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Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43
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A
ntes de com

eçar

Introdução

Símbolos e convenções
Os seguintes símbolos são usados neste manual:

 Precaução: Esta informação deve ser lida antes de usar para assegurar uma operação correta.
 Nota: Pontos importantes ao usar a câmera.

 Dica: Informações adicionais que podem ser úteis ao usar a câmera.

Menus e outros textos do monitor da câmera aparecem em negrito. Nas ilustrações deste manual, 
a exibição do monitor poderá estar simplifi cada para fi nalidades explicatórias.

Acessórios fornecidos
Os seguintes itens estão incluídos com a câmera:

CD de software FinePix 
(IMPORTANTE: leia o contrato 
de livença na última página 
deste manual antes de abrir)Baterias alcalinas (LR6) AA (×2) Cabo USB

 Colocação da correia Manual do proprietário 
(em alguns países ou re-
giões, pode ser distribuí-
do em CD)

Coloque a correia 
conforme mostrado.

Correia
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Símbolos e convenções
Os seguintes símbolos são usados neste manual:

 Precaução: Esta informação deve ser lida antes de usar para assegurar uma operação correta.
 Nota: Pontos importantes ao usar a câmera.

 Dica: Informações adicionais que podem ser úteis ao usar a câmera.
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Introdução

Componentes da câmara
Para mais informações, consulte a página indicada à direita de cada item.

Botão do seletor

 Botão MENU/OK 
(pág. 9)

Cursor para esquerda
 Botão  (macro) 
 (pág. 20)

Cursor para direita
Botão  (fl ash) 
(pág. 21)

Cursor para baixo
Botão  (temporizador) (pág. 23)

Cursor para cima
Botão  (eliminar) (pág. 14)

6

1 2 3 4

5

117 8

13

12

14

15

109

17

16

18

19

 14 Orifício para alça ......................................... 1

 15 Tampa da bateria ........................................ 4

 16 Montagem em tripé

 17 Alto-falante ..................................................36

 18 Slot do cartão de memória .................. 6

 19 Bateria ................................................................ 4

  7 Monitor ............................................................. 3

  8 Botão DISP (exibir)/BACK ................ 12, 28

  9 Luz do indicador .......................................13

 10 Botão W (menos zoom) .................11, 29

 11 Botão T (mais zoom) ........................11, 29

 12 Botão  (playback) ...............................28

 13 Conector para cabo USB .....................48

  1 Botão de disparo ......................................13

  2 Botão  .............................................. 8

  3 Flash ..................................................................21

  4 Lente e tampa da lente .......................... 8

  5 Luz do temporizador automático ...23

  6 Microfone ......................................................34

3

A
ntes de com

eçar

Introdução

O monitor
Os seguintes indicadores poderão aparecer no monitor durante o disparo e a reprodução:

� Fotografar

ISO 100

     11M

-1 2
3

12 / 31 / 2050 10 : 00  AM

N

12345

6

10

11

9
8
7

13

14

16

15

17

18

12

250 F2.8

12 / 31 / 2050

100-0001

ISO 100

250 F2.8 -1 2
3

10:00  AM

N

2 13456

8

7

� Reproduzir

 Cuidado
Os indicadores mostrados aqui podem ser diferentes dos exibidos no monitor real.

 10 Quadro do foco ...............................12
 11 Data e hora ........................................... 9
 12 Qualidade....................................34, 52
 13 Número de quadros 

disponíveis ........................................ 85
 14 Sensibilidade .....................................51
 15 Aviso de foco ....................................12
 16 Aviso de desfoque .........................21
 17 Indicador de memória 

interna* ................................................... 5
 18 Compensação da exposição ...53

  1 Modo macro (tomada de perto) ... 20
  2 Modo fl ash..........................................21
  3 Modo silencioso ............................ 22
  4 Indicador de Detecção de 

face inteligente ................................15
  5 Modo de fotografar ..................... 25
  6 Nível da bateria................................10
  7 Indicador do temporizador 

automático ........................................ 23
  8 Equilíbrio de brancos ................. 54
  9 Modo de fotografar contínuo ... 54

* Indica que não há cartão de memória inserido e que as imagens serão 
armazenadas na memória interna da câmera (pág. 5).

  5 Modo silencioso ............................ 22
  6 Indicador de modo 

playback ...............................................28
  7 Imagem Gift ......................................28
  8 Número do quadro .......................67

  1 Imagem protegida ........................59
  2 Indicador de impressão 

DPOF ......................................................41
  3 Indicador de eliminação de 

olhos vermelhos .............................57
  4 Indicador de Detecção de 

face inteligente ................................15
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Prim
eiros passos

Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de bate-
ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.

Invólucro das 
baterias

Invólucro das 
baterias
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ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.
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Inserindo um cartão de memória

Ainda que a câmera possa guardar fotografi as na memória interna, os cartões de memória SD (vendi-
dos separadamente) podem ser usados para guardar fotografi as adicionais.

Quando nenhum cartão de memória está inserido,  aparece no monitor e a memória interna é usada para 
gravar e reproduzir. Note que, como algum mau funcionamento da câmera pode corromper a memó-
ria interna, as fotos da memória interna devem ser periodicamente transferidas para um computador e 
salvas no disco rígido do computador ou em mídia removível, como CDs ou DVDs. As fotos da memó-
ria interna podem ser também copiadas para um cartão de memória (veja a página 60). Para evitar que 
a memória interna fi que cheia, assegure-se de eliminar fotos quando não forem mais necessárias.

Quando um cartão de memória é inserido conforme descrito abaixo, o cartão será usado para gravar e re-
produzir.

� Cartões de memória compatíveis
Os cartões de memória SanDisk SD e SDHC foram testados e aprovados para uso na câmera. Uma 
lista completa de cartões de memória aprovados está disponível em http://www.fujifilm.com/products/
digital_cameras/index.html. A operação não é garantida com outros cartões. A câmera não pode ser 
usada com cartões MultiMediaCard (MMC) ou xD-Picture.

 Precaução
Os cartões de memória SD podem estar bloqueados, impossibilitando sua formatação, gra-
var ou eliminar imagens. Antes de inserir um cartão de memória SD, mude a chave de prote-
ção contra gravação para a posição desbloqueada.
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Inserindo um cartão de memória

� Inserindo um cartão de memória

 1 Abra a tampa do compartimento de ba-
teria.

 2 Insira o cartão de memória.
Segurando o cartão de memória com a 
orientação mostrada abaixo, faça-o deslizar 
completamente para dentro.

Contatos dourados

Assegure-se de que o 
cartão está na orien-
tação correta; não o 
insira em diagonal nem 
o force.

 3 Feche a tampa do compartimento de ba-
teria.

 Removendo cartões de memória
Após desligar a câmera, pressione o cartão e solte-o 
devagar. O cartão poderá então ser removido manu-
almente.

 Precauções
• O cartão de memória poderá pular fora se você 

soltá-lo imediatamente após tê-lo pressionado.
• Cartões de memória poderão estar quentes após 

sua remoção da câmera. Isto é normal e não indica 
um mau funcionamento.

7
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Inserindo um cartão de memória

 Precauções
• Formate os cartões de memória antes da primeira utilização ou após usá-los em um computador ou outro dis-

positivo. Para mais informações sobre formatação de cartões de memória, consulte a página 69.
• Os cartões de memória são pequenos e podem ser engolidos; mantenha-os fora do alcance de crianças. Se uma 

criança engolir um cartão de memória, procure imediatamente assistência médica.
• Não use adaptadores de miniSD ou microSD que deixam exposta a parte posterior do 

cartão. A não observância desta precaução poderá causar danos ou mau funcionamento. 
Adaptadores maiores ou menores que as dimensões normais de um cartão SD poderão 
não ser ejetados normalmente; se o cartão não ejetar, leve a câmera a um serviço auto-
rizado de assistência técnica. Não force a remoção do cartão.

• Não desligue a câmera nem remova o cartão de memória enquanto o cartão está sendo formatado, ou enquan-
to os dados estão sendo gravados no cartão ou eliminados dele. A não observância desta precaução poderá 
danifi car o cartão.

• Não afi xe etiquetas em cartões de memória. Etiquetas mal afi xadas podem causar mau funcionamento da câ-
mera.

• A gravação de fi lmes pode ser interrompida com alguns tipos cartão de memória.
• Os dados da memória interna podem ser apagados ou corrompidos quando a câmera sofre reparos. Note que 

o técnico poderá ver as fotos da memória interna durante os reparos.
• A formatação de um cartão de memória ou da memória interna da câmera cria uma pasta onde as fotos são 

armazenadas. Não renomeie ou elimine esta pasta, nem use um computador ou outro dispositivo para editar, 
eliminar ou renomear arquivos de imagem. Use sempre a câmera para eliminar fotos dos cartões de memória 
ou da memória interna; antes de editar ou renomear os arquivos, copie-os para um computador e edite ou 
renomeie as cópias, não os originais.
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gravar e reproduzir. Note que, como algum mau funcionamento da câmera pode corromper a memó-
ria interna, as fotos da memória interna devem ser periodicamente transferidas para um computador e 
salvas no disco rígido do computador ou em mídia removível, como CDs ou DVDs. As fotos da memó-
ria interna podem ser também copiadas para um cartão de memória (veja a página 60). Para evitar que 
a memória interna fi que cheia, assegure-se de eliminar fotos quando não forem mais necessárias.

Quando um cartão de memória é inserido conforme descrito abaixo, o cartão será usado para gravar e re-
produzir.

� Cartões de memória compatíveis
Os cartões de memória SanDisk SD e SDHC foram testados e aprovados para uso na câmera. Uma 
lista completa de cartões de memória aprovados está disponível em http://www.fujifilm.com/products/
digital_cameras/index.html. A operação não é garantida com outros cartões. A câmera não pode ser 
usada com cartões MultiMediaCard (MMC) ou xD-Picture.

 Precaução
Os cartões de memória SD podem estar bloqueados, impossibilitando sua formatação, gra-
var ou eliminar imagens. Antes de inserir um cartão de memória SD, mude a chave de prote-
ção contra gravação para a posição desbloqueada.

Chave de proteção 
contra gravação
Chave de proteção 
contra gravação
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Ligando e desligando a câmera

Modo fotografar
Pressione o botão  para ligar a câmera. 
A lente avançará e a tampa da lente abrirá.

Pressione  novamente para desligar a câmera.

Dica: Passando para o modo reproduzir
Pressione o botão  para iniciar a reprodução. Pres-
sione o botão do obturador até a metade de seu curso 
para retornar ao modo fotografar.

 Precauções
• As fotos podem ser afetadas por impressões digitais 

ou outras marcas na lente. Mantenha a lente limpa.
• O botão  não desconecta totalmente a câ-

mera da fonte de energia.

Modo reproduzir
Para ligar a câmera e iniciar a reprodução, pres-
sione o botão  por aproximadamente um 
segundo.

Pressione o botão  novamente para desligar a 
câmera.

Dica: Passando para o modo fotografar
Para sair do modo fotografar, pressione o botão do ob-
turador. Pressione o botão  para retornar ao modo 
reproduzir.

 Dica: Desligamento automático
O monitor escurecerá para economizar energia se nenhuma operação for executada no modo fotografar por 
aproximadamente dez segundos. A iluminação total será restaurada ao operar qualquer controle próximo do 
monitor. A câmera desligará automaticamente se nenhuma operação ocorrer no período de tempo selecionado 
no menu DESLIGAR AUT. (consulte a página 69). Para ligar a câmera, pressione o botão  ou pressione o 
botão  por aproximadamente um segundo.

9

Prim
eiros passos

Confi guração básica
Na primeira vez em que a câmera é ligada, é exibido um diálogo para seleção de idioma. Confi gure a câmera con-
forme descrito abaixo (para informações sobre como acertar o relógio ou mudar o idioma, consulte a página 64).

 1 Escolha um idioma.

SET NO

START MENU

/ LANG.

1.1 Pressione o seletor para cima, 
para baixo, para esquerda ou 
para direita para realçar um 
idioma.

1.2 Pressione MENU/OK.

 2 Ajuste data e hora.

AA.MM.DD 1. 1 12 : 00
AM

DATA/HORA NÃO DEFINIDA

2011
2010

2008
2007

2009

AJUSTAR NÃO

2.1 Pressione o seletor para esquer-
da ou para direita para realçar 
ano, mês, dia, hora ou minuto, 
e pressione para cima ou para 
baixo para alterar. Para mudar a 
ordem em que ano, mês e dia estão exibi-
dos, realce o formato de data e pressione 
o seletor para cima ou para baixo.

2.2 Pressione MENU/OK.

 3 Verifi que o tipo de bateria.
É exibida uma mensagem de confi rmação para o 
tipo de bateria a ser usado.
Por padrão, estão selecionadas as baterias alcalinas.

Dica: O relógio da câmera
Se as baterias forem removidas por um longo período de tempo, o relógio da câmera será reiniciado, e o diálogo para 
seleção de idioma será exibido quando a câmera for ligada. Se as baterias forem deixadas na câmera por cerca de duas 
horas, poderão ser removidas durante vinte e quatro horas sem a redefi nição do relógio ou a seleção do idioma. iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Prim
eiros passos

Inserindo um cartão de memória

Ainda que a câmera possa guardar fotografi as na memória interna, os cartões de memória SD (vendi-
dos separadamente) podem ser usados para guardar fotografi as adicionais.

Quando nenhum cartão de memória está inserido,  aparece no monitor e a memória interna é usada para 
gravar e reproduzir. Note que, como algum mau funcionamento da câmera pode corromper a memó-
ria interna, as fotos da memória interna devem ser periodicamente transferidas para um computador e 
salvas no disco rígido do computador ou em mídia removível, como CDs ou DVDs. As fotos da memó-
ria interna podem ser também copiadas para um cartão de memória (veja a página 60). Para evitar que 
a memória interna fi que cheia, assegure-se de eliminar fotos quando não forem mais necessárias.

Quando um cartão de memória é inserido conforme descrito abaixo, o cartão será usado para gravar e re-
produzir.

� Cartões de memória compatíveis
Os cartões de memória SanDisk SD e SDHC foram testados e aprovados para uso na câmera. Uma 
lista completa de cartões de memória aprovados está disponível em http://www.fujifilm.com/products/
digital_cameras/index.html. A operação não é garantida com outros cartões. A câmera não pode ser 
usada com cartões MultiMediaCard (MMC) ou xD-Picture.

 Precaução
Os cartões de memória SD podem estar bloqueados, impossibilitando sua formatação, gra-
var ou eliminar imagens. Antes de inserir um cartão de memória SD, mude a chave de prote-
ção contra gravação para a posição desbloqueada.

Chave de proteção 
contra gravação
Chave de proteção 
contra gravação
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Fotografi a básica e reprodução

Tirando fotos no modo AUTO

Esta seção descreve como tirar fotos no modo . O modo  é selecionado automaticamente na 
primeira vez em que a câmera é ligada; para informações sobre como retornar ao modo  depois de 
fotografar em outros modos, consulte a página 25.

 1 Ligue a câmera.
Pressione o botão  para ligar a câ-
mera.

 2 Verifi que o nível da bateria.
Verifi que o nível da bateria no monitor.

q w

Indicador Descrição
(vermelho) Baterias fracas. Substitua assim 

que possível.
(piscando em 
vermelho)

Baterias esgotadas. Desligue a câ-
mera e substitua as baterias.

Nota
Pode não ser apresentado um aviso de bateria antes da câmera desligar, particularmente se as baterias forem 
usadas novamente depois de terem fi cado sem carga. O consumo de energia varia muito de modo para modo; 
o aviso de bateria fraca ( ) poderá não ser apresentado ou ser apresentado apenas brevemente antes de a 
câmera desligar em alguns modos ou quando comutar do modo fotografar para o modo reproduzir.
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Fotografi a básica e reprodução

Tirando fotos no modo AUTO

Fotografi a básica e reprodução

 3 Enquadre a foto.
Posicione o assunto principal na área de fo-
cagem e use os botões de zoom para en-
quadrar a foto no monitor.

 Dica: Bloquear focagem
Use o bloqueio de focagem (pág. 18) para focalizar assuntos que não estejam nas marcas de focagem.

 Segurando a câmera
Segure fi rmemente a câ-
mera com as duas mãos 
e encolha os cotovelos. 
Mãos trêmulas ou instá-
veis poderão desfocar 
suas fotos.

Para evitar que as fotos 
fi quem desfocadas ou es-
curas demais (subexpos-
tas), mantenha seus dedos 
e outros objetos afastados 
da lente e do fl ash.

Aumente o zoom usan-
do zoom ótico ou use 
zoom digital (pág. 68) 
para aumentar ainda 
mais o zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

AUTO AUTO

Indicador de zoom

4

Prim
eiros passos

Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de bate-
ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.

Invólucro das 
baterias

Invólucro das 
baterias
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las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.

Invólucro das 
baterias

Invólucro das 
baterias
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Tirando fotos no modo AUTO

Esta seção descreve como tirar fotos no modo . O modo  é selecionado automaticamente na 
primeira vez em que a câmera é ligada; para informações sobre como retornar ao modo  depois de 
fotografar em outros modos, consulte a página 25.

 1 Ligue a câmera.
Pressione o botão  para ligar a câ-
mera.

 2 Verifi que o nível da bateria.
Verifi que o nível da bateria no monitor.

q w

Indicador Descrição
(vermelho) Baterias fracas. Substitua assim 

que possível.
(piscando em 
vermelho)

Baterias esgotadas. Desligue a câ-
mera e substitua as baterias.

Nota
Pode não ser apresentado um aviso de bateria antes da câmera desligar, particularmente se as baterias forem 
usadas novamente depois de terem fi cado sem carga. O consumo de energia varia muito de modo para modo; 
o aviso de bateria fraca ( ) poderá não ser apresentado ou ser apresentado apenas brevemente antes de a 
câmera desligar em alguns modos ou quando comutar do modo fotografar para o modo reproduzir.
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Tirando fotos no modo AUTO

Fotografi a básica e reprodução

 3 Enquadre a foto.
Posicione o assunto principal na área de fo-
cagem e use os botões de zoom para en-
quadrar a foto no monitor.

 Dica: Bloquear focagem
Use o bloqueio de focagem (pág. 18) para focalizar assuntos que não estejam nas marcas de focagem.

 Segurando a câmera
Segure fi rmemente a câ-
mera com as duas mãos 
e encolha os cotovelos. 
Mãos trêmulas ou instá-
veis poderão desfocar 
suas fotos.

Para evitar que as fotos 
fi quem desfocadas ou es-
curas demais (subexpos-
tas), mantenha seus dedos 
e outros objetos afastados 
da lente e do fl ash.

Aumente o zoom usan-
do zoom ótico ou use 
zoom digital (pág. 68) 
para aumentar ainda 
mais o zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

AUTO AUTO

Indicador de zoom
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Prim
eiros passos

Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
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ria.

 Nota
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Tirando fotos no modo AUTO

 Diretrizes para enquadramento
Para exibir um enquadramento melhor ou para mos-
trar ou ocultar outros indicadores no monitor, pres-
sione o botão DISP/BACK.

Para usar o melhor enquadramento, posicione o ob-
jeto principal na intersecção de duas linhas ou alinhe 
uma das linhas horizontais com o horizonte. Use o 
bloqueio de focagem (pág. 18) para focalizar assun-
tos que não estarão no centro do enquadramento na 
fotografi a fi nal.

 4 Focagem.
Pressione o botão do obturador até a meta-
de do seu curso para focalizar o assunto prin-
cipal nas marcas de focagem.

AUTO

AUTO

Indicadores 
exibidos

Indicadores 
ocultos

Melhor 
enquadramento

Se a câmera puder focalizar, ela emitirá um bip 
duplo e a luz do indicador acenderá em verde.

Se a câmera não puder focalizar, as marcas de 
focagem aparecerão em vermelho, um indi-
cador  aparecerá no monitor e a luz do 
indicador piscará em verde. Altere a compo-
sição da foto ou use o bloqueio de focagem 
(pág. 18).

Nota
A lente poderá emitir um ruído quando a câmera foca-
lizar. Isto é normal.

AUTO

F2.8F2.8F2.8250250

Marcas de focagem

Pressione até a 
metade

A câmera seleciona 
pequenas marcas de 
focagem e focaliza o 

assunto
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Tirando fotos no modo AUTO

Fotografi a básica e reprodução

 5 Faça o disparo.
Pressione suavemente o botão 
do obturador até o fi m para tirar 
a foto.

 Dica: Botão do obturador
O botão do obturador tem duas posições. Pressione-o 
até a metade de seu curso para ajustar foco e tempo 
de exposição; para fotografar, pressione-o até o fi m.

Pressione até a 
metade

Pressione até o fi m 
do curso

Bip 
duplo Clique

Nota
Se o assunto estiver pouco iluminado, o fl ash poderá 
disparar quando a foto for tirada. Para tirar fotos sem 
fl ash, escolha outro modo fl ash (pág. 21).

 Luz do indicador

Luz do 
indicador

A luz do indicador mostra a situação da câmara como 
segue:
Luz do indicador Situação da câmera

Acesa em 
verde

Focagem bloqueada.

Piscando em 
verde

A câmera não pode focalizar. A foto 
pode ser tirada.

Acesa em 
laranja

Gravando fotos. No momento 
nenhuma foto adicional pode ser 
tirada.

Piscando em 
laranja

Carregando o fl ash; obturador desa-
tivado.

Piscando em 
vermelho

Erro de gravação ou de lente.

 Dica: Avisos
Avisos detalhados aparecem no monitor. Consulte as 
páginas 80–83 para mais informações.
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Visualizando fotos

As fotos podem ser vistas no monitor. Ao tirar fotos importantes, faça um disparo de teste e verifi que 
o resultado.

 1 Pressione o botão .

A foto mais recente será exibida no monitor.

F2.8F2.8

12 / 31 / 205012 / 31 / 2050 10:00 AM10:00 AM

250250

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001

NN

 2 Veja fotos adicionais.
Pressione o seletor para direita 
para ver as fotos na ordem em que 
foram gravadas, e para esquerda 
para ver as fotos na ordem inversa de gra-
vação.

Pressione o botão do obturador para sair do 
modo fotografar.

 Eliminando fotos
Para eliminar a foto atualmente exibida no 
monitor, pressione o seletor para cima ( ). 
O seguinte diálogo será exibido.

APAGAR?

OK CANCEL.

AJUSTAR

Para eliminar a foto, pressione o seletor 
para esquerda para realçar OK e pressione 
MENU/OK. Para sair sem eliminar a foto, real-
ce CANCEL. e pressione MENU/OK.

 Dica: O menu reproduzir
Fotos podem ser também eliminadas através do 
menu reproduzir (pág. 32).
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M
ais sobre fotografi a

Detecção de face inteligente e eliminação de olhos vermelhos

A Detecção de face inteligente permite que a câmera detecte automaticamente as faces humanas e 
defi na o foco e a exposição para uma face em qualquer lugar do quadro para fotografi as que enfatizem 
os objetos do retrato.  Escolha retratos em grupo para evitar que a câmera focalize o plano de fundo.

 1 Ative a Detecção de face inteligente.
1.1 Pressione MENU/OK para exibir o 

menu Fotografi a.

AUTO

AUTO

OFF

N

MODO FOTOGRAFAR

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

ISO

CONTÍNUO

1.2 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar 

 DETECÇÃO ROSTO.

1.3 Pressione o seletor para a di-
reita para exibir as opções de 
Detecção de face inteligente.

1.4 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar a op-
ção desejada.

Opção Descrição

 ON
 ON

Detecção de face inteligente e elimi-
nação de olhos vermelhos.  Use com o 
fl ash.

 ON
 OFF

Detecção de face inteligente; eliminação 
de olhos vermelhos.

OFF Detecção de face inteligente e elimina-
ção de olhos vermelhos.

1.5 Pressione MENU/OK para selecio-
nar a opção realçada e volte ao 
modo fotografar.

  O ícone  aparece no monitor 
quando a Detecção de face in-
teligente é ativada.

AUTO

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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de olhos vermelhos.
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nar a opção realçada e volte ao 
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quando a Detecção de face in-
teligente é ativada.

AUTO
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Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43
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Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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 Dica: Informações adicionais que podem ser úteis ao usar a câmera.

Menus e outros textos do monitor da câmera aparecem em negrito. Nas ilustrações deste manual, 
a exibição do monitor poderá estar simplifi cada para fi nalidades explicatórias.

Acessórios fornecidos
Os seguintes itens estão incluídos com a câmera:

CD de software FinePix 
(IMPORTANTE: leia o contrato 
de livença na última página 
deste manual antes de abrir)Baterias alcalinas (LR6) AA (×2) Cabo USB

 Colocação da correia Manual do proprietário 
(em alguns países ou re-
giões, pode ser distribuí-
do em CD)

Coloque a correia 
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Correia
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Detecção de face inteligente e eliminação de olhos vermelhos

 2 Emoldure a imagem.
Se for detectada uma 
face, isso será indicado 
por uma borda verde.  Se 
houver mais de uma face 
no quadro, a câmera sele-
cionará a face mais próxi-
ma do centro; outras faces são indicadas por 
bordas brancas.

 3 Focalize.
Pressione o botão de disparo para 
defi nir o foco e a exposição do ob-
jeto na borda verde.

 Cuidados
• Se não for detectada uma face quando o botão 

de disparo for pressionado (pág. 76), a câmera 
focalizará o objeto no centro do monitor e os 
olhos vermelhos não serão eliminados.

• Em cada modo fotografar, a câmera focalizará 
faces humanas, mas a exposição será otimizada 
no modo fotografar selecionado e desse modo 
o brilho das faces humanas pode não ser otimi-
zado.

AUTO

Borda verde
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 4 Fotografe.
Pressione o botão de disparo total-
mente para fotografar.

 Cuidado
Se a pessoa se mover quando o botão de disparo 
for pressionado, sua face poderá não estar na área 
indicada pela borda verde quando for tirada a fo-
tografi a.

Se  ON/  ON estiver 
selecionada, a imagem 
será processada para re-
duzir os olhos vermelhos 
antes da gravação (a op-
ção  ELIM. OLHOS VERM. no menu Play-
back também pode ser usada para reduzir 
os olhos vermelhos; pág. 57).

 Detecção de face inteligente
A Detecção de face inteligente é 
recomendada durante o uso do 
temporizador automático para 
retratos em grupo ou auto-re-
trato (pág. 23–24).

77

Durante a exibição de slides, a câmera pode aumen-
tar o zoom em imagens com Detecção de face inte-
ligente (pág. 58).

A ELIMINARA ELIMINAR
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A ELIMINARA ELIMINAR
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Bloqueio de focagem

Para compor fotografi as com objetos descentralizados:

 1 Posicione o assunto nas marcas de foca-
gem.

AUTO

 2 Focagem.
Pressione o botão do obturador até a meta-
de para ajustar foco e tempo de exposição. 
O foco e o tempo de exposição fi carão blo-
queados enquanto o botão do obturador 
estiver pressionado até a metade (bloqueio 
AF/AE).

F2.8F2.8250250Pressione até 
a metade

Repita as etapas 1 e 2 conforme desejar para 
refocalizar antes de tirar a foto.

 3 Recomponha a foto.
Mantendo o botão do obturador pressiona-
do até a metade, recomponha a foto.

F2.8F2.8250250

 4 Faça o disparo.
Pressione o botão do obturador até o fi m 
para tirar a foto.

Pressione até o fi m do 
curso

19
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 Autofocagem
Embora apresente um sistema de autofocagem de alta precisão, a câmera poderá não ser capaz de focalizar os 
assuntos listados abaixo. Se a câmera não puder focalizar usando a autofocagem, use o bloqueio de focagem 
(pág. 18) para focalizar um outro assunto que esteja na mesma distância e então recomponha a fotografi a.
• Assuntos muito brilhantes, como espelhos e carrocerias polidas de carros.

