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Indicações 

 Leia e siga o manual de instruções, bem como os avisos e indicações antes da primeira utilização do

produto.

 Antes de utilizar o produto pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.

 Evite impactos fortes no aparelho.

 Não utilize o aparelho em áreas extremamente frias, quentes, húmidas ou com pó. Nunca exponha o

aparelho à luz solar direta.

 Não coloque fontes de luz desprotegidas, por exemplo, velas acesas, na proximidade do aparelho.

 Realize cópias de segurança com frequência, a fim de evitar possíveis perdas de dados.

 Evite a utilização em campos magnéticos fortes.

 Não toque no aparelho com as mãos molhadas.

 Proteja o aparelho da humidade. Se entrar humidade no aparelho, desligue-o de imediato, limpe-o e

seque-o.

 Não utilize água nem soluções químicas para limpar o aparelho. Utilize apenas um pano seco.

 Não assumimos qualquer responsabilidade por danos ou perda de dados resultantes de avarias de

funcionamento, manuseamento incorreto, reparações não autorizadas ou substituição da bateria do

aparelho.

 Não desmonte o aparelho nem tente repará-lo por si próprio, caso contrário a garantia é anulada.

 Não obstrua nem cubra as saídas do produto.

 Este produto destina-se a uma utilização privada e não deve ser utilizado para fins comerciais ou

industriais.

 Não encaixe objetos não adequados para a utilização nas aberturas do aparelho.

 Os danos resultantes de um manuseamento inadequado ou da inobservância dos aviso ou das

indicações deste manual de instruções não são abrangidos pela garantia.

 AVISO: Ouvir música a um volume demasiado elevado durante um longo período 

de tempo pode provocar lesões auditivas temporárias ou permanentes, ou mesmo a 

perda da audição. A utilização do leitor de vídeo durante a condução rodoviária não 

é recomendada. O condutor pode não se aperceber de potenciais perigos, como 

veículos em aproximação, e não reagir adequadamente. 
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1. Geral do aparelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conteúdo da embalagem 

Verifique o conteúdo da embalagem quanto à sua totalidade 

 

 Leitor de vídeo Intenso 

 Auscultadores estéreo  

 Cartão micro SD 

 CD com software de conversão (formato AVI) 

 Cabo USB 

 Manual de instruções 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interruptor para ligar/desligar 

2.  Botão de seta para 
retroceder 

3. Botão de volume (+) 

4.  Botão para retroceder 

5.  Botão play/pausa 

6.  Ligação mini USB 

7.  Entrada para 
auscultadores 

8. Botão de volume (-) 

9.  Botão para avançar 

10. Botão M (menu) 

11.  Ranhura para cartão 
micro SD 
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3. Conectar a um computador 

Para partilhar ficheiros do seu leitor com um computador, pode ligar o seu leitor facilmente 

ao seu computador através do cabo USB fornecido.  

 

 

 

 

a) Conectar o aparelho 

 

Para conectar o aparelho, insira a ligação USB 2.0 do cabo USB numa porta USB livre do 

computador ligado, e insira a ligação mini USB do cabo ao leitor. Este é detetado como 

unidade de dados removível e está pronto para a transferência de dados com o 

computador.  

Pode agora transferir os ficheiros pretendidos, arrastando-os ou copiando-os do seu 

computador para o leitor (ou do leitor para o computador).  

 

b) Desconectar o aparelho 

 

Antes de desligar o cabo USB, a ligação de dados entre os aparelhos tem de ser 

desconectada! 

Para tal, mantenha o botão  premido durante 1 a 2 segundos. O ecrã apresenta agora o 

estado atual da bateria e a ligação de dados foi desconectada.  

Se utilizar um PC com Windows (XP ou superior), o leitor também pode ser ejetado 

diretamente através do computador. Para tal, clique no símbolo "Remover hardware com 

segurança" na barra de tarefas do Windows. Selecione o Video Scooter e siga as 

instruções do seu computador até que este confirme que o processo foi bem sucedido. 

Se utilizar um Mac, pode desconectar o aparelho arrastando o ícone do leitor para o 

símbolo da reciclagem. 

