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Visão geral de peças 

 

A. Botão de energia    H.  Botão de luz 

B. Botão de FOTO    I.   Entrada SD 

C. Botão de GRAVAÇÃO    J.   Saída AV  

D. Botão ANTERIOR    k.  Entrada USB 

E. Botão SEGUINTE   L. Entrada de corrente DC 

F. Multi-selector    M. Unidade principal 

G. Sair      N. Sonda / cabo 

 

Menu 

No modo de Pré-visualização: Prima o botão MENU para exibir as várias funções opcionais: 
ELIMINAR TUDO 

SAÍDA DE VÍDEO 

CONFIGURAR DATA/HORA 

IDIOMA 

FORMATO DE VÍDEO 

DESLIGAR AUTOMATICAMENTE 

Configurar a ELIMINAR TUDO 

Exibe uma caixa que contém duas opções como indicado na figura 2. 
Utilize os botões “ANTERIOR” e “SEGUINTE” para 
seleccionar “Sim” ou “Não” e prima OK para confirmar. 

Ordem de SAÍDA DE VÍDEO 

Depois de inserir o cabo de vídeo, seleccione esta função para transferir a visualização do ecrã 
da unidade principal para o ecrã do televisor, o ecrã da unidade irá desligar. Pode transferir 
novamente o ecrã para a unidade seleccionando a mesma função. 
Configurar a DATA/HORA 

Prima os botões ANTERIOR e SEGUINTE para seleccionar o 
ano/mês/dia ou hora/minutos/segundos e prima o botão REC para 
aumentar os números e o botão FOTO para os diminuir. 
Se a definição “Data/Hora” indica o estado “Ligado”, as fotos tiradas 
incluirão a Data/Hora de ocorrência. 

Configurar o IDIOMA 

Para seleccionar o idioma. 

Configurar o FORMATO DE VÍDEO 

Para configurar o formato de saída de TV 

( Fig  1) 

( Fig  2) 



Configurar para DESLIGAR 

AUTOMATICAMENTE 

Para configurar a hora para desligar automaticamente. 

Utilização 

1. Ligue a sonda à unidade principal. Coloque a unidade virada para si e ligue a sonda 

(marcada com uma seta) inserindo-a na unidade e apertando-a (consulte a B-1) 

2. Prima o botão de ENERGIA durante 3-5 segundos para ligar o equipamento, em seguida 

será exibido o sinal indicado na B-2 que desaparecerá em 5 segundos e depois poderá 

começar a utilizar. 

(              Capacidade do cartão SD           Capacidade da bateria) 

3. Prima o botão de ENERGIA durante 3-5 segundos para desligar o equipamento. 

  (B-1) (B-2) 

Operação 

e 

FOTO 
  

Toque       ou prima       para exibir a imagem continuamente. 

Estado: Depois de tirar a foto, o sistema regressa
 

automaticamente ao modo de Pré-visualização. 

  

GRAVAÇÃO 

 

1. Prima        para gravar vídeo.  
Estado: Exibe o sinal         no canto inferior esquerdo para 

indicar o estado de gravação. 
2. Prima para parar a gravação. P.S.: O vídeo será guardado automaticament 
Estado: O sinal        no canto inferior esquerdo quando premir          para parar a gravação e 

prosseguir com a acção seguinte (tirar fotos 

ou 
desaparece para indicar o fim da gravação. gravar vídeo). 

Para ver fotos 

e vídeos 

  

1. No modo de Pré-visualização prima      

ouEstado: Irá exibir a última imagem. 
2. E prima        ou        para 

examinar a primeirafoto/vídeo e a segunda 

foto/vídeo. 
Estado: Os ficheiros são organizados por sequência de data. 

  

  

  



 

 

Estrutura do cartão SD  

The main unit setting time: January 1st                 File name: 11061423.JPG 

 1 1 06 1 4 2 3 .JPG Month Date Hous: Min: SEC Extension 

11061423.JPG 

 
11061435.ASF 



 DCIM 100MEDIA 
Recomendamos que configure a data e hora, antes de utilizar o produto pela primeira vez, 
para posterior gestão dos ficheiros. 
A data predefinida do produto é ANO 2007, 1 de Janeiro. Se os dois primeiros códigos do nome 
do ficheiro forem 11, isso indica que a data é a predefinida. 
O nome do ficheiro não é definido pela ID de sequência, mas sim pela data da captura. 
Os ficheiros de imagem e vídeo são definidos da mesma forma, mas a extensão é diferente. 
Os ficheiros de imagem são .JPG; os ficheiros de vídeo são .ASF. 

Resolução de problemas 

? 

Não há imagem no monitor LCD depois de ligar a unidade: 
Se a bateria estiver descarregada, ligue a unidade e depois carregue a bateria ou utilize o 
adaptador AC. 
Não há imagem, apenas texto no monitor LCD depois de ligar a unidade: 
Verifique se o conector está bem ligado. REPOR 
Não é possível capturar fotos e vídeos 
Não existe um cartão SD inserido, não é possível capturar fotos e vídeos. 
Se o cartão SD estiver danificado, não é possível guardar os ficheiros no 
cartão. Desligar: 
Quando todas as funções bloquearem ou falharem, insira uma agulha isolada no orifício 
existente na parte traseira da unidade. O sistema irá reiniciar automaticamente. 
Atenção 

Não remova o cartão SD quando estiverem a ser guardados dados no cartão ou durante 
a captura de fotos ou vídeo, pois poderá perder os dados ou danificar o cartão. A captura 
de vídeo precisa de armazenar dados em massa, recomendamos que utilize um cartão 

SD superior a 80X para obter uma melhor qualidade. 

Importante: 
Utilize cotonetes de algodão embebidos em álcool para limpar a lente. 

Não utilize o produto em ambientes perigosos tais como tanques de petróleo. 

- Não utilize químicos para limpar a superfície do produto. 

Não abra a unidade, essa acção poderá danificar o produto. 
Ao armazenar o produto, tenha cuidado ao dobrar a sonda. Não dobre a sonda em 180 
graus. 
Utilize peças sobressalentes originais, caso contrário, poderá danificar o produto. 
Não utilize o produto dentro de um avião ou em instalações médicas. 
Não utilize o produto sob luz solar directa. 
Mantenha o produto num local seco e convenientemente ventilado. 

P 
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ESPEC. do sistema 

 
 
 

 

Formato de gravação de vídeo  

Funções 
Inserção rápida 
Gravação de vídeo rápida 
Revisão rápida 
Saída AV 
Visualizador de imagem/vídeo 
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Energia 
Monitor  
Interface 
Bateria 
 

 

Formato de saída de vídeo 
Suporte de gravação 
Formato de compressão 
Formato de armazenamento de 

imagem fixa 

DC5V 
Monitor TFT LCD de 3.5” 320*240 Pixéis 

Mini USB 1.1/Saída AV 
Bateria recarregável de polímeros de lítio (3.7V) 

NTSC e PAL 
Cartão SD (capacidade até 2G) 
MPEG4 
JPEG (640*480) 

ASF (328*240) 

Especificações 

Temperatura de funcionamento da unidade 
Temperatura de funcionamento da sonda             

      
Temperatura total de armazenamento      
Durante o carregamento da bateria                     -   0 40 o C 

-20 70   -   o C 
  -   -20 60 o C 

-20 60   -   o C 
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