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Gravador de Audio Espião Pro 

Instruções 

1. Gravação Contínua 

Iniciar gravação: Não ligue a extensão ou auricular ao gravador. Desloque o botão para a posição 

ON. A luz vermelha liga, pisca e posteriormente desliga e o aparelho entra em gravação. 

Parar a gravação: Desloque o botão para a posição OFF. O aparelho irá guardar o ficheiro 

automaticamente e desligar. 

2. Modo de reprodução ficheiros/música 

Modo de reprodução de música: Ligue o cabo de extensão ao gravador. Ligue os auriculares ao cabo 

de extensão. Desloque o botão para a posição ON para entrar no modo de reprodução de música. 

Modo de reprodução dos ficheiros gravados: Carregue no botão Pausa/Play uma vez para mudar do 

modo de reprodução de música para o modo de reprodução dos ficheiros gravados. 

3. Ajustar o volume/ mudar de ficheiro 

Ajustar volume: durante o modo de reprodução, carregue continuamente no botão + ou – para 

aumentar ou diminuir o volume. 

Mudar de ficheiro/música:  Durante o modo de reprodução, carregue no botão + ou – uma única 

vez para mudar para a próxima música/ficheiro ou para o anterior. 

4. Modo pausa/ Apagar ficheiro 

Modo pausa: durante o modo de reprodução, carregue continuamente no botão pausa/play para 

entrar no modo de pausa. As luzes azúis e vermelhas irão piscar alternadamente. 

Modo de apagar ficheiros: Carregue no botão – durante o modo de pausa. A luz roxa irá piscar e 

entrará no modo de pagar ficheiros (luz roxa ligada). 

Apagar um ficheiro: No modo de apagar ficheiros, carregue uma única vez no botão pausa/play para 

apagar um só ficheiro (luz azul pisca) 

Apagar todos os ficheiros: No modo de apagar ficheiros, carregue continuamente no botão 

pausa/play para apagar todos os ficheiros (luz vermelha pisca) 

Sair: carregue no botão + para sair do modo de apagar ficheiros. Carregue no botão pausa/play para 

sair do modo pausa. 

5. Gravação por deteção de voz 
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Entre no modo pausa: No modo de reprodução com a extensão e os auriculares ligados, carregue no 

botão pausa/play continuamente para entrar no modo pausa. 

Ativar o modo de gravação por deteção de voz: No modo pausa, carregue no botão pausa/play 

continuamente durante 3s. O indicador azul irá piscar algumas vezes.  

Gravação por deteção de voz: Com o gravador desligado e sem qualquer extensão ou auriculares 

ligados, ligue o gravador deslocando o botão para ON. O indicador azul irá piscar algumas vezes e o 

gravador irá entrar em modo de gravação por deteção de voz. 

Desligar o modo de gravação por deteção de voz: No modo pausa, carregue no botão pausa/play 

continuamente durante 3s. O indicador vermelho irá piscar algumas vezes. 

6. Carregamento 

Ligue o gravador ao computador através do cabo USB fornecido. O gravador irá piscar com a luz 

vermelha. Quando atingir bateria completa o indicador azul irá ligar. 
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