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Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.ii
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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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.

Manual Z30.indd   13 11/3/09   4:10:14 PM



x

 Índice das matérias

Notas técnicas
Acessórios opcionais....................................................................87

Acessórios da Fujifi lm .................................................................88

Resolução de problemas
Resolução de problemas ............................................................89
Mensagens e telas de aviso ......................................................96

Apêndice
Glossário ......................................................................................... 100
Capacidade de memória interna/cartão de memória
 ..............................................................................................................101

Códigos de cores HTML ...........................................................101
Especifi cações .............................................................................. 102
Cuidados com a câmera........................................................... 106

A
ntes de com

eçar

1

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:

Cabo USB

CD de software 
FinePix 
(IMPORTANTE: leia o 
Contrato de licença de 
usuário fi nal antes de 
abrir.)Bateria NP-45 

recarregável

Correia

 Colocação da correia
Coloque a correia conforme 
mostrado.

Manual do 
Proprietário (pode 
ser distribuído em CD 
em alguns países ou 
regiões)

Carregador de bateria 
BC-45W

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Introdução

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

8

16

17

11

9
10

15 14 13

12

Botão do seletor

Cursor para 
esquerda
Botão  
(macro) (pág. 25)

Cursor para cima
Botão  (eliminar) (pág. 20)

Cursor para baixo
Botão  (temporizador) (pág. 28)

1 2
3

4

56

7
1821

19
20

Cursor para direita
Botão  (fl ash) 
(pág. 26)

 17 Montagem do tripé
 18 Slot do cartão de memória .................. 9
 19 Compartimento da bateria .................. 6
 20 Fecho da bateria ......................................... 6
 21 Conector para adaptador de 

conexões múltiplas .................................46

  9 Botão W (afastar zoom) ..................17, 38
 10 Botão T (aproximar zoom) ...........17, 37
 11 Botão  (reprodução) ........................36
 12 Ilhós da correia ............................................. 1
 13 Botão MENU/OK ............................................14
 14  Botão (gravação de fi lme) ..........42
 15 Botão DISP (tela)/BACK .....................18, 36

Botão  (modo silencioso) ............27
 16 Tampa do compartimento da 

bateria ............................................................... 6

  1 Botão do obturador ...............................19
  2 Flash ..................................................................26
  3 Lente
  4 Alto-falante ..................................................78
  5 Microfone ......................................................77
  6 Indicador de disparo ..............................83

Luz do temporizador .............................30
  7 Interruptor de ligar/desligar e tampa 

da objetiva ....................................................13
  8 Monitor ............................................................. 3

3

Introdução

A
ntes de com

eçar

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

� Fotografar

AF
ISO 100

     17M

-1 2
3

12 / 31 / 2050 10 : 00  AM

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

15
16
17
18
19
20

21

13
12

14

 12 Modo contínuo .............................. 64
 13 Qualidade de fi lme .......................42
 14 Qualidade de imagem ................62
 15 Número de fotos disponíveis

 ................................................................101
 16 FINEPIX COR .......................................63
 17 Aviso de focagem ..........................18
 18 Aviso de desfoque .........................26
 19 Sensibilidade .....................................63
 20 Indicador de memória 

interna * ................................................... 8
 21 Compensação de exposição ....61

  1 Modo macro (primeiro 
plano) .................................................... 25

  2 Modo fl ash..........................................26
  3 Modo silencioso .............................27
  4 Indicador de detecção 

inteligente de rosto ......................21
  5 Modo fotografar .............................31
  6 Nível da bateria................................16
  7 Indicador de temporizador .....28
  8 Equilíbrio de brancos ..................62
  9 Modo rápido .................................... 64
 10 Marcas da focagem ......................18
 11 Data e hora .........................................14

* Indica que nenhum cartão de memória está inserido, e que as fotos 
serão armazenadas na memória interna da câmera (pág. 8).

12 / 31 / 2050

100-0001

ISO 100

250 F4.2 -1 2
3

10:00  AM

N

1
2
3

4
5
6

7

8

9
10

  1 Indicador de detecção 
inteligente de rosto ......................37

  2 Indicador de modo 
silencioso .............................................27

  3 Indicador do modo 
reproduzir .......................................... 36

  4 Imagem protegida ....................... 73
  5 Indicador de memo de voz .... 77

  6 Indicador de remoção de olhos 
vermelhos .......................................... 22

  7 Imagem de presente .................. 36
  8 Número da imagem .................... 83
  9 Indicador de impressão 

DPOF ......................................................51
 10 Imagem de blog ............................ 68

� Reproduzir
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4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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5

Carregando a bateria

Prim
eiros passos

 Precauções: Cuidados com a bateria
• Não cole adesivos ou outros objetos na bateria.  A não observância desta precaução poderá impossibilitar a 

sua remoção da câmera.
• Não coloque em curto-circuito os terminais da bateria.  Ela poderá superaquecer.
• Use somente baterias NP-45.  A não observância desta precaução poderá resultar no mau funcionamento da 

câmera.
• Não retire as etiquetas da bateria nem tente cortar ou descascar o seu envoltório externo.
• A bateria perde gradualmente sua carga quando não está em uso.  Carregue a bateria um ou dois dias antes 

de usá-la.
• Leia a documentação fornecida quanto a precauções adicionais relacionadas ao uso da bateria.