O cabo USB pode ser desligado do leitor e do computador com segurança. 

 

Nota: Não desligue o leitor do computador enquanto a transferência de ficheiros entre os 

dois aparelhos estiver a decorrer. Isto pode provocar a perda de dados e danos na 

unidade de dados.  
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4. A bateria

O leitor possui uma bateria interna integrada. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, 

certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Por norma, este processo tem 

uma duração de até 3 horas. 

Bateria totalmente carregada 

a) Carregar a bateria:

A bateria é carregada através da ligação USB ao seu PC. Para carregar a bateria, ligue o 

aparelho ao PC através do cabo USB. O processo de carga é iniciado automaticamente. 

O símbolo de ligação (Connect) surge no ecrã do aparelho. 

b) Estado de carga:

Mantenha o botão play/pausa  durante 1-2 segundos para visualizar o estado de carga 

atual. No ecrã surge o símbolo da bateria. Se a bateria estiver totalmente carregada, é 

apresentada uma bateria verde. Se a bateria ainda estiver em carga, tal é representado 

por uma animação de carga.  

Nota: Para obter uma capacidade ideal, a bateria deve ser utilizada regularmente. Se tal 

não se verificar, carregue totalmente a bateria pelo menos uma vez por mês. 
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c) Utilização durante o processo de carga: 

Pode utilizar o leitor durante o processo de carga. Para tal, basta premir novamente o 

botão play/pausa  e o aparelho muda automaticamente do indicador de estado de carga 

para o menu principal. 

 

Também pode visualizar o estado de carga durante a utilização. Este é exibido, por 

exemplo, durante a reprodução de música, em 3 níveis no canto superior direito. Se a 

bateria estiver totalmente carregada, os três campos são exibidos. Se a bateria ainda 

estiver em carga, também é apresentada uma animação.  

  

     

       0 – 33%         34 – 66 %               67 – 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Se pretender visualizar o estado de carga ou utilizar o aparelho conectado ao 

computador, já não será possível partilhar ficheiros com o computador. Para poder voltar 

a transferir ficheiros, o leitor deve ser novamente ligado ao computador.  
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5. Operação 

 

 

a) Utilização geral 

 

(1) Ligar e desligar o leitor 

Desloque o interruptor para ligar/desligar no lado esquerdo do aparelho para a posição "ON". 

Mantenha premido o botão play/pausa  durante aprox. 3 segundos para ligar o leitor. Para 

colocar o aparelho no modo standby, mantenha o botão play/pausa  premido durante 

aprox. 3 segundos. Se pretender desligar o aparelho, desloque o botão no lado esquerdo do 

aparelho para a posição "OFF". 

 

(2) Bloqueio dos botões 

Para evitar um acionamento dos botões inadvertido, o leitor possui um bloqueio de botões. 

Para tal, prima o botão play/pausa  e o botão M em simultâneo. Como confirmação é 

apresentado um símbolo de um cadeado fechado. Para desbloquear, volte a premir o botão 

play/pausa  e o botão M em simultâneo. Como confirmação é apresentado um símbolo de 

um cadeado aberto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Certifique-se de que está inserido um cartão micro SD no leitor! 

 

Nota: Este leitor possui uma função de poupança de energia. O aparelho desliga-se 

automaticamente se não for utilizado durante mais do que dez minutos.  
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(3) O menu principal 

Depois de ligar o aparelho surge o menu principal. Este é composto por até seis pontos 

diferentes (Música, Vídeo, Imagens, Gravação, Explorador de Ficheiros e Definições).  

 

       

               Música                        Vídeo                          Imagens 

 

         

          Gravação                     Ficheiro                      Definições 

 

(4) Navegação 

Pode navegar pelos diferentes menus com o botão para avançar  e retroceder . 

Pode abrir o ponto de menu pretendido ou iniciar a função desejada com o botão 

play/pausa . Prima brevemente o botão de seta para retroceder  para retroceder 

um nível. Mantenha o botão de seta para retroceder  premido durante 1 a 2 segundos 

para mudar diretamente para o menu principal. 
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b) Música

(1) Reprodução 

Aceda ao ponto de menu Music a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o 

botão play/pausa . É aberto o ecrã de reprodução e a reprodução é iniciada 

automaticamente. 

