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Introduction
Device is a cutting-edge camera built-in a pen. You can 
take pictures, save video files with sound. Files are stored 
onto microSD flashcard, you can download them directly 
from flashcard or through pen connected by USB cable.

Note! Before first use fully charge the device (takes 
about 2 hours).

Charging
Unscrew the pen in half of its length. Use included USB 
cable to plug it to USB port in PC computer. During charg-
ing red LED is blinking, when fully charged red LED is on 
constantly. After charging unplug USB cable and screw 
together both parts.

Installing microSD card
Unscrew the pen in half of its length. Put microSD into card 
slot, note that flashcard connection pins should facing 
mini USB port. Now screw together both parts.

Using pen
To make notes twist on silver ending of pen, after use twist 
off to hide pen inside.

Operating

Power on the device
Press and hold ON/OFF button for about 2 sec, green LED 
indicator will be on constantly. Device is now in power on 
mode.
Taking pictures
Press shortly ON/OFF button. Every time you press it the 
device is saving picture on microSD card.

Recording video
Press and hold ON/OFF button for about 2 sec, green LED 
indicator will blink 3 times. Device will record files until 
user will stop or there is no space onto microSD card.
During video recording green LED will flash every 2 sec-
onds. Press shortly ON/OFF button to stop recording 
– green LED will flash 3 times and will be constantly on 
again.
Power off the device
Press and hold ON/OFF button for 3 seconds to power off 
the device.  LED is off.

Note! If no action is taken within 60 sec from powering 
on the device it will automatically power off.

Connecting to PC computer

Data storage mode
When device is in off mode unscrew the pen and connect 
it to the PC computer using USB cable included in pack-
age. System will automatically install the device as an USB 
mass storage device. You can copy all files from pen to win-
dows desktop. During data transfer green LED indicator is 
blinking.

Setting data and time
To set actual date and time you need to edit file “time.txt” 
stored onto root folder of device in data storage mode. 
Open “time.txt” and use windows notepad to edit. File 
contains only one line as below:
2012-05-01 23:59:59

Modify this line to actual date and time and save the file.
Next unplug USB cable and wait until LED indicator goes 
off. Now turn on device – new time settings will be ap-
plied.

Reset
If you encounter strange behavior of the device you can 
put straighten paper clip into “reset hole” to restart the 
device.

Note! If battery is running low device will finish current 
recording and power off.

Due to continuous development specification and appear-
ance of product are subject to change without prior notice. 
For technical support please visit www.media-tech.eu.

Device is equipped with built-in battery, please remem-
ber to charge it once a week.
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Wprowadzenie
Urządzenie jest kamerą najnowszej generacji zabudowaną 
w długopisie. Możesz robić zdjęcia, zapisywać pliki wideo z 
dźwiękiem. Pliki zapisywane są na karcie microSD, możesz 
skopiować je bezpośrednio z karty lub z urządzenia podłą-
czonego kablem USB do komputera PC.
Ważne! Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie 
(ładowanie trwa ok. 2 godz).

Ładowanie
Rozkręć urządzenie w połowie jego długości. Za pomocą 
dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do portu USB 
w komputerze  PC. Podczas ładowania czerwona dioda LED 
będzie migać, gdy akumulator będzie naładowany dioda 
będzie palić się na stałe. Po naładowaniu odłącz kabel USB 
i skręć urządzenie.

Instalacja karty microSD
Rozkręć  urządzenie w połowie jego długości. Włóż kartę mi-
croSD do slotu, zwróć uwagę aby piny karty były skierowane 
w stronę złącza miniUSB. Skręć urządzenie. 

Używanie długopisu
Aby zapisać notatkę przekręć srebrną końcówkę długopisu, 
przekręć w kierunku przeciwnym aby schować końcówkę do 
środka obudowy.

Korzystanie z urządzenia

Włączanie urządzenia
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 2 sek,  zie-
lona dioda LED zapali się na stałe. Urządzenie jest teraz uru-
chomione.

Wykonywanie zdjęć
Wciśnij raz przycisk ON/OFF aby wykonać zdjęcie.  Za każ-

dym razem gdy wciśniesz przycisk ON/OFF zostanie zapisa-
ne zdjęcie na karcie microSD.

Nagrywanie filmów
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na 2 sekundy, zielona 
dioda LED błyśnie trzykrotnie. Urządzenie będzie nagrywa-
ło film do momentu gdy użytkownik zatrzyma nagrywanie 
lub do chwili gdy nie będzie już miejsca na karcie microSD. 
Podczas nagrywania filmu zielona dioda LED będzie migać 
co 2 sekundy. Aby zatrzymać nagrywania wciśnij raz przycisk 
ON/OFF, zielona dioda LED mrugnie trzykrotnie i zapali się 
na stałe.

Wyłączanie urządzenia
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy aby 
wyłączyć urządzenie.

Ważne! Jeżeli żadne działanie nie zostanie podjęte w 
ciągu 60 sek od momentu uruchomienia  – urządzenie 
wyłączy się automatycznie dla oszczędności energii.

Podłączanie do komputera PC

Tryb Data Storage
Gdy urządzenie jest wyłączony, rozkręć obudowę i za pomo-
cą kabla USB podłącz do komputera PC. System Windows 
automatycznie zainstaluje urządzenie jako masowe urzą-
dzenie magazynujące USB. Możesz teraz skopiować pliki z 
karty microSD na pulpit. Podczas transferu danych zielona 
dioda LED będzie migać.

Ustawianie daty i czasu
Aby ustawić aktualną datę i czas należy zmodyfikować plik 
tekstowy “time.txt” z folderu głównego urządzenie podłą-
czonego w trybie “data storage”. Otwórz plik “time.txt” za 
pomocą notatnika windows. Plik zawiera tylko jedną linię 
tekstu, jak poniżej:
2012.05.01 23:59:59
Edytuj zawartość tego pliku zamieniając zawartość na aktu-
alną datę i czas, następnie zapisz plik.
Odłącz kabel USB i poczekaj, aż dioda LED zgaśnie. Uruchom 
ponownie urządzenie – nowe ustawienia daty i czasu zosta-
ną zastosowane.

Reset
Jeżeli zauważysz dziwne zachowanie urządzenia możesz 
dokonać resetu wciskając przycisk RESET przy użyciu wypro-
stowanego spinacza. 
Ważne! Jeżeli akumulator będzie wyczerpany bieżące 
nagranie zostanie zakończone i urządzenie wyłączy się 
automatycznie.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urzą-
dzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomie-
nia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumula-
tor, pamiętaj aby ładować je co najmniej raz na tydzień.