 Precaução: Vida útil da bateria
Uma diminuição visível no tempo em que a bateria conserva a carga indica que ela chegou ao fi m de sua vida 
útil, e que deve ser substituída.

 Precauções: Usando o carregador de baterias
• Desligue o carregador quando não estiver em uso.
• Limpe a sujeira dos terminais da bateria com um pano seco e limpo.  A não observância desta precaução 

poderá impedir o carregamento da bateria.
• O tempo para carregamento aumenta em temperaturas baixas.
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6

Inserindo a bateria
Depois de carregar a bateria, introduza-a na câmera conforme descrito abaixo.

 1 Abra a tampa do compartimento de 
bateria.

 Nota
Certifi que-se de que a câmera está desligada 
antes de abrir a tampa do compartimento de 
bateria.

 Precauções
• Não ligue ou desligue a câmera enquanto a 

tampa do compartimento da bateria estiver 
aberta.  A não observância desta precaução 
poderá resultar em danos nos arquivos de 
imagem ou nos cartões de memória.

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

 2 Insira a bateria.
Aponte os terminais 
para baixo e alinhe a 
faixa laranja da bateria 
com o fecho da 
bateria.  Em seguida, 
deslize a bateria para 
dentro da câmera, 
mantendo o fecho da 
bateria pressionado 
lateralmente.  Confi rme 
que a bateria está fi rmemente travada.

Fecho da bateria

Faixa laranja

7

Inserindo a bateria

Prim
eiros passos

 Precaução
Introduza a bateria com a orientação correta. 
NÃO use força nem tente introduzir a bateria ao 
contrário ou virada para trás. A bateria desliza 
com facilidade na orientação correta.

 3 Feche a tampa do compartimento de bateria.

 Removendo a bateria
Após desligar a câmera, abra a tampa do 
compartimento de bateria, pressione lateralmente 
o fecho da bateria e deslize a bateria para fora da 
câmera conforme mostrado.

Fecho da bateria

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Inserindo um cartão de memória
Apesar de a câmera poder guardar fotografi as na memória interna, os cartões de memória SD 
(vendidos 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 memória 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 memória interna podem ser também copiadas para um cartão de memória (veja a página 
75).  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 
reproduzir.

� 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 cartão xD-Picture.

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

Chave de proteção 
contra gravação

9

Inserindo um cartão de memória

Prim
eiros passos

� Inserindo um cartão de memória

 1 Abra a tampa do compartimento de 
bateria.

 Nota
Certifi que-se de que a câmera está desligada 
antes de abrir a tampa do compartimento de 
bateria.

 Precauções
• Não ligue ou desligue a câmera enquanto a 

tampa do compartimento da bateria estiver 
aberta.  A não observância desta precaução 
poderá resultar em danos nos arquivos de 
imagem ou nos cartões de memória.

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

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

Bateria

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

• Se a tampa do compartimento da bateria 
não puder ser fechada, não tente fechá-la 
aplicando força excessiva.  Verifi que se o cartão 
está corretamente orientado.
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O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Inserindo um cartão de memória
Apesar de a câmera poder guardar fotografi as na memória interna, os cartões de memória SD 
(vendidos 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 memória 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 memória interna podem ser também copiadas para um cartão de memória (veja a página 
75).  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 
reproduzir.

� 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 cartão xD-Picture.

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

Chave de proteção 
contra gravação

9

Inserindo um cartão de memória
Prim

eiros passos

� Inserindo um cartão de memória

 1 Abra a tampa do compartimento de 
bateria.

 Nota
Certifi que-se de que a câmera está desligada 
antes de abrir a tampa do compartimento de 
bateria.

 Precauções
• Não ligue ou desligue a câmera enquanto a 

tampa do compartimento da bateria estiver 
aberta.  A não observância desta precaução 
poderá resultar em danos nos arquivos de 
imagem ou nos cartões de memória.

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

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

Bateria

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

• Se a tampa do compartimento da bateria 
não puder ser fechada, não tente fechá-la 
aplicando força excessiva.  Verifi que se o cartão 
está corretamente orientado.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.

5

Carregando a bateria
Prim

eiros passos

 Precauções: Cuidados com a bateria
• Não cole adesivos ou outros objetos na bateria.  A não observância desta precaução poderá impossibilitar a 

sua remoção da câmera.
• Não coloque em curto-circuito os terminais da bateria.  Ela poderá superaquecer.
• Use somente baterias NP-45.  A não observância desta precaução poderá resultar no mau funcionamento da 

câmera.
• Não retire as etiquetas da bateria nem tente cortar ou descascar o seu envoltório externo.
• A bateria perde gradualmente sua carga quando não está em uso.  Carregue a bateria um ou dois dias antes 

de usá-la.
• Leia a documentação fornecida quanto a precauções adicionais relacionadas ao uso da bateria.