Para pausar ou retomar a reprodução, prima o botão play/pausa .  

Para avançar ou retroceder uma faixa, prima o botão para avançar  ou para retroceder 

. Para avançar ou retroceder dentro de uma faixa, mantenha este botão premido. 

Prima o botão (+) ou o botão (-) para regular o volume. 

(2) Vista de pastas 

Para passar do ecrã de reprodução para a vista de pastas, prima o botão de seta para 

retroceder . Navegue pelos ficheiros e pastas com o botão para avançar  ou 

retroceder . Se confirmar um ficheiro de música com o botão play/pausa , este será 

reproduzido. Se confirmar uma pasta com este botão, a pasta será aberta. Com o botão 

de seta para retroceder  pode aceder ao próximo nível da sua estrutura de pastas até 

chegar ao menu principal. 

Para apagar um ficheiro, navegue até à vista de pastas, selecione o ficheiro pretendido e 

prima o botão M. Confirme este processo com o botão play/pausa  para apagar 

definitivamente o ficheiro.  
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(3) Ciclo A-B 

Este leitor permite selecionar uma secção de uma música e repeti-la permanentemente 

em ciclo. 

Prima o botão M durante a reprodução da música para definir o ponto inicial (A) do ciclo 

de reprodução. Prima novamente o botão M para determinar o ponto final (B). A secção 

selecionada será agora reproduzida em ciclo. 

 

c) Vídeo 

 

 

(1) Reprodução 

Aceda ao ponto de menu Movie a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o 

botão play/pausa . É aberta a vista de pastas. Selecione o ficheiro de vídeo pretendido 

com o botão para avançar  ou retroceder  e confirme a sua seleção com o botão 

play/pausa . O vídeo é iniciado automaticamente. 

 

Para pausar ou retomar a reprodução, prima o botão play/pausa . Para avançar ou 

retroceder uma faixa, prima o botão para avançar  ou para retroceder . Para 

avançar ou retroceder dentro de uma faixa, mantenha este botão premido.  

Prima o botão (+) ou o botão (-) para regular o volume. 

 

 

 

 

 

Nota: Para outras opções de configuração, abra o ponto de menu Setup do menu 

principal.  

 

Nota: Para ser possível reproduzir vídeos neste leitor, estes devem ser convertidos para 

o formato AVI adequado com o software de conversão fornecido. 
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(2) Vista de pastas 

Para passar do ecrã de reprodução para a vista de pastas, prima o botão de seta para 

retroceder . Navegue pelos ficheiros e pastas existentes com o botão para avançar 

 ou retroceder . Se confirmar um ficheiro de vídeo com o botão play/pausa , este 

será reproduzido. Se confirmar uma pasta com este botão, a pasta será aberta. Com o 

botão de seta para retroceder  pode aceder ao próximo nível da sua estrutura de 

pastas até chegar ao menu principal. 

Para apagar um ficheiro, navegue até à vista de pastas, selecione o ficheiro pretendido e 

prima o botão M. Confirme este processo com o botão play/pausa  para apagar 

definitivamente o ficheiro.  

d) Imagem 

 

 

(1) Reprodução 

Aceda ao ponto de menu Photo a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o 

botão play/pausa . É aberta a vista de pastas. Selecione o ficheiro de imagem 

pretendido com o botão para avançar  ou retroceder  e confirme a sua seleção com 

o botão play/pausa . A imagem selecionada será exibida. 

Para iniciar ou pausar a reprodução automática de imagens, prima o botão play/pausa .  