• Assuntos em alta velocidade.

• Assuntos fotografados através de uma janela ou de outro objeto refl etidor.
• Assuntos escuros e assuntos que absorvem em vez de refl etir luz, como cabelos ou pêlos.
• Assuntos insubstanciais, como fumaça ou chamas.
• Assuntos que tenham pouco contraste com o plano secundário (por exemplo, pessoas com roupagem da 

mesma cor do fundo).
• Assuntos posicionados em frente ou atrás de um objeto de alto contraste que esteja também nas marcas de 

focagem (por exemplo, uma pessoa fotografada contra um cenário contendo elementos altamente contras-
tantes).

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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 4 Fotografe.
Pressione o botão de disparo total-
mente para fotografar.

 Cuidado
Se a pessoa se mover quando o botão de disparo 
for pressionado, sua face poderá não estar na área 
indicada pela borda verde quando for tirada a fo-
tografi a.

Se  ON/  ON estiver 
selecionada, a imagem 
será processada para re-
duzir os olhos vermelhos 
antes da gravação (a op-
ção  ELIM. OLHOS VERM. no menu Play-
back também pode ser usada para reduzir 
os olhos vermelhos; pág. 57).

 Detecção de face inteligente
A Detecção de face inteligente é 
recomendada durante o uso do 
temporizador automático para 
retratos em grupo ou auto-re-
trato (pág. 23–24).

77

Durante a exibição de slides, a câmera pode aumen-
tar o zoom em imagens com Detecção de face inte-
ligente (pág. 58).

A ELIMINARA ELIMINAR

Manual A100_A150.indd   29 19/3/09   7:32:29 AM



20

 Modo macro (tomada de perto)

O modo macro pode ser usado para tomadas de perto em alguns modos (consulte outra folha).  
Pressione o seletor esquerdo ( ).

Quando o modo macro está ativado, a câmera focaliza os assuntos próximos do centro do monitor. Use 
os botões de zoom para enquadrar as fotos.

Para sair do modo macro, pressione o seletor para esquerda ( ). O modo macro pode também ser 
desativado desligando a câmera ou selecionando outro modo de fotografar.

Nota
Recomenda-se o uso de um tripé para evitar que a trepidação da câmera cause desfoque.

AUTO O ícone  aparece no monitor 
quando a câmera está no modo 
macro

21
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 Usando o fl ash
Use o fl ash quando a iluminação for fraca, por exemplo quando fotografar à noite ou em interiores com 
pouca luz.

Para selecionar um modo fl ash, pressione o seletor para direita ( ). O modo fl ash 
varia a cada vez que o seletor é pressionado; em modos que não sejam o AUTO, o 
modo vigente será indicado por um ícone no monitor. Escolha entre as seguintes 
opções (algumas opções não estão disponíveis em todos os modos de fotografar; 
consulte outra folha):

Modo Descrição
AUTO (sem ícone) O fl ash dispara quando necessário. Recomendado na maioria das situações.

 (redução de olhos 
vermelhos)

Como acima, mas a redução de olhos vermelhos é usada para minimizar “olhos 
vermelhos” causados pela luz do fl ash refl etindo na retina da pessoa, conforme 
mostrado na ilustração da direita.

 (fl ash permanente) O fl ash dispara sempre que se tira uma foto. Use para assuntos iluminados por trás, ou para 
obter cores naturais ao fotografar sob luz forte.

 (sem fl ash)
O fl ash não dispara mesmo quando o assunto está pouco iluminado.  aparecerá no mo-
nitor em tempos de exposição lentos, para avisar que as fotos poderão fi car tremidas. Reco-
menda-se o uso de um tripé.

 (sincronização lenta) Capture o assunto principal e também o plano secundário ao fotografar à noite (note que 
cenas sob luz forte poderão fi car superexpostas).  combina sincronização lenta com re-
dução de olhos vermelhos. Se  estiver selecionada em  MODO FOTOGRAFAR, a 
velocidade do obturador poderá ser lenta.  Use um tripé.

 (sincronização lenta 
com redução de olhos 

vermelhos)

Se o fl ash disparar,  será exibido no monitor quando o botão do obturador for pressionado até a 
metade de seu curso.

 Precaução
O fl ash poderá disparar várias vezes em cada fotografi a. Não mova a câmera até completar a fotografi a. iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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 Modo macro (tomada de perto)

O modo macro pode ser usado para tomadas de perto em alguns modos (consulte outra folha).  
Pressione o seletor esquerdo ( ).

Quando o modo macro está ativado, a câmera focaliza os assuntos próximos do centro do monitor. Use 
os botões de zoom para enquadrar as fotos.

Para sair do modo macro, pressione o seletor para esquerda ( ). O modo macro pode também ser 
desativado desligando a câmera ou selecionando outro modo de fotografar.

Nota
Recomenda-se o uso de um tripé para evitar que a trepidação da câmera cause desfoque.

AUTO O ícone  aparece no monitor 
quando a câmera está no modo 
macro

21

M
ais sobre fotografi a

 Usando o fl ash
Use o fl ash quando a iluminação for fraca, por exemplo quando fotografar à noite ou em interiores com 
pouca luz.

Para selecionar um modo fl ash, pressione o seletor para direita ( ). O modo fl ash 
varia a cada vez que o seletor é pressionado; em modos que não sejam o AUTO, o 
modo vigente será indicado por um ícone no monitor. Escolha entre as seguintes 
opções (algumas opções não estão disponíveis em todos os modos de fotografar; 
consulte outra folha):

Modo Descrição
AUTO (sem ícone) O fl ash dispara quando necessário. Recomendado na maioria das situações.

 (redução de olhos 
vermelhos)

Como acima, mas a redução de olhos vermelhos é usada para minimizar “olhos 
vermelhos” causados pela luz do fl ash refl etindo na retina da pessoa, conforme 
mostrado na ilustração da direita.

 (fl ash permanente) O fl ash dispara sempre que se tira uma foto. Use para assuntos iluminados por trás, ou para 
obter cores naturais ao fotografar sob luz forte.

 (sem fl ash)
O fl ash não dispara mesmo quando o assunto está pouco iluminado.  aparecerá no mo-
nitor em tempos de exposição lentos, para avisar que as fotos poderão fi car tremidas. Reco-
menda-se o uso de um tripé.

 (sincronização lenta) Capture o assunto principal e também o plano secundário ao fotografar à noite (note que 
cenas sob luz forte poderão fi car superexpostas).  combina sincronização lenta com re-
dução de olhos vermelhos. Se  estiver selecionada em  MODO FOTOGRAFAR, a 
velocidade do obturador poderá ser lenta.  Use um tripé.

 (sincronização lenta 
com redução de olhos 

vermelhos)

Se o fl ash disparar,  será exibido no monitor quando o botão do obturador for pressionado até a 
metade de seu curso.

 Precaução
O fl ash poderá disparar várias vezes em cada fotografi a. Não mova a câmera até completar a fotografi a. iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Detecção de face inteligente e eliminação de olhos vermelhos
M

ais sobre fotografi a

 4 Fotografe.
Pressione o botão de disparo total-
mente para fotografar.

 Cuidado
Se a pessoa se mover quando o botão de disparo 
for pressionado, sua face poderá não estar na área 
indicada pela borda verde quando for tirada a fo-
tografi a.

Se  ON/  ON estiver 
selecionada, a imagem 
será processada para re-
duzir os olhos vermelhos 
antes da gravação (a op-
ção  ELIM. OLHOS VERM. no menu Play-
back também pode ser usada para reduzir 
os olhos vermelhos; pág. 57).

 Detecção de face inteligente
A Detecção de face inteligente é 
recomendada durante o uso do 
temporizador automático para 
retratos em grupo ou auto-re-
trato (pág. 23–24).

77

Durante a exibição de slides, a câmera pode aumen-
tar o zoom em imagens com Detecção de face inte-
ligente (pág. 58).

A ELIMINARA ELIMINAR
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Usando o fl ash

  Modo silencioso
Em situações em que os efeitos ou a luz do fl ash 
da câmera forem indesejáveis, pressione o botão 
DISP/BACK até que  seja exibido no monitor.

O alto-falante da câmesa, o fl ash e as luzes do tem-
porizador automático da câmera são desligados. 
As confi gurações de fl ash e volume não podem ser 
ajustadas enquanto o modo silencioso estiver ativo. 
Para restaurar a operação normal, pressione o botão 
DISP/BACK até que o ícone  não seja mais exibido.

 Eliminação de olhos vermelhos
Quando  ELIMINAR estiver selecio-
nada em Detecção de face inteligente 
(pág. 15), a eliminação de olhos verme-
lhos ( ) estará disponível em nos mo-
dos  ( ), fl ash permanente ( ) e 
modos de sincronização lenta ( ). A eliminação de 
olhos vermelhos minimiza o efeito de “olhos verme-
lhos” causado quando a luz do fl ash se refl ete nas 
retinas da pessoa conforme mostrado na ilustração 
à direita.

 Usando o fl ash
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 Usando o temporizador

A câmera oferece um temporizador de dez segundos que permite ao fotógrafo aparecer em suas 
próprias fotografi as, e um temporizador de dois segundos que pode ser usado para evitar tremor cau-
sado pelo movimento da câmera quando o botão do obturador é pressionado. O temporizador está 
disponível em todos os modos fotografar.

 1 Ajuste o temporizador.
O modo temporizador vigente é exibido no monitor. Para selecionar um ajuste diferente, pressio-
ne o seletor para baixo ( ). A seleção varia toda vez em que o seletor é pressionado.

AUTO Selecione entre  (temporizador 
desligado),  (retardo de 10 s), ou 

 (retardo de 2 s)

 2 Focagem.
Pressione o botão do obturador até a metade para focalizar.

 Precaução
Fique por trás da câmera ao usar o botão do obturador. Ficar na frente da 
lente poderá interferir na focagem e no tempo de exposição.

 3 Ative o temporizador.
Pressione o botão do obturador até o fi m do curso para ativar o tem-
porizador. O monitor exibe os segundos restantes até o disparo. Para 
interromper o temporizador antes que a foto seja tirada, pressione 
DISP/BACK.

9

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43
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Usando o fl ash

  Modo silencioso
Em situações em que os efeitos ou a luz do fl ash 
da câmera forem indesejáveis, pressione o botão 
DISP/BACK até que  seja exibido no monitor.

O alto-falante da câmesa, o fl ash e as luzes do tem-
porizador automático da câmera são desligados. 
As confi gurações de fl ash e volume não podem ser 
ajustadas enquanto o modo silencioso estiver ativo. 
Para restaurar a operação normal, pressione o botão 
DISP/BACK até que o ícone  não seja mais exibido.

 Eliminação de olhos vermelhos
Quando  ELIMINAR estiver selecio-
nada em Detecção de face inteligente 
(pág. 15), a eliminação de olhos verme-
lhos ( ) estará disponível em nos mo-
dos  ( ), fl ash permanente ( ) e 
modos de sincronização lenta ( ). A eliminação de 
olhos vermelhos minimiza o efeito de “olhos verme-
lhos” causado quando a luz do fl ash se refl ete nas 
retinas da pessoa conforme mostrado na ilustração 
à direita.

 Usando o fl ash
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 Usando o temporizador

A câmera oferece um temporizador de dez segundos que permite ao fotógrafo aparecer em suas 
próprias fotografi as, e um temporizador de dois segundos que pode ser usado para evitar tremor cau-
sado pelo movimento da câmera quando o botão do obturador é pressionado. O temporizador está 
disponível em todos os modos fotografar.

 1 Ajuste o temporizador.
O modo temporizador vigente é exibido no monitor. Para selecionar um ajuste diferente, pressio-
ne o seletor para baixo ( ). A seleção varia toda vez em que o seletor é pressionado.

AUTO Selecione entre  (temporizador 
desligado),  (retardo de 10 s), ou 

 (retardo de 2 s)

 2 Focagem.
Pressione o botão do obturador até a metade para focalizar.

 Precaução
Fique por trás da câmera ao usar o botão do obturador. Ficar na frente da 
lente poderá interferir na focagem e no tempo de exposição.

 3 Ative o temporizador.
Pressione o botão do obturador até o fi m do curso para ativar o tem-
porizador. O monitor exibe os segundos restantes até o disparo. Para 
interromper o temporizador antes que a foto seja tirada, pressione 
DISP/BACK.

9

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.
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Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
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Posso copiar minhas fotos para meu computador?
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computador
43
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Detecção de face inteligente e eliminação de olhos vermelhos
M

ais sobre fotografi a

 4 Fotografe.
Pressione o botão de disparo total-
mente para fotografar.

 Cuidado
Se a pessoa se mover quando o botão de disparo 
for pressionado, sua face poderá não estar na área 
indicada pela borda verde quando for tirada a fo-
tografi a.

Se  ON/  ON estiver 
selecionada, a imagem 
será processada para re-
duzir os olhos vermelhos 
antes da gravação (a op-
ção  ELIM. OLHOS VERM. no menu Play-
back também pode ser usada para reduzir 
os olhos vermelhos; pág. 57).

 Detecção de face inteligente
A Detecção de face inteligente é 
recomendada durante o uso do 
temporizador automático para 
retratos em grupo ou auto-re-
trato (pág. 23–24).

77

Durante a exibição de slides, a câmera pode aumen-
tar o zoom em imagens com Detecção de face inte-
ligente (pág. 58).
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A luz do temporizador na frente da câmera piscará imediatamente 
antes que a foto seja tirada. Se o temporizador de dois segundos 
estiver selecionado, a luz do temporizador fi cará piscando até o 
disparo.

 Detecção de face inteligente
Como garante que as faces dos objetos do retrato serão o foco, a Detecção de face inteligente (pág. 15) é reco-
mendada durante o uso do temporizador automático em retratos de grupo ou auto-retratos. Para usar o tem-
porizador automático com a Detecção de face inteligente, defi na o temporizador conforme descrito na Etapa 1 
e pressione o botão de disparo totalmente para baixo para iniciar o temporizador. A câmera detectará as faces 
enquanto o temporizador estiver fazendo a contagem regressiva e ajustará o foco e a exposição imediatamente 
antes do obturador ser liberado. Tome cuidado para não se mexer até que a imagem esteja gravada.

Nota
O temporizador desliga automaticamente quando a foto é tirada, quando um modo fotografar diferente é sele-
cionado, quando o modo reproduzir é selecionado, ou quando a câmera é desligada.

 Usando o temporizador
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 Modo fotografar

Escolha um modo fotografar de acordo com a cena ou o tipo do assunto.

Selecionando um modo fotografar

1 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu fotografar.

AUTO

AUTO

OFF

N

MODO FOTOGRAFAR

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

ISO

CONTÍNUO

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  MODO 
FOTOGRAFAR.

3 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções do modo fotografar.

VIDEO

AUTO
MODO BEBÉ

Ajuste automático de 
definições ideais de 
acordo com ambiente

ANULARCONFIG.

MANUAL

4 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o modo de-
sejado.

5 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43
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A luz do temporizador na frente da câmera piscará imediatamente 
antes que a foto seja tirada. Se o temporizador de dois segundos 
estiver selecionado, a luz do temporizador fi cará piscando até o 
disparo.

 Detecção de face inteligente
Como garante que as faces dos objetos do retrato serão o foco, a Detecção de face inteligente (pág. 15) é reco-
mendada durante o uso do temporizador automático em retratos de grupo ou auto-retratos. Para usar o tem-
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enquanto o temporizador estiver fazendo a contagem regressiva e ajustará o foco e a exposição imediatamente 
antes do obturador ser liberado. Tome cuidado para não se mexer até que a imagem esteja gravada.
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cionado, quando o modo reproduzir é selecionado, ou quando a câmera é desligada.

 Usando o temporizador
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VIDEO
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MODO BEBÉ
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ANULARCONFIG.

MANUAL

4 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o modo de-
sejado.

5 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.
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Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
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Detecção de face inteligente e eliminação de olhos vermelhos
M

ais sobre fotografi a

 4 Fotografe.
Pressione o botão de disparo total-
mente para fotografar.

 Cuidado
Se a pessoa se mover quando o botão de disparo 
for pressionado, sua face poderá não estar na área 
indicada pela borda verde quando for tirada a fo-
tografi a.

Se  ON/  ON estiver 
selecionada, a imagem 
será processada para re-
duzir os olhos vermelhos 
antes da gravação (a op-
ção  ELIM. OLHOS VERM. no menu Play-
back também pode ser usada para reduzir 
os olhos vermelhos; pág. 57).

 Detecção de face inteligente
A Detecção de face inteligente é 
recomendada durante o uso do 
temporizador automático para 
retratos em grupo ou auto-re-
trato (pág. 23–24).

77

Durante a exibição de slides, a câmera pode aumen-
tar o zoom em imagens com Detecção de face inte-
ligente (pág. 58).
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 Modo fotografar

Modos fotografar
Modo de fotografar Funções

MANUAL
Escolha este modo para manter controle total sobre as confi gurações da fotografi a, 
incluindo sensibilidade (pág. 51), compensação de exposição (pág. 53) e equilíbrio de 
brancos (pág. 54).

AUTO Escolha este modo para obter fotos claras e bem defi nidas (pág. 10).  Este modo é 
recomendado na maior parte das situações.

MODO BEBÉ Escolha este modo para obter tons naturais de pele ao tirar fotos de crianças.  O fl ash 
é desativado automaticamente.

ANTI-DESFOQUE 
(estabilização de foto)

Escolha este modo para obter velocidades maiores do obturador que reduzem o des-
foque causado pelo movimento da câmera ou da pessoa.

RETRATO Escolha este modo para obter fotos suaves com tons naturais de pele.

PAISAGEM Escolha este modo para obter fotos nítidas e claras de edifícios e paisagens tiradas à 
luz do dia.  O fl ash é desativado automaticamente.

DESPORTO Escolha este modo ao fotografar objetos em movimento.  A prioridade é para veloci-
dades maiores de obturador.

NOITE Velocidades menores de obturador são usadas para registrar cenas noturnas e na 
penumbra.  Recomenda-se o uso de um tripé para evitar que a câmera balance.

LUZ NATURAL Capture interiores com luz natural, com luz baixa ou onde o fl ash não pode ser usado.   
O fl ash é desativado e a sensibilidade é aumentada para reduzir o desfoque.

PRAIA Escolha este modo para obter fotos nítidas e claras que capturem o brilho de praias ensolaradas.

NEVE Escolha este modo para obter fotos nítidas e claras que capturem o brilho das cenas 
dominadas pelo brilho da neve branca.

FOGO ARTIF.

Velocidades menores do obturador são usadas para capturar a explosão de luz dos 
fogos de artifício.  Pressione o seletor para a esquerda e para a direita, para escolher 
velocidades do obturador.  Recomenda-se o uso de um tripé para evitar desfoque.  O 
fl ash é desativado automaticamente.
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 Modo fotografar

Modo de fotografar Funções
PÔR DO SOL Escolha este modo para registrar as cores vivas do nascer e do pôr do sol.

FLOR Escolha este modo em tomadas de perto de fl ores.  A câmera funciona na faixa macro 
e o fl ash é desativado automaticamente.

FESTA Capture a iluminação de fundo de interiores sob condições de luz baixa.

MUSEU

Escolha este modo quando a fotografi a com fl ash for proibida ou o som do obturador 
for indesejável.  O indicador de foto, o fl ash e o alto-falante são desativados automa-
ticamente.

 Nota
A fotografi a pode ser totalmente proibida em algumas situações.  Obtenha permissão 
antes de fotografar.

TEXTO Tire fotos claras de texto ou desenhos impressos.  A câmera funciona na faixa macro.
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 Modo fotografar

Modos fotografar
Modo de fotografar Funções

MANUAL
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Detecção de face inteligente e eliminação de olhos vermelhos
M

ais sobre fotografi a

 4 Fotografe.
Pressione o botão de disparo total-
mente para fotografar.

 Cuidado
Se a pessoa se mover quando o botão de disparo 
for pressionado, sua face poderá não estar na área 
indicada pela borda verde quando for tirada a fo-
tografi a.

Se  ON/  ON estiver 
selecionada, a imagem 
será processada para re-
duzir os olhos vermelhos 
antes da gravação (a op-
ção  ELIM. OLHOS VERM. no menu Play-
back também pode ser usada para reduzir 
os olhos vermelhos; pág. 57).

 Detecção de face inteligente
A Detecção de face inteligente é 
recomendada durante o uso do 
temporizador automático para 
retratos em grupo ou auto-re-
trato (pág. 23–24).

77

Durante a exibição de slides, a câmera pode aumen-
tar o zoom em imagens com Detecção de face inte-
ligente (pág. 58).

A ELIMINARA ELIMINAR

Manual A100_A150.indd   37 19/3/09   7:32:34 AM



28

M
ais sobre reprodução

Opções ao reproduzir

Para ver no monitor a foto mais recente, pressione 
o botão .

F2.8F2.8

12 / 31 / 205012 / 31 / 2050 10:00 AM10:00 AM

250250

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001

NN

Pressione o seletor para direi-
ta para ver as fotos na ordem 
em que foram gravadas, e para 
esquerda para ver as fotos na 
ordem inversa de gravação.

Pressione e mantenha pressionado o seletor para 
percorrer rapidamente as imagens.

 Nota
Fotos tiradas por outras câmeras são indicadas por um ícone  (“imagem de presente”) durante a reprodução.

 Selecionando um formato de exibição
Pressione o botão DISP/BACK para percorrer os forma-
tos de exibição da reprodução, conforme mostrado 
abaixo.

100 -0001

F2 .810001000 F2 .8

ISO 100ISO 100

100 -0001

NN

12/ 31/ 2050  10: 00 AM12/ 31/ 2050  10: 00 AM

1/13

2050

 12 / 31

Indicadores 
exibidos

Indicadores 
ocultos

Classifi car 
por data
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Opções ao reproduzir

Zoom de reprodução
Pressione T para aproximar o zoom na foto atu-
almente exibida em tela inteira no monitor; pres-
sione W para afastar o zoom. Quando o zoom da 
foto é aproximado, o seletor pode ser usado para 
visualizar áreas da imagem não visíveis na exibi-
ção vigente.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da ima-
gem. O zoom de reprodução não está disponível em 
fotos tiradas em um tamanho de imagem de .

A janela de 
navegação mostra 
a parte da imagem 
atualmente 
exibida no monitor

Indicador de zoom

Pressione MENU/OK ou DISP/BACK para sair do 
zoom.

4

Prim
eiros passos

Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de bate-
ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.

Invólucro das 
baterias

Invólucro das 
baterias
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Opções ao reproduzir

Para ver no monitor a foto mais recente, pressione 
o botão .
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em que foram gravadas, e para 
esquerda para ver as fotos na 
ordem inversa de gravação.

Pressione e mantenha pressionado o seletor para 
percorrer rapidamente as imagens.

 Nota
Fotos tiradas por outras câmeras são indicadas por um ícone  (“imagem de presente”) durante a reprodução.

 Selecionando um formato de exibição
Pressione o botão DISP/BACK para percorrer os forma-
tos de exibição da reprodução, conforme mostrado 
abaixo.
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Opções ao reproduzir

Zoom de reprodução
Pressione T para aproximar o zoom na foto atu-
almente exibida em tela inteira no monitor; pres-
sione W para afastar o zoom. Quando o zoom da 
foto é aproximado, o seletor pode ser usado para 
visualizar áreas da imagem não visíveis na exibi-
ção vigente.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da ima-
gem. O zoom de reprodução não está disponível em 
fotos tiradas em um tamanho de imagem de .

A janela de 
navegação mostra 
a parte da imagem 
atualmente 
exibida no monitor

Indicador de zoom

Pressione MENU/OK ou DISP/BACK para sair do 
zoom.
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Opções ao reproduzir

Playback com vários quadros
Para alterar o número de fotos exibi-
das, pressione W quando for exibida 
uma foto em tela cheia no monitor.

Pressione W para 
aumentar o 

número de fotos 
exibidas para 

duas, nove ou 
uma centena.

F3.3F3.31/10001/1000

NN
100-0001100-0001

12/ 31/ 2050  10: 00 AM12/ 31/ 2050  10: 00 AM

Pressione T para 
reduzir o número 
de fotos exibidas.

Use o seletor para realçar fotos e pressione 
MENU/OK para exibir a foto realçada em tela cheia. 
No nono e centésimo quadro exibido, pressione 
o seletor para cima ou para baixo para exibir mais 
fotos.
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Opções ao reproduzir

Classifi car por data
Selecione o modo classifi car por data para ver as 
fotos tiradas em uma determinada data.

1 Pressione DISP/BACK até que a tela 
classifi car por data seja exibida.

1/13

2050

 12 / 31

2 Pressione o seletor para cima ou para 
baixo para selecionar uma data.

3 Pressione o seletor para a esquerda 
e para a direita para selecionar uma 
foto.

 Dicas: Rolagem rápida
• Pressione e mantenha pressionado o seletor para 

cima ou para baixo para percorrer as datas rapida-
mente.

• Pressione e mantenha pressionado o seletor para a 
esquerda e para a direita para percorrer rapidamente 
as fotos tiradas na mesma data.
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Opções ao reproduzir
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uma centena.

F3.3F3.31/10001/1000

NN
100-0001100-0001

12/ 31/ 2050  10: 00 AM12/ 31/ 2050  10: 00 AM

Pressione T para 
reduzir o número 
de fotos exibidas.

Use o seletor para realçar fotos e pressione 
MENU/OK para exibir a foto realçada em tela cheia. 
No nono e centésimo quadro exibido, pressione 
o seletor para cima ou para baixo para exibir mais 
fotos.
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M
ais sobre reprodução

Opções ao reproduzir

Classifi car por data
Selecione o modo classifi car por data para ver as 
fotos tiradas em uma determinada data.

1 Pressione DISP/BACK até que a tela 
classifi car por data seja exibida.

1/13

2050

 12 / 31

2 Pressione o seletor para cima ou para 
baixo para selecionar uma data.

3 Pressione o seletor para a esquerda 
e para a direita para selecionar uma 
foto.

 Dicas: Rolagem rápida
• Pressione e mantenha pressionado o seletor para 

cima ou para baixo para percorrer as datas rapida-
mente.

• Pressione e mantenha pressionado o seletor para a 
esquerda e para a direita para percorrer rapidamente 
as fotos tiradas na mesma data.
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M
ais sobre reprodução

Opções ao reproduzir

Zoom de reprodução
Pressione T para aproximar o zoom na foto atu-
almente exibida em tela inteira no monitor; pres-
sione W para afastar o zoom. Quando o zoom da 
foto é aproximado, o seletor pode ser usado para 
visualizar áreas da imagem não visíveis na exibi-
ção vigente.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da ima-
gem. O zoom de reprodução não está disponível em 
fotos tiradas em um tamanho de imagem de .

A janela de 
navegação mostra 
a parte da imagem 
atualmente 
exibida no monitor

Indicador de zoom

Pressione MENU/OK ou DISP/BACK para sair do 
zoom.
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 Opções ao reproduzir Eliminando fotos

A opção APAGAR no menu reproduzir pode ser usada para eliminar fotos e fi lmes, aumentando o 
espaço disponível no cartão de memória ou na memória interna (para informações sobre como eli-
minar fotos no modo reprodução de uma imagem, consulte a página 14). Note que fotos eliminadas 
não podem ser recuperadas. Copie as fotos importantes para um computador ou outro dispositivo de 
armazenagem antes de continuar.

1 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu reproduzir.

APRESENTAÇÃO FOTOS

IMPRESSÃO (DPOF)

APAGAR

COPIAR

PROTEGER

MENU PLAYBACK

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar APAGAR.

3 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções de eliminação.

APRESENTAÇÃO FOTOS

IMPRESSÃO (DPOF)

APAGAR

COPIAR

PROTEGER

MENU PLAYBACK

IMAGEM
TODAS IMAGENS

RETROCEDER

4 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar IMAGEM ou 
TODAS IMAGENS.