 Precaução: Vida útil da bateria
Uma diminuição visível no tempo em que a bateria conserva a carga indica que ela chegou ao fi m de sua vida 
útil, e que deve ser substituída.

 Precauções: Usando o carregador de baterias
• Desligue o carregador quando não estiver em uso.
• Limpe a sujeira dos terminais da bateria com um pano seco e limpo.  A não observância desta precaução 

poderá impedir o carregamento da bateria.
• O tempo para carregamento aumenta em temperaturas baixas.
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Inserindo um cartão de memória

 3 Feche a tampa do compartimento de 
bateria.

11

Inserindo um cartão de memória

Prim
eiros passos

 Removendo cartões de memória
Certifi que-se de que a câmera está desligada antes 
de abrir a tampa do compartimento de bateria.  
Pressione o cartão para dentro e depois solte-o 
lentamente.  O cartão poderá agora ser removido 
manualmente.

 Precauções
• O cartão de memória poderá pular fora se você 

soltá-lo imediatamente após o empurrar para 
dentro.

• Cartões de memória podem estar quentes após 
sua remoção da câmera.  Isto é normal e não indica 
um mau funcionamento.

 Precauções
• Formate os cartões de memória SD antes da 

primeira utilização, e assegure-se de reformatá-los 
após utilizá-los em um computador ou em outro 
dispositivo.  Para mais informações sobre formatação 
de cartões de memória, consulte a página 85.

• 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 autorizado 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 enquanto os dados estão sendo gravados nele 
ou eliminados do cartão.  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 câmera.

• A gravação de fi lmes pode ser interrompida com 
alguns tipos de cartão de memória SD.
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Inserindo um cartão de memória

 3 Feche a tampa do compartimento de 
bateria.

11

Inserindo um cartão de memória
Prim

eiros passos
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manualmente.

 Precauções
• O cartão de memória poderá pular fora se você 
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• Cartões de memória podem estar quentes após 
sua remoção da câmera.  Isto é normal e não indica 
um mau funcionamento.

 Precauções
• Formate os cartões de memória SD antes da 
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após utilizá-los em um computador ou em outro 
dispositivo.  Para mais informações sobre formatação 
de cartões de memória, consulte a página 85.

• 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 autorizado 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 enquanto os dados estão sendo gravados nele 
ou eliminados do cartão.  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 câmera.

• A gravação de fi lmes pode ser interrompida com 
alguns tipos de cartão de memória SD.

5

Carregando a bateria
Prim

eiros passos

 Precauções: Cuidados com a bateria
• Não cole adesivos ou outros objetos na bateria.  A não observância desta precaução poderá impossibilitar a 

sua remoção da câmera.
• Não coloque em curto-circuito os terminais da bateria.  Ela poderá superaquecer.
• Use somente baterias NP-45.  A não observância desta precaução poderá resultar no mau funcionamento da 

câmera.
• Não retire as etiquetas da bateria nem tente cortar ou descascar o seu envoltório externo.
• A bateria perde gradualmente sua carga quando não está em uso.  Carregue a bateria um ou dois dias antes 

de usá-la.
• Leia a documentação fornecida quanto a precauções adicionais relacionadas ao uso da bateria.

 Precaução: Vida útil da bateria
Uma diminuição visível no tempo em que a bateria conserva a carga indica que ela chegou ao fi m de sua vida 
útil, e que deve ser substituída.

 Precauções: Usando o carregador de baterias
• Desligue o carregador quando não estiver em uso.
• Limpe a sujeira dos terminais da bateria com um pano seco e limpo.  A não observância desta precaução 

poderá impedir o carregamento da bateria.
• O tempo para carregamento aumenta em temperaturas baixas.
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Inserindo um 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.

13

Prim
eiros passos

Ligando e desligando a câmera

Modo fotografar
Para ligar a câmera, abra completamente a 
tampa da lente.  A câmera desliga quando a 
tampa da lente é fechada.

Câmera ligada Câmera desligada

 Dica: Passando para o modo reproduzir
Pressione o botão  para iniciar a reprodução.  
Pressione 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 fechamento da tampa não corta totalmente a 

energia da câmera.

Modo reproduzir
Se a tampa da lente estiver fechada, a câmera 
poderá ser ligada no modo reproduzir 
pressionando o botão  por cerca de um 
segundo.

Com a tampa da lente fechada, pressionando 
o botão  durante a reprodução desligará a 
câmera.

 Dica: Passando para o modo fotografar
Pressione até a metade o botão do obturador para sair 
para o modo fotografar.  Pressione o botão  para 
retornar ao modo reproduzir.

