere a hora exibida no mostrador
do relógio físico.

Instruções de Uso:
IMPORTANTE: Deverá inserir um cartão de memória micro SD ou Micro SDHC com
espaço livre antes de usar o dispositivo
Carregar a Câmera
Ligue o relógio através do cabo USB incluído a uma porta USB livre do computador ou
a um carregador de corrente USB para começar a carregar. Enquanto estiver sob carga,
a luz VERMELHA irá piscar lentamente. Quando totalmente carregada, a luz VERMELHA
irá parar de piscar e permanecerá acesa.
Ler o cartão micro SD ou Micro SDHC
Ligue o relógio através do cabo USB incluído a uma porta USB livre no seu computado.
Poderá ver uma mensagem "Instalação de drivers de dispositivos". Verá então uma
janela “Reprodução automática” aberta, que permitirá aceder o cartão de memória
inserido. Se a janela de reprodução automática não abrir, pode ser devido às suas
configurações. Pode aceder ao cartão de memória indo até "Meu Computador" e
clicando duas vezes no dispositivo removível apropriado.
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Definir a hora no relógio físico
Puxe o disco para fora (nº 5 na ilustração acima) e gire-o para alterar a hora no relógio.
Enquanto o mostrador é retirado, o relógio pára de funcionar. Empurre o disco de
volta quando terminar e o relógio será retomado.
Inserindo o cartão de memória Micro SD
Para inserir um cartão de memória no dispositivo, primeiro observe a ranhura do
cartão ao lado do relógio, veja o item 5 na ilustração acima. Com os contatos do cartão
voltados para si(veja abaixo), insira o cartão de memória e empurre até que ele se
encaixe no lugar.

Instruções de Utilização - Operação Básica
Para ligar a câmera: pressione e segure o botão 3. Quase imediatamente a luz AZUL
acenderá, seguida pela luz VERMELHA. Depois de mais 1 a 2 segundos, a luz
VERMELHA se apagará, deixando apenas o AZUL constante. Pode neste momento
largar o botão. A câmera está agora no modo de espera (luz AZUL contínua).
Para desligar a câmera: pressione e segure o botão 3. Após 1 segundo, as luzes AZUL e
VERMELHA piscarão 3 vezes e apagarão completamente. Não haverá mais luzes
acesas. Pode neste momento largar o botão. A câmera também se desligará se for
deixada intacta por aprox. 30 segundos.
Para começar a gravar um vídeo: Pressione o botão 3 para iniciar a gravação de vídeo.
A luz AZUL piscará 6 vezes e depois apagará. A câmera está agora no modo de
gravação vídeo.
Para parar de gravar um vídeo: Pressione o botão 3 para parar a gravação. A luz AZUL
ficará constante para indicar que o dispositivo está de volta ao modo de espera.
Para tirar uma foto: Pressione o botão 2 para tirar uma foto. A luz AZUL apagará e
retornará em estado sólido.
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Para iniciar a gravação ativada por movimento: Pressione e segure o botão 2 para
iniciar a gravação da detecção de movimento. A luz AZUL piscará 6 vezes e depois
apagará. Nota: Não há indicação de que o relógio esteja procurando por movimento
ou gravação. Também não há indicação da transição entre detecção e gravação.
Para parar a gravação ativada por movimento: Pressione 3 para desativar a gravação
de detecção de movimento. A luz AZUL ficará acesa para indicar que a câmera está no
modo de espera.
Os vídeos são gravados em clipes de 5 minutos e continuarão a gravar outros clipes
quando ocorrer movimento.

