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Camera exterior de longa gravação
Instruções
1. Ilustração do produto

Luz indicadora azul

Luz indicadora IV

Luz indicadora
vermelha

Sensor de luz
Orifício microfone
Lente Óptica

Sensor de movimento
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Sensores de movimento
laterais

Ecrã LCD

Menu
Botão cima
Botão esquerda

Playback /Rever
Botão OK
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Botão para
baixo

Botão direito
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Botões da parte interior

Fivela de abertura
Proteção do
compartimento
das pilhas
Ranhura do
carão SD

Porta micro SD

Botão
interruptor/
Modo de teste

2. Início
Importante: A camera exterior de lomnga gravação possui 3 modos no botão de
interruptor:
•
•
•

OFF - quando necessitar de trocar as pilhas ou o dispositivo não estivera a ser
utilizado
ON - modo de gravação de video ou captura defoto
TEST – Visualização de video/foto, configurações e realização teste de imagem
/funciomanto

2.1.
•
•
•

•

2.2.
•
•
•

•

Bateria / fonte de energia
Aceda ao interior da camera. Abra a camera abrindo as patilhas de
segurança
Abra o compartimento das ilhas, puxando a patilha e removendo a proteção
Coloque as pilhas corretamente em cada um dos seus compatimentos (8
pilhas AA de boa qualidade possível para garantir a máxima duração
possível). Alternativamente, se a camera se encontrar perto de uma fonte
de energia poderá carrega-la atrvés do cabo fornecido.
Feche o compartimento das pilhas cuidadosamente - encostando primeiro a
porçã inferior e em seguida a superior
Cartão de memória e formatação
Empurre o botão interruptor para o centro “TEST” para visualizar em tempo
real e testar os modos e funções.
Após selecionar o modo de “TEST” o ecrã irá ligar e seá pedido o que
introduza o cartão de memória “Memory card missing”
Insira o cartão SD (max 32GB) na ranhura, verificando anteriormente que se
este se encontra desbloqueado. Para desbloquear o cartão basta delizar a
protação na lateral do cartão SD para “off”.
Deverá agora formar o cartão SD:
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o Carregue no botão Menu
o Use a seta para baixo de forma a selecionar a opção “Format
memory card” e prressione o botão OK
o Selecione “SIM” e pressione o botão OK
2.3.

Definir modo de foto ou video:

Pressione o botão “Menu” novamente. Selecione “Mode” e pressione o botão OK. Será
mostardo um menu do qual deverá escolher o metodo de capura que pretende:
o “Photo” : se pretender capturar somente fotos
o “Video”: se pretender gravar video
o “Photo &Video”: Se pretender que a camera tire fotos e grave videos
alternadamente
Selecione a opção que pretende carregando no botão OK
2.3.1. Outras opções e configurações:
Nota: Estas funcionalidade não são essenciais para o funcionamento da camera mas recomendamos verificar cada
uma delas para tirar o máximo proveito do dispositivo

Definir qualidade de imagem para foto: Pressione o botão Menu novamente.
Selecione “Photo resolution” pressionando OK e selecione a qualidade de imagem que
pretende para as suas fotos, utilizando os botões para cima e para baixo, e depois OK.
Definir qualidade de imagem para video: Pressione o botão Menu novamente.
Selecione “Videoresolution” pressionando OK e selecione a qualidade de gravação que
pretende utilizando os botões para cima e para baixo, e depois OK.
Fotos em Série: Pressione o botão Menu novamente. Selecione “Photo Series”
pressionando OK e escolha quantas fotos quer que sejam tiradas em cada momento.
(1 , 2 ou 3 serie de fotos)
Gravação de audio: Poderá optar por ligar os desligar o microfone da camera. Para
isso pressione o botão Menu novamente. Selecione “Audio Recording” pressionando
OK. Selecione “ON” se pretender a gravação de audio ou “OFF” se não pretender
gravar audio.
Sensores de movimento laterais: Pressione o botão Menu novamente. Selecione “Side
motion sensors” pressionando OK. Pressione “ON” se pretender os sensores ligados ou
“OFF” caso contrario. Nota: Nós recomendamos deixar estes sensores ligados.
Sensibilidade do sensor de movimento: Poderá ajustar a sensibilidae dos sensores de
movimento entre baixa, média e alta ( Nós recomendamos a sensibilidade média). Para
tal aceda ao Menu, selecione “ Sensitivity motion sensors” e selecione a opção mais
dequada.
Tempo específico de gravação: Esta opção permite-lhe defenir um intervalo de tempo
durante o qual a camera entrará em modo de gravação. Por exemplo: defenir que a
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camera grava todos os dias das 7h da noite às 5h da manha. Para tal aceda ao Menu e
selecione a opção “Target recording time” precionando OK. Selecione “ON” e uma
nova janela aparecerá. Definas o horario de começo (START) e fim da gravação (STOP)
utilizando as setas para cima e para baixo.
Hora e data: Poderá e deverá defenir a hora e a data da camera. Para tal aceda ao
Menu e selecione “Time & Date” pressionando OK. Pressione “Set Time & Date” para
alterar a data e hora utilizando as setas para cima e para baixo ( o formato é
dia/mês/ano).
Idioma: Poderá modificar o idioma do sistema aqualquer momento( Infelizmente
Português ainda não está disponível) .Para tal aceda ao Menu, selecione “Language” e
escolgha o idioma pretendido.
Restaurar defenições: Caso aconteça algum erro ou mau funcionamento por parte da
camera deverá a restaurar as defenições da mesma. Para tal aceda ao Menu e
selecione “Reset settings”pressionando OK, e em seguida “YES”.

3. Captura de imagem e video
• Empurre o botão interruptor para a posição ON , isto fará com que o dispositivo
entre no modo de captação infravermelhos.
• Terá que esperar cerca de 30 segundos antes que o sistema se ajuste para este
modo, e durante este período a luz indicadora vermelha ficará a piscar.
• Quando a luz se apaga a câmera funcionará automaticamente tirando fotos ou
filmando o que aparecer no seu campo de visão.
• Feche a camera com as patilhas de segurança e coloque-a no local pretendido
utilizando os acessorios fornecidos
OBSERVAÇÃO: O monitor da camera encontra-se desligado quando a câmera entra no
moo ON
4. Modo Replay/Repetição - Visualização
No modo “TEST”, ao pressionar o botão "OK" exibirá as últimas fotos ou vídeos. Use ▲
e ▼ para reproduzir as fotos ou o vídeo. Se for um video, deverá pressionar o botão
replay e, em seguida novamente, para parar de tocar.
Poderá fazer zoom nas fotos tiradas através da seta para aumentar e  para
diminuir. Para ver a foto seguinte utilize ▲ e ▼ para ver a foto anterior.
Ainda neste modo de replay, se pretender eliminar determinada foto ou video,
pressione o botão “MENU” . Serão mostradas opções para apagar a foto / vídeo atual
(Delete current file) ou para apagar tudo (Delete all).
Dependendo do que pretende, selecione “OK” e depois “YES” para confirmar, exclua o
arquivo ou selecione “No” para mantê-lo.