 Dica: Desligamento automático
A câmera desligará automaticamente se nenhuma operação ocorrer no período de tempo selecionado no 
menu DESLIGAR AUT. (consulte a página 85).  Para ligar a câmera, feche e reabra a tampa da lente, ou pressione 
o botão  por cerca de um segundo. 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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Inserindo um 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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Prim
eiros passos
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tampa da lente é fechada.
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curso para retornar ao modo fotografar.
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• O fechamento da tampa não corta totalmente a 
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A câmera desligará automaticamente se nenhuma operação ocorrer no período de tempo selecionado no 
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5

Carregando a bateria
Prim

eiros passos

 Precauções: Cuidados com a bateria
• Não cole adesivos ou outros objetos na bateria.  A não observância desta precaução poderá impossibilitar a 

sua remoção da câmera.
• Não coloque em curto-circuito os terminais da bateria.  Ela poderá superaquecer.
• Use somente baterias NP-45.  A não observância desta precaução poderá resultar no mau funcionamento da 

câmera.
• Não retire as etiquetas da bateria nem tente cortar ou descascar o seu envoltório externo.
• A bateria perde gradualmente sua carga quando não está em uso.  Carregue a bateria um ou dois dias antes 

de usá-la.
• Leia a documentação fornecida quanto a precauções adicionais relacionadas ao uso da bateria.

 Precaução: Vida útil da bateria
Uma diminuição visível no tempo em que a bateria conserva a carga indica que ela chegou ao fi m de sua vida 
útil, e que deve ser substituída.

 Precauções: Usando o carregador de baterias
• Desligue o carregador quando não estiver em uso.
• Limpe a sujeira dos terminais da bateria com um pano seco e limpo.  A não observância desta precaução 

poderá impedir o carregamento da bateria.
• O tempo para carregamento aumenta em temperaturas baixas.
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Confi guração básica
Na primeira vez em que a câmera é ligada, é exibido um diálogo para seleção de idioma.  Confi gure 
a câmera conforme descrito abaixo (para informações sobre como acertar o relógio ou mudar o 
idioma, consulte a página 80).

 1 Escolha um idioma.

AJUSTAR NÃO

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 12 : 001.  1

2011
2010

2008
2007

2009
AM

DATA/HORA NÃO DEFINIDA

AJUSTAR NÃO

2.1 Pressione o seletor para 
esquerda 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 exibidos, realce o formato de data 
e pressione o seletor para cima ou para 
baixo.

2.2 Pressione MENU/OK.

15

Confi guração básica

Prim
eiros passos

 3 Escolha as opções de economia de 
energia.

GESTÃO BATERIA

ECON. BATERIA

Economizar energia para
prolongar a bateria

DESEMPENHO PRIORI.

AJUSTAR NÃO

3.1 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar uma 
das seguintes opções:
• ECON. BATERIA: Economiza a energia da 

bateria.
• DESEMPENHO PRIORI.: Detecção 

inteligente do rosto (pág. 21) é ligada e 
o MODO LCD (pág. 84) é defi nido em 
STANDARD para melhor qualidade de 
apresentação.

3.2 Pressione MENU/OK.

 Dica: O relógio da câmera
Se a bateria for removida 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 a bateria permaneceu na câmera por 
cerca de dez horas, ela poderá ser removida durante 
24 horas sem a necessidade de reiniciar o relógio, a 
seleção de idioma ou as opções de gerenciamento da 
energia.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Confi guração básica
Na primeira vez em que a câmera é ligada, é exibido um diálogo para seleção de idioma.  Confi gure 
a câmera conforme descrito abaixo (para informações sobre como acertar o relógio ou mudar o 
idioma, consulte a página 80).
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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 12 : 001.  1

2011
2010

2008
2007

2009
AM

DATA/HORA NÃO DEFINIDA

AJUSTAR NÃO

2.1 Pressione o seletor para 
esquerda 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 exibidos, realce o formato de data 
e pressione o seletor para cima ou para 
baixo.

2.2 Pressione MENU/OK.

15

Confi guração básica
Prim

eiros passos

 3 Escolha as opções de economia de 
energia.

GESTÃO BATERIA

ECON. BATERIA

Economizar energia para
prolongar a bateria

DESEMPENHO PRIORI.

AJUSTAR NÃO

3.1 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar uma 
das seguintes opções:
• ECON. BATERIA: Economiza a energia da 

bateria.
• DESEMPENHO PRIORI.: Detecção 

inteligente do rosto (pág. 21) é ligada e 
o MODO LCD (pág. 84) é defi nido em 
STANDARD para melhor qualidade de 
apresentação.

3.2 Pressione MENU/OK.

 Dica: O relógio da câmera
Se a bateria for removida 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 a bateria permaneceu na câmera por 
cerca de dez horas, ela poderá ser removida durante 
24 horas sem a necessidade de reiniciar o relógio, a 
seleção de idioma ou as opções de gerenciamento da 
energia.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.

5

Carregando a bateria
Prim

eiros passos

 Precauções: Cuidados com a bateria
• Não cole adesivos ou outros objetos na bateria.  A não observância desta precaução poderá impossibilitar a 

sua remoção da câmera.
• Não coloque em curto-circuito os terminais da bateria.  Ela poderá superaquecer.
• Use somente baterias NP-45.  A não observância desta precaução poderá resultar no mau funcionamento da 

câmera.
• Não retire as etiquetas da bateria nem tente cortar ou descascar o seu envoltório externo.
• A bateria perde gradualmente sua carga quando não está em uso.  Carregue a bateria um ou dois dias antes 

de usá-la.
• Leia a documentação fornecida quanto a precauções adicionais relacionadas ao uso da bateria.