5 Pressione MENU/OK para exibir op-
ções do item selecionado (consulte 
pág. 33).

 Dicas: Eliminando fotos
• Quando um cartão de memória está inserido, as fotos 

serão eliminadas dele; caso contrário, as fotos serão 
eliminadas da memória interna.

• Fotos protegidas não podem ser eliminadas. Remova 
a proteção de qualquer foto que você queira eliminar 
(pág. 59).

• Se aparecer uma mensagem declarando que as ima-
gens selecionadas fazem parte de uma ordem de 
impressão DPOF, pressione MENU/OK para eliminar as 
fotos.
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M
ais sobre reprodução

Eliminando fotos

� IMAGEM: Eliminando imagens selecionadas
Ao selecionar IMAGEM apa-
rece o diálogo mostrado à di-
reita.

APAGAR?

CANCELARSIM

Pressione o seletor para es-
querda ou para direita para 
percorrer as fotos e pressione 
MENU/OK para eliminar a foto vi-
gente (a foto é imediatamente 
eliminada; tome cuidado para 
não eliminar a foto errada).

Pressione DISP/BACK para sair após eliminar todas 
as fotos indesejáveis.

� TODAS IMAGENS: Eliminando todas imagens
Ao selecionar TODAS IMAGENS 
aparece a confi rmação mostra-
da à direita.

CANCELARSIM

APAGAR TODAS?
PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

Pressione MENU/OK para elimi-
nar todas as fotos desprotegi-
das.

O diálogo mostrado à direita é 
exibido durante a eliminação. 
Pressione DISP/BACK para can-
celar antes que todas as fotos 
sejam eliminadas (quaisquer 
fotos eliminadas antes de pres-
sionar o botão não poderão 
ser recuperadas).

CANCELAR

Eliminando fotos

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Eliminando fotos
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Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
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nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
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� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
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� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.
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O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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M
ais sobre reprodução

Opções ao reproduzir

Zoom de reprodução
Pressione T para aproximar o zoom na foto atu-
almente exibida em tela inteira no monitor; pres-
sione W para afastar o zoom. Quando o zoom da 
foto é aproximado, o seletor pode ser usado para 
visualizar áreas da imagem não visíveis na exibi-
ção vigente.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da ima-
gem. O zoom de reprodução não está disponível em 
fotos tiradas em um tamanho de imagem de .

A janela de 
navegação mostra 
a parte da imagem 
atualmente 
exibida no monitor

Indicador de zoom

Pressione MENU/OK ou DISP/BACK para sair do 
zoom.
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Film
es

 Gravando fi lmes

Fotografe fi lmes curtos. O som é gravado pelo microfone embutido; não obstrua o microfone durante 
a gravação.

1 Pressione MENU/OK para exibir o menu 
fotografar e selecione  MODO 
FOTOGRAFAR >  VIDEO (pág. 25).

2 Enquadre a cena usando os botões 
de zoom.

12s
STANDBY

O tempo 
disponível é 
exibido no 
monitor

O zoom não pode ser ajustado depois da gra-
vação ter começado.

12s
STANDBY

Indicador de 
zoom

 Selecionando o tamanho da imagem
Para escolher o tamanho da 
imagem, pressione MENU/OK 
e selecione  QUALIDADE. 
Escolha  (640 × 480 pi-
xels) para melhor qualidade, 

 (320 × 240 pixels) para fi lmes mais longos. 
Pressione MENU/OK para retornar ao modo de gra-
vação de fi lmes.

CONFIGURAÇÃO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

MODO FOTOGRAFAR

53s
29s

CONFIGURAÇÃO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

MODO FOTOGRAFAR

53s
29s
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35

Film
es

3 Pressione o botão do obturador até 
o fi m do seu curso para iniciar a gra-
vação.

 Gravando fi lmes

4 Pressione o botão do obturador até 
a metade de seu curso para terminar 
a gravação. A gravação termina au-
tomaticamente quando o fi lme atin-
ge sua duração máxima, ou quando 
a memória está cheia.

 Dica
Não é necessário manter o botão do obturador pres-
sionado durante a gravação.

 Nota
Os fi lmes são gravados como arquivos JPEG de movi-
mento monaural. Consulte a página 85 para mais infor-
mações sobre tempos de gravação.

 Nota
O foco é ajustado ao iniciar a gravação; o tempo de 
exposição e o equilíbrio de brancos são ajustados au-
tomaticamente no decorrer da gravação. As cores e o 
brilho da imagem podem variar daqueles exibidos an -
tes do início da gravação.

12sGRAV. GRAV. e o 
tempo restante 
são exibidos no 
monitor

4

Prim
eiros passos

Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de bate-
ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.

Invólucro das 
baterias

Invólucro das 
baterias
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Film
es

 Gravando fi lmes

Fotografe fi lmes curtos. O som é gravado pelo microfone embutido; não obstrua o microfone durante 
a gravação.

1 Pressione MENU/OK para exibir o menu 
fotografar e selecione  MODO 
FOTOGRAFAR >  VIDEO (pág. 25).

2 Enquadre a cena usando os botões 
de zoom.

12s
STANDBY

O tempo 
disponível é 
exibido no 
monitor

O zoom não pode ser ajustado depois da gra-
vação ter começado.

12s
STANDBY

Indicador de 
zoom

 Selecionando o tamanho da imagem
Para escolher o tamanho da 
imagem, pressione MENU/OK 
e selecione  QUALIDADE. 
Escolha  (640 × 480 pi-
xels) para melhor qualidade, 

 (320 × 240 pixels) para fi lmes mais longos. 
Pressione MENU/OK para retornar ao modo de gra-
vação de fi lmes.

CONFIGURAÇÃO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

MODO FOTOGRAFAR

53s
29s

CONFIGURAÇÃO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

MODO FOTOGRAFAR

53s
29s

35

Film
es

3 Pressione o botão do obturador até 
o fi m do seu curso para iniciar a gra-
vação.

 Gravando fi lmes

4 Pressione o botão do obturador até 
a metade de seu curso para terminar 
a gravação. A gravação termina au-
tomaticamente quando o fi lme atin-
ge sua duração máxima, ou quando 
a memória está cheia.

 Dica
Não é necessário manter o botão do obturador pres-
sionado durante a gravação.

 Nota
Os fi lmes são gravados como arquivos JPEG de movi-
mento monaural. Consulte a página 85 para mais infor-
mações sobre tempos de gravação.

 Nota
O foco é ajustado ao iniciar a gravação; o tempo de 
exposição e o equilíbrio de brancos são ajustados au-
tomaticamente no decorrer da gravação. As cores e o 
brilho da imagem podem variar daqueles exibidos an -
tes do início da gravação.

12sGRAV. GRAV. e o 
tempo restante 
são exibidos no 
monitor

35

Film
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Prim
eiros passos

Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de bate-
ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.

Invólucro das 
baterias

Invólucro das 
baterias
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 Visualizando fi lmes

Durante a reprodução (pág. 
28), os fi lmes são exibidos no 
monitor conforme mostrado 
à direita. As seguintes opera-
ções podem ser executadas 
durante a exibição do fi lme:

PLAY
12 / 31 / 2050 10 : 00  AM

100-006

12 / 31 / 2050 10 : 00  AM

100-006

Operação Descrição

Iniciar/pausar 
reprodução

Pressione o seletor para baixo para iniciar 
a reprodução. Pressione novamente 
para pausar.

Terminar 
reprodução/

eliminar

Pressione o seletor para cima para termi-
nar a reprodução. Se a reprodução es-
tiver pausada, pressionar o seletor para 
cima irá eliminar o fi lme vigente.

Avançar/
retroceder

Pressione o seletor para direita para avan-
çar, para esquerda para retroceder. Se a 
reprodução estiver pausada, o fi lme 
avançará ou retrocederá um fotogra-
ma a cada vez em que o seletor é pres-
sionado. 

Ajustar 
volume

Pressione MENU/OK para pausar a repro-
dução e exibir os controles de vo lume. 
Pressione o seletor para cima ou para 
baixo para ajustar o volume; pressione 
MENU/OK novamente para continuar a 
reprodução. 

15s

STOP PAUSA
Barra de 
progresso

Durante a reprodução aparece o progresso no 
monitor.

Dica: Visualizando fi lmes em um computador
Copie os fi lmes para o computador antes de vê-los.

 Precauções
• Não obstrua o alto-falante durante a reprodução.
• Listas verticais brancas e horizontais escuras pode-

rão aparecer em fi lmes contendo assuntos muito bri-
lhantes. Isto é normal e não indica um mau funciona-
mento.

37

Conexões

Visualizando fotos na TV

Conecte a câmera em uma televisão e ajuste-a no canal de vídeo para exibir fotos e apresentações de 
fotos (pág. 58) a um grupo de pessoas. O cabo A/V (vendido separadamente) é ligado como se indica 
abaixo.

Pressione  por aproximadamente um segundo para ligar a câmera. O monitor da câmera desligará, 
e fotos e fi lmes serão reproduzidos na TV. Note que os controles de volume da câmera não têm efeito 
nos sons reproduzidos pela TV; use os controles de volume da televisão para ajustar o volume.

 Notas
• Os cabos A/V são vendidos separadamente.
• Use baterias totalmente carregadas para uma reprodução prolongada.
• A qualidade da imagem diminui durante a reprodução de fi lmes.

 Precaução
Ao conectar o cabo A/V, assegure-se de inserir totalmente os conectores.

Conecte o pino amarelo na 
tomada de entrada de vídeo

Conecte o pino branco na 
tomada de entrada de áudio

Insira no conector do 
cabo A/V

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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A
ntes de com

eçar
Introdução

Símbolos e convenções
Os seguintes símbolos são usados neste manual:

 Precaução: Esta informação deve ser lida antes de usar para assegurar uma operação correta.
 Nota: Pontos importantes ao usar a câmera.

 Dica: Informações adicionais que podem ser úteis ao usar a câmera.

Menus e outros textos do monitor da câmera aparecem em negrito. Nas ilustrações deste manual, 
a exibição do monitor poderá estar simplifi cada para fi nalidades explicatórias.

Acessórios fornecidos
Os seguintes itens estão incluídos com a câmera:

CD de software FinePix 
(IMPORTANTE: leia o contrato 
de livença na última página 
deste manual antes de abrir)Baterias alcalinas (LR6) AA (×2) Cabo USB

 Colocação da correia Manual do proprietário 
(em alguns países ou re-
giões, pode ser distribuí-
do em CD)

Coloque a correia 
conforme mostrado.

Correia
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Imprimindo fotos via USB

Se a impressora aceita PictBridge, a câmera pode ser conectada diretamente na impressora e 
as fotos podem ser impressas sem necessidade de serem antes copiadas para o computador. 
Note que, dependendo da impressora, nem todas funções descritas abaixo serão aceitas.

Conectando a câmera

1 Conecte o cabo USB fornecido conforme mos-
trado e ligue a impressora.

2 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.  USB apa-
recerá no monitor, seguido da tela PictBridge 
mostrada abaixo à direita.

USB PICTBRIDGE
TOTAL: 00000

FOLHAS00

OK AJUSTAR
IMAGEM 

Imprimindo fotos selecionadas

1 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para exibir uma foto que 
você queira imprimir.

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para selecionar o número 
de cópias (até 99).

3 Repita etapas 1–2 para selecionar 
fotos adicionais. Pressione MENU/OK 
para exibir um diálogo de confi r-
mação quando os ajustes estiverem 
completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a im-
pressão.

39

Conexões

Imprimindo fotos via USB

Dica: Imprimindo a data da gravação
Para imprimir a data de gravação nas fotos, pressione 
DISP/BACK nas etapas 1–2 para exibir o menu PictBridge 
(veja abaixo “Imprimindo na ordem de impressão 
DPOF”). Pressione o seletor para cima ou para baixo 
para realçar IMPRIMIR COM DATA  e pressione 
MENU/OK para retornar à tela PictBridge (para imprimir 
fotos sem a data de gravação, selecione IMPRIMIR 
SEM DATA). A data não será impressa se o relógio da 
câmera não estava defi nido quando a foto foi tirada.

 Nota
Se nenhuma foto estiver selecionada quando o botão 
MENU/OK for pressionado, a câmera imprimirá uma có-
pia da foto vigente.

Imprimindo na ordem de impressão DPOF
Para imprimir na ordem de impressão criada com 

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir 
(pág. 41):

1 Na tela PictBridge, pressione 
DISP/BACK para abrir o menu 
PictBridge.

IMPRIMIR DPOF

IMPRIMIR COM DATA
IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  IMPRIMIR 
DPOF.

3 Pressione MENU/OK para exibir um di-
álogo de confi rmação.

x  IMPRIMIR DPOF ?

CANCELARSIM

TOTAL: 9 FOLHAS

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Se a impressora aceita PictBridge, a câmera pode ser conectada diretamente na impressora e 
as fotos podem ser impressas sem necessidade de serem antes copiadas para o computador. 
Note que, dependendo da impressora, nem todas funções descritas abaixo serão aceitas.

Conectando a câmera

1 Conecte o cabo USB fornecido conforme mos-
trado e ligue a impressora.

2 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.  USB apa-
recerá no monitor, seguido da tela PictBridge 
mostrada abaixo à direita.

USB PICTBRIDGE
TOTAL: 00000

FOLHAS00

OK AJUSTAR
IMAGEM 

Imprimindo fotos selecionadas

1 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para exibir uma foto que 
você queira imprimir.

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para selecionar o número 
de cópias (até 99).

3 Repita etapas 1–2 para selecionar 
fotos adicionais. Pressione MENU/OK 
para exibir um diálogo de confi r-
mação quando os ajustes estiverem 
completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a im-
pressão.
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Dica: Imprimindo a data da gravação
Para imprimir a data de gravação nas fotos, pressione 
DISP/BACK nas etapas 1–2 para exibir o menu PictBridge 
(veja abaixo “Imprimindo na ordem de impressão 
DPOF”). Pressione o seletor para cima ou para baixo 
para realçar IMPRIMIR COM DATA  e pressione 
MENU/OK para retornar à tela PictBridge (para imprimir 
fotos sem a data de gravação, selecione IMPRIMIR 
SEM DATA). A data não será impressa se o relógio da 
câmera não estava defi nido quando a foto foi tirada.

 Nota
Se nenhuma foto estiver selecionada quando o botão 
MENU/OK for pressionado, a câmera imprimirá uma có-
pia da foto vigente.

Imprimindo na ordem de impressão DPOF
Para imprimir na ordem de impressão criada com 

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir 
(pág. 41):

1 Na tela PictBridge, pressione 
DISP/BACK para abrir o menu 
PictBridge.

IMPRIMIR DPOF

IMPRIMIR COM DATA
IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  IMPRIMIR 
DPOF.

3 Pressione MENU/OK para exibir um di-
álogo de confi rmação.

x  IMPRIMIR DPOF ?

CANCELARSIM

TOTAL: 9 FOLHAS
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Dica: Imprimindo a data da gravação
Para imprimir a data de gravação nas fotos, pressione 
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fotos sem a data de gravação, selecione IMPRIMIR 
SEM DATA). A data não será impressa se o relógio da 
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MENU/OK for pressionado, a câmera imprimirá uma có-
pia da foto vigente.

Imprimindo na ordem de impressão DPOF
Para imprimir na ordem de impressão criada com 

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir 
(pág. 41):

1 Na tela PictBridge, pressione 
DISP/BACK para abrir o menu 
PictBridge.

IMPRIMIR DPOF

IMPRIMIR COM DATA
IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  IMPRIMIR 
DPOF.

3 Pressione MENU/OK para exibir um di-
álogo de confi rmação.

x  IMPRIMIR DPOF ?

CANCELARSIM

TOTAL: 9 FOLHAS

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Imprimindo fotos via USB

 Notas
• Use baterias completamente carregadas para alimen-

tar a câmera durante períodos prolongados.
• Imprima fotos da memória interna, ou de um cartão 

de memória que tenha sido formatado na câmera.
• Se a impressora não aceita impressão de data, a op-

ção IMPRIMIR COM DATA  não estará disponível 
no menu PictBridge, e a data não será impressa nas 
fotos da ordem de impressão DPOF.

• Ao imprimir via conexão USB direta, é usado o padrão 
da impressora referente a ajustes de tamanho de pá-
gina e qualidade de impressão.

 Durante a impressão
A mensagem mostrada à direita 
é exibida durante a impressão. 
Pressione DISP/BACK para cance-
lar antes que todas as fotos se-
jam impressas (dependendo da 
impressora, a impressão poderá terminar antes que a 
foto vigente seja impressa).

Se a impressão for interrompida, pressione  para 
desligar a câmera e ligá-la novamente.

A IMPRIMIR

CANCELAR

A IMPRIMIR

CANCELAR

 Desconectando a câmera
Confi rme que “A IMPRIMIR” não está aparecendo no 
monitor, e pressione  para desligar a câmera. Des-
conecte o cabo USB.

4 Pressione MENU/OK para iniciar a im-
pressão.

41

Conexões

Imprimindo fotos via USB

A opção  IMPRESSÃO (DPOF) do menu repro-
duzir pode ser usada para criar uma “ordem de 
impressão” digital para impressoras compatíveis 
com PictBridge (pág. 38) ou para dispositivos que 
aceitem DPOF.

Criando uma ordem de impressão DPOF
Pressione MENU/OK e siga as etapas abaixo.

1 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para exibir uma foto que 
você queira incluir ou remover da or-
dem de impressão.

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para selecionar o número 
de cópias (até 99). Para remover uma 
foto da ordem, pressione o seletor 
para baixo até que o número de có-
pias seja 0.

FOLHAS

DPOF: 00001

01

IMPRIMIR (DPOF)

AJUSTARIMAGEM

Número total de impressões

Número de cópias

3 Repita etapas 1–2 para completar 
a ordem de impressão. Pressione 
MENU/OK para salvar a ordem de im-
pressão quando os ajustes estiverem 
completos, ou pressione DISP/BACK 
para sair sem alterar a ordem de im-
pressão.

APRESENTAÇÃO FOTOS

ELIM. OLHOS VERM.

IMPRESSÃO (DPOF) )

PROTEGER

APAGAR

MENU PLAYBACK

SEM DATA
REINICIAR TODAS

COM DATA

COM DATA : Imprime a 
data de gravação nas fotos.

SEM DATA: Imprime fotos 
sem a data.

 DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) é o formato 
padrão que permite que as fotos sejam im-
pressas numa “ordem de impressão” arma-
zenada na memória interna ou num cartão de me-
mória. As informações da ordem incluem as fotos a 
serem impressas e o número de cópias de cada foto.

� COM DATA / SEM DATA
Para modifi car uma ordem de impressão DPOF, 
selecione  IMPRESSÃO (DPOF) no menu re-
produzir, e pressione o seletor para cima ou para 
baixo para realçar COM DATA  ou SEM DATA.
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Imprimindo fotos via USB

 Notas
• Use baterias completamente carregadas para alimen-

tar a câmera durante períodos prolongados.
• Imprima fotos da memória interna, ou de um cartão 

de memória que tenha sido formatado na câmera.
• Se a impressora não aceita impressão de data, a op-

ção IMPRIMIR COM DATA  não estará disponível 
no menu PictBridge, e a data não será impressa nas 
fotos da ordem de impressão DPOF.

• Ao imprimir via conexão USB direta, é usado o padrão 
da impressora referente a ajustes de tamanho de pá-
gina e qualidade de impressão.

 Durante a impressão
A mensagem mostrada à direita 
é exibida durante a impressão. 
Pressione DISP/BACK para cance-
lar antes que todas as fotos se-
jam impressas (dependendo da 
impressora, a impressão poderá terminar antes que a 
foto vigente seja impressa).

Se a impressão for interrompida, pressione  para 
desligar a câmera e ligá-la novamente.

A IMPRIMIR

CANCELAR

A IMPRIMIR

CANCELAR

 Desconectando a câmera
Confi rme que “A IMPRIMIR” não está aparecendo no 
monitor, e pressione  para desligar a câmera. Des-
conecte o cabo USB.

4 Pressione MENU/OK para iniciar a im-
pressão.
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A opção  IMPRESSÃO (DPOF) do menu repro-
duzir pode ser usada para criar uma “ordem de 
impressão” digital para impressoras compatíveis 
com PictBridge (pág. 38) ou para dispositivos que 
aceitem DPOF.

Criando uma ordem de impressão DPOF
Pressione MENU/OK e siga as etapas abaixo.

1 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para exibir uma foto que 
você queira incluir ou remover da or-
dem de impressão.

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para selecionar o número 
de cópias (até 99). Para remover uma 
foto da ordem, pressione o seletor 
para baixo até que o número de có-
pias seja 0.

FOLHAS

DPOF: 00001

01

IMPRIMIR (DPOF)

AJUSTARIMAGEM

Número total de impressões

Número de cópias

3 Repita etapas 1–2 para completar 
a ordem de impressão. Pressione 
MENU/OK para salvar a ordem de im-
pressão quando os ajustes estiverem 
completos, ou pressione DISP/BACK 
para sair sem alterar a ordem de im-
pressão.

APRESENTAÇÃO FOTOS

ELIM. OLHOS VERM.

IMPRESSÃO (DPOF) )

PROTEGER

APAGAR

MENU PLAYBACK

SEM DATA
REINICIAR TODAS

COM DATA

COM DATA : Imprime a 
data de gravação nas fotos.

SEM DATA: Imprime fotos 
sem a data.

 DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) é o formato 
padrão que permite que as fotos sejam im-
pressas numa “ordem de impressão” arma-
zenada na memória interna ou num cartão de me-
mória. As informações da ordem incluem as fotos a 
serem impressas e o número de cópias de cada foto.

� COM DATA / SEM DATA
Para modifi car uma ordem de impressão DPOF, 
selecione  IMPRESSÃO (DPOF) no menu re-
produzir, e pressione o seletor para cima ou para 
baixo para realçar COM DATA  ou SEM DATA.
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Dica: Imprimindo a data da gravação
Para imprimir a data de gravação nas fotos, pressione 
DISP/BACK nas etapas 1–2 para exibir o menu PictBridge 
(veja abaixo “Imprimindo na ordem de impressão 
DPOF”). Pressione o seletor para cima ou para baixo 
para realçar IMPRIMIR COM DATA  e pressione 
MENU/OK para retornar à tela PictBridge (para imprimir 
fotos sem a data de gravação, selecione IMPRIMIR 
SEM DATA). A data não será impressa se o relógio da 
câmera não estava defi nido quando a foto foi tirada.

 Nota
Se nenhuma foto estiver selecionada quando o botão 
MENU/OK for pressionado, a câmera imprimirá uma có-
pia da foto vigente.

Imprimindo na ordem de impressão DPOF
Para imprimir na ordem de impressão criada com 

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir 
(pág. 41):

1 Na tela PictBridge, pressione 
DISP/BACK para abrir o menu 
PictBridge.

IMPRIMIR DPOF

IMPRIMIR COM DATA
IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  IMPRIMIR 
DPOF.

3 Pressione MENU/OK para exibir um di-
álogo de confi rmação.

x  IMPRIMIR DPOF ?

CANCELARSIM

TOTAL: 9 FOLHAS
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4 O número total de impressões é exi-
bido no monitor. Pressione MENU/OK 
para sair.

As fotos da ordem de impres-
são vigente são indicadas por 
um ícone  durante a repro-
dução.

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001
NN

F2.8F2.8
12 / 31 / 205012 / 31 / 2050 10:00 AM10:00 AM
250250

� REINICIAR TODAS
Para cancelar a ordem de im-
pressão vigente, selecione 
REINICIAR TODAS no menu 

 IMPRESSÃO (DPOF). 
A confi rmação mostrada à 
direi ta será exibida; pressione MENU/OK para 
remover todas as fotos da ordem.

 Notas
• Remova o cartão de memória para criar ou modifi car 

uma ordem de impressão para as fotos da memória 
interna.

• As ordens de impressão podem conter um máximo 
de 999 fotos.

• Se for inserido um cartão de me-
mória contendo uma ordem de 
impressão criada por outra câ-
mera, será exibida a mensagem 
mostrada à direita. Pressione 
MENU/OK para cancelar a ordem de impressão; uma 
nova ordem de impressão deverá ser criada confor-
me descrito acima.

CANCELARSIM

REINICIAR  DPOF?

CANCELARSIM

REINICIAR  DPOF?

NÃOSIM

REINICIAR DPOF ?

NÃOSIM

REINICIAR DPOF ?
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Visualizando fotos num computador

O software FinePixViewer fornecido pode ser usado para copiar fotos para um computador, onde elas po-
derão ser armazenadas, visualizadas, organizadas e impressas. Antes de continuar, instale o FinePixViewer 
conforme descrito abaixo. NUNCA conecte a câmera ao computador antes da instalação estar completa.

Instalando o FinePixViewer
FinePixViewer está disponível em uma versão Windows (FinePixViewer S) e em uma versão Macintosh 
(FinePixViewer). 
A versão mais recente do FinePixViewer está disponível em http://www.fujifilm.com. 
As instruções de instalação para Windows estão nas páginas 44–45, e as para Macintosh nas páginas 
46–47.

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43
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4 O número total de impressões é exi-
bido no monitor. Pressione MENU/OK 
para sair.

As fotos da ordem de impres-
são vigente são indicadas por 
um ícone  durante a repro-
dução.

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001
NN

F2.8F2.8
12 / 31 / 205012 / 31 / 2050 10:00 AM10:00 AM
250250

� REINICIAR TODAS
Para cancelar a ordem de im-
pressão vigente, selecione 
REINICIAR TODAS no menu 

 IMPRESSÃO (DPOF). 
A confi rmação mostrada à 
direi ta será exibida; pressione MENU/OK para 
remover todas as fotos da ordem.

 Notas
• Remova o cartão de memória para criar ou modifi car 

uma ordem de impressão para as fotos da memória 
interna.

• As ordens de impressão podem conter um máximo 
de 999 fotos.

• Se for inserido um cartão de me-
mória contendo uma ordem de 
impressão criada por outra câ-
mera, será exibida a mensagem 
mostrada à direita. Pressione 
MENU/OK para cancelar a ordem de impressão; uma 
nova ordem de impressão deverá ser criada confor-
me descrito acima.

CANCELARSIM

REINICIAR  DPOF?

CANCELARSIM

REINICIAR  DPOF?

NÃOSIM

REINICIAR DPOF ?

NÃOSIM

REINICIAR DPOF ?
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FinePixViewer está disponível em uma versão Windows (FinePixViewer S) e em uma versão Macintosh 
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iii
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computador
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Dica: Imprimindo a data da gravação
Para imprimir a data de gravação nas fotos, pressione 
DISP/BACK nas etapas 1–2 para exibir o menu PictBridge 
(veja abaixo “Imprimindo na ordem de impressão 
DPOF”). Pressione o seletor para cima ou para baixo 
para realçar IMPRIMIR COM DATA  e pressione 
MENU/OK para retornar à tela PictBridge (para imprimir 
fotos sem a data de gravação, selecione IMPRIMIR 
SEM DATA). A data não será impressa se o relógio da 
câmera não estava defi nido quando a foto foi tirada.

 Nota
Se nenhuma foto estiver selecionada quando o botão 
MENU/OK for pressionado, a câmera imprimirá uma có-
pia da foto vigente.

Imprimindo na ordem de impressão DPOF
Para imprimir na ordem de impressão criada com 

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir 
(pág. 41):

1 Na tela PictBridge, pressione 
DISP/BACK para abrir o menu 
PictBridge.

IMPRIMIR DPOF

IMPRIMIR COM DATA
IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  IMPRIMIR 
DPOF.

3 Pressione MENU/OK para exibir um di-
álogo de confi rmação.

x  IMPRIMIR DPOF ?