 

(2) Vista de pastas 

Para passar do ecrã de reprodução para a vista de pastas, prima o botão de seta para 

retroceder . Navegue pelos ficheiros e pastas com o botão para avançar  ou 

retroceder . Se confirmar um ficheiro com o botão play/pausa , este será 

reproduzido. Se selecionar uma pasta com este botão, a pasta será aberta. Com o botão 

de seta para retroceder  pode aceder ao próximo nível da sua estrutura de pastas até 

chegar ao menu principal. 
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Para apagar um ficheiro, navegue até à vista de pastas, selecione o ficheiro pretendido e 

prima o botão M. Confirme este processo com o botão play/pausa  para apagar 

definitivamente o ficheiro. 

e) Função de gravação

(1) Gravação 

Aceda ao ponto de menu Record a partir do menu principal e confirme a sua seleção com 

o botão play/pausa . O leitor está pronto a iniciar a gravação de sons através do

microfone integrado. Para tal, prima o botão play/pausa . A gravação em curso é exibida 

no ecrã. Para pausar ou retomar a gravação, prima novamente o botão play/pausa . 

Prima o botão M durante a gravação para a guardar. Prima o botão de seta para 

retroceder  para regressar ao menu principal; uma gravação em curso é guardada 

automaticamente.  

Nota: Para outras opções de configuração, abra o ponto de menu Setup do menu 

principal.  

Nota: Pode aceder aos ficheiros de gravação (formato .wav) na pasta "VOICE" através 

do Explorador de Ficheiros. Se não existir espaço livre suficiente para a gravação, o 

leitor exibe a mensagem "Memória cheia".  
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(2) Reprodução 

Aceda ao ponto de menu File Explorer a partir do menu principal e confirme a sua seleção 

com o botão play/pausa . Selecione a pasta VOICE. Todas as gravações efetuadas são 

apresentadas por ordem cronológica. Aceda ao ficheiro pretendido e inicie a reprodução 

com o botão play/pausa . Para regressar ao menu principal, prima o botão de seta para 

retroceder .  

 

 

f) Explorador de Ficheiros 

 

 

Aceda ao ponto de menu File Explorer a partir do menu principal e confirme a sua seleção 

com o botão play/pausa . É apresentado o diretório principal do seu cartão de memória. 

Navegue pelos ficheiros e pastas com o botão para avançar  ou retroceder . Se 

confirmar um ficheiro com o botão play/pausa , este será reproduzido. Se confirmar 

uma pasta com este botão, a pasta será aberta. Com o botão de seta para retroceder 

 pode aceder ao próximo nível da sua estrutura de pastas até chegar ao menu 

principal. 

Para apagar um ficheiro, navegue até à vista de pastas, selecione o ficheiro pretendido e 

prima o botão M. Confirme este processo com o botão play/pausa  para apagar 

definitivamente o ficheiro. 

 

 

Nota: Para outras opções de configuração, abra o ponto de menu Setup do menu 

principal.  

 

Nota: Pode obter informações sobre a memória não utilizada ou ocupada, bem como 

sobre toda a capacidade da memória em Setup no ponto de menu Sistema e, aí, em 

Informação.  
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g) Definições

Aceda ao ponto de menu Setup a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o 

botão play/pausa .  

(1) Música 

No ponto de menu Música existem as seguintes opções de ajuste: 

i. Modo de reprodução

Defina aqui o modo de reprodução pretendido. 

Reproduzir faixa 
uma vez 

Reproduz a faixa pretendida uma vez e para a reprodução. 

Repetir faixa A faixa selecionada é repetida. 

Reproduzir pasta 
uma vez 

Reproduz as faixas da pasta selecionada e para a reprodução. 

Repetir pasta Repete todas as faixas da pasta atual. 

Reproduzir tudo 
uma vez 

Todas as músicas são reproduzidas uma vez. 

Repetir tudo Repete todas as músicas guardadas. 

Introdução Reprodução do início de cada música. 

ii. Reprodução aleatória

Aqui pode ativar ou desativar a reprodução aleatória de todos os ficheiros de música. 

iii. Equalizador

Selecione aqui o seu modo de equalizador favorito. Pode optar entre Normal, Rock, Pop, 

Clássico, Bass e Jazz. 
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(2) Gravação  

No ponto de menu Gravação pode definir a qualidade da gravação. Pode optar entre 

qualidade normal (32 KBPS) e qualidade elevada (64 KBPS). Tenha em atenção que a 

qualidade elevada ocupa mais espaço de memória.  