 Precaução: Vida útil da bateria
Uma diminuição visível no tempo em que a bateria conserva a carga indica que ela chegou ao fi m de sua vida 
útil, e que deve ser substituída.

 Precauções: Usando o carregador de baterias
• Desligue o carregador quando não estiver em uso.
• Limpe a sujeira dos terminais da bateria com um pano seco e limpo.  A não observância desta precaução 

poderá impedir o carregamento da bateria.
• O tempo para carregamento aumenta em temperaturas baixas.
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16

Tirar Fotografi as no Modo  (Auto)
Esta seção descreve como tirar fotos no modo AUTO.  O modo AUTO é selecionado automaticamente 
na primeira vez em que a câmera é ligada; para informações sobre como retornar ao modo AUTO 
depois de fotografar em outros modos, consulte a página 31.

 1 Ligue a câmera.
Abra completamente a tampa da lente.

Câmera ligada

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

r

q w e

Indicador Descrição
(branco) Bateria parcialmente descarregada.
(branco) Bateria descarregada além da 

metade.
(vermelho) Bateria baixa. Carregue logo que 

possível.
(piscando em 
vermelho)

Bateria descarregada. Desligue a 
câmera e carregue a bateria.

Fotografi a básica e reprodução
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na primeira vez em que a câmera é ligada; para informações sobre como retornar ao modo AUTO 
depois de fotografar em outros modos, consulte a página 31.
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 2 Verifi que o nível da bateria.
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r

q w e
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câmera e carregue a bateria.

17

Tirar Fotografi as no Modo  (Auto)

Fotografi a básica e reprodução

 3 Enquadre a foto.
Posicione o assunto principal na área de 
focagem e use os botões de zoom para 
enquadrar a foto no monitor.

Aproxime o zoom 
usando o zoom 
ótico ou use o zoom 
digital (pág. 84) para 
aproximar mais o 
zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

Indicador de zoom

 Segurando a câmera
Segure fi rmemente a 
câmera com as duas 
mãos e encolha os 
cotovelos.  Mãos trêmulas 
ou instáveis poderão 
desfocar suas fotos.

Para evitar que as fotos 
fi quem desfocadas 
ou escuras demais 
(subexpostas), mantenha 
seus dedos e outros 
objetos longe da lente e 
do fl ash.

 Dica: Bloquear focagem
Use o bloqueio de focagem (pág. 23) para focalizar assuntos que não estejam nas marcas de focagem.

Prim
eiros passos

4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.

Prim
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Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta
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Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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Tirar Fotografi as no Modo  (Auto)
Esta seção descreve como tirar fotos no modo AUTO.  O modo AUTO é selecionado automaticamente 
na primeira vez em que a câmera é ligada; para informações sobre como retornar ao modo AUTO 
depois de fotografar em outros modos, consulte a página 31.
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Verifi que o nível da bateria no monitor.

r

q w e

Indicador Descrição
(branco) Bateria parcialmente descarregada.
(branco) Bateria descarregada além da 

metade.
(vermelho) Bateria baixa. Carregue logo que 

possível.
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câmera e carregue a bateria.
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Tirar Fotografi as no Modo  (Auto)
Fotografi a básica e reprodução

 3 Enquadre a foto.
Posicione o assunto principal na área de 
focagem e use os botões de zoom para 
enquadrar a foto no monitor.

Aproxime o zoom 
usando o zoom 
ótico ou use o zoom 
digital (pág. 84) para 
aproximar mais o 
zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

Indicador de zoom

 Segurando a câmera
Segure fi rmemente a 
câmera com as duas 
mãos e encolha os 
cotovelos.  Mãos trêmulas 
ou instáveis poderão 
desfocar suas fotos.

Para evitar que as fotos 
fi quem desfocadas 
ou escuras demais 
(subexpostas), mantenha 
seus dedos e outros 
objetos longe da lente e 
do fl ash.

 Dica: Bloquear focagem
Use o bloqueio de focagem (pág. 23) para focalizar assuntos que não estejam nas marcas de focagem.
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bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 
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Tirar Fotografi as no Modo  (Auto)

 A malha de enquadramento
Para exibir o melhor enquadramento (a malha de 
enquadramento) ou para visualizar ou ocultar outros 
indicadores no monitor, pressione o botão DISP/BACK.

Indicadores 
exibidos

Indicadores 
ocultos

Melhor 
enquadramento

Para usar o melhor enquadramento, posicione o 
assunto principal na interseção de duas linhas ou 
alinhe uma das linhas horizontais com o horizonte.  
Use o bloqueio de focagem (pág. 23) para 
focalizar assuntos que não estarão no centro do 
enquadramento na fotografi a fi nal.

 4 Focagem.
Pressione o botão do obturador até a 
metade do seu curso para focalizar o 
assunto principal nas marcas de focagem.

1/250 F4.21/250 F4.2

Marcas de focagem

Pressione 
até a 

metade

A câmera seleciona 
pequenas marcas 

de focagem e 
focaliza o assunto

Se a câmera puder realizar a focagem, ela 
emitirá um bipe duplo.

