Imagem do Produto

1. Liga/Desliga
2. Porta USB
3. Controle de volume
(aumenta)
4. Controle de volume
(reduz)
5. Pause/Play
6. Botão de
apresentação
7. Saída para fone de
ouvido
8. Saída de Som
9. Luz
10. Trava
11. Orifício de reset
12. Porta Transflash card (mini cartão SD)
13. Zona de leitura/sensores

I. Energia
A caneta de leitura contém uma bateria
recarregável de lítio. Por favor, utilize apenas o
carregador da caneta para recarregar a bateria.
Durante a recarga, a luz do carregador ficará
acesa. Quando a bateria estiver recarregada, a
luz da caneta se apagará.
Aviso de bateria fraca: quando a energia
estiver baixa, a caneta emitirá um bip, e depois
ela irá se desligar automaticamente.
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II. Funções e Uso
1. Ligar
Com a bateria carregada, aperte e segure o
botão de ligar/desligar ( ) até que a luz acenda e
a caneta comece a tocar a música de introdução.
2. Desligar
Pressione e segure o botão de ligar/desligar
até que a caneta comece a tocar a música de
encerramento e a luz se desligue ao mesmo
tempo.
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3. Posição dos livros
Abra o livro na posição horizontal.
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4. Leitura
Encoste a caneta no conteúdo do livro que
deseja ouvir e o som correspondente será
tocado.
5. Modo de utilização da caneta
A caneta deve ser apontada para o livro na
posição vertical. Observe a figura abaixo que
indica os ângulos possíveis:

.
6. Controle de Volume
O volume pode ser ajustado em qualquer
momento. Pressione o botão de aumento (V+)
ou redução de volume (V-) , e o volume será
aumentado ou diminuído de 1 a 8.
7. Pause/Play
Pressione o botão (P) para pausar ou continuar
a tocar o áudio da caneta.

8. Apresentação do Livro
Pressione o botão (W) , para ouvir a faixa de
áudio da empresa.
6. Trava
Empurre o botão (LOCK) na lateral da caneta
de acordo com a direção indicada pela seta (para
baixo) para travar todos os botões. Todas as
operações serão invalidadas e a caneta salvará
as operações anteriores. Empurre o botão para a
direção oposta (destravar) e todos os botões da
caneta voltarão a funcionar.
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7. Saída de Som
A caneta de leitura tem uma saída de som
externa e também uma saída para fone de ouvido.
8. Cartão TF
A caneta é produzida com uma memória de
2GB. Com um cartão externo TF, a memória
pode ser expandida até 8GB.
DICAS: O cartão TF não pode ser inserido
quando a caneta estiver ligada. Ele também não
pode ser inserido se a caneta estiver quente.
III. Download de informações
Conecte a menor ponta do cabo USB na porta
USB da caneta; conecte a outra ponta a um
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computador. A luz da caneta se acenderá. Quando
o computador indicar dois discos removíveis (um é
a própria caneta, o outro é o cartão TF), isso indica
que a caneta foi conectada corretamente.
Existe um arquivo E-BOOK em um desses dois
discos. Copie a informação que já foi baixada para
o computador para dentro do arquivo E-BOOK .
Depois que terminar a cópia, remova o disco com
segurança do computador e desconecte o cabo.
DICAS: Não remova o cabo USB durante o
processo de transmissão de dados para não
correr o risco de danificar ou perder os arquivos.
Observações
1. Sempre desligue a caneta quando ela não
estiver em uso e guarde-a em um lugar seco.
Evite que entre poeira na caneta para não afetar
seu funcionamento.
2. Evite usar a caneta em lugares muito
quentes ou úmidos, ou com alta atividade
magnética. Não guarde a caneta próxima a
fontes de calor, umidade ou com incidência
direta da luz do sol. Não use líquidos voláteis
como gasolina ou outros solventes orgânicos
como álcool para limpar a superfície da caneta.
3. Não use a caneta “para escrever” em
superfícies grossas como paredes ou no chão

para não danificar o sensor da ponta.
4. A caneta é feita com componentes de
alta precisão, então para evitar danificá-los, os
usuários não podem abrir, desmontar, consertar
ou alterar a caneta.
5. Para reduzir o risco de danificar ou perder
informações, copie os arquivos da caneta em
um outro computador antes da memória da
caneta ficar totalmente cheia.
6. Ajuste o volume de maneira apropriada
quando for usar fones de ouvido para evitar
problemas auditivos.
7. Não coloque a caneta próxima a recipientes
de líquidos. Se a caneta for molhada de alguma
forma, desligue-a imediatamente e leve-a para a
assistência técnica antes de usá-la novamente.

A bateria está descarregada.

A. Não há nenhum arquivo
de áudio correspondente na
caneta.
B. Maneiras incorretas de
usar a caneta.

A. Bateria está acabando.
B. Interferência de fontes
próximas.

A. Não há arquivos no
cartão de memória.
B. A bateria está acabando.
C. A caneta não foi utilizada
por mais de 3 minutos.

A caneta não liga.

Encosto no livro, mas a
caneta não toca nada.

Há barulho ou a caneta não
funciona.

A caneta desligou automaticamente.

Causa

A. Faça o download dos
arquivos correspondentes
ao livro.
B. Recarregue a bateria.
C. Reinicie a caneta.

A. Recarregue a bateria.
B. Remova as fontes de
interferência ou afaste-se
delas.

A. Faça o download dos
arquivos correspondentes
ao seu livro.
B. Encoste a caneta no livro
na posição vertical.

Recarregue a bateria.

Solução
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Problema

Resolução de Problemas
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2GB
3.7V 320mAh
DC5V

porta USB2.0
8GB
137(c)*27(l)*21(p)mm

Capacidade de memória

Bateria de lítio

Adaptador

Porta de transmissão de dados

Expansão máxima de capacidade com cartão TF

Dimensões externas

500mA

D500

Tipo do produto

Insira um clipe de papel no orifício de reset para desligar a
caneta e ligá-la de novo.

Não consigo desligar a
caneta.

A. Apague ou remova arquivos desnecessários.
B. Reconecte o cabo USB.

A. Não há memória suficiente no cartão.
B. O cabo USB pode estar
desconectado ou conectado
de maneira incorreta.

Não consigo copiar arquivos
no cartão de memória.