 

(3) Imagem 

No ponto de menu Imagem pode definir a duração da apresentação automática de 

diapositivos. Pode optar entre: 2 seg., 4 seg., 6 seg., 8 seg., e 10 seg.  

 

(4) Ecrã 

No ponto de menu Ecrã existem as seguintes opções de ajuste: 

 

i. Duração da iluminação 

Aqui pode definir durante quanto tempo o ecrã está iluminado. Pode optar entre 5 seg., 10 

seg., 15 seg., 20 seg., 30 seg. e Sempre ligado.  

 

ii. Luminosidade 

Aqui pode definir a luminosidade do ecrã em 5 níveis.  

 

iii. Modo Eco 

Se ativar o modo Eco, o ecrã desliga-se após um período de tempo definido. Se o modo 

Eco estiver desligado, o ecrã permanece ligado após o período de tempo definido, mas 

com o nível mínimo de iluminação. Tenha em atenção que isto reduz significativamente a 

duração da bateria.   

 

(5) Temporizador Sleep 

No ponto de menu Temporizador Sleep pode definir o período de tempo, após o qual o 

aparelho se desliga automaticamente. Pode optar entre Desligado (o aparelho não se 

desliga automaticamente), 10 min., 15 min., 30 min., 60 min., e 120 min.  

 

(6) Idioma 

No ponto de menu Idioma pode selecionar um dos oito idiomas pré-instalados. Pode optar 

entre inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português, polaco e russo.  
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(7) Sistema 

No ponto de menu Sistema existem as seguintes opções de seleção: 

i. Informação

Aqui pode obter informações sobre a versão de firmware do leitor, a capacidade de 

memória disponível, a memória utilizada (U:) e a memória livre (F:) do seu cartão de 

memória.  

ii. Definições de fábrica

Se confirmar esta opção, as definições originais do leitor serão repostas. 

6. Cartão micro SD

Este leitor não possui uma memória interna utilizável. É fornecido com um cartão de 

memória inserido, com o tamanho indicado na embalagem. No caso de uma ligação USB, 

o leitor só será detetado por um computador se estiver inserido um cartão de memória.

São suportados cartões de memória com uma capacidade de até 64 GB. 
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7. Dados técnicos

Dimensões 88 mm (A) x 41 mm (L) x 9,0 mm (P) 

Peso ~30 gr. 

LCD Ecrã a cores de 4,4 cm (1,8 polegadas), resolução: 128 x 160 pixeis 

Ligação a PC USB 2.0 (PC) | ligação mini USB (leitor) 

Bateria 

Bateria de polímeros de lítio recarregável, capacidade: 150 mAh 

Reprodução de música: ~ 12 horas (música MP3 no modo de 
poupança de energia) 

Gama de frequências 20 Hz até 20000 Hz 

SNR > 70dB 

Formato de música MP3 / WMA 32 – 320 kbps 

Formato de vídeo AVI 160 x 120 pixeis 

Formato de gravação WAV com 32 ou 64 KBPS 

Formato de imagem JPEG / BMP 

Temperatura de 
funcionamento 

0 a 40 graus Celsius 

Sistema Operativo Windows XP/Vista/Win7/Win8, Mac 9.2 ou superior 

Exclusão de responsabilidade 

Podem ser efetuadas alterações no firmware e/ou no hardware a qualquer momento e 

sem aviso prévio. Como tal, algumas secções das instruções, dados técnicos e imagens 

nesta documentação podem divergir do produto que adquiriu. Todos os pontos descritos 

nestas instruções servem apenas para efeitos de explicação e não correspondem 

obrigatoriamente a uma determinada situação. Por este motivo, não consideramos válido 

qualquer tipo de direito ou compensação com base nestas instruções. 

Eliminação de aparelhos elétricos usados 

Os aparelhos identificados com este símbolo são abrangidos pela Diretiva 2002/96/CE. 

Os aparelhos elétricos e eletrónicos usados devem ser eliminados separadamente do lixo 

doméstico, junto das entidades para tal previstas. 

Ao efetuar uma eliminação correta de aparelhos elétricos usados, está a prevenir danos 

ambientais. 