Se a câmera não puder realizar a focagem, 
as marcas de focagem aparecerão em 
vermelho e um indicador  aparecerá no 
monitor.  Altere a composição da foto ou 
use o bloqueio de focagem (pág. 23).

 Nota
A lente poderá emitir um ruído quando a câmera 
focalizar.  Isto é normal.

19

Tirar Fotografi as 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

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 de fl ash (pág. 26).
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Tirar Fotografi as no Modo  (Auto)
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 3 Enquadre a foto.
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focagem e use os botões de zoom para 
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usando o zoom 
ótico ou use o zoom 
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 Segurando a câmera
Segure fi rmemente a 
câmera com as duas 
mãos e encolha os 
cotovelos.  Mãos trêmulas 
ou instáveis poderão 
desfocar suas fotos.
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 Dica: Bloquear focagem
Use o bloqueio de focagem (pág. 23) para focalizar assuntos que não estejam nas marcas de focagem.
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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.

12 / 31 / 2050 10:00 AM

ISO 100

100-0001

ISO 100

100-0001

12 / 31 / 2050 10:00 AM
250 F4.2250 F4.2

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 gravação.

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.

AJUSTAR

APAGAR?

OK CANCEL.

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

 Dica: O menu reproduzir
Fotos podem ser também eliminadas através do 
menu reproduzir (pág. 40).

M
ais sobre fotografi a

21

 Detecção inteligente de rosto e remoção de olhos vermelhos
A detecção inteligente de rosto permite à câmera detectar automaticamente rostos humanos e ajustar foco e tempo 
de exposição para um rosto em qualquer lugar da imagem, para fotos que evidenciam retratos de pessoas.  Selecione 
retratos de grupos para evitar que a câmera focalize o plano de fundo.  A detecção inteligente de rosto oferece também 
uma opção de remoção de olhos vermelhos para remover os efeitos de "olhos vermelhos" causados pelo fl ash.

 1 Ligar a detecção inteligente de rosto.

1.1 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu fotografar.

AUTO

OFF

MODO FOTOGRAFAR

QUALID. IMAGEM

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

ISO
QUALID. FILME

N

1.2 Pressione o seletor para cima 
ou para baixo para realçar 

 DETECÇÃO ROSTO.

1.3 Pressione o seletor para a 
direita para exibir as opções de 
Detecção Inteligente do Rosto.

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

Opção Descrição

OFF Detecção inteligente do rosto e remoção 
de olhos vermelhos desativadas.

 ON 
 ON

Detecção inteligente do rosto e remoção 
de olhos vermelhos ativadas. Use com 
o fl ash.

 ON 
 OFF

Detecção inteligente do rosto ativada; 
remoção de olhos vermelhos desativada.

1.5 Pressione MENU/OK para 
selecionar a opção realçada e 
retornar ao modo fotografar.

  Um ícone  será exibido no 
monitor quando Detecção 
Inteligente do Rosto estiver 
ativada.

 2 Enquadre a foto.
Se um rosto for detectado, ele será indicado 
por uma borda verde.  Se houver mais de um 
rosto no enquadramento, a câmera selecionará 
o rosto mais próximo do centro; outros rostos 
serão indicados por bordas brancas.
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Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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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.
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12 / 31 / 2050 10:00 AM
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100-0001

ISO 100

100-0001

12 / 31 / 2050 10:00 AM
250 F4.2250 F4.2

NN
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para ver as fotos na ordem em 
que foram gravadas, e para 
esquerda para ver as fotos na 
ordem inversa de gravação.

Pressione o botão do obturador para sair do 
modo fotografar.
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seletor para esquerda para realçar OK 
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pressione MENU/OK.

 Dica: O menu reproduzir
Fotos podem ser também eliminadas através do 
menu reproduzir (pág. 40).

M
ais sobre fotografi a
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 Detecção inteligente de rosto e remoção de olhos vermelhos
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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:

Cabo USB

CD de software 
FinePix 
(IMPORTANTE: leia o 
Contrato de licença de 
usuário fi nal antes de 
abrir.)Bateria NP-45 

recarregável

Correia

 Colocação da correia
Coloque a correia conforme 
mostrado.

Manual do 
Proprietário (pode 
ser distribuído em CD 
em alguns países ou 
regiões)

Carregador de bateria 
BC-45W
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 Detecção inteligente de rosto e remoção de olhos vermelhos

Borda verde

 3 Focagem.
Pressione o botão do obturador 
até a metade do curso para 
ajustar foco e tempo de 
exposição do assunto dentro da 
borda verde.

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

Se  ON  ON estiver selecionada, a 
foto será processada para reduzir olhos 
vermelhos antes de ser gravada.

A ELIMINAR

 Detecção inteligente de rosto
A detecção inteligente de 
rosto é recomendada quando 
o temporizador é usado para 
retratos de grupo ou auto-
retratos (pág. 28). 

77

Quando uma foto tirada com detecção inteligente 
de rosto é exibida, a câmera pode selecionar 
automaticamente rostos para zoom de reprodução 
(pág. 37), apresentação de fotos (pág. 71), impressão 
(pág. 50), e recorte (pág. 74).