CANCELARSIM

TOTAL: 9 FOLHAS
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Instalando FinePixViewer S: no Windows

1 Confi rme que o computador satisfaz os seguintes requisitos de sistema:

SO Versões pré-instaladas do Windows Vista, Windows XP Home Edition (Service Pack 2), Windows XP Professional 
(Service Pack 2) ou Windows 2000 Professional (Service Pack 4)

CPU
• Windows Vista: 800 MHz Pentium 4 ou superior (3 GHz Pentium 4 ou superior recomendado)
• Windows XP: 800 MHz Pentium 4 ou superior (2 GHz Pentium 4 ou superior recomendado)
• Windows 2000: 200 MHz Pentium ou superior

RAM
• Windows Vista: 512 MB ou mais (1 GB ou mais recomendado)
• Windows XP: 512 MB ou mais
• Windows 2000: 128 MB ou mais

Espaço livre 
de disco

É necessário um mínimo de 450 MB para a instalação com 600 MB disponíveis quando o FinePixViewer estiver 
em execução (15 GB ou mais recomendado em Windows Vista, 2 GB ou mais recomendado em Windows XP)

Vídeo 800 × 600 pixels ou mais com cor de 16 bits ou superior (1024 × 768 pixels ou mais com cor de 32 bits reco-
mendado)

Outros
• Porta USB embutida recomendada. Funcionamento não garantido para outras portas USB.
• Conexão de Internet (56 kbps ou mais rápida recomendada) necessária para usar o FinePix Internet Service; 

Conexão de Internet e software de e-mail necessários para usar a opção de e-mail

 Precaução
Outras versões do Windows não são aceitas. Funcionamento não garantido em computadores montados em 
casa ou computadores que tenham sido atualizados com versões anteriores de Windows.

2 Inicie o computador. Registre-se numa conta com privilégios de administrador antes de continuar.
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3 Encerre quaisquer aplicativos que possam estar em execução e insira o CD de instalação numa uni-
dade de CD-ROM.

 Windows Vista
Se for apresentado um diálogo de execução automática, clique em SETUP.exe. Será apresentado um diálo-
go “Controle de conta de usuário”; clique em Permitir.

O instalador iniciará automaticamente; clique em Instalar o FinePixViewer e siga as instruções na tela 
para instalar o FinePixViewer S. Note que o CD do Windows poderá ser solicitado durante a instalação.

 Se o instalador não iniciar automaticamente
Se o instalador não iniciar automaticamente, selecione Computador ou Meu computador do menu Iniciar 
(Windows Vista/XP) ou faça duplo clique no ícone Meu computador no ambiente de trabalho (Windows 
2000), e depois faça duplo clique no ícone do CD FINEPIX para abrir a janela FINEPIX CD, e faça duplo clique 
em SETUP ou SETUP.exe.

4 Se solicitado a instalar Windows Media Player ou DirectX, siga as instruções na tela para completar 
a instalação.

5 Quando solicitado, remova o CD instalador da unidade de CR-ROM e clique em Reiniciar para 
reiniciar o computador. Guarde o CD instalador em local seco e afastado de luz solar direta para o 
caso de precisar reinstalar o software. O número da versão está impresso na etiqueta do CD, para 
referência quando atualizar o software, ou quando contatar o serviço de assistência técnica.

A instalação está agora terminada. Passe para “Conectando a câmera” na página 48.
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Instalando FinePixViewer S: no Windows

1 Confi rme que o computador satisfaz os seguintes requisitos de sistema:

SO Versões pré-instaladas do Windows Vista, Windows XP Home Edition (Service Pack 2), Windows XP Professional 
(Service Pack 2) ou Windows 2000 Professional (Service Pack 4)

CPU
• Windows Vista: 800 MHz Pentium 4 ou superior (3 GHz Pentium 4 ou superior recomendado)
• Windows XP: 800 MHz Pentium 4 ou superior (2 GHz Pentium 4 ou superior recomendado)
• Windows 2000: 200 MHz Pentium ou superior

RAM
• Windows Vista: 512 MB ou mais (1 GB ou mais recomendado)
• Windows XP: 512 MB ou mais
• Windows 2000: 128 MB ou mais

Espaço livre 
de disco

É necessário um mínimo de 450 MB para a instalação com 600 MB disponíveis quando o FinePixViewer estiver 
em execução (15 GB ou mais recomendado em Windows Vista, 2 GB ou mais recomendado em Windows XP)

Vídeo 800 × 600 pixels ou mais com cor de 16 bits ou superior (1024 × 768 pixels ou mais com cor de 32 bits reco-
mendado)

Outros
• Porta USB embutida recomendada. Funcionamento não garantido para outras portas USB.
• Conexão de Internet (56 kbps ou mais rápida recomendada) necessária para usar o FinePix Internet Service; 

Conexão de Internet e software de e-mail necessários para usar a opção de e-mail

 Precaução
Outras versões do Windows não são aceitas. Funcionamento não garantido em computadores montados em 
casa ou computadores que tenham sido atualizados com versões anteriores de Windows.

2 Inicie o computador. Registre-se numa conta com privilégios de administrador antes de continuar.
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3 Encerre quaisquer aplicativos que possam estar em execução e insira o CD de instalação numa uni-
dade de CD-ROM.

 Windows Vista
Se for apresentado um diálogo de execução automática, clique em SETUP.exe. Será apresentado um diálo-
go “Controle de conta de usuário”; clique em Permitir.

O instalador iniciará automaticamente; clique em Instalar o FinePixViewer e siga as instruções na tela 
para instalar o FinePixViewer S. Note que o CD do Windows poderá ser solicitado durante a instalação.

 Se o instalador não iniciar automaticamente
Se o instalador não iniciar automaticamente, selecione Computador ou Meu computador do menu Iniciar 
(Windows Vista/XP) ou faça duplo clique no ícone Meu computador no ambiente de trabalho (Windows 
2000), e depois faça duplo clique no ícone do CD FINEPIX para abrir a janela FINEPIX CD, e faça duplo clique 
em SETUP ou SETUP.exe.

4 Se solicitado a instalar Windows Media Player ou DirectX, siga as instruções na tela para completar 
a instalação.

5 Quando solicitado, remova o CD instalador da unidade de CR-ROM e clique em Reiniciar para 
reiniciar o computador. Guarde o CD instalador em local seco e afastado de luz solar direta para o 
caso de precisar reinstalar o software. O número da versão está impresso na etiqueta do CD, para 
referência quando atualizar o software, ou quando contatar o serviço de assistência técnica.

A instalação está agora terminada. Passe para “Conectando a câmera” na página 48.
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Dica: Imprimindo a data da gravação
Para imprimir a data de gravação nas fotos, pressione 
DISP/BACK nas etapas 1–2 para exibir o menu PictBridge 
(veja abaixo “Imprimindo na ordem de impressão 
DPOF”). Pressione o seletor para cima ou para baixo 
para realçar IMPRIMIR COM DATA  e pressione 
MENU/OK para retornar à tela PictBridge (para imprimir 
fotos sem a data de gravação, selecione IMPRIMIR 
SEM DATA). A data não será impressa se o relógio da 
câmera não estava defi nido quando a foto foi tirada.

 Nota
Se nenhuma foto estiver selecionada quando o botão 
MENU/OK for pressionado, a câmera imprimirá uma có-
pia da foto vigente.

Imprimindo na ordem de impressão DPOF
Para imprimir na ordem de impressão criada com 

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir 
(pág. 41):

1 Na tela PictBridge, pressione 
DISP/BACK para abrir o menu 
PictBridge.

IMPRIMIR DPOF

IMPRIMIR COM DATA
IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  IMPRIMIR 
DPOF.

3 Pressione MENU/OK para exibir um di-
álogo de confi rmação.

x  IMPRIMIR DPOF ?

CANCELARSIM

TOTAL: 9 FOLHAS
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Instalando FinePixViewer: no Macintosh

1 Confi rme que o computador satisfaz os seguintes requisitos de sistema:
CPU PowerPC ou Intel
SO Mac OS X versão 10.3.9–10.5 (somente com modelos de SO pré-instalados)

RAM 256 MB ou mais
Espaço livre de 

disco
Um mínimo de 200 MB necessário para instalação com 400 MB disponível quando FinePixViewer estiver 
em execução

Vídeo 800 × 600 pixels ou mais, com milhares de cores ou superior

Outros
• Porta USB embutida recomendada. Funcionamento não garantido para outras portas USB.
• Conexão de Internet (56 kbps ou mais rápida recomendada) necessária para usar o FinePix Internet 

Service; Conexão de Internet e software de e-mail necessários para usar a opção de e-mail

Para obter o SO compatível mais recente, acesse o site abaixo.
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

2 Após iniciar o computador e encerrar quaisquer aplicativos que estejam sendo executados, introdu-
za o CD instalador numa unidade de CD-ROM. Faça duplo clique no ícone FinePix CD no ambiente 
de trabalho e faça duplo clique em Installer para Mac OS X.

3 Será apresentado um diálogo do instalador; clique em Installing FinePixViewer para iniciar a ins-
talação. Digite nome de administrador e senha quando solicitado e clique em OK, e depois siga as 
instruções da tela para instalar o FinePixViewer. Clique em Exit para encerrar o instalador quando a 
instalação estiver completa.
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4 Remova o CD instalador da unidade de CD-ROM. Note que poderá não ser possível remover o CD 
se o Safari estiver em execução; se necessário, encerre o Safari antes de remover o CD. Guarde o CD 
instalador em local seco e afastado de luz solar direta para o caso de precisar reinstalar o software. 
O número da versão está impresso na etiqueta do CD, para referência quando atualizar o software, 
ou quando contatar o serviço de assistência técnica.

5 Selecione Aplicativos no menu Finder Ir para abrir a pasta de aplicativos. Faça 
duplo clique no ícone Captura de Imagem e selecione Preferências… no 
menu do aplicativo Captura de Imagem.

6 O diálogo preferência da Captura de imagem será apresentado. Escolha 
Ou tros… no menu Ao conectar uma câmera, abrir, e depois selecione 
FPVBridge na pasta “Aplicativos/FinePixViewer” e clique em Abrir.

7 Selecione Encerrar Captura de Imagem no menu do aplicativo Captura de imagem.

A instalação está agora terminada. Passe para “Conectando a câmera” na página 48.
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Instalando FinePixViewer: no Macintosh

1 Confi rme que o computador satisfaz os seguintes requisitos de sistema:
CPU PowerPC ou Intel
SO Mac OS X versão 10.3.9–10.5 (somente com modelos de SO pré-instalados)

RAM 256 MB ou mais
Espaço livre de 

disco
Um mínimo de 200 MB necessário para instalação com 400 MB disponível quando FinePixViewer estiver 
em execução

Vídeo 800 × 600 pixels ou mais, com milhares de cores ou superior

Outros
• Porta USB embutida recomendada. Funcionamento não garantido para outras portas USB.
• Conexão de Internet (56 kbps ou mais rápida recomendada) necessária para usar o FinePix Internet 

Service; Conexão de Internet e software de e-mail necessários para usar a opção de e-mail

Para obter o SO compatível mais recente, acesse o site abaixo.
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

2 Após iniciar o computador e encerrar quaisquer aplicativos que estejam sendo executados, introdu-
za o CD instalador numa unidade de CD-ROM. Faça duplo clique no ícone FinePix CD no ambiente 
de trabalho e faça duplo clique em Installer para Mac OS X.

3 Será apresentado um diálogo do instalador; clique em Installing FinePixViewer para iniciar a ins-
talação. Digite nome de administrador e senha quando solicitado e clique em OK, e depois siga as 
instruções da tela para instalar o FinePixViewer. Clique em Exit para encerrar o instalador quando a 
instalação estiver completa.
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4 Remova o CD instalador da unidade de CD-ROM. Note que poderá não ser possível remover o CD 
se o Safari estiver em execução; se necessário, encerre o Safari antes de remover o CD. Guarde o CD 
instalador em local seco e afastado de luz solar direta para o caso de precisar reinstalar o software. 
O número da versão está impresso na etiqueta do CD, para referência quando atualizar o software, 
ou quando contatar o serviço de assistência técnica.

5 Selecione Aplicativos no menu Finder Ir para abrir a pasta de aplicativos. Faça 
duplo clique no ícone Captura de Imagem e selecione Preferências… no 
menu do aplicativo Captura de Imagem.

6 O diálogo preferência da Captura de imagem será apresentado. Escolha 
Ou tros… no menu Ao conectar uma câmera, abrir, e depois selecione 
FPVBridge na pasta “Aplicativos/FinePixViewer” e clique em Abrir.

7 Selecione Encerrar Captura de Imagem no menu do aplicativo Captura de imagem.

A instalação está agora terminada. Passe para “Conectando a câmera” na página 48.
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Dica: Imprimindo a data da gravação
Para imprimir a data de gravação nas fotos, pressione 
DISP/BACK nas etapas 1–2 para exibir o menu PictBridge 
(veja abaixo “Imprimindo na ordem de impressão 
DPOF”). Pressione o seletor para cima ou para baixo 
para realçar IMPRIMIR COM DATA  e pressione 
MENU/OK para retornar à tela PictBridge (para imprimir 
fotos sem a data de gravação, selecione IMPRIMIR 
SEM DATA). A data não será impressa se o relógio da 
câmera não estava defi nido quando a foto foi tirada.

 Nota
Se nenhuma foto estiver selecionada quando o botão 
MENU/OK for pressionado, a câmera imprimirá uma có-
pia da foto vigente.

Imprimindo na ordem de impressão DPOF
Para imprimir na ordem de impressão criada com 

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir 
(pág. 41):

1 Na tela PictBridge, pressione 
DISP/BACK para abrir o menu 
PictBridge.

IMPRIMIR DPOF

IMPRIMIR COM DATA
IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  IMPRIMIR 
DPOF.

3 Pressione MENU/OK para exibir um di-
álogo de confi rmação.

x  IMPRIMIR DPOF ?

CANCELARSIM

TOTAL: 9 FOLHAS
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1 Se as fotos a copiar estiverem armazenadas 
em um cartão de memória, insira-o na câmera 
(pág. 5). Se nenhum cartão estiver inserido, as 
fotos serão copiadas da memória interna.

 Precaução
A falta de energia durante a transferência poderá 
resultar em perda de dados, ou em danos na me-
mória interna ou no cartão de memória. Use bate-
rias totalmente carregadas.

2 Desligue a câmera e conecte o cabo USB for-
necido conforme mostrado, assegurando-se 
de inserir completamente os conectores. Co-
necte a câmera diretamente ao computador; 
não use hub nem teclado USB.

3 Pressione o botão  por aproximada-
mente um segundo para ligar a câmera. O 
FinePixViewer iniciará automaticamente e o 
“Assistente de salvar imagem” será exibido. 
Siga as instruções da tela para copiar as fotos 
para o computador. Para sair sem copiar fotos, 
clique em CANCEL.

 Precaução
Se o FinePixViewer não iniciar automaticamente, o 
software poderá não estar corretamente instalado. 
Desconecte a câmera e reinstale o software.

Para mais informações sobre o uso do 
FinePixViewer, selecione How to Use 
FinePixViewer no menu Help do FinePixViewer.

Conectando a câmera

 Nota
A câmera não desligara automaticamente enquanto estiver conectada a um computador.
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 Precauções
• Use apenas cartões de memória que tenham sido 

formatados na câmera e que contenham fotos ti-
radas com a câmera. Se for inserido um cartão de 
memória contendo grande número de imagens, po-
derá haver um atraso até o FinePixViewer iniciar, e o 
FinePixViewer poderá ser incapaz de importar e sal-
var imagens. Use uma leitora de cartões de memória 
para transferir fotos.

• Certifi que-se de que a luz do indicador está apagada 
antes de desligar a câmera ou de desconectar o cabo 
USB. A não observância desta precaução poderá re-
sultar em perda de dados, ou em danos na memória 
interna ou cartão de memória.

• Desconecte a câmera antes de inserir ou remover 
cartões de memória.

• Em alguns casos, pode não ser possível acessar 
imagens salvas em um servidor de rede que usa o 
FinePixViewer da mesma forma que um computador 
independente.

• São da responsabilidade do usuário todas as taxas 
aplicáveis cobradas pela companhia telefônica ou 
provedor de serviço de Internet quando usar serviços 
que necessitem de conexão com a Internet.

 Desconectando a câmera
Após confi rmar que a luz do indicador está apaga-
da, siga as instruções na tela para desligar a câmera e 
desconectar o cabo USB.

 Desinstalando o FinePixViewer
Desinstale o FinePix Viewer apenas antes de tornar a 
instalar o software ou quando não precisar mais dele. 
Depois de sair do FinePixViewer e desligar a câmera, 
arraste a pasta “FinePixViewer” das “Aplicações” para 
o Lixo e selecione Esvaziar lixo no menu Finder 
(Macintosh), ou abra o painel de controle e use “Pro-
gramas e Funcionalidades” (Windows Vista) ou “Adi-
cionar/Remover Programas” (outras versões do Win-
dows) para desinstalar o FinePixViewer. Em Windows, 
poderão ser apresentados um ou mais diálogos de 
confi rmação; leia cuidadosamente o conteúdo antes 
de clicar em OK.
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1 Se as fotos a copiar estiverem armazenadas 
em um cartão de memória, insira-o na câmera 
(pág. 5). Se nenhum cartão estiver inserido, as 
fotos serão copiadas da memória interna.

 Precaução
A falta de energia durante a transferência poderá 
resultar em perda de dados, ou em danos na me-
mória interna ou no cartão de memória. Use bate-
rias totalmente carregadas.

2 Desligue a câmera e conecte o cabo USB for-
necido conforme mostrado, assegurando-se 
de inserir completamente os conectores. Co-
necte a câmera diretamente ao computador; 
não use hub nem teclado USB.

3 Pressione o botão  por aproximada-
mente um segundo para ligar a câmera. O 
FinePixViewer iniciará automaticamente e o 
“Assistente de salvar imagem” será exibido. 
Siga as instruções da tela para copiar as fotos 
para o computador. Para sair sem copiar fotos, 
clique em CANCEL.

 Precaução
Se o FinePixViewer não iniciar automaticamente, o 
software poderá não estar corretamente instalado. 
Desconecte a câmera e reinstale o software.

Para mais informações sobre o uso do 
FinePixViewer, selecione How to Use 
FinePixViewer no menu Help do FinePixViewer.

Conectando a câmera

 Nota
A câmera não desligara automaticamente enquanto estiver conectada a um computador.
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 Precauções
• Use apenas cartões de memória que tenham sido 

formatados na câmera e que contenham fotos ti-
radas com a câmera. Se for inserido um cartão de 
memória contendo grande número de imagens, po-
derá haver um atraso até o FinePixViewer iniciar, e o 
FinePixViewer poderá ser incapaz de importar e sal-
var imagens. Use uma leitora de cartões de memória 
para transferir fotos.

• Certifi que-se de que a luz do indicador está apagada 
antes de desligar a câmera ou de desconectar o cabo 
USB. A não observância desta precaução poderá re-
sultar em perda de dados, ou em danos na memória 
interna ou cartão de memória.

• Desconecte a câmera antes de inserir ou remover 
cartões de memória.

• Em alguns casos, pode não ser possível acessar 
imagens salvas em um servidor de rede que usa o 
FinePixViewer da mesma forma que um computador 
independente.

• São da responsabilidade do usuário todas as taxas 
aplicáveis cobradas pela companhia telefônica ou 
provedor de serviço de Internet quando usar serviços 
que necessitem de conexão com a Internet.

 Desconectando a câmera
Após confi rmar que a luz do indicador está apaga-
da, siga as instruções na tela para desligar a câmera e 
desconectar o cabo USB.

 Desinstalando o FinePixViewer
Desinstale o FinePix Viewer apenas antes de tornar a 
instalar o software ou quando não precisar mais dele. 
Depois de sair do FinePixViewer e desligar a câmera, 
arraste a pasta “FinePixViewer” das “Aplicações” para 
o Lixo e selecione Esvaziar lixo no menu Finder 
(Macintosh), ou abra o painel de controle e use “Pro-
gramas e Funcionalidades” (Windows Vista) ou “Adi-
cionar/Remover Programas” (outras versões do Win-
dows) para desinstalar o FinePixViewer. Em Windows, 
poderão ser apresentados um ou mais diálogos de 
confi rmação; leia cuidadosamente o conteúdo antes 
de clicar em OK.
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Dica: Imprimindo a data da gravação
Para imprimir a data de gravação nas fotos, pressione 
DISP/BACK nas etapas 1–2 para exibir o menu PictBridge 
(veja abaixo “Imprimindo na ordem de impressão 
DPOF”). Pressione o seletor para cima ou para baixo 
para realçar IMPRIMIR COM DATA  e pressione 
MENU/OK para retornar à tela PictBridge (para imprimir 
fotos sem a data de gravação, selecione IMPRIMIR 
SEM DATA). A data não será impressa se o relógio da 
câmera não estava defi nido quando a foto foi tirada.

 Nota
Se nenhuma foto estiver selecionada quando o botão 
MENU/OK for pressionado, a câmera imprimirá uma có-
pia da foto vigente.

Imprimindo na ordem de impressão DPOF
Para imprimir na ordem de impressão criada com 

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir 
(pág. 41):

1 Na tela PictBridge, pressione 
DISP/BACK para abrir o menu 
PictBridge.

IMPRIMIR DPOF

IMPRIMIR COM DATA
IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  IMPRIMIR 
DPOF.

3 Pressione MENU/OK para exibir um di-
álogo de confi rmação.

x  IMPRIMIR DPOF ?

CANCELARSIM

TOTAL: 9 FOLHAS
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O menu fotografar

O menu fotografar é usado para ajustar uma ampla variedade de condições da fotografi a.

Usando o menu fotografar

1 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu fotografar.

AUTO

AUTO

OFF

N

MODO FOTOGRAFAR

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

ISO

CONTÍNUO

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item dese-
jado do menu.

3 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções do item realçado.

VIDEO

AUTO
MODO BEBÉ

Ajuste automático de 
definições ideais de 
acordo com ambiente

ANULARCONFIG.

MANUAL

4 Pressione o seletor para cima ou para 
baixo para realçar a opção desejada.

5 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.
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O menu fotografar

O menu fotografar é usado para ajustar uma ampla variedade de condições da fotografi a.

Usando o menu fotografar

1 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu fotografar.

AUTO

AUTO

OFF

N

MODO FOTOGRAFAR

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

ISO

CONTÍNUO

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item dese-
jado do menu.

3 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções do item realçado.

VIDEO

AUTO
MODO BEBÉ

Ajuste automático de 
definições ideais de 
acordo com ambiente

ANULARCONFIG.

MANUAL

4 Pressione o seletor para cima ou para 
baixo para realçar a opção desejada.

5 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100
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Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de bate-
ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.

Invólucro das 
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O menu fotografar é usado para ajustar uma ampla variedade de condições da fotografi a.

Usando o menu fotografar

1 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu fotografar.

AUTO

AUTO

OFF

N

MODO FOTOGRAFAR

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

QUALIDADE

ISO

CONTÍNUO

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item dese-
jado do menu.

3 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções do item realçado.

VIDEO

AUTO
MODO BEBÉ

Ajuste automático de 
definições ideais de 
acordo com ambiente

ANULARCONFIG.

MANUAL

4 Pressione o seletor para cima ou para 
baixo para realçar a opção desejada.

5 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100

     17NN      17M
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Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de bate-
ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.
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 QUALIDADE
Escolha o tamanho e a qualidade para gravar as 
fotografi as de cena de fi lme (as opções para modo 
de fi lme aparecem na página 34). Fotos grandes 
podem ser impressas em tamanho grande sem 
perda de qualidade; fotos pequenas requerem 
menos memória, possibilitando a gravação de 
mais fotos.

Opção Imprime em tamanhos de até
F 31 × 23 cm ( ) ou 31 × 21 cm ( 3:2). Escolha 

F para impressões de alta qualidade, 3:2 
para uma proporção de 3 : 2.

N
3:2

22 × 16 cm
17 × 13 cm
14 × 10 cm
5 × 4 cm. Adequado para e-mail ou Web.

O número de fotos que podem ser tiradas nos 
ajustes vigentes (pág. 85) é exibido no monitor, à 
direita do ícone qualidade de imagem.

 Nota
A qualidade de imagem não é reiniciada quando a câ-
mera é desligada, ou quando outro modo fotografar é 
selecionado.

 Proporção largura/altura
As fotos tiradas com um ajuste de qualidade de ima-
gem de 3:2 têm uma proporção largura/altura 
de 3 : 2, a mesma de uma imagem de fi lme 35 mm. As 
fotos tiradas com outros ajustes têm uma proporção 
de 4 : 3.

AUTO AUTO 9M

4 : 3 3 : 2
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 COMPENSAÇÃO EXPOS.
Use a compensação de exposição quando foto-
grafar assuntos muito brilhantes, muito escuros 
ou com muito contraste.

 Nota
Em outros ajustes afora ±0, um ícone  é exibido no monitor. A compensação de exposição não é reiniciada 
quando a câmera é desligada; para restaurar o controle de exposição normal, escolha um valor de ±0. 

 Escolhendo um valor de compensação de exposição
• Assuntos iluminados por trás: 

Escolha valores de +2/3 VE até 
+12/3 VE (consulte o Glossário 
na página 84 para uma expli-
cação do termo “VE”)

• Assuntos que refl etem muita luz 
ou cenas muito brilhantes (por ex. 
campos nevados): +1 VE

• Cenas em que predomina o céu: +1 VE 
• Assuntos iluminados com holofote (principalmente 

se fotografados em planos secundários escuros): 
–2/3 VE

• Assuntos que refl etem pouca luz (pinheiros ou folha-
gem escura): –2/3 VE

Escolha valores positivos (+) 
para aumentar o tempo de 
exposição

Escolha valores negativos 
(–) para reduzir o tempo de 
exposição
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 COMPENSAÇÃO EXPOS.
Use a compensação de exposição quando foto-
grafar assuntos muito brilhantes, muito escuros 
ou com muito contraste.

 Nota
Em outros ajustes afora ±0, um ícone  é exibido no monitor. A compensação de exposição não é reiniciada 
quando a câmera é desligada; para restaurar o controle de exposição normal, escolha um valor de ±0. 

 Escolhendo um valor de compensação de exposição
• Assuntos iluminados por trás: 

Escolha valores de +2/3 VE até 
+12/3 VE (consulte o Glossário 
na página 84 para uma expli-
cação do termo “VE”)

• Assuntos que refl etem muita luz 
ou cenas muito brilhantes (por ex. 
campos nevados): +1 VE

• Cenas em que predomina o céu: +1 VE 
• Assuntos iluminados com holofote (principalmente 

se fotografados em planos secundários escuros): 
–2/3 VE

• Assuntos que refl etem pouca luz (pinheiros ou folha-
gem escura): –2/3 VE

Escolha valores positivos (+) 
para aumentar o tempo de 
exposição

Escolha valores negativos 
(–) para reduzir o tempo de 
exposição

51

M
enus

O menu fotografar

Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100

     17NN      17M
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 EQUIL. BRANCOS
Para cores naturais, escolha um ajuste que com-
bine com a fonte de luz (consulte o Glossário na 
página 84 para uma explicação de “equilíbrio de 
brancos”).

Opção Exibida

AUTO Equilíbrio de brancos ajustado automatica-
mente.
Para assuntos sob luz solar direta.
Para assuntos na sombra. 
Use sob luz fl uorescente tipo “luz do dia”.
Use sob luz fl uorescente tipo “branca quente”.
Use sob luz fl uorescente tipo “branca fria”.
Use sob luz incandescente.

Se AUTO não produzir os resultados desejados 
(por exemplo, ao fotografar a curta distância), es-
colha a opção que combine com a fonte de luz.

 Notas
• O equilíbrio de brancos automático é usado com o 

fl ash. Desligue o fl ash (pág. 21) para tirar fotos com 
outros ajustes.

• Os resultados variam conforme as condições da foto-
grafi a. Reproduza as fotos após o disparo para verifi -
car as cores no monitor.

