
Relógio de Pulso Prova de Água 8GB 

Instruções 

 

1: Definição de hora  2: Microfone     3: Câmara     4: Botão ON/OFF 

5: Interface USB     6: Botão de modo     7: Indicador de estado     8: Anel decorativo 

  

Declaração importante: 

Este relógio não deve ser utilizado para mergulho, pois a pressão pode afetar o 
desempenho. 

Antes de utilizar o relógio deverá carregar o sipositivo até este atingir bateria 
completa. 

  

Funcionamento 

 Luz Indicadora de estado(7): Luz vermelha para definição de vídeo, Azul para 
definição de fotografia 

 Botão ON/OFF (4): Prima o botão para ligar/desligar, começar/parar, gravar 
vídeos, tirar fotografias.  

 Botão de modo (6): alterna entre modo de video e fotografia 

 Entrada USB (5): rode e remova o botão. Ligue a um computador ou 
carregador. Esta é a interface para transferência de dados e carregamento. 

 Botão de modo(2): microfone 

 Botão acerto de hora (1) 

 

 Ligar/Desligar 



Para ligar, prima o botão ON/OFF (4) durante 2 segundos- uma luz irá acender (azul 
,vermelha ou rosa) ficando o dispositivo em stand by. Para desligar prima o botão 
ON/OFF (4) durante 2 segundos  - a luz vermelha irá piscar 3 vezes e o dispostivo 
desligar-se 

 

Gravar video 

No modo stand by, pressione uma só ver o botão ON/OFF, a luz azul irá piscar 3 
vezes e desaparecerá ficando o dispositivo em modo de gravação de video. 

Tirar foto 

No modo stand by, pressione o botão de modo (6) uma vez, a luz irá alternar entre 
passar de azul a vermelho e voltar a azul indicando que uma foo foi tirada a 
gravada. 

Gravação de som 

No modo stand by, pressione o botão de modo (6) continuamente, a luz vermelha irá 
piscar 3 vezes e depois desliga-se indicando que o dispositivo iniciou a gravação de 
audio. 

 

Carregamento 

 Ligue o relógio via USB a um computador. Durante o carregamento, a luz 
vermelha/rosa irão piscar. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz 
vermelha irá parar de piscar. 

Atenção: O relógio tem uma bateria de polímero de lítio recarregável de alta 
capacidade integrada. Durante as cinco primeiras vezes que carregar o relógio, 
certifique-se de que este está completamente carregado antes de o desligar. A fim 
de maximizar a capacidade de armazenamento, continue a carregar durante 30 
minutos a uma hora depois de indicado 'full battery' (bateria completa). 

  

Resolução de problemas: 

Quando existe falta de espaço de armazenamento, as luzes vermelha e azul irão 
começar a piscar alternadamente durante cerca de 5 segundos antes dos ficheiros 
atuais serem guardados automaticamente e o dispositivo ser desligado. Se deseja 
continuar a usar o gravador de vídeo e precisa de libertar espaço de 
armazenamento, copie os ficheiros relevantes para o computador e apague os 
ficheiros antigos. 

Quando a bateria estiver em baixo, as luzes vermelha e azul irão começar a piscar 
alternadamente durante cerca de 5 segundos antes dos ficheiros atuais serem 
guardados automaticamente e o dispositivo ser desligado. Se desejar continuar a 
utilizar o gravador, recarregue a bateria. 



Se o gravador de vídeo deixar de responder, prima os botões 4 e 6 ao mesmo 
tempo para reiniciar o dispositivo. 

 