 Precauções
• Se nenhum rosto for detectado quando o botão do 

obturador for pressionado até a metade (pág. 91), a 
câmera focalizará o assunto no centro do monitor 
e os olhos vermelhos não serão removidos.  Se a 
câmera não puder detectar um rosto, desligue a 
detecção inteligente de rosto e use o bloqueio de 
focagem (pág. 23).

• Se a pessoa se mover quando o botão do obturador 
for pressionado, seu rosto poderá não estar na área 
indicada pela borda verde no momento em que a 
foto for tirada. 

• Em cada modo fotografar, a câmera detectará e 
fará a focagem dos rostos, mas a exposição será 
otimizada para toda a cena e não para a pessoa no 
retrato.

23

M
ais sobre fotografi a

Bloqueio de focagem
Para compor fotografi as com objetos descentralizados:

 1 Posicione o assunto nas marcas de 
focagem.

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

Pressione até a 
metade do curso

250 F4.2250 F4.2

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

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

250 F4.2250 F4.2

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

Pressione até o 
fi m do curso

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos
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Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
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Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Bloqueio de focagem

 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. 23) 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 
contrastantes).

25

M
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 Modo macro (Primeiro plano)
Para selecionar o modo macro, pressione o seletor para esquerda ( ).

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

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.

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Bloqueio de focagem

 Autofocagem
Embora apresente um sistema de autofocagem de alta precisão, a câmera poderá não ser capaz de focalizar 
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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 
contrastantes).

25

M
ais sobre fotografi a

 Modo macro (Primeiro plano)
Para selecionar o modo macro, pressione o seletor para esquerda ( ).

O ícone  aparece no 
monitor quando a câmera 
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Bloqueio de focagem
Para compor fotografi as com objetos descentralizados:

 1 Posicione o assunto nas marcas de 
focagem.

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

Pressione até a 
metade do curso

250 F4.2250 F4.2

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

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

250 F4.2250 F4.2

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

Pressione até o 
fi m do curso

Manual Z30.indd   39 11/3/09   4:10:37 PM



26

 Usando fl ash (Flash inteligente)
Quando o fl ash é usado, o sistema Flash inteligente da câmera analisa instantaneamente a cena, 
baseado em fatores como o brilho do assunto, sua posição no enquadramento e sua distância da 
câmera.  A liberação e a sensibilidade do fl ash são ajustadas para assegurar que o assunto principal 
tenha uma exposição correta e que também sejam preservados os efeitos da iluminação ambiente 
do plano secundário, mesmo em cenas interiores pouco iluminadas.  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.  Selecione uma das seguintes opções (algumas opções 
não estão disponíveis em todos os modos fotografar; consulte as restrições em outro documento 
fornecido):

Modo Descrição
AUTO (sem 

ícone) O fl ash dispara quando necessário.  Recomendado na maioria das situações.

 (fi ll fl ash) 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 
monitor em tempos de exposição lentos, para avisar que as fotos poderão fi car desfocadas.  
Recomenda-se o uso de um tripé.

 (slow sync)
Capture o assunto principal e também o plano secundário ao fotografar à noite (note que 
cenas sob luz forte poderão fi car superexpostas).  Se  for selecionado para  MODO 
FOTOGRAFAR, a velocidade do obturador poderá fi car lenta.  Use um tripé.

 Precaução
O fl ash poderá disparar várias vezes em cada fotografi a.  Não mova a câmera até completar a fotografi a.
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 Remoção de olhos vermelhos
Quando  ON está ligada para a detecção 
inteligente de rosto (pág. 21), a remoção de olhos 
vermelhos ( ) está disponível nos modos AUTO 
( ), fi ll fl ash ( ), e slow sync ( ).  A remoção 
de olhos vermelhos minimiza o efeito 
“olhos vermelhos” causado quando a luz 
do fl ash é refl etida da retina das pessoas, 
conforme mostrado na ilustração à 
direita.

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

O alto-falante da câmera, o indicador de disparo, 
o fl ash e as luzes do indicador e do temporizador 
serão desligados (note que o fl ash ainda disparará 
no modo ).  Os ajustes de fl ash e de volume (pág. 
84) não podem ser feitos com o modo silencioso 
ativado.  Para retornar à operação normal, pressione 
o botão DISP/BACK até que o ícone  desapareça.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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 Usando fl ash (Flash inteligente)
Quando o fl ash é usado, o sistema Flash inteligente da câmera analisa instantaneamente a cena, 
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no monitor.  Selecione uma das seguintes opções (algumas opções 
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Capture o assunto principal e também o plano secundário ao fotografar à noite (note que 
cenas sob luz forte poderão fi car superexpostas).  Se  for selecionado para  MODO 
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O fl ash poderá disparar várias vezes em cada fotografi a.  Não mova a câmera até completar a fotografi a.
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 Remoção de olhos vermelhos
Quando  ON está ligada para a detecção 
inteligente de rosto (pág. 21), a remoção de olhos 
vermelhos ( ) está disponível nos modos AUTO 
( ), fi ll fl ash ( ), e slow sync ( ).  A remoção 
de olhos vermelhos minimiza o efeito 
“olhos vermelhos” causado quando a luz 
do fl ash é refl etida da retina das pessoas, 
conforme mostrado na ilustração à 
direita.