 CONTÍNUO (fotografi a contínua)
Selecione  3 PRIMEIROS para capturar movi-
mento em uma seqüência de imagens.  A câmera 
utiliza até três imagens quando o botão de soltar 
o obturador está pressionado.

 Notas
• O fl ash é desativado automaticamente (pág. 21) e o 

foco e a exposição são determinados pelo primeiro 
quadro de cada seqüência.  O modo fl ash seleciona-
do anteriormente será restaurado quando OFF esti-
ver selecionada em  CONTÍNUO.

• A velocidade de projeção varia de acordo com a velo-
cidade do obturador.

• O número de imagens que po-
dem ser gravadas depende da 
memória disponível.  Pode ser 
necessário mais tempo para gra-
var imagens quando a fotografi a 
acaba.  As imagens são exibidas 
no monitor durante a gravação.

MEMORIZARMEMORIZAR
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O menu reproduzir é usado para gerenciar as fotos na memória interna ou no cartão de memória.

Usando o menu reproduzir

1 Pressione  para entrar no modo 
reproduzir (pág. 28).

2 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu reproduzir.

APRESENTAÇÃO FOTOS

IMPRESSÃO (DPOF)

APAGAR

COPIAR

PROTEGER

MENU PLAYBACK

3 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item dese-
jado do menu.

4 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções do item realçado.

APRESENTAÇÃO FOTOS

IMPRESSÃO (DPOF)

APAGAR

COPIAR

PROTEGER

MENU PLAYBACK

IMAGEM
TODAS IMAGENS

RETROCEDER

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43
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 EQUIL. BRANCOS
Para cores naturais, escolha um ajuste que com-
bine com a fonte de luz (consulte o Glossário na 
página 84 para uma explicação de “equilíbrio de 
brancos”).

Opção Exibida

AUTO Equilíbrio de brancos ajustado automatica-
mente.
Para assuntos sob luz solar direta.
Para assuntos na sombra. 
Use sob luz fl uorescente tipo “luz do dia”.
Use sob luz fl uorescente tipo “branca quente”.
Use sob luz fl uorescente tipo “branca fria”.
Use sob luz incandescente.

Se AUTO não produzir os resultados desejados 
(por exemplo, ao fotografar a curta distância), es-
colha a opção que combine com a fonte de luz.

 Notas
• O equilíbrio de brancos automático é usado com o 

fl ash. Desligue o fl ash (pág. 21) para tirar fotos com 
outros ajustes.

• Os resultados variam conforme as condições da foto-
grafi a. Reproduza as fotos após o disparo para verifi -
car as cores no monitor.

 CONTÍNUO (fotografi a contínua)
Selecione  3 PRIMEIROS para capturar movi-
mento em uma seqüência de imagens.  A câmera 
utiliza até três imagens quando o botão de soltar 
o obturador está pressionado.

 Notas
• O fl ash é desativado automaticamente (pág. 21) e o 

foco e a exposição são determinados pelo primeiro 
quadro de cada seqüência.  O modo fl ash seleciona-
do anteriormente será restaurado quando OFF esti-
ver selecionada em  CONTÍNUO.

• A velocidade de projeção varia de acordo com a velo-
cidade do obturador.

• O número de imagens que po-
dem ser gravadas depende da 
memória disponível.  Pode ser 
necessário mais tempo para gra-
var imagens quando a fotografi a 
acaba.  As imagens são exibidas 
no monitor durante a gravação.

MEMORIZARMEMORIZAR
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O menu reproduzir é usado para gerenciar as fotos na memória interna ou no cartão de memória.

Usando o menu reproduzir

1 Pressione  para entrar no modo 
reproduzir (pág. 28).

2 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu reproduzir.

APRESENTAÇÃO FOTOS

IMPRESSÃO (DPOF)

APAGAR

COPIAR

PROTEGER

MENU PLAYBACK

3 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item dese-
jado do menu.

4 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções do item realçado.

APRESENTAÇÃO FOTOS

IMPRESSÃO (DPOF)

APAGAR

COPIAR

PROTEGER

MENU PLAYBACK

IMAGEM
TODAS IMAGENS

RETROCEDER

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100

     17NN      17M
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5 Pressione o seletor para cima ou para 
baixo para realçar a opção desejada.

6 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.

Opções do menu reproduzir
As seguintes opções estão disponíveis:

Opção Descrição

APAGAR Elimine todas as fotos ou as fotos selecio-
nadas (pág. 32).

ELIM. OLHOS 
VERM.

Crie cópias com redução de olhos 
vermelhos (pág. 57).

APRESENTAÇÃO 
FOTOS

Veja as fotos em apresentação seqüencial 
(pág. 58).

IMPRESSÃO 
(DPOF)

Selecione fotos para impressão em DPOF 
e em dispositivos compatíveis com 
PictBridge (pág. 41).

PROTEGER Proteja as fotos de uma eliminação aciden-
tal (pág. 59).

COPIAR Copie fotos entre a memória interna e um 
cartão de memória (pág. 60).

ROTAÇÃO DE
IMAGEM Rotacione as fotos (pág. 62).

REENQUADRAR Crie cópias recortadas de fotos (pág. 63).

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera 
(pág. 64).

57

M
enus

O menu reproduzir

 ELIM. OLHOS VERM.
Esta opção é usada em fotos tiradas usando a Detecção de face para criar cópias processadas para eli-
minar os olhos vermelhos.

2 Pressione MENU/OK.  Será exibida a 
mensagem mostrada abaixo à es-
querda enquanto a câmera analisa 
a imagem; se for detectado o efeito de olhos 
vermelhos, será exibida a mensagem abaixo à 
direita enquanto a câmera processa a imagem 
para criar uma cópia com a redução de olhos 
vermelhos.

A DETECTAR

ANULAR

A ELIMINAR

1 Exiba a foto no monitor (as fotos tiradas com a 
Detecção de face inteligente são indicadas por 
um ícone ) e selecione  ELIM. OLHOS 
VERM. no menu Playback (pág. 55).

SIM CANCELAR

REMOVER?

 Notas
• O efeito de olhos vermelhos pode não ser eliminado se a câmera não conseguir detectar uma face ou a face 

estiver de perfi l.  Os resultados podem ser diferentes dependendo da cena.  Os olhos vermelhos podem ser 
eliminados das fotos já processadas usando a eliminação de olhos vermelhos ou de fotos criadas com outros 
dispositivos.

• O tempo necessário para processar a imagem varia de acordo com o número de faces detectadas.
• As cópias criadas com  ELIM. OLHOS VERM. são indicadas por um ícone  durante o playback.
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5 Pressione o seletor para cima ou para 
baixo para realçar a opção desejada.

6 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.

Opções do menu reproduzir
As seguintes opções estão disponíveis:

Opção Descrição

APAGAR Elimine todas as fotos ou as fotos selecio-
nadas (pág. 32).

ELIM. OLHOS 
VERM.

Crie cópias com redução de olhos 
vermelhos (pág. 57).

APRESENTAÇÃO 
FOTOS

Veja as fotos em apresentação seqüencial 
(pág. 58).

IMPRESSÃO 
(DPOF)

Selecione fotos para impressão em DPOF 
e em dispositivos compatíveis com 
PictBridge (pág. 41).

PROTEGER Proteja as fotos de uma eliminação aciden-
tal (pág. 59).

COPIAR Copie fotos entre a memória interna e um 
cartão de memória (pág. 60).

ROTAÇÃO DE
IMAGEM Rotacione as fotos (pág. 62).

REENQUADRAR Crie cópias recortadas de fotos (pág. 63).

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera 
(pág. 64).
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 ELIM. OLHOS VERM.
Esta opção é usada em fotos tiradas usando a Detecção de face para criar cópias processadas para eli-
minar os olhos vermelhos.

2 Pressione MENU/OK.  Será exibida a 
mensagem mostrada abaixo à es-
querda enquanto a câmera analisa 
a imagem; se for detectado o efeito de olhos 
vermelhos, será exibida a mensagem abaixo à 
direita enquanto a câmera processa a imagem 
para criar uma cópia com a redução de olhos 
vermelhos.

A DETECTAR

ANULAR

A ELIMINAR

1 Exiba a foto no monitor (as fotos tiradas com a 
Detecção de face inteligente são indicadas por 
um ícone ) e selecione  ELIM. OLHOS 
VERM. no menu Playback (pág. 55).

SIM CANCELAR

REMOVER?

 Notas
• O efeito de olhos vermelhos pode não ser eliminado se a câmera não conseguir detectar uma face ou a face 

estiver de perfi l.  Os resultados podem ser diferentes dependendo da cena.  Os olhos vermelhos podem ser 
eliminados das fotos já processadas usando a eliminação de olhos vermelhos ou de fotos criadas com outros 
dispositivos.

• O tempo necessário para processar a imagem varia de acordo com o número de faces detectadas.
• As cópias criadas com  ELIM. OLHOS VERM. são indicadas por um ícone  durante o playback.
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100

     17NN      17M
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 APRESENTAÇÃO FOTOS
Veja as fotos em uma apre-
sentação de fotos automática. 
Escolha o tipo de apresenta-
ção e pressione MENU/OK para 
iniciar. Pressione o seletor para 
esquerda ou para direita para voltar ou para pu-
lar uma imagem. Pressione DISP/BACK a qualquer 
momento para acessar a ajuda na tela. Quando 
é exibido um fi lme, a reprodução dele é iniciada 
automaticamente e a apresentação de fotos con-
tinuará quando o fi lme terminar. A apresentação 
poderá ser interrompida a qualquer momento 
pressionando MENU/OK.

 Nota
A câmera não desligará automaticamente enquanto a 
apresentação de fotos estiver em progresso.

MENU PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS

ELIM. OLHOS VERM.

IMPRESSÃO (DPOF)

PROTEGER

APAGAR

TRANSIÇÃO
TRANSIÇÃO

NORMAL 
NORMAL 

MENU PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS

ELIM. OLHOS VERM.

IMPRESSÃO (DPOF)

PROTEGER

APAGAR

TRANSIÇÃO
TRANSIÇÃO

NORMAL 
NORMAL 

Opção Descrição

NORMAL Pressione o seletor esquerdo ou direito 
para retroceder ou para avançar um 
quadro.  Selecione TRANSIÇÃO para 
obter transições entre quadros.

TRANSIÇÃO

NORMAL Como acima, exceto pelo fato de a 
câmera aumentar o zoom automati-
camente em fazes selecionadas com a 
Detecção de face inteligente (pág. 15).

TRANSIÇÃO 
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 PROTEGER
Proteja fotos de eliminação acidental. As seguin-
tes opções estão disponíveis.

� IMAGEM
Proteja as fotos selecionadas.

1 Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para exibir a foto de-
sejada.

 PROTEGER OK?

CANCELARSIM

DESPROTEGER OK?

CANCELARSIM

Foto não protegida Foto protegida

2 Pressione MENU/OK para proteger a 
foto. Se a foto já estiver protegida, 
pressionando MENU/OK removerá a 
proteção da imagem.

3 Repita as etapas 1–2 para prote-
ger imagens adicionais. Pressione 
DISP/BACK para sair quando a opera-
ção estiver completa.

� PROTEGER TODAS
Pressione MENU/OK para prote-
ger todas as fotos, ou pressione 
DISP/BACK para sair sem alterar a 
situação das fotos.

PROTEGER TODAS
PODE DEMORAR ALGUM TEMPO

CANCELARSIM

� REINICIAR TODAS
Pressione MENU/OK para re-
mover a proteção de todas as 
fotos, ou pressione DISP/BACK 
para sair sem alterar a situação 
das fotos.

REINICIAR TODAS?
PODE DEMORAR ALGUM TEMPO

CANCELARSIM

Se o número de fotos for muito 
grande, a tela à direita aparece-
rá no monitor enquanto a ope-
ração estiver em progresso. 
Pressione DISP/BACK para sair 
antes que a operação seja completada.

 Precaução
As fotos protegidas serão eliminadas quando o cartão 
de memória ou a memória interna sofrer formatação 
(pág. 69).

CANCELCANCELARCANCELCANCELAR
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 APRESENTAÇÃO FOTOS
Veja as fotos em uma apre-
sentação de fotos automática. 
Escolha o tipo de apresenta-
ção e pressione MENU/OK para 
iniciar. Pressione o seletor para 
esquerda ou para direita para voltar ou para pu-
lar uma imagem. Pressione DISP/BACK a qualquer 
momento para acessar a ajuda na tela. Quando 
é exibido um fi lme, a reprodução dele é iniciada 
automaticamente e a apresentação de fotos con-
tinuará quando o fi lme terminar. A apresentação 
poderá ser interrompida a qualquer momento 
pressionando MENU/OK.

 Nota
A câmera não desligará automaticamente enquanto a 
apresentação de fotos estiver em progresso.

MENU PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS

ELIM. OLHOS VERM.

IMPRESSÃO (DPOF)

PROTEGER

APAGAR

TRANSIÇÃO
TRANSIÇÃO

NORMAL 
NORMAL 

MENU PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS

ELIM. OLHOS VERM.

IMPRESSÃO (DPOF)

PROTEGER

APAGAR

TRANSIÇÃO
TRANSIÇÃO

NORMAL 
NORMAL 

Opção Descrição

NORMAL Pressione o seletor esquerdo ou direito 
para retroceder ou para avançar um 
quadro.  Selecione TRANSIÇÃO para 
obter transições entre quadros.

TRANSIÇÃO

NORMAL Como acima, exceto pelo fato de a 
câmera aumentar o zoom automati-
camente em fazes selecionadas com a 
Detecção de face inteligente (pág. 15).

TRANSIÇÃO 

59

M
enus

O menu reproduzir

 PROTEGER
Proteja fotos de eliminação acidental. As seguin-
tes opções estão disponíveis.

� IMAGEM
Proteja as fotos selecionadas.

1 Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para exibir a foto de-
sejada.

 PROTEGER OK?

CANCELARSIM

DESPROTEGER OK?

CANCELARSIM

Foto não protegida Foto protegida

2 Pressione MENU/OK para proteger a 
foto. Se a foto já estiver protegida, 
pressionando MENU/OK removerá a 
proteção da imagem.

3 Repita as etapas 1–2 para prote-
ger imagens adicionais. Pressione 
DISP/BACK para sair quando a opera-
ção estiver completa.

� PROTEGER TODAS
Pressione MENU/OK para prote-
ger todas as fotos, ou pressione 
DISP/BACK para sair sem alterar a 
situação das fotos.

PROTEGER TODAS
PODE DEMORAR ALGUM TEMPO

CANCELARSIM

� REINICIAR TODAS
Pressione MENU/OK para re-
mover a proteção de todas as 
fotos, ou pressione DISP/BACK 
para sair sem alterar a situação 
das fotos.

REINICIAR TODAS?
PODE DEMORAR ALGUM TEMPO

CANCELARSIM

Se o número de fotos for muito 
grande, a tela à direita aparece-
rá no monitor enquanto a ope-
ração estiver em progresso. 
Pressione DISP/BACK para sair 
antes que a operação seja completada.

 Precaução
As fotos protegidas serão eliminadas quando o cartão 
de memória ou a memória interna sofrer formatação 
(pág. 69).

CANCELCANCELARCANCELCANCELAR
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100

     17NN      17M
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 COPIAR
Copie fotos entre a memória interna e um cartão de memória.

1 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  MEM.
INTER   CARTÃO (copie fotos 
da memória interna para o cartão de 
memória) ou  CARTÃO   MEM.INTER 
(copie fotos de um cartão de memória para a 
memória interna).

2 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções do item realçado.

COPIAR

MEM.INTER CARTÃO

CARTÃO MEM.INTER

CARDIMAGEM
TODAS AS IMAGENS

CANCELARPRÓX.

3 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar IMAGEM ou 
TODAS AS IMAGENS.

4 Pressione MENU/OK.

Dica: Copiando fotos entre cartões de memória
Para copiar fotos entre dois cartões de memória, insira 
o cartão de origem e copie as fotos para a memória 
interna, depois remova o cartão de origem, insira o car-
tão de destino e copie para este as fotos da memória 
interna.
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� IMAGEM
Copie as imagens seleciona-
das.

 
100-0001

COPIAR?

CANCELARSIM

1 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para exibir a foto deseja-
da.

2 Pressione MENU/OK para copiar a 
foto.

3 Repita as etapas 1–2 para copiar ima-
gens adicionais. Pressione DISP/BACK 
para sair quando a operação estiver 
completa.

� TODAS AS IMAGENS
Pressione MENU/OK para copiar 
todas as fotos, ou pressione 
DISP/BACK para sair sem copiar 
fotos.

 Precauções
• A copiagem termina quando o destino estiver cheio.
• As informações de impressão DPOF não são copiadas 

(pág. 41).

100-0001
PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

COPIAR TODAS?

CANCELARSIM

100-0001
PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

COPIAR TODAS?

CANCELARSIM
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 COPIAR
Copie fotos entre a memória interna e um cartão de memória.

1 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar  MEM.
INTER   CARTÃO (copie fotos 
da memória interna para o cartão de 
memória) ou  CARTÃO   MEM.INTER 
(copie fotos de um cartão de memória para a 
memória interna).

2 Pressione o seletor para direita para 
exibir as opções do item realçado.

COPIAR

MEM.INTER CARTÃO

CARTÃO MEM.INTER

CARDIMAGEM
TODAS AS IMAGENS

CANCELARPRÓX.

3 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar IMAGEM ou 
TODAS AS IMAGENS.

4 Pressione MENU/OK.

Dica: Copiando fotos entre cartões de memória
Para copiar fotos entre dois cartões de memória, insira 
o cartão de origem e copie as fotos para a memória 
interna, depois remova o cartão de origem, insira o car-
tão de destino e copie para este as fotos da memória 
interna.
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� IMAGEM
Copie as imagens seleciona-
das.

 
100-0001

COPIAR?

CANCELARSIM

1 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para exibir a foto deseja-
da.

2 Pressione MENU/OK para copiar a 
foto.

3 Repita as etapas 1–2 para copiar ima-
gens adicionais. Pressione DISP/BACK 
para sair quando a operação estiver 
completa.

� TODAS AS IMAGENS
Pressione MENU/OK para copiar 
todas as fotos, ou pressione 
DISP/BACK para sair sem copiar 
fotos.

 Precauções
• A copiagem termina quando o destino estiver cheio.
• As informações de impressão DPOF não são copiadas 

(pág. 41).

100-0001
PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

COPIAR TODAS?

CANCELARSIM

100-0001
PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

COPIAR TODAS?

CANCELARSIM
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100

     17NN      17M
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 ROTAÇÃO DE IMAGEM
Por padrão, fotos tiradas com 
orientação de altura são exibi-
das com orientação de largura. 
Use esta opção para exibir no 
monitor as fotos em sua orien-
tação correta. Ela não tem efeito em fotos exibidas 
em um computador ou em outro dispositivo.

 Notas
• Fotos protegidas não podem ser rotacionadas. Re-

mova a proteção antes de rotacioná-las (pág. 59).
• A câmera não pode rotacionar fotos criadas com ou-

tros dispositivos.

Para rotacionar uma foto, reproduza-a e selecione 
 ROTAÇÃO DE IMAGEM no menu reproduzir 

(pág. 55).

CANCELARAJUSTAR

ROTAÇÃO DE IMAGEM

CANCELARAJUSTAR

ROTAÇÃO DE IMAGEM 1 Pressione o seletor para baixo para 
rotacionar a foto 90 ° no sentido ho-
rário, e para cima para rotacioná-la 
90 ° no sentido anti-horário.

2 Pressione MENU/OK para confi rmar a 
operação (para sair sem rotacionar a 
foto, pressione DISP/BACK).

Na próxima vez em que for reproduzida, a foto es-
tará automaticamente rotacionada.
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A janela de 
navegação mostra 
a parte da imagem 
atualmente exibida 
no monitor

REENQUADRAR

CANCELARSIM

Indicador de zoom

 REENQUADRAR
Para criar uma cópia recortada de uma foto, reproduza novamente a foto e selecione 

 REENQUADRAR no menu reproduzir (pág. 55).

1 Pressione os botões de zoom para aproximar 
e afas tar, e use o seletor para percorrer a foto 
até que a parte desejada seja exibida (para 
sair para a reprodução de uma única ima-
gem sem criar uma cópia recortada, pressione 
DISP/BACK).

2 Pressione MENU/OK. Um diálogo de 
confi rmação será exibido.

CANCELARGRAVAR

GRAVAR?

O tamanho da cópia ( , , , ou ; 
consulte a página 52) é mostrado no topo; se o 
tamanho for , OK será exibido em amare-
lo. Recortes maiores produzem cópias maiores; 
todas as cópias têm uma proporção largura/al-
tura de 4 : 3.

3 Pressione MENU/OK para salvar a 
cópia recortada como um arquivo 
separado.
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 ROTAÇÃO DE IMAGEM
Por padrão, fotos tiradas com 
orientação de altura são exibi-
das com orientação de largura. 
Use esta opção para exibir no 
monitor as fotos em sua orien-
tação correta. Ela não tem efeito em fotos exibidas 
em um computador ou em outro dispositivo.

 Notas
• Fotos protegidas não podem ser rotacionadas. Re-

mova a proteção antes de rotacioná-las (pág. 59).
• A câmera não pode rotacionar fotos criadas com ou-

tros dispositivos.

Para rotacionar uma foto, reproduza-a e selecione 
 ROTAÇÃO DE IMAGEM no menu reproduzir 

(pág. 55).

CANCELARAJUSTAR

ROTAÇÃO DE IMAGEM

CANCELARAJUSTAR

ROTAÇÃO DE IMAGEM 1 Pressione o seletor para baixo para 
rotacionar a foto 90 ° no sentido ho-
rário, e para cima para rotacioná-la 
90 ° no sentido anti-horário.

2 Pressione MENU/OK para confi rmar a 
operação (para sair sem rotacionar a 
foto, pressione DISP/BACK).

Na próxima vez em que for reproduzida, a foto es-
tará automaticamente rotacionada.
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A janela de 
navegação mostra 
a parte da imagem 
atualmente exibida 
no monitor

REENQUADRAR

CANCELARSIM

Indicador de zoom

 REENQUADRAR
Para criar uma cópia recortada de uma foto, reproduza novamente a foto e selecione 

 REENQUADRAR no menu reproduzir (pág. 55).

1 Pressione os botões de zoom para aproximar 
e afas tar, e use o seletor para percorrer a foto 
até que a parte desejada seja exibida (para 
sair para a reprodução de uma única ima-
gem sem criar uma cópia recortada, pressione 
DISP/BACK).

2 Pressione MENU/OK. Um diálogo de 
confi rmação será exibido.

CANCELARGRAVAR

GRAVAR?

O tamanho da cópia ( , , , ou ; 
consulte a página 52) é mostrado no topo; se o 
tamanho for , OK será exibido em amare-
lo. Recortes maiores produzem cópias maiores; 
todas as cópias têm uma proporção largura/al-
tura de 4 : 3.

3 Pressione MENU/OK para salvar a 
cópia recortada como um arquivo 
separado.
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100
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Usando o menu de confi guração

 1 Exiba o menu de confi guração.
1.1 Pressione MENU/OK para exibir 

o menu do modo vigente.

1.2 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar 

 CONFIGURAÇÃO.

1.3 Pressione o seletor para direi-
ta para exibir o menu de con-
fi guração.

CONFIGURAÇÃO

NÃO
SIM

ZOOM DIGITAL

VER IMAGEM
CONT.

1.5
Nº IMAGEM

MOD.ECON.LCD

 2 Escolha uma página.
2.1 Pressione o seletor para es-

querda para escolher uma pá-
gina.

2.2 Pressione o seletor para baixo 
para entrar no menu.

 3 Faça os ajustes.
3.1 Pressione o seletor para cima 

ou para baixo para realçar um 
item do menu.

3.2 Pressione o seletor para direi-
ta para exibir as opções do 
item realçado.

/LANG. ENGLISH
2 MIN

NTSC

CONFIGURAÇÃO

DESLIGAR AUT.
DIF. HORÁRIA
SIST. VÍDEO

FORMATAR 5 MIN
2 MIN
NÃO

3.3 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar 
uma opção.

3.4 Pressione MENU/OK para sele-
cionar a opção realçada.
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Opções do menu de confi guração
Item do menu Descrição Opções Padrão

 VER IMAGEM Escolha o tempo de exibição das fotos após o disparo (pág. 66).
CONT. / 3 / 1,5 / 

ZOOM (CONTÍNUO) / OFF 1,5

 Nº IMAGEM Escolha como os arquivos serão nomeados (pág. 67). CONTÍNUO / RENOVA CONTÍNUO
 ZOOM DIGITAL Ative ou desative o zoom digital (pág. 68). SIM / NÃO NÃO
 MOD.ECON.LCD Ative ou desative a economia de energia do monitor (pág. 68). SIM / NÃO SIM
 DATA/HORA Ajuste o relógio da câmera (pág. 9). — —
 VOL. OPERAÇÃO Ajuste o volume de som dos controles da câmera.  (alto) /  (médio) /

 (baixo) / OFF (mudo) VOL OBTURAD. Ajuste o volume de som do obturador.
 VOL. PLAYBACK Ajuste o volume para reprodução de fi lme (pág. 68). — 7
 BRILHO LCD Controle o brilho do monitor (pág. 68). –5 – +5 0
 FORMATAR Formate a memória interna ou cartões de memória (pág. 69). — —
 Escolha um idioma (pág. 9). Consulte a página 87 ENGLISH
 DESLIGAR AUT. Escolha o tempo para desligamento automático (pág. 69). 5 MIN / 2 MIN / NÃO 2 MIN
 DIF. HORÁRIA Ajuste o relógio na hora local (pág. 70). /
 SIST. VÍDEO Escolha um modo de vídeo para conexão com uma TV (pág. 37). NTSC / PAL —

 TIPO DE BATERIA Especifi que o tipo de bateria usado na câmera (pág. 71). ALCALINA / Ni-MH / LÍTIO ALCALINA
 DESCARREGAR Descarregue as baterias de Ni-MH recarregáveis (pág. 72). — —

 REINICIAR

Reinicie todos os ajustes nos valores padrão, exceto Nº IMAGEM, 
DATA/HORA, DIF. HORÁRIA, e SIST. VÍDEO. Um diálogo de confi rma-
ção será exibido; pressione o seletor para esquerda ou para di-
reita para realçar OK e pressione MENU/OK.

— —

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Usando o menu de confi guração

 1 Exiba o menu de confi guração.
1.1 Pressione MENU/OK para exibir 

o menu do modo vigente.

1.2 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar 

 CONFIGURAÇÃO.

1.3 Pressione o seletor para direi-
ta para exibir o menu de con-
fi guração.

CONFIGURAÇÃO

NÃO
SIM

ZOOM DIGITAL

VER IMAGEM
CONT.

1.5
Nº IMAGEM

MOD.ECON.LCD

 2 Escolha uma página.
2.1 Pressione o seletor para es-

querda para escolher uma pá-
gina.

2.2 Pressione o seletor para baixo 
para entrar no menu.

 3 Faça os ajustes.
3.1 Pressione o seletor para cima 

ou para baixo para realçar um 
item do menu.

3.2 Pressione o seletor para direi-
ta para exibir as opções do 
item realçado.

/LANG. ENGLISH
2 MIN

NTSC

CONFIGURAÇÃO

DESLIGAR AUT.
DIF. HORÁRIA
SIST. VÍDEO

FORMATAR 5 MIN
2 MIN
NÃO

3.3 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar 
uma opção.

3.4 Pressione MENU/OK para sele-
cionar a opção realçada.
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Opções do menu de confi guração
Item do menu Descrição Opções Padrão

 VER IMAGEM Escolha o tempo de exibição das fotos após o disparo (pág. 66).
CONT. / 3 / 1,5 / 

ZOOM (CONTÍNUO) / OFF 1,5

 Nº IMAGEM Escolha como os arquivos serão nomeados (pág. 67). CONTÍNUO / RENOVA CONTÍNUO
 ZOOM DIGITAL Ative ou desative o zoom digital (pág. 68). SIM / NÃO NÃO
 MOD.ECON.LCD Ative ou desative a economia de energia do monitor (pág. 68). SIM / NÃO SIM
 DATA/HORA Ajuste o relógio da câmera (pág. 9). — —
 VOL. OPERAÇÃO Ajuste o volume de som dos controles da câmera.  (alto) /  (médio) /

 (baixo) / OFF (mudo) VOL OBTURAD. Ajuste o volume de som do obturador.
 VOL. PLAYBACK Ajuste o volume para reprodução de fi lme (pág. 68). — 7
 BRILHO LCD Controle o brilho do monitor (pág. 68). –5 – +5 0
 FORMATAR Formate a memória interna ou cartões de memória (pág. 69). — —
 Escolha um idioma (pág. 9). Consulte a página 87 ENGLISH
 DESLIGAR AUT. Escolha o tempo para desligamento automático (pág. 69). 5 MIN / 2 MIN / NÃO 2 MIN
 DIF. HORÁRIA Ajuste o relógio na hora local (pág. 70). /
 SIST. VÍDEO Escolha um modo de vídeo para conexão com uma TV (pág. 37). NTSC / PAL —

 TIPO DE BATERIA Especifi que o tipo de bateria usado na câmera (pág. 71). ALCALINA / Ni-MH / LÍTIO ALCALINA
 DESCARREGAR Descarregue as baterias de Ni-MH recarregáveis (pág. 72). — —

 REINICIAR

Reinicie todos os ajustes nos valores padrão, exceto Nº IMAGEM, 
DATA/HORA, DIF. HORÁRIA, e SIST. VÍDEO. Um diálogo de confi rma-
ção será exibido; pressione o seletor para esquerda ou para di-
reita para realçar OK e pressione MENU/OK.

— —

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100
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 VER IMAGEM
Escolha o tempo de exibição das fotos no monitor após o disparo.
• CONT.: As fotos serão exibidas até que o botão MENU/OK seja pressionado.
• 3: As fotos serão exibidas por aproximadamente 3 s antes de sua gravação no cartão de memória.
• 1,5: As fotos serão exibidas por aproximadamente 1,5 s antes de sua gravação no cartão de memória.
• ZOOM (CONTÍNUO): Como em CONT., exceto que as fotos tiradas com qualidade superior a  poderão 

aproximar o zoom para verifi cação detalhada (consulte a página 29).
• OFF: As fotos não são apresentadas automaticamente após fotografar.

 Nota
As cores exibidas nos ajustes de 3 e 1,5 podem ser diferentes daquelas na foto fi nal.
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100-0001100-0001

Número da 
imagem

Número do 
arquivo

Número do 
diretório

 Nº IMAGEM
Novas fotos são armazenadas em arquivos de imagem nomeados 
com um número de arquivo de quatro algarismos, somando-se ao 
último número usado. O número de arquivo é exibido durante a re-
produção conforme mostrado à direita. Nº IMAGEM controla se a 
numeração do arquivo é reiniciada em 0001 quando um novo cartão 
de memória é inserido, ou quando ocorre a formatação da memória 
interna ou do cartão de memória vigente.
• CONTÍNUO: A numeração continua do último número de arquivo usado, ou do primeiro número de 

arquivo disponível, o número que for mais alto. Escolha esta opção para reduzir o número de fotos 
com nomes de arquivo em duplicata.

• RENOVAR: A numeração é reiniciada em 0001 após a formatação ou a inserção de um novo cartão de 
memória.

 Notas
• Se o número de imagens atingir 999-9999, o botão do obturador será desativado (pág. 81).
• Selecionar  REINICIAR (pág. 65) não reinicia a numeração de imagens.
• A numeração de imagens para fotos tiradas com outras câmeras poderá ser diferente.
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 Nota
As cores exibidas nos ajustes de 3 e 1,5 podem ser diferentes daquelas na foto fi nal.
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com nomes de arquivo em duplicata.

• RENOVAR: A numeração é reiniciada em 0001 após a formatação ou a inserção de um novo cartão de 
memória.

 Notas
• Se o número de imagens atingir 999-9999, o botão do obturador será desativado (pág. 81).
• Selecionar  REINICIAR (pág. 65) não reinicia a numeração de imagens.
• A numeração de imagens para fotos tiradas com outras câmeras poderá ser diferente.
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100
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AUTO

Indicador de 
zoom

Indicador de zoom, 
ZOOM DIGITAL ligado

Zoom óptico Zoom 
digital

Indicador de zoom, 
ZOOM DIGITAL desligado

Zoom óptico

 ZOOM DIGITAL
Se SIM estiver selecionado, pressionar T até a 
máxima posição de zoom óptico ativará o zoom 
digital, ampliando ainda mais a imagem. Para can-
celar o zoom digital, afaste o zoom até a posição 
mínima de zoom digital, e pressione W.

 Precaução
O zoom digital produz imagens com qualidade inferior 
às feitas com zoom óptico.

 MOD.ECON.LCD
Se SIM estiver selecionada, o monitor fi cará apa-
gado para economizar energia se não houver 
operações durante vários segundos. A iluminação 
total será restaurada pressio nando o botão do 
obturador até a metade do seu curso. O monitor 
não escurece no modo fi lme ou durante a repro-
dução.

 VOL. PLAYBACK
Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para escolher o 
volume para a reprodução de 
fi lme, e pressione MENU/OK para 
o selecionar.

7

CANCELARAJUSTAR

VOLUME

 BRILHO LCD
Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para escolher o 
brilho do monitor, e pressione 
MENU/OK para selecionar.

0

BRILHO LCD

CANCELARAJUSTAR
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 FORMATAR
Formate a memória interna ou 
um cartão de memória. Se um 
cartão de memória estiver inse-
rido na câmera,  será exibido 
no diálogo mostrado à direita, 
e esta opção formatará o cartão de memória. Se 
nenhum cartão de memória estiver inserido,  
será exibido e esta opção formatará a memória 
interna. Pressione o seletor para esquerda ou para 
direita para realçar OK e pressione MENU/OK para 
iniciar a formatação.

 Precauções
• Todos os dados—inclusive as fotos protegidas—se-

rão eliminados. Assegure-se de que arquivos impor-
tantes foram copiados para um computador ou para 
outro dispositivo de armazenagem.

• Não abra a tampa da bateria durante a formatação.

FORMATAR

CONFIGURAR

FORMATAR?

APAGAR TUDO

OK ANULAR

FORMATAR

CONFIGURAR

FORMATAR?

APAGAR TUDO

OK ANULAR

 DESLIGAR AUT.
Escolha um período de tempo adequado para 
que o desligamento automático da câmera ocorra 
quando nenhuma operação estiver em andamen-
to. Períodos de tempo mais curtos prolongam a 
vida útil da bateria; Se NÃO estiver selecionado, a 
câmera deverá ser desligada manualmente. Note 
que, independentemente da opção selecionada, 
a câmera não desligará automaticamente se es-
tiver conectada a uma impressora (pág. 38) ou a 
um computador (pág. 48), ou se uma apresenta-
ção de fotos estiver em andamento (pág. 58).

Dica: Reativando a câmera
Para reativar a câmera após o seu desligamento au-
tomático, pressione o botão ON/OFF ou pressione o 
botão  por aproximadamente um segundo (pág. 8).
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AUTO

Indicador de 
zoom

Indicador de zoom, 
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Zoom óptico Zoom 
digital

Indicador de zoom, 
ZOOM DIGITAL desligado

Zoom óptico
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gado para economizar energia se não houver 
operações durante vários segundos. A iluminação 
total será restaurada pressio nando o botão do 
obturador até a metade do seu curso. O monitor 
não escurece no modo fi lme ou durante a repro-
dução.

 VOL. PLAYBACK
Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para escolher o 
volume para a reprodução de 
fi lme, e pressione MENU/OK para 
o selecionar.

7

CANCELARAJUSTAR

VOLUME

 BRILHO LCD
Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para escolher o 
brilho do monitor, e pressione 
MENU/OK para selecionar.

0

BRILHO LCD

CANCELARAJUSTAR
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 FORMATAR
Formate a memória interna ou 
um cartão de memória. Se um 
cartão de memória estiver inse-
rido na câmera,  será exibido 
no diálogo mostrado à direita, 
e esta opção formatará o cartão de memória. Se 
nenhum cartão de memória estiver inserido,  
será exibido e esta opção formatará a memória 
interna. Pressione o seletor para esquerda ou para 
direita para realçar OK e pressione MENU/OK para 
iniciar a formatação.

 Precauções
• Todos os dados—inclusive as fotos protegidas—se-

rão eliminados. Assegure-se de que arquivos impor-
tantes foram copiados para um computador ou para 
outro dispositivo de armazenagem.

• Não abra a tampa da bateria durante a formatação.

FORMATAR

CONFIGURAR

FORMATAR?

APAGAR TUDO

OK ANULAR

FORMATAR

CONFIGURAR

FORMATAR?

APAGAR TUDO

OK ANULAR

 DESLIGAR AUT.
Escolha um período de tempo adequado para 
que o desligamento automático da câmera ocorra 
quando nenhuma operação estiver em andamen-
to. Períodos de tempo mais curtos prolongam a 
vida útil da bateria; Se NÃO estiver selecionado, a 
câmera deverá ser desligada manualmente. Note 
que, independentemente da opção selecionada, 
a câmera não desligará automaticamente se es-
tiver conectada a uma impressora (pág. 38) ou a 
um computador (pág. 48), ou se uma apresenta-
ção de fotos estiver em andamento (pág. 58).

Dica: Reativando a câmera
Para reativar a câmera após o seu desligamento au-
tomático, pressione o botão ON/OFF ou pressione o 
botão  por aproximadamente um segundo (pág. 8).
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100
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 1 Especifi que a diferença entre a hora local e 
a hora de sua casa.
1.1 Pressione o seletor para cima 

ou para baixo para realçar 
 LOCAL.

1.2 Pressione o seletor para direita 
para exibir a diferença de hora.

12 / 31 / 2050
12 / 31 / 2050

00    :    00

10 : 00  AM
10 : 00  AM

DIF. HORÁRIA

CANCELARAJUSTAR

1.3 Pressione o seletor para es-
querda ou para direita para 
realçar +, –, horas ou minutos; 
pressione para cima ou para 
baixo para editar. O incremen-
to mínimo é de 15 minutos.

1.4 Pressione MENU/OK quando os 
ajustes estiverem completos.

 DIF. HORÁRIA
Quando em viagem, use esta opção para mudar rápidamente o relógio da câmera do fuso horário de 
sua casa para a hora local de seu destino.

 2 Alterne entre a hora local e o fuso horário 
de sua casa.
Para ajustar o relógio da câmera para a hora 
local, realce  LOCAL e pressione MENU/OK. 
Para ajustar o relógio para a hora do fuso ho-
rário de sua casa, selecione  ORIGEM. Se 

 LOCAL estiver selecionado,  será exi-
bido no monitor por três segundos após a 
câmera entrar no modo fotografar, e a data 
será exibida em amarelo.

12 / 31 / 2050 10 : 00 AM

AUTO

Após mudar os fusos horários, verifi que se 
data e hora estão corretas.
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 TIPO DE BATERIA
Após substituir as baterias por baterias de outro tipo, selecione o tipo de bateria para garantir que o 
nível da bateria seja exibido corretamente e a câmera não seja desligada inesperadamente.
• ALCALINA: Bateria AA alcalina (LR6)
• Ni-MH: Bateria AA Ni-MH (hidreto de níquel-metal)
• LÍTIO: Bateria AA de lítio com certifi cação UL
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 TIPO DE BATERIA
Após substituir as baterias por baterias de outro tipo, selecione o tipo de bateria para garantir que o 
nível da bateria seja exibido corretamente e a câmera não seja desligada inesperadamente.
• ALCALINA: Bateria AA alcalina (LR6)
• Ni-MH: Bateria AA Ni-MH (hidreto de níquel-metal)
• LÍTIO: Bateria AA de lítio com certifi cação UL
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Opções do menu fotografar
Item do menu Descrição Opções Padrão

 MODO FOTOGRAFAR Escolha um modo fotografar de acordo com o tipo 
de assunto (pág. 25).

/ / / / / / / / /
/ / / / / / / /

DETECÇÃO ROSTO Ative ou desative a Detecção de face inteligente e a 
eliminação de olhos vermelhos (pág. 15). ON ON / ON  OFF /OFF ON 

ON

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 51). Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados. AUTO/ 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 AUTO

QUALIDADE Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 52). F/ N/ 3:2/ / /
/ N

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 53). –2 VE a +2 VE em incrementos de 1/3 VE ±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 54). AUTO/ / / / / / AUTO
CONTÍNUO Fotografe uma seqüência de imagens (pág. 54). /OFF OFF

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a esco-
lha de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 64). / / / —

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz. Quando a iluminação é fraca, valores mais altos podem ser usados para 
reduzir o tremor; note, entretanto, que poderão aparecer manchas em fotos tiradas com sensibilidades altas. Quan-
do está selecionado AUTO, a câmera ajusta automaticamente a sensibilidade para as condições da fotografi a.

Em modos Fotografar diferentes de , a sensibilidade é defi nida em AUTO; não podem ser selecio-
nados outros valores.

Outros ajustes afora AUTO são indicados por um ícone no monitor.
ISO 100
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 DESCARREGAR (Apenas baterias Ni-MH)
A capacidade das baterias de 
Ni-MH recarregáveis novas 
pode ser temporariamente re-
duzida após longos períodos 
de tempo sem uso, ou quando 
elas forem repetidamente recarregadas sem que 
estejam totalmente descarregadas. A capacidade 
poderá ser aumentada descarregando 
repetidamente as baterias usando a opção 

 DESCARREGAR, e recarregando-as em um 
carregador de bateria (vendido separadamente). 
Não use  DESCARREGAR com baterias não re-
carregáveis.

1 Ao selecionar  DESCARREGAR, a 
mensagem acima é exibida. Pressio-
ne MENU/OK.

DESCARREGAR

REALIZAR DESCARGA?

A DESCARGA PODERÁ LEVAR
ALGUM TEMPO

CONFIGURAR

OK ANULAR

2 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para realçar OK.

DESCARREGAR

CANCELARSIM

UTILIZAR SOMENTE BATERIAS
Ni-MH RECARREGÁVEIS

DESCARREGAR

CANCELARSIM

UTILIZAR SOMENTE BATERIAS
Ni-MH RECARREGÁVEIS

3 Pressione MENU/OK para começar a 
descarregar as baterias. Quando as 
baterias estiverem totalmente des-
carregadas, o indicador do nível de bateria 
piscará em vermelho e a câmera desligará. 
Para cancelar o processo antes que as baterias 
estejam totalmente descarregadas, pressione 
DISP/BACK.
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N
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Acessórios opcionais

Sua câmera pode ser usada com televisões, impressoras, computadores e cartões de memória opcio-
nais. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis em sua região, faça contato com o repre-
sentante Fujifi lm local, ou visite o website http://www.fujifilm.com.br

� Referente ao computador� Audiovisual

� Impressão

TV (disponível em 
outros fornecedores)

Impressora compatível com 
PictBridge (disponível em outros 
fornecedores)

Computador (disponível 
em outros fornecedores)

USB

USB

Saída 
audiovisual

Slot de cartão SD ou leitora de cartões

Cartão de memória 
SD/SDHC

Impressora 
(disponível em outros 
fornecedores)

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
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O menu de confi guração

 DESCARREGAR (Apenas baterias Ni-MH)
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elas forem repetidamente recarregadas sem que 
estejam totalmente descarregadas. A capacidade 
poderá ser aumentada descarregando 
repetidamente as baterias usando a opção 

 DESCARREGAR, e recarregando-as em um 
carregador de bateria (vendido separadamente). 
Não use  DESCARREGAR com baterias não re-
carregáveis.

1 Ao selecionar  DESCARREGAR, a 
mensagem acima é exibida. Pressio-
ne MENU/OK.

DESCARREGAR

REALIZAR DESCARGA?

A DESCARGA PODERÁ LEVAR
ALGUM TEMPO

CONFIGURAR

OK ANULAR

2 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para realçar OK.

DESCARREGAR

CANCELARSIM

UTILIZAR SOMENTE BATERIAS
Ni-MH RECARREGÁVEIS

DESCARREGAR

CANCELARSIM

UTILIZAR SOMENTE BATERIAS
Ni-MH RECARREGÁVEIS

3 Pressione MENU/OK para começar a 
descarregar as baterias. Quando as 
baterias estiverem totalmente des-
carregadas, o indicador do nível de bateria 
piscará em vermelho e a câmera desligará. 
Para cancelar o processo antes que as baterias 
estejam totalmente descarregadas, pressione 
DISP/BACK.
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N
otas técnicas

Acessórios opcionais

Sua câmera pode ser usada com televisões, impressoras, computadores e cartões de memória opcio-
nais. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis em sua região, faça contato com o repre-
sentante Fujifi lm local, ou visite o website http://www.fujifilm.com.br

� Referente ao computador� Audiovisual

� Impressão

TV (disponível em 
outros fornecedores)

Impressora compatível com 
PictBridge (disponível em outros 
fornecedores)

Computador (disponível 
em outros fornecedores)

USB

USB

Saída 
audiovisual

Slot de cartão SD ou leitora de cartões

Cartão de memória 
SD/SDHC

Impressora 
(disponível em outros 
fornecedores)
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Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?
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Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
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computador
43

1

A
ntes de com

eçar
Introdução

Símbolos e convenções
Os seguintes símbolos são usados neste manual:

 Precaução: Esta informação deve ser lida antes de usar para assegurar uma operação correta.
 Nota: Pontos importantes ao usar a câmera.

 Dica: Informações adicionais que podem ser úteis ao usar a câmera.

Menus e outros textos do monitor da câmera aparecem em negrito. Nas ilustrações deste manual, 
a exibição do monitor poderá estar simplifi cada para fi nalidades explicatórias.

Acessórios fornecidos
Os seguintes itens estão incluídos com a câmera:

CD de software FinePix 
(IMPORTANTE: leia o contrato 
de livença na última página 
deste manual antes de abrir)Baterias alcalinas (LR6) AA (×2) Cabo USB

 Colocação da correia Manual do proprietário 
(em alguns países ou re-
giões, pode ser distribuí-
do em CD)

Coloque a correia 
conforme mostrado.

Correia
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Cuidados com a câmera
Para assegurar satisfação contínua com o produto, observe as seguintes precauções.

Armazenagem e utilização
Se a câmera não for usada por um longo período de 
tempo, remova as baterias e o cartão de memória. Não 
guarde nem use a câmera em locais que estejam:
• Estejam expostos a chuva, vapor ou fumaça
• Sejam muito úmidos ou poeirentos
• Estejam expostos a luz solar direta ou a temperatu-

ras muito elevadas, como um veículo fechado em 
dia ensolarado

• Sejam muito frios
• Estejam sujeitos a vibrações fortes
• Estejam expostos a campos magnéticos fortes, 

como a proximidade de antenas de transmissão, 
linhas de transmissão elétrica, emissores de radar, 
motores, transformadores ou ímãs

• Estejam em contato com produtos químicos volá-
teis, como pesticidas

• Estejam próximos a produtos de borracha ou vinil

� Água e areia
A exposição à água e à areia pode também danifi car 
a câmera, seus circuitos e mecanismos internos. Ao 
usar a câmera na praia ou à beira-mar, evite expor a 
câmera à água e à areia. Não coloque a câmera em 
superfícies molhadas.

� Condensação
Aumentos súbitos de temperatura, como a entrada 
em um prédio aquecido num dia frio, podem causar 
condensação no interior da câmera. Se isto ocorrer, 
desligue a câmera e espere uma hora para ligá-la no-
vamente. Se ocorrer condensação no cartão de me-
mória, remova-o e espere a condensação dissipar.

Limpeza
Use um soprador para remover poeira da lente e do 
monitor e, em seguida, limpe suavemente com um 
pano macio e seco. Qualquer mancha remanescen-
te poderá ser removida limpando suavemente com 
papel para limpeza de lentes FUJIFILM, umedecido 
com pequena quantidade de fl uido para limpeza de 
lentes. Deve-se ter cuidado para não arranhar a lente 
ou o monitor. O corpo da câmera poderá ser limpo 
com um pano macio e seco. Não use álcool, remo-
vedor ou outro produto químico volátil.

Em viagem
Mantenha a câmera em sua bagagem de mão. A ba-
gagem despachada pode sofrer choques violentos 
e causar danos na câmera.

75

Resolução de problem
as

Resolução de problemas
Energia e bateria

Problema Causa possível Solução Página

Supri-
mento de 
energia

A câmera não 
liga.

As baterias estão esgotadas.
Insira baterias novas ou sobressalentes total-
mente carregadas.

4

As baterias não estão na orientação correta.
Insira novamente as baterias na orientação 
correta.

4

A tampa do compartimento de bateria não 
está fechada.

Feche a tampa do compartimento de bateria. 4

As baterias 
descarregam 
rapidamente.

As baterias estão frias.

Aqueça as baterias colocando-as no bolso ou 
em outro lugar aquecido, e insira-as novamen-
te na câmera imediatamente antes de tirar a 
foto.

4

Os terminais da bateria estão sujos.
Limpe os terminais com um pano macio e 
seco.

—

As baterias são novas, não foram usadas 
por longo período de tempo, ou foram 
recarregadas sem que fossem antes total-
mente descarregadas (somente baterias de 
Ni-MH recarregáveis).

Descarregue as baterias Ni-MH usando a op-
ção  DESCARREGAR e recarregue-as num 
carregador de baterias (vendido separadamen-
te). Se as baterias não conservarem a carga de-
pois de serem repetidamente descarregadas e 
recarregadas, atingiram o fi m de sua vida útil e 
deverão ser substituídas.

72

A câmera 
desliga repen-
tinamente.

As baterias estão esgotadas.
Insira baterias novas ou sobressalentes total-
mente carregadas.

4

Menus e telas
Problema Causa possível Solução Página

Menus e telas não estão 
em português.

Português não está selecionado na opção 
 do menu de confi guração.

Selecione PORTUGUÊS. 9

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera

Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
Pergunta Frase chave Veja a página

Como ajustar o relógio da câmera? Data e hora 9
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 70
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 69
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 68
Como evito que a câmera emita bips? Volume de operação 65
Quais são os nomes dos componentes da câmera? Componentes da câmara 2
O que signifi cam os ícones no monitor? Monitor 3
Como usar os menus? Menus 50
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 80

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 10
Posso aumentar a capacidade das baterias Ni-MH recarregáveis? Descarregar 72

Compartilhando fotos
Pergunta Frase chave Veja a página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 38

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando fotos num 

computador
43

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Menus e outros textos do monitor da câmera aparecem em negrito. Nas ilustrações deste manual, 
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Resolução de problemas

Fotografi a
Problema Causa possível Solução Página

Tirando 
fotos

Nenhuma foto é 
tirada quando o 
botão do obtura-
dor é pressionado.

A memória está cheia. Insira um cartão de memória novo ou elimine fotos. 5, 32
A memória não está formatada. Formate o cartão de memória ou a memória interna. 69
Os contatos do cartão de memória estão sujos. Limpe os contatos com um pano macio e seco. 6
O cartão de memória está danifi cado. Insira um novo cartão de memória. 5
As baterias estão esgotadas. Insira baterias novas ou sobressalentes totalmente carregadas. 4
A câmera desligou automaticamente. Ligue a câmera. 8, 69

O monitor escure-
ce após o disparo. O fl ash foi disparado. O monitor pode escurecer enquanto o fl ash 

carrega. Espere o fl ash carregar. 21

Focagem A câmera não 
focaliza.

O assunto está perto da câmera. Selecione o modo macro.
20

O assunto está longe da câmera. Cancele o modo macro.
O assunto não é adequado para a 
focagem automática. Use o bloqueio de focagem. 18

Curta 
distância

O modo macro não 
está disponível.

A câmera está em um modo de 
fotografar em que o modo macro 
não pode ser selecionado.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

Detecção 
de face 
inteligente

Detecção de face 
não disponível.

A câmera está em um modo de 
fotografar em que a detecção de 
face não pode ser selecionada.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

Não há face 
detectada.

A face da pessoa é obscurecida 
por óculos escuros, chapéu, longos 
cabelos ou outros objetos.

Remova as obstruções.

15A face da pessoa ocupa apenas uma 
pequena área do quadro.

Altere a composição para que a face da pessoa 
ocupe uma área maior do quadro.

A cabeça da pessoa está em posição 
inclinada ou horizontal. Peça à pessoa para manter a cabeça reta.

A câmera está inclinada. Mantenha a câmera reta. 11
A face da pessoa está pouco iluminada. Fotografe com luz brilhante. —

Objeto errado 
selecionado.

O objeto selecionado está mais próximo do 
centro do quadro que o objeto principal.

Recomponha a imagem ou desative a detecção da 
face e enquadre a imagem usando bloqueio de foco. 18
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Resolução de problemas

Problema Causa possível Solução Página

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo de fotografar 
em que o fl ash não pode ser acionado.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

As baterias estão esgotadas.
Insira baterias novas ou sobressalentes totalmente 
carregadas.

4

O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 21

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo de 
fotografar em que a confi guração de 
fl ash que você deseja usar não pode 
ser selecionada.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

O fl ash não ilumina 
totalmente o assunto.

O assunto está fora do alcance do fl ash. Posicione o assunto dentro do alcance do fl ash. 87
A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 11

Imagens 
com pro-
blemas

As fotos estão 
desfocadas.

A lente está suja. Limpe a lente. 74
A lente está bloqueada. Mantenha objetos afastados da lente. 11

 é exibido durante o disparo, e as 
marcas de focagem são exibidas em vermelh.

Verifi que a focagem antes do disparo.
12, 18, 

80
 é exibido durante o disparo. Use fl ash ou um tripé. 21

As fotos estão 
manchadas.

A temperatura ambiente está elevada 
e o assunto está pouco iluminado.

Isto é normal e não indica um mau funcionamento. 
Escolha uma sensibilidade mais baixa.

51

Reprodução
Problema Causa possível Solução Página

Fotos

As fotos estão 
granuladas.

As fotos foram tiradas com uma 
câmera de marca ou modelo diferente.

— —

Zoom na reprodução 
indisponível.

As fotos foram tiradas num tamanho de 
imagem de  ou com uma câmera 
de marca ou modelo diferente.

— —

Áudio
Sem som na 
reprodução do 
fi lme.

O volume de reprodução está muito baixo. Ajuste o volume de reprodução. 68

O microfone está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a gravação. 34

O alto-falante está obstruído. Não obstrua o alto-falante durante a reprodução. 36
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Fotografi a
Problema Causa possível Solução Página
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Imagens 
com pro-
blemas

As fotos estão 
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A lente está suja. Limpe a lente. 74
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 é exibido durante o disparo, e as 
marcas de focagem são exibidas em vermelh.

Verifi que a focagem antes do disparo.
12, 18, 
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 é exibido durante o disparo. Use fl ash ou um tripé. 21

As fotos estão 
manchadas.

A temperatura ambiente está elevada 
e o assunto está pouco iluminado.

Isto é normal e não indica um mau funcionamento. 
Escolha uma sensibilidade mais baixa.

51

Reprodução
Problema Causa possível Solução Página

Fotos

As fotos estão 
granuladas.

As fotos foram tiradas com uma 
câmera de marca ou modelo diferente.

— —

Zoom na reprodução 
indisponível.

As fotos foram tiradas num tamanho de 
imagem de  ou com uma câmera 
de marca ou modelo diferente.
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Áudio
Sem som na 
reprodução do 
fi lme.

O volume de reprodução está muito baixo. Ajuste o volume de reprodução. 68

O microfone está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a gravação. 34
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Problema Causa possível Solução Página

Elimina-
ção

As fotos selecio-
nadas não são 
eliminadas.

Algumas das fotos selecionadas para 
eliminação estão protegidas.

Remova a proteção usando o mesmo dispositivo 
utilizado para protegê-las.

59

Número 
da ima-
gem

O arquivo de nu-
meração reinicia 
inesperadamente.

A tampa do compartimento de bate-
ria foi aberta com a câmera ligada.

Desligue a câmera antes de abrir a tampa do com-
partimento de baterias para substituí-las, ou para 
inserir um cartão de memória.

67

Conexões
Problema Causa possível Solução Página

TV

Sem imagem ou 
som.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 37
O cabo A/V fornecido foi conectado durante 
a reprodução do fi lme.

Conecte a câmera após a reprodução 
ter terminado.

36, 37

A câmera estava ligada durante a reprodução 
do fi lme.

Ajuste a entrada para “VÍDEO”. —

A câmera não está ajustada para o padrão de 
vídeo correto.

Combine o ajuste  SIST. VÍDEO da 
câmera com o da TV.

37, 65

O volume da televisão está muito baixo. Ajuste o volume. —

Sem cor.
A câmera não está ajustada para o padrão de 
vídeo correto.

Combine o ajuste  SIST. VÍDEO da 
câmera com o da TV.

37, 65

Computador
O computador 
não reconhece a 
câmera.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 48

PictBridge

As fotos não podem 
ser impressas.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 38
A impressora está desligada. Ligue a impressora. —

Somente uma 
cópia é impressa. A impressora não é compatível com o 

PictBridge.
— —

A data não é 
impressa.
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Diversos
Problema Causa possível Solução Página

Nada acontece quando o botão 
do obturador é pressionado.

Mau funcionamento temporário da câmera. Remova e insira novamente as baterias. 4

As baterias estão esgotadas.
Insira baterias novas ou sobressalentes 
totalmente carregadas.

4

A câmera não funciona como 
esperado.

Mau funcionamento temporário da câmera.

Remova e insira novamente as baterias. 
Se o problema persistir, faça contato 
com o revendedor FUJIFILM (consulte 
outra folha).

4
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Problema Causa possível Solução Página
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Diversos
Problema Causa possível Solução Página
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A câmera não funciona como 
esperado.
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4

77

Resolução de problem
as

Resolução de problemas

Problema Causa possível Solução Página

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo de fotografar 
em que o fl ash não pode ser acionado.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

As baterias estão esgotadas.
Insira baterias novas ou sobressalentes totalmente 
carregadas.

4

O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 21

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo de 
fotografar em que a confi guração de 
fl ash que você deseja usar não pode 
ser selecionada.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

O fl ash não ilumina 
totalmente o assunto.

O assunto está fora do alcance do fl ash. Posicione o assunto dentro do alcance do fl ash. 87
A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 11

Imagens 
com pro-
blemas

As fotos estão 
desfocadas.

A lente está suja. Limpe a lente. 74
A lente está bloqueada. Mantenha objetos afastados da lente. 11

 é exibido durante o disparo, e as 
marcas de focagem são exibidas em vermelh.

Verifi que a focagem antes do disparo.
12, 18, 

80
 é exibido durante o disparo. Use fl ash ou um tripé. 21

As fotos estão 
manchadas.

A temperatura ambiente está elevada 
e o assunto está pouco iluminado.

Isto é normal e não indica um mau funcionamento. 
Escolha uma sensibilidade mais baixa.

51

Reprodução
Problema Causa possível Solução Página

Fotos

As fotos estão 
granuladas.

As fotos foram tiradas com uma 
câmera de marca ou modelo diferente.

— —

Zoom na reprodução 
indisponível.

As fotos foram tiradas num tamanho de 
imagem de  ou com uma câmera 
de marca ou modelo diferente.

— —

Áudio
Sem som na 
reprodução do 
fi lme.

O volume de reprodução está muito baixo. Ajuste o volume de reprodução. 68

O microfone está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a gravação. 34

O alto-falante está obstruído. Não obstrua o alto-falante durante a reprodução. 36
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Mensagens e telas de aviso

Os seguintes avisos são exibidos no monitor:

Aviso Descrição Solução
 (vermelho) Baterias fracas.

Insira baterias novas ou sobressalentes totalmente 
carregadas. (piscando em 

vermelho) Baterias esgotadas.

Obturador em velocidade baixa. A foto pode 
sair tremida. Use fl ash ou monte a câmera em um tripé.

(exibido em vermelho 
com marcas de 

focagem em vermelho)

A câmera não pode focalizar.

• Use o bloqueio de focagem para focalizar outro 
assunto na mesma distância, depois recomponha a 
foto (pág. 18).

• Se o assunto estiver pouco iluminado, tente 
focalizá-lo numa distância de aproximadamente 2 m. 

• Use o modo macro para focalizar em fotos a curta 
distância.

 
(apresentado em 

vermelho)

O assunto é muito brilhante ou muito escuro. 
A foto fi cará superexposta ou subexposta. Se o assunto estiver escuro, use o fl ash.

ERRO FOCAGEM
Mau funcionamento da câmera.

Desligue e ligue novamente a câmera, tomando 
cuidado para não tocar na lente. Se a mensagem per-
sistir, faça contato com um revendedor FUJIFILM.ERRO ZOOM

SEM CARTÃO Nenhum cartão de memória quando COPIAR 
é selecionado no menu reproduzir. Insira um cartão de memória.

CARTÃO NÃO INICIALIZADO

O cartão de memória ou a memória interna 
está sem formatação.

Formate o cartão de memória ou a memória interna 
(pág. 69).

O cartão de memória precisa de limpeza.
Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se a 
mensagem persistir, formate o cartão de memória (pág. 69). 
Se a mensagem persistir, substitua o cartão de memória.

Mau funcionamento da câmera. Faça contato com um revendedor FUJIFILM.
CARTÃO PROTEGIDO O cartão de memória está bloqueado. Desbloqueie o cartão de memória (pág. 5).

OCUPADO O cartão de memória está formatado de 
maneira incorreta.

Use a câmera para formatar o cartão de memória 
(pág. 69).
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Aviso Descrição Solução

ERRO NO CARTÃO

O cartão de memória não está formatado para 
uso na câmera.

Formate o cartão de memória (pág. 69).

Os contatos do cartão de memória reque-
rem limpeza, ou o cartão de memória está 
danifi cado.

Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se a men-
sagem persistir, formate o cartão de memória (pág. 69). 
Se a mensagem persistir, substitua o cartão de memória.

Mau funcionamento da câmera. Faça contato com um revendedor FUJIFILM.
 MEMÓRIA CHEIA O cartão de memória, ou a memória interna, 

está cheio; as fotos não podem ser gravadas 
ou copiadas.

Elimine fotos, ou insira um cartão de memória com 
mais espaço livre.

 MEMÓRIA CHEIA
MEMÓRIA INTERNA COMPLETA

INSIRA UM CARTÃO NOVO

ERRO ESCRITA

Erro no cartão de memória ou na conexão.
Reinsira o cartão de memória, ou desligue a câmera 
e ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, faça 
contato com um revendedor FUJIFILM.

Sem memória sufi ciente para gravar fotos 
adicionais.

Elimine fotos, ou insira um cartão de memória com 
mais espaço livre.

O cartão de memória ou a memória interna 
está sem formatação.

Formate o cartão de memória ou a memória interna 
(pág. 69).

ERRO DE LEITURA

O arquivo está corrompido, ou não foi criado 
com a câmera.

A arquivo não pode ser reproduzido.

O cartão de memória precisa de limpeza.
Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se a men-
sagem persistir, formate o cartão de memória (pág. 69). 
Se a mensagem persistir, substitua o cartão de memória.

Mau funcionamento da câmera. Faça contato com um revendedor FUJIFILM.

NUM. MÁX. IMAGENS
O número da imagem da câmera chegou 
ao limite (o número da imagem vigente é 
999-9999).

Formate o cartão de memória, e selecione RENO VAR 
para a opção  Nº IMAGEM no menu de 

 CONFIGURAÇÃO (pág. 64). Tire uma foto para 
reiniciar a numeração da imagem em 100-0001, depois re-
torne ao menu  Nº IMAGEM e selecione CONTÍNUO.ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Mensagens e telas de aviso

Os seguintes avisos são exibidos no monitor:

Aviso Descrição Solução
 (vermelho) Baterias fracas.

Insira baterias novas ou sobressalentes totalmente 
carregadas. (piscando em 

vermelho) Baterias esgotadas.

Obturador em velocidade baixa. A foto pode 
sair tremida. Use fl ash ou monte a câmera em um tripé.

(exibido em vermelho 
com marcas de 

focagem em vermelho)

A câmera não pode focalizar.

• Use o bloqueio de focagem para focalizar outro 
assunto na mesma distância, depois recomponha a 
foto (pág. 18).

• Se o assunto estiver pouco iluminado, tente 
focalizá-lo numa distância de aproximadamente 2 m. 

• Use o modo macro para focalizar em fotos a curta 
distância.

 
(apresentado em 

vermelho)

O assunto é muito brilhante ou muito escuro. 
A foto fi cará superexposta ou subexposta. Se o assunto estiver escuro, use o fl ash.

ERRO FOCAGEM
Mau funcionamento da câmera.

Desligue e ligue novamente a câmera, tomando 
cuidado para não tocar na lente. Se a mensagem per-
sistir, faça contato com um revendedor FUJIFILM.ERRO ZOOM

SEM CARTÃO Nenhum cartão de memória quando COPIAR 
é selecionado no menu reproduzir. Insira um cartão de memória.

CARTÃO NÃO INICIALIZADO

O cartão de memória ou a memória interna 
está sem formatação.

Formate o cartão de memória ou a memória interna 
(pág. 69).

O cartão de memória precisa de limpeza.
Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se a 
mensagem persistir, formate o cartão de memória (pág. 69). 
Se a mensagem persistir, substitua o cartão de memória.

Mau funcionamento da câmera. Faça contato com um revendedor FUJIFILM.
CARTÃO PROTEGIDO O cartão de memória está bloqueado. Desbloqueie o cartão de memória (pág. 5).

OCUPADO O cartão de memória está formatado de 
maneira incorreta.

Use a câmera para formatar o cartão de memória 
(pág. 69).
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Aviso Descrição Solução

ERRO NO CARTÃO

O cartão de memória não está formatado para 
uso na câmera.

Formate o cartão de memória (pág. 69).

Os contatos do cartão de memória reque-
rem limpeza, ou o cartão de memória está 
danifi cado.

Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se a men-
sagem persistir, formate o cartão de memória (pág. 69). 
Se a mensagem persistir, substitua o cartão de memória.

Mau funcionamento da câmera. Faça contato com um revendedor FUJIFILM.
 MEMÓRIA CHEIA O cartão de memória, ou a memória interna, 

está cheio; as fotos não podem ser gravadas 
ou copiadas.

Elimine fotos, ou insira um cartão de memória com 
mais espaço livre.

 MEMÓRIA CHEIA
MEMÓRIA INTERNA COMPLETA

INSIRA UM CARTÃO NOVO

ERRO ESCRITA

Erro no cartão de memória ou na conexão.
Reinsira o cartão de memória, ou desligue a câmera 
e ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, faça 
contato com um revendedor FUJIFILM.

Sem memória sufi ciente para gravar fotos 
adicionais.

Elimine fotos, ou insira um cartão de memória com 
mais espaço livre.

O cartão de memória ou a memória interna 
está sem formatação.

Formate o cartão de memória ou a memória interna 
(pág. 69).

ERRO DE LEITURA

O arquivo está corrompido, ou não foi criado 
com a câmera.

A arquivo não pode ser reproduzido.

O cartão de memória precisa de limpeza.
Limpe os contatos com um pano macio e seco. Se a men-
sagem persistir, formate o cartão de memória (pág. 69). 
Se a mensagem persistir, substitua o cartão de memória.

Mau funcionamento da câmera. Faça contato com um revendedor FUJIFILM.

NUM. MÁX. IMAGENS
O número da imagem da câmera chegou 
ao limite (o número da imagem vigente é 
999-9999).

Formate o cartão de memória, e selecione RENO VAR 
para a opção  Nº IMAGEM no menu de 

 CONFIGURAÇÃO (pág. 64). Tire uma foto para 
reiniciar a numeração da imagem em 100-0001, depois re-
torne ao menu  Nº IMAGEM e selecione CONTÍNUO.ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Resolução de problemas

Problema Causa possível Solução Página

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo de fotografar 
em que o fl ash não pode ser acionado.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

As baterias estão esgotadas.
Insira baterias novas ou sobressalentes totalmente 
carregadas.

4

O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 21

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo de 
fotografar em que a confi guração de 
fl ash que você deseja usar não pode 
ser selecionada.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

O fl ash não ilumina 
totalmente o assunto.

O assunto está fora do alcance do fl ash. Posicione o assunto dentro do alcance do fl ash. 87
A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 11

Imagens 
com pro-
blemas

As fotos estão 
desfocadas.

A lente está suja. Limpe a lente. 74
A lente está bloqueada. Mantenha objetos afastados da lente. 11

 é exibido durante o disparo, e as 
marcas de focagem são exibidas em vermelh.

Verifi que a focagem antes do disparo.
12, 18, 

80
 é exibido durante o disparo. Use fl ash ou um tripé. 21

As fotos estão 
manchadas.

A temperatura ambiente está elevada 
e o assunto está pouco iluminado.

Isto é normal e não indica um mau funcionamento. 
Escolha uma sensibilidade mais baixa.

51

Reprodução
Problema Causa possível Solução Página

Fotos

As fotos estão 
granuladas.

As fotos foram tiradas com uma 
câmera de marca ou modelo diferente.

— —

Zoom na reprodução 
indisponível.

As fotos foram tiradas num tamanho de 
imagem de  ou com uma câmera 
de marca ou modelo diferente.

— —

Áudio
Sem som na 
reprodução do 
fi lme.

O volume de reprodução está muito baixo. Ajuste o volume de reprodução. 68

O microfone está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a gravação. 34

O alto-falante está obstruído. Não obstrua o alto-falante durante a reprodução. 36
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Mensagens e telas de aviso

Aviso Descrição Solução

DEMASIADAS IMAGENS
Data na qual mais de 4.999 imagens estão 
selecionadas para a visualização classifi cada por 
data.

Escolha uma data diferente.

IMAGEM PROTEGIDA
Foi feita uma tentativa de eliminar ou rotacio-
nar uma foto protegida.

Remova a proteção antes de eliminar ou rotacionar 
as fotos.

 SEM IMAGEM O dispositivo de origem selecionado em 
COPIAR no menu reproduzir não contém fotos.

Selecione uma origem diferente.
 SEM IMAGEM

 NÃO SE PODE 
ENQUADRAR

Foi feita uma tentativa de recortar uma foto 
.

Estas fotos não podem ser recortadas.
NÃO SE PODE 
ENQUADRAR

A foto selecionada para recorte está 
danifi cada, ou não foi criada com a câmera.

ERRO DE FICHEIRO DPOF
A ordem de impressão DPOF do cartão de 
memória vigente contém mais de 999 
imagens.

Copie as fotos para a memória interna e crie uma 
nova ordem de impressão.

NÃO PODE 
CONFIGURAR DPOF

A foto não pode ser impressa usando DPOF. —

 NÃO PODE 
CONFIGURAR DPOF

Filmes não podem ser impressos usando 
DPOF.

—

NÃO PODE RODAR A foto não pode ser rotacionada. —
 NÃO PODE RODAR Filmes não podem ser rotacionados. —

NÃO CONSEGUE DETECTAR
A redução de olhos vermelhos não pode ser 
aplicada à imagem ou ao fi lme selecionado. 

—NÃO PODE EXECUTAR
 NÃO PODE EXECUTAR

ERRO COMUNICAÇÃO
Um erro de conexão ocorreu quando as fotos 
estavam sendo impressas, ou copiadas, para 
um computador ou para outro dispositivo.

Confi rme que o dispositivo está ligado e verifi que 
que o cabo USB está conectado.

83
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Mensagens e telas de aviso

Aviso Descrição Solução

ERRO IMPRESSÃO

A impressora está sem papel ou tinta, ou com 
outro erro.

Verifi que a impressora (consulte o manual da 
impressora para detalhes). Para continuar a 
impressão, des ligue a impressora e ligue-a novamente.

ERRO DE IMPRESSÃO 
RECOMEÇAR?

Verifi que a impressora (consulte o manual da 
impressora para detalhes). Se a impressão não 
continuar automaticamente, pressione MENU/OK para 
continuar.

PRESSIONAR E SEGURAR
O BOTÃO DISP

DESACTIVAR MODO SILENCIOSO

Houve uma tentativa de escolher um modo 
fl ash ou ajustar o volume com a câmera no 
modo silencioso.

Saia do modo silencioso antes de escolher um modo 
fl ash ou ajustar o volume.

NÃO PODE SER IMPRESSO
Foi feita uma tentativa de imprimir um fi lme 
ou uma foto não criada com a câmera, ou uma 
foto em formato não aceito pela impressora.

Filmes e algumas fotos criadas com outros 
dispositivos não podem ser impressas. Se a foto 
foi criada com a câmera, confi rme no manual da 
impressora que ela aceita o formato JFIF-JPEG ou 
Exif-JPEG. Caso contrário, as fotos não poderão ser 
impressas.
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Mensagens e telas de aviso

Aviso Descrição Solução

DEMASIADAS IMAGENS
Data na qual mais de 4.999 imagens estão 
selecionadas para a visualização classifi cada por 
data.

Escolha uma data diferente.

IMAGEM PROTEGIDA
Foi feita uma tentativa de eliminar ou rotacio-
nar uma foto protegida.

Remova a proteção antes de eliminar ou rotacionar 
as fotos.

 SEM IMAGEM O dispositivo de origem selecionado em 
COPIAR no menu reproduzir não contém fotos.

Selecione uma origem diferente.
 SEM IMAGEM

 NÃO SE PODE 
ENQUADRAR

Foi feita uma tentativa de recortar uma foto 
.

Estas fotos não podem ser recortadas.
NÃO SE PODE 
ENQUADRAR

A foto selecionada para recorte está 
danifi cada, ou não foi criada com a câmera.

ERRO DE FICHEIRO DPOF
A ordem de impressão DPOF do cartão de 
memória vigente contém mais de 999 
imagens.

Copie as fotos para a memória interna e crie uma 
nova ordem de impressão.

NÃO PODE 
CONFIGURAR DPOF

A foto não pode ser impressa usando DPOF. —

 NÃO PODE 
CONFIGURAR DPOF

Filmes não podem ser impressos usando 
DPOF.

—

NÃO PODE RODAR A foto não pode ser rotacionada. —
 NÃO PODE RODAR Filmes não podem ser rotacionados. —

NÃO CONSEGUE DETECTAR
A redução de olhos vermelhos não pode ser 
aplicada à imagem ou ao fi lme selecionado. 

—NÃO PODE EXECUTAR
 NÃO PODE EXECUTAR

ERRO COMUNICAÇÃO
Um erro de conexão ocorreu quando as fotos 
estavam sendo impressas, ou copiadas, para 
um computador ou para outro dispositivo.

Confi rme que o dispositivo está ligado e verifi que 
que o cabo USB está conectado.
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Mensagens e telas de aviso

Aviso Descrição Solução

ERRO IMPRESSÃO

A impressora está sem papel ou tinta, ou com 
outro erro.

Verifi que a impressora (consulte o manual da 
impressora para detalhes). Para continuar a 
impressão, des ligue a impressora e ligue-a novamente.

ERRO DE IMPRESSÃO 
RECOMEÇAR?

Verifi que a impressora (consulte o manual da 
impressora para detalhes). Se a impressão não 
continuar automaticamente, pressione MENU/OK para 
continuar.

PRESSIONAR E SEGURAR
O BOTÃO DISP

DESACTIVAR MODO SILENCIOSO

Houve uma tentativa de escolher um modo 
fl ash ou ajustar o volume com a câmera no 
modo silencioso.

Saia do modo silencioso antes de escolher um modo 
fl ash ou ajustar o volume.

NÃO PODE SER IMPRESSO
Foi feita uma tentativa de imprimir um fi lme 
ou uma foto não criada com a câmera, ou uma 
foto em formato não aceito pela impressora.

Filmes e algumas fotos criadas com outros 
dispositivos não podem ser impressas. Se a foto 
foi criada com a câmera, confi rme no manual da 
impressora que ela aceita o formato JFIF-JPEG ou 
Exif-JPEG. Caso contrário, as fotos não poderão ser 
impressas.
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Resolução de problemas

Problema Causa possível Solução Página

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo de fotografar 
em que o fl ash não pode ser acionado.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

As baterias estão esgotadas.
Insira baterias novas ou sobressalentes totalmente 
carregadas.

4

O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 21

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo de 
fotografar em que a confi guração de 
fl ash que você deseja usar não pode 
ser selecionada.

Escolha um modo fotografar diferente. 25

O fl ash não ilumina 
totalmente o assunto.

O assunto está fora do alcance do fl ash. Posicione o assunto dentro do alcance do fl ash. 87
A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 11

Imagens 
com pro-
blemas

As fotos estão 
desfocadas.

A lente está suja. Limpe a lente. 74
A lente está bloqueada. Mantenha objetos afastados da lente. 11

 é exibido durante o disparo, e as 
marcas de focagem são exibidas em vermelh.

Verifi que a focagem antes do disparo.
12, 18, 

80
 é exibido durante o disparo. Use fl ash ou um tripé. 21

As fotos estão 
manchadas.

A temperatura ambiente está elevada 
e o assunto está pouco iluminado.

Isto é normal e não indica um mau funcionamento. 
Escolha uma sensibilidade mais baixa.

51

Reprodução
Problema Causa possível Solução Página

Fotos

As fotos estão 
granuladas.

As fotos foram tiradas com uma 
câmera de marca ou modelo diferente.

— —

Zoom na reprodução 
indisponível.

As fotos foram tiradas num tamanho de 
imagem de  ou com uma câmera 
de marca ou modelo diferente.

— —

Áudio
Sem som na 
reprodução do 
fi lme.

O volume de reprodução está muito baixo. Ajuste o volume de reprodução. 68

O microfone está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a gravação. 34

O alto-falante está obstruído. Não obstrua o alto-falante durante a reprodução. 36
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A
pêndice

Glossário
Zoom digital: Diferentemente do zoom óptico, o zoom digital não melhora a qualidade do detalhe. Os detalhes são 
simplesmente ampliados, produzindo uma imagem ligeiramente “granulada”.

Descarregar: A capacidade das baterias de Ni-MH recarregáveis diminui quando elas são repetidamente carrega-
das sem que sejam antes totalmente descarregadas. A capacidade total poderá ser restaurada descarregando as 
baterias usando a opção  DESCARREGAR no menu de confi guração da câmera, e recarregando-as usando 
um carregador de bateria (vendido separadamente).

DPOF (Digital Print Order Format): Padrão de formato que permite a impressão de fotos através de 
“ordens de impressão” armazenadas na memória interna ou em um cartão de memória. As informações 
da ordem incluem as fotos a serem impressas e o número de cópias de cada foto.

VE (Valor da Exposição): O valor da exposição é determinado pela sensibilidade do sensor de imagem e pela 
quantidade de luz que entra na câmera quando o sensor de imagem é exposto. Toda vez que a quantidade de 
luz dobra, o VE aumenta um ponto; toda vez que a quantidade de luz cai para a metade, o VE diminui um ponto. 
A quantidade de luz que entra na câmera pode ser controlada pelo ajuste da abertura da lente e pela velocidade 
do obturador.

Exif Print: Padrão que permite que as informações armazenadas com as fotos sejam usadas para uma reprodução 
de cores ideal durante a impressão.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Formato de arquivo comprimido para imagens coloridas. Quanto maior 
for a taxa de compressão, maior será a perda de informações e mais visível será a queda de qualidade quando a 
foto for exibida.

Motion JPEG: Formato AVI (Audio Video Interleave) que armazena imagens e sons em um único arquivo, com as 
imagens gravadas no formato JPEG. Os arquivos MPEGpodem ser reproduzidos no QuickTime 3.0 ou superior.

Nódoa: Fenômeno específi co de dispositivos CCD que causa o aparecimento de traços brancos em imagens com 
fontes muito brilhantes, como o sol ou luz solar refl etida.

Equilíbrio de brancos: O cérebro humano se adapta automaticamente a alterações na cor da luz, de maneira que 
objetos que aparecem brancos sob uma fonte de luz continuam brancos quando a cor da fonte de luz muda. 
As câmeras digitais podem imitar esse ajuste processando as imagens de acordo com a cor da fonte de luz. Este 
processo é conhecido como “equilíbrio de brancos”.
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Capacidade de memória interna/cartão de memória
A seguinte tabela mostra o tempo de gravação, ou o número de fotos, disponível em diferentes qualidades de 
imagem. Todos os valores são aproximados; o tamanho do arquivo varia com a cena gravada, produzindo ampla 
variação no número de arquivos que pode ser armazenado. O número de quadros ou tamanho restante não 
pode ser reduzido em uma velocidade uniforme.

 F  N  3:2
Tamanho da 

imagem (pixels) 3648 × 2736 3648 × 2432 2592 × 1944 2048 × 1536 1600 × 1200 640 × 480 640 × 480 320 × 240

Tamanho do 
arquivo 4,9 MB 2,5 MB 2,2 MB 1,2 MB 780 KB 630 KB 130 KB — —

Memória interna 
(aprox. 20 MB)

3 7 8 13 19 26 90 13seg. 31seg.

Cartão SD

512 MB 95 190 210 350 480 640 2220 6min. 12min.

1 GB 190 380 420 700 960 1280 4420 12min. 28min.

2 GB 390 760 860 1400 1930 2580 8850 25min. 57min.

Cartão SDHC

4 GB 790 1520 1720 2810 3870 5160 17720 50min.* 116min.*

6 GB 1170 2250 2540 4160 5730 7640 26200 75min.* 171min.*

8 GB 1590 3060 3450 5650 7780 10370 35560 100min.* 229min.*

12 GB 2370 4550 5140 8410 11570 15430 52920 151min.* 346min.* 

16 GB 3190 6140 6930 11340 15600 20800 71310 204min.* 467min.*

32 GB 6340 12190 13760 22610 30970 41290 99990 406min.* 927min.*

* Tamanho total de todos os arquivos de fi lmes.  O tamanho dos fi lmes individuais não pode exceder 2 GB.
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Inserindo as baterias
A câmera utiliza duas baterias alcalinas AA (LR6) (fornecidas), duas baterias de lítio (vendidas separada-
mente) ou duas baterias de Ni-MH recarregáveis (vendidas separadamente). Insira as baterias na câmera 
conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de bate-
ria.

 Nota
Certifi que-se de que a câ-
mera está desligada antes 
de abrir a tampa do com-
partimento de bateria.

 Precauções
• Não abra a tampa do compartimento de bateria 

com a câmera ligada. A não observância desta 
precaução poderá resultar em danos nos arqui-
vos de imagem ou nos cartões de memória.

• Não use força excessiva ao abrir a tampa do 
compartimento de bateria.

 2 Insira as baterias.
Introduza as baterias com 
a orientação indicada pe-
las marcas “+” e “–” no in-
terior do compartimento 
da bateria. 

 3 Feche a tampa do compartimento de ba teria.

 Precauções
• Insira as baterias na orientação correta.
• Nunca use baterias com o invó-

lucro descolando ou danifi cado 
nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.

Invólucro das 
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Glossário
Zoom digital: Diferentemente do zoom óptico, o zoom digital não melhora a qualidade do detalhe. Os detalhes são 
simplesmente ampliados, produzindo uma imagem ligeiramente “granulada”.

Descarregar: A capacidade das baterias de Ni-MH recarregáveis diminui quando elas são repetidamente carrega-
das sem que sejam antes totalmente descarregadas. A capacidade total poderá ser restaurada descarregando as 
baterias usando a opção  DESCARREGAR no menu de confi guração da câmera, e recarregando-as usando 
um carregador de bateria (vendido separadamente).

DPOF (Digital Print Order Format): Padrão de formato que permite a impressão de fotos através de 
“ordens de impressão” armazenadas na memória interna ou em um cartão de memória. As informações 
da ordem incluem as fotos a serem impressas e o número de cópias de cada foto.

VE (Valor da Exposição): O valor da exposição é determinado pela sensibilidade do sensor de imagem e pela 
quantidade de luz que entra na câmera quando o sensor de imagem é exposto. Toda vez que a quantidade de 
luz dobra, o VE aumenta um ponto; toda vez que a quantidade de luz cai para a metade, o VE diminui um ponto. 
A quantidade de luz que entra na câmera pode ser controlada pelo ajuste da abertura da lente e pela velocidade 
do obturador.

Exif Print: Padrão que permite que as informações armazenadas com as fotos sejam usadas para uma reprodução 
de cores ideal durante a impressão.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Formato de arquivo comprimido para imagens coloridas. Quanto maior 
for a taxa de compressão, maior será a perda de informações e mais visível será a queda de qualidade quando a 
foto for exibida.

Motion JPEG: Formato AVI (Audio Video Interleave) que armazena imagens e sons em um único arquivo, com as 
imagens gravadas no formato JPEG. Os arquivos MPEGpodem ser reproduzidos no QuickTime 3.0 ou superior.

Nódoa: Fenômeno específi co de dispositivos CCD que causa o aparecimento de traços brancos em imagens com 
fontes muito brilhantes, como o sol ou luz solar refl etida.

Equilíbrio de brancos: O cérebro humano se adapta automaticamente a alterações na cor da luz, de maneira que 
objetos que aparecem brancos sob uma fonte de luz continuam brancos quando a cor da fonte de luz muda. 
As câmeras digitais podem imitar esse ajuste processando as imagens de acordo com a cor da fonte de luz. Este 
processo é conhecido como “equilíbrio de brancos”.
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Capacidade de memória interna/cartão de memória
A seguinte tabela mostra o tempo de gravação, ou o número de fotos, disponível em diferentes qualidades de 
imagem. Todos os valores são aproximados; o tamanho do arquivo varia com a cena gravada, produzindo ampla 
variação no número de arquivos que pode ser armazenado. O número de quadros ou tamanho restante não 
pode ser reduzido em uma velocidade uniforme.

 F  N  3:2
Tamanho da 

imagem (pixels) 3648 × 2736 3648 × 2432 2592 × 1944 2048 × 1536 1600 × 1200 640 × 480 640 × 480 320 × 240

Tamanho do 
arquivo 4,9 MB 2,5 MB 2,2 MB 1,2 MB 780 KB 630 KB 130 KB — —

Memória interna 
(aprox. 20 MB)

3 7 8 13 19 26 90 13seg. 31seg.

Cartão SD

512 MB 95 190 210 350 480 640 2220 6min. 12min.

1 GB 190 380 420 700 960 1280 4420 12min. 28min.

2 GB 390 760 860 1400 1930 2580 8850 25min. 57min.

Cartão SDHC

4 GB 790 1520 1720 2810 3870 5160 17720 50min.* 116min.*

6 GB 1170 2250 2540 4160 5730 7640 26200 75min.* 171min.*

8 GB 1590 3060 3450 5650 7780 10370 35560 100min.* 229min.*

12 GB 2370 4550 5140 8410 11570 15430 52920 151min.* 346min.* 

16 GB 3190 6140 6930 11340 15600 20800 71310 204min.* 467min.*

32 GB 6340 12190 13760 22610 30970 41290 99990 406min.* 927min.*

* Tamanho total de todos os arquivos de fi lmes.  O tamanho dos fi lmes individuais não pode exceder 2 GB.
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* Tamanho total de todos os arquivos de fi lmes.  O tamanho dos fi lmes individuais não pode exceder 2 GB.
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• Nunca use baterias com o invó-
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nem misture baterias novas com 
velhas, baterias com níveis de car-
ga diferentes, ou baterias de dife-
rentes tipos. Caso não observe 
estas precauções poderá originar vazamentos 
ou sobreaquecimento das baterias.

• Nunca use manganês ou Ni-Cd. Substitua as baterias 
alcalinas AA com baterias da mesma marca e 
tipo das fornecidas com a câmera.

• Se não for possível fechar a tampa da bateria facilmente, 
verifi que a orientação da bateria primeiro. Não use muita 
força para fechá-la.
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Especifi cações

Sistema
Modelo CÂMERA DIGITAL FUJIFILM A100/A150
Pixels efetivos 10 milhões
CCD ½,33 pol., de pixel quadrado com fi ltro de cor primária
Mídia de armazenagem • Memória interna (aprox. 20 MB) • Cartões de memória SD/SDHC (consulte a página 5)
Sistema de arquivo Compatível com Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.2 e Digital Print Order Format (DPOF)
Formato do arquivo • Fotos: Exif 2.2 JPEG (compactado) • Filmes: Motion JPEG AVI
Tamanho da imagem 
(pixels)

• F: 3648 × 2736 • N: 3648 × 2736 • 3:2: 3648 × 2432 •  : 2592 × 1944
•  : 2048 × 1536 •  : 1600 × 1200 •  : 640 × 480

Tamanho do arquivo Consulte a página 85
Lente Zoom óptico de 3 x, F/3,1 (grande angular) – 5,6 (telefoto)

Distância focal f=6,3 mm–18,9 mm (equivalente ao formato 35 mm: 35,5 mm–106,5 mm)
Zoom digital Aprox. 5,7 × (até 17,1 × quando combinado com o zoom óptico)
Abertura (grande angular) Dois pontos
Alcance do foco (distância 
a partir da parte frontal da 
lente)

Aprox. 40 cm–infi nito (grande angular/telefoto)
Modo macro: aprox. 10 cm–80 cm (grande angular); 40 cm–80 cm (telefoto)

Sensibilidade Equivalente ao padrão ISO 100, 200, 400, 800, 1600;  (Sensibilidade de saída padrão)
Medição Medição TTL (através da lente)
Controle de exposição Exposição automática programada
Compensação de 
exposição

–2 EV – +2 EV em incrementos de 1 /3 EV (modo )

Detecção de face 
inteligente

Disponível

Modos de cena  (MODO BEBÊ),  (RETRATO),  (PAISAGEM),  (DESPORTO),  (NOITE),  (LUZ NATURAL), 
 (PRAIA),  (NEVE),  (FOGO ARTIF.),  (PÔR DO SOL),  (FLOR),  (FESTA),  (MUSEU), 
 (TEXTO)
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Especifi cações

Sistema
Estabilização de imagem Disponível
Velocidade do obturador 1/4 s–1/2,000 s (modo AUTO); 8 s–1/2,000 s (outros modos); obturador combinado mecânico e eletrônico
Fotografi a contínua Número de imagens gravadas: até 3 imagens (aprox. 1 imagem/seg.)
Foco • Modo: AF simples • Sistema de foco automático: AF TTL por detecção 

de contraste
• Seleção da área de foco: AF CENTRO

Equilíbrio de branco Detecção automática de cena; seis modos manuais predefi nidos para luz solar direta, sombra, fl uo-
rescente luz do dia, fl uorescente branca quente, fl uorescente branca fria e luz incandescente

Temporizador Aprox. 2 s e aprox. 10 s
Flash Flash automático; o alcance real com a sensibilidade ajustada em  é de aprox. 50 cm–3,5 m (grande 

angular), 50 cm–2,0 m (telefoto), ou 30 cm–80 cm (modo macro)
Modos do fl ash Auto, redução de olhos vermelhos, fl ash de enchimento, desligado, sincronização lenta, sincroniza-

ção lenta com redução de olhos vermelhos
Monitor Monitor LCD TFT a cores de polissilício de baixa temperatura, de 2,7/3,0 pol., 230k pontos; cobertura 

do quadro de aprox. 96%
Filmes A câmera pode gravar fi lmes com som monaural com um tamanho de quadro de 640 × 480 ( ) 

ou 320 × 240 ( ) a uma taxa de quadros de 30 fps
Opções ao fotografar Detecção de face inteligente e eliminação de olhos vermelhos, diretrizes para enquadramento e 

memória do número do quadro
Opções ao reproduzir Detecção de face inteligente e eliminação de olhos vermelhos, Micro Miniatura, reprodução de vá-

rios quadros, classifi cação por data (visão linear), recorte (somente fotos), exibição de slides e rotação 
de imagem

Outras opções PictBridge, Exif Print, seleção de idioma (chinês simplificado, chinês tradicional, tcheco, holandês, 
inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, espanhol, 
sueco, tailandês e turco), diferença horária, opção de descarga para baterias Ni-MH recarregáveis, 
modo silencioso

Terminais de entrada/saída
SAÍDA A/V (saída de áudio/vídeo) NTSC ou PAL com som monaural
Entrada/saída digital USB 2.0 de alta velocidade com conexão MTP/PTP

ii

Sobre este manual

Antes de usar a câmera, leia este manual e os avisos na outra folha.  Para obter informações sobre tópi-
cos específi cos, consulte as fontes a seguir.

 Cartões de memória
As fotos podem ser armazenadas na memória interna da câmera, ou em cartões de memória SD e SDHC opcio-
nais. Neste manual, cartões de memória SD se referem a “cartões de memória”. Para mais informações, consulte 
a página 5.

� Mensagens e telas de avisos ............................pág. 80
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Resolução de problemas .................................pág. 75
A câmera apresenta um problema específi co? 
Ache a resposta aqui.

� Perguntas e respostas sobre a câmera ............. pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome dis-
so? Ache a resposta em “Perguntas e respostas 
sobre a câmera”.

� Glossário .......................................................pág. 84
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ..........................................pág. v
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual. As principais operações da câ-
mera estão listadas aqui.
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Capacidade de memória interna/cartão de memória
A seguinte tabela mostra o tempo de gravação, ou o número de fotos, disponível em diferentes qualidades de 
imagem. Todos os valores são aproximados; o tamanho do arquivo varia com a cena gravada, produzindo ampla 
variação no número de arquivos que pode ser armazenado. O número de quadros ou tamanho restante não 
pode ser reduzido em uma velocidade uniforme.

 F  N  3:2
Tamanho da 

imagem (pixels) 3648 × 2736 3648 × 2432 2592 × 1944 2048 × 1536 1600 × 1200 640 × 480 640 × 480 320 × 240

Tamanho do 
arquivo 4,9 MB 2,5 MB 2,2 MB 1,2 MB 780 KB 630 KB 130 KB — —

Memória interna 
(aprox. 20 MB)

3 7 8 13 19 26 90 13seg. 31seg.

Cartão SD

512 MB 95 190 210 350 480 640 2220 6min. 12min.

1 GB 190 380 420 700 960 1280 4420 12min. 28min.

2 GB 390 760 860 1400 1930 2580 8850 25min. 57min.

Cartão SDHC

4 GB 790 1520 1720 2810 3870 5160 17720 50min.* 116min.*

6 GB 1170 2250 2540 4160 5730 7640 26200 75min.* 171min.*

8 GB 1590 3060 3450 5650 7780 10370 35560 100min.* 229min.*

12 GB 2370 4550 5140 8410 11570 15430 52920 151min.* 346min.* 

16 GB 3190 6140 6930 11340 15600 20800 71310 204min.* 467min.*

32 GB 6340 12190 13760 22610 30970 41290 99990 406min.* 927min.*

* Tamanho total de todos os arquivos de fi lmes.  O tamanho dos fi lmes individuais não pode exceder 2 GB.
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Fonte de energia/outro
Fontes de energia • Pilhas alcalinas AA (×2)

• Pilhas recarregáveis AA de metal-níquel híbrido (Ni-MH) (×2; vendidas separadamente)
• Pilhas de lítio AA (×2; vendidas separadamente)

Vida útil da pilha Aprox. 150 imagens (pilhas alcalinas do tipo fornecido com a câmera), 600 imagens (pilhas de lítio), 
ou 450 imagens (pilhas de 2700 mAh Ni-MH), baseado no padrão da CIPA (Camera and Imaging 
Products Association); mensurado a 23 °C com o monitor ligado, imagens gravadas num cartão de 
memória SD, câmera acionando o zoom de grande angular até o máximo e de volta a cada 30 s, fl ash 
disparando em potência máxima em fotos alternadas e câmera desligando e religando a cada 10 
fotos. Observe que o número de fotos que podem ser tiradas varia de acordo com o tipo de pilha e 
seu nível de carga, a temperatura e as condições de disparo.

Dimensões da câmera 91,5 mm × 60,5 mm × 21,7 mm (C × A × L), excluindo pilhas e acessórios
Peso da câmera Aprox. 124 g  (A100), 130 g  (A150), excluindo pilhas, acessórios e cartões de memória
Peso ao fotografar Aprox. 172 g  (A100), 177 g  (A150), incluindo pilhas e cartão de memória
Condições operacionais • Temperatura: 0 °C – +40 °C • Umidade: 10%–80% (sem condensação)
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Especifi cações

Sistemas de televisão colorida
NTSC (National Television System Committee) é uma especifi cação para transmissão de televisão colorida adota-
da principalmente nos EUA, Canadá e Japão. PAL (Phase Alternation by Line) é um sistema de televisão colorida 
adotado principalmente nos países europeus e na China.

Notifi cações
• Especifi cações sujeitas a mudança sem aviso prévio. A FUJIFILM não se responsabiliza por danos resultantes de 

erros neste manual.
• Embora o monitor seja fabricado com tecnologia avançada de alta precisão, poderão aparecer pequenos pon-

tos brilhantes e cores anômalas (principalmente na proximidade de texto). Isto é normal para este tipo de moni-
tor e não indica um mau funcionamento; as imagens gravadas com a câmera não serão afetadas.

• Câmeras digitais poderão não funcionar bem quando expostas a forte interferência de rádio (por ex., campos 
elétricos, eletricidade estática ou ruídos em linhas de transmissão).

• Devido ao tipo de lente usado, poderá ocorrer alguma distorção na periferia das imagens. Isto é normal.
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Capacidade de memória interna/cartão de memória
A seguinte tabela mostra o tempo de gravação, ou o número de fotos, disponível em diferentes qualidades de 
imagem. Todos os valores são aproximados; o tamanho do arquivo varia com a cena gravada, produzindo ampla 
variação no número de arquivos que pode ser armazenado. O número de quadros ou tamanho restante não 
pode ser reduzido em uma velocidade uniforme.

 F  N  3:2
Tamanho da 

imagem (pixels) 3648 × 2736 3648 × 2432 2592 × 1944 2048 × 1536 1600 × 1200 640 × 480 640 × 480 320 × 240

Tamanho do 
arquivo 4,9 MB 2,5 MB 2,2 MB 1,2 MB 780 KB 630 KB 130 KB — —

Memória interna 
(aprox. 20 MB)

3 7 8 13 19 26 90 13seg. 31seg.

Cartão SD

512 MB 95 190 210 350 480 640 2220 6min. 12min.

1 GB 190 380 420 700 960 1280 4420 12min. 28min.

2 GB 390 760 860 1400 1930 2580 8850 25min. 57min.

Cartão SDHC

4 GB 790 1520 1720 2810 3870 5160 17720 50min.* 116min.*

6 GB 1170 2250 2540 4160 5730 7640 26200 75min.* 171min.*

8 GB 1590 3060 3450 5650 7780 10370 35560 100min.* 229min.*

12 GB 2370 4550 5140 8410 11570 15430 52920 151min.* 346min.* 

16 GB 3190 6140 6930 11340 15600 20800 71310 204min.* 467min.*

32 GB 6340 12190 13760 22610 30970 41290 99990 406min.* 927min.*

* Tamanho total de todos os arquivos de fi lmes.  O tamanho dos fi lmes individuais não pode exceder 2 GB.
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

NOTA IMPORTANTE: Leia antes de usar o software
ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM DO CD-ROM FORNECIDO PELA FUJIFILM CORPORATION, LEIA CUIDADOSA-
MENTE ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL. APENAS COM SUA CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DESTE 
CONTRATO, VOCÊ PODERÁ USAR O SOFTWARE GRAVADO NO CD-ROM. AO ABRIR A EMBALAGEM, VOCÊ ESTARÁ 
ACEITANDO E CONCORDANDO, VINCULANDO-SE LEGALMENTE A ESTE CONTRATO.

Contrato de licença de usuário fi nal
Este Contrato de licença de usuário fi nal (“Contrato”) é um acordo fi rmado entre a FUJIFILM 
Corporation (“FUJIFILM”) e o usuário, que estabelece os termos e as condições da licença 
outorgada ao usuário para usar o software fornecido pela FUJIFILM.
O CD-ROM contém software de terceiro. Caso um contrato em separado seja fornecido por um 
terceiro para seu software, as cláusulas de tal contato em separado deverão aplicar-se ao uso 
de tal software de terceiro, prevalecendo sobre as cláusulas neste Contrato estabelecido.
1. Defi nições.

(a) “Mídia” signifi ca o CD-ROM intitulado “Software for FinePix”, fornecido com este 
Contrato.

(b) “Software” signifi ca o programa gravado na mídia.
(c) “Documentação” signifi ca o manual de operação do Software e outros materiais 

impressos relacionados fornecidos com a Mídia.
(d) “Produto” signifi ca Mídia (incluindo o Software) e Documentação coletivamente.

2. Uso do Software.
A FUJIFILM concede ao usuário fi nal uma licença não exclusiva e intransferível para:

(a) instalar uma cópia do Software em um computador na forma de códigos binários 
executáveis pela máquina;

(b) usar o Software no computador em que ele for instalado; e
(c) fazer uma cópia de backup do Software.

3. Restrições.
3.1 O usuário não está autorizado a distribuir, alugar, locar ou, de outra forma, transferir 

parte ou a totalidade do Software, Mídia ou Documentação para qualquer terceiro 
sem o consentimento prévio por escrito da FUJIFILM. O usuário não tem permis-
são para sublicenciar, ceder ou, de outra forma, transferir parte ou a totalidade dos 
direitos outorgados pela FUJIFILM mediante este Contrato sem o consentimento 
prévio por escrito da FUJIFILM.

3.2 Exceto conforme outorgado expressamente pela FUJIFILM neste documento, o 
usuário não está autorizado a copiar ou reproduzir parte ou a totalidade do Software 
ou da Documentação.

3.3 O usuário não está autorizado a modifi car, adaptar ou traduzir o Software ou a 
Documentação. O usuário também não tem permissão para alterar ou remover 
avisos de direitos autorais e outros avisos de propriedade que aparecem no Softwa-
re ou na Documentação.

3.4 O usuário não está autorizado, nem por si nem por terceiro, a inverter a engenharia, 
descompilar ou desmembrar o Software.

4. Titularidade.
Todos os direitos autorais e de propriedade do Software e da Documentação perten-
cem à FUJIFILM ou a terceiros, conforme indicado no Software ou na Documentação. 
Nada neste documento deverá ser interpretado, expressa ou implicitamente, como 
transferência ou concessão de qualquer direito, licença ou título ao usuário, além da-
quelas expressamente outorgadas segundo este Contrato.

5. Garantia limitada.
A FUJIFILM garante ao usuário que a mídia está livre de qualquer defeito no material ou 
de fabricação, em uso normal, por noventa (90) dias da data de recebimento da mídia. 
Caso a mídia não atenda à garantia supra mencionada, a FUJIFILM deverá substituir a 
mídia defeituosa por outra mídia isenta de defeito. Toda a responsabilidade da FUJIFILM 
e o exclusivo reparo em relação a qualquer defeito na mídia deverão limitar-se expressa-
mente à substituição da mídia pela FUJIFILM, conforme estabelecido neste instrumento.

6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA.
CONFORME ESTABELECIDO ACIMA NO ITEM 5, A FUJIFILM FORNECERÁ O PRODUTO 
“NA CONDIÇÃO QUE ESTIVER” E SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA. A FUJIFILM NÃO DEVERÁ FORNECER GARANTIA, EXPRESSA, IMPLÍCITA OU 
ESTATUTÁRIA, SOBRE QUAISQUER OUTRAS QUESTÕES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMI-
TANDO, AO NÃO INFRINGIMENTO DE QUALQUER DIREITO AUTORAL, PATENTE, SEGREDO 
COMERCIAL OU QUAISQUER OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE DE QUAISQUER TER-
CEIROS, DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER FIM ESPECÍFICO.

7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A FUJIFILM PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DA-
NOS GERAIS, ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS, RESULTANTES, ACIDENTAIS, OU OUTROS 
DANOS (INCLUINDO DANOS POR LUCRO CESSANTE E/OU PERDA DE RECEITA) INCORRI-
DOS PELO USO OU INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO, MESMO SE A FUJIFILM TIVER 
SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

8. Exportação proibida.
O usuário concorda que o Software, ou qualquer parte dele, não poderá ser transferido 
nem exportado para qualquer país, ou usado de qualquer forma em violação de quais-
quer leis e legislações de controle de exportação, sob as quais o Software esteja sujeito.

9. Rescisão.
Em caso de violação de quaisquer temos e condições estabelecidos neste instrumento, 
a FUJIFILM poderá rescindir imediatamente este Contrato, sem necessidade de aviso 
prévio.

10. Vigência.
Este Contrato terá validade até a data em que o usuário cessar a utilização do Software, a 
menos que seja rescindido em conformidade com a cláusula 9 do presente Contrato.

11. Obrigações após a rescisão
Ao término da rescisão do presente Contrato, o usuário deverá, à sua própria respon-
sabilidade e custas, excluir ou destruir todo o Software (incluindo suas cópias), Mídia 
e Documentação.

12. Legislação aplicável.
Este Contrato deve ser protegido e interpretado segundo as leis do governo do Japão.
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NOTA IMPORTANTE: Leia antes de usar o software
ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM DO CD-ROM FORNECIDO PELA FUJIFILM CORPORATION, LEIA CUIDADOSA-
MENTE ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL. APENAS COM SUA CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DESTE 
CONTRATO, VOCÊ PODERÁ USAR O SOFTWARE GRAVADO NO CD-ROM. AO ABRIR A EMBALAGEM, VOCÊ ESTARÁ 
ACEITANDO E CONCORDANDO, VINCULANDO-SE LEGALMENTE A ESTE CONTRATO.

Contrato de licença de usuário fi nal
Este Contrato de licença de usuário fi nal (“Contrato”) é um acordo fi rmado entre a FUJIFILM 
Corporation (“FUJIFILM”) e o usuário, que estabelece os termos e as condições da licença 
outorgada ao usuário para usar o software fornecido pela FUJIFILM.
O CD-ROM contém software de terceiro. Caso um contrato em separado seja fornecido por um 
terceiro para seu software, as cláusulas de tal contato em separado deverão aplicar-se ao uso 
de tal software de terceiro, prevalecendo sobre as cláusulas neste Contrato estabelecido.
1. Defi nições.

(a) “Mídia” signifi ca o CD-ROM intitulado “Software for FinePix”, fornecido com este 
Contrato.

(b) “Software” signifi ca o programa gravado na mídia.
(c) “Documentação” signifi ca o manual de operação do Software e outros materiais 

impressos relacionados fornecidos com a Mídia.
(d) “Produto” signifi ca Mídia (incluindo o Software) e Documentação coletivamente.

2. Uso do Software.
A FUJIFILM concede ao usuário fi nal uma licença não exclusiva e intransferível para:

(a) instalar uma cópia do Software em um computador na forma de códigos binários 
executáveis pela máquina;

(b) usar o Software no computador em que ele for instalado; e
(c) fazer uma cópia de backup do Software.

3. Restrições.
3.1 O usuário não está autorizado a distribuir, alugar, locar ou, de outra forma, transferir 

parte ou a totalidade do Software, Mídia ou Documentação para qualquer terceiro 
sem o consentimento prévio por escrito da FUJIFILM. O usuário não tem permis-
são para sublicenciar, ceder ou, de outra forma, transferir parte ou a totalidade dos 
direitos outorgados pela FUJIFILM mediante este Contrato sem o consentimento 
prévio por escrito da FUJIFILM.

3.2 Exceto conforme outorgado expressamente pela FUJIFILM neste documento, o 
usuário não está autorizado a copiar ou reproduzir parte ou a totalidade do Software 
ou da Documentação.

3.3 O usuário não está autorizado a modifi car, adaptar ou traduzir o Software ou a 
Documentação. O usuário também não tem permissão para alterar ou remover 
avisos de direitos autorais e outros avisos de propriedade que aparecem no Softwa-
re ou na Documentação.

3.4 O usuário não está autorizado, nem por si nem por terceiro, a inverter a engenharia, 
descompilar ou desmembrar o Software.

4. Titularidade.
Todos os direitos autorais e de propriedade do Software e da Documentação perten-
cem à FUJIFILM ou a terceiros, conforme indicado no Software ou na Documentação. 
Nada neste documento deverá ser interpretado, expressa ou implicitamente, como 
transferência ou concessão de qualquer direito, licença ou título ao usuário, além da-
quelas expressamente outorgadas segundo este Contrato.

5. Garantia limitada.
A FUJIFILM garante ao usuário que a mídia está livre de qualquer defeito no material ou 
de fabricação, em uso normal, por noventa (90) dias da data de recebimento da mídia. 
Caso a mídia não atenda à garantia supra mencionada, a FUJIFILM deverá substituir a 
mídia defeituosa por outra mídia isenta de defeito. Toda a responsabilidade da FUJIFILM 
e o exclusivo reparo em relação a qualquer defeito na mídia deverão limitar-se expressa-
mente à substituição da mídia pela FUJIFILM, conforme estabelecido neste instrumento.

6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA.
CONFORME ESTABELECIDO ACIMA NO ITEM 5, A FUJIFILM FORNECERÁ O PRODUTO 
“NA CONDIÇÃO QUE ESTIVER” E SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA. A FUJIFILM NÃO DEVERÁ FORNECER GARANTIA, EXPRESSA, IMPLÍCITA OU 
ESTATUTÁRIA, SOBRE QUAISQUER OUTRAS QUESTÕES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMI-
TANDO, AO NÃO INFRINGIMENTO DE QUALQUER DIREITO AUTORAL, PATENTE, SEGREDO 
COMERCIAL OU QUAISQUER OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE DE QUAISQUER TER-
CEIROS, DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER FIM ESPECÍFICO.

7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A FUJIFILM PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DA-
NOS GERAIS, ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS, RESULTANTES, ACIDENTAIS, OU OUTROS 
DANOS (INCLUINDO DANOS POR LUCRO CESSANTE E/OU PERDA DE RECEITA) INCORRI-
DOS PELO USO OU INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO, MESMO SE A FUJIFILM TIVER 
SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

8. Exportação proibida.
O usuário concorda que o Software, ou qualquer parte dele, não poderá ser transferido 
nem exportado para qualquer país, ou usado de qualquer forma em violação de quais-
quer leis e legislações de controle de exportação, sob as quais o Software esteja sujeito.

9. Rescisão.
Em caso de violação de quaisquer temos e condições estabelecidos neste instrumento, 
a FUJIFILM poderá rescindir imediatamente este Contrato, sem necessidade de aviso 
prévio.

10. Vigência.
Este Contrato terá validade até a data em que o usuário cessar a utilização do Software, a 
menos que seja rescindido em conformidade com a cláusula 9 do presente Contrato.

11. Obrigações após a rescisão
Ao término da rescisão do presente Contrato, o usuário deverá, à sua própria respon-
sabilidade e custas, excluir ou destruir todo o Software (incluindo suas cópias), Mídia 
e Documentação.

12. Legislação aplicável.
Este Contrato deve ser protegido e interpretado segundo as leis do governo do Japão.
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