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

O alto-falante da câmera, o indicador de disparo, 
o fl ash e as luzes do indicador e do temporizador 
serão desligados (note que o fl ash ainda disparará 
no modo ).  Os ajustes de fl ash e de volume (pág. 
84) não podem ser feitos com o modo silencioso 
ativado.  Para retornar à operação normal, pressione 
o botão DISP/BACK até que o ícone  desapareça.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Bloqueio de focagem
Para compor fotografi as com objetos descentralizados:

 1 Posicione o assunto nas marcas de 
focagem.

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

Pressione até a 
metade do curso

250 F4.2250 F4.2

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

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

250 F4.2250 F4.2

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

Pressione até o 
fi m do curso
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 Usando o temporizador

A câmera oferece quatro tipos de modo 
temporizador, os quais permitem retratos de 
grupo, auto-retratos e a redução da trepidação 
da câmera.

Ajustando o temporizador
O modo temporizador será alterado sempre que 
você pressionar .

O modo temporizador atual é 
exibido no monitor.

: A foto é tirada quando 
dois rostos fi cam 
próximos.

 : A foto é tirada quando 
todos os membros fi cam 
próximos.

: A foto é tirada depois de 
10 segundos.

: A foto é tirada depois de 2 
segundos.

TEMPORIZ. 2 PES.
A foto é tirada automaticamente quando dois 
rostos fi cam próximos.
Ajuste o modo temporizador para 

 TEMPORIZ. 2 PES. (pág. 28).
Pressione .  Sempre que você pressionar , o 
ajuste de  DISTÂNCIA será alterado.

 : PRÓXIMO
 : GRANDE PLANO

 : SUPER PRÓXIMO

DISTÂNCIA CANCELAR

Quanto mais ícones , mais próximos os dois 
rostos devem fi car ao tirar uma foto.
Assim que os dois rostos fi carem ainda 
mais próximos e os indicadores  forem 
completados, a contagem regressiva será 
iniciada.  Em seguida, a foto é automaticamente 
tirada.

 Dicas
• Pressionar DISP/BACK cancelará  TEMPORIZ. 2 

PES..
• Ajuste Modo macro (primeiro plano) ao tirar um 

auto-retrato segurando a câmera.
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TEMPORiZ. GRUPO
A foto é tirada automaticamente quando todos 
os membros fi cam próximos.
Ajuste o modo temporizador para 

 TEMPORiZ. GRUPO (pág. 28).
Pressione .  Sempre que você pressionar , o 
ajuste de  NÚMEROS será alterado.

O ajuste disponível para o 
Temporizador de grupo é de 1 a 
4 pessoas.

NÚMEROS CANCELAR

Assim que a câmera reconhecer o número 
defi nido de pessoas e os indicadores  forem 
completados, a contagem regressiva será 
iniciada.  Em seguida, a foto é automaticamente 
tirada.

 Dicas
• Pressionar DISP/BACK cancelará  TEMPORiZ. 

GRUPO.
• Ajuste Modo macro (primeiro plano) ao tirar um 

auto-retrato segurando a câmera.

10 SEG/ 2 SEG
Ajuste o modo temporizador para  10 SEG ou 

 2 SEG (pág. 28).

 1 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.

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

99

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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A câmera oferece quatro tipos de modo 
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TEMPORiZ. GRUPO
A foto é tirada automaticamente quando todos 
os membros fi cam próximos.
Ajuste o modo temporizador para 

 TEMPORiZ. GRUPO (pág. 28).
Pressione .  Sempre que você pressionar , o 
ajuste de  NÚMEROS será alterado.

O ajuste disponível para o 
Temporizador de grupo é de 1 a 
4 pessoas.

NÚMEROS CANCELAR

Assim que a câmera reconhecer o número 
defi nido de pessoas e os indicadores  forem 
completados, a contagem regressiva será 
iniciada.  Em seguida, a foto é automaticamente 
tirada.

 Dicas
• Pressionar DISP/BACK cancelará  TEMPORiZ. 

GRUPO.
• Ajuste Modo macro (primeiro plano) ao tirar um 

auto-retrato segurando a câmera.

10 SEG/ 2 SEG
Ajuste o modo temporizador para  10 SEG ou 
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Bloqueio de focagem
Para compor fotografi as com objetos descentralizados:

 1 Posicione o assunto nas marcas de 
focagem.

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

Pressione até a 
metade do curso

250 F4.2250 F4.2

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

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

250 F4.2250 F4.2

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

Pressione até o 
fi m do curso

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.

Manual Z30.indd   43 11/3/09   4:10:41 PM



30

 Usando o temporizador

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 inteligente de rosto
Como essa tecnologia assegura que os assuntos do 
retrato estejam focalizados, a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21) é recomendada ao usar o 
temporizador para retratos de grupos ou para auto-
retratos.  Para usar o temporizador com a detecção 
inteligente de rosto, ajuste o temporizador 
conforme descrito na etapa 1 e depois pressione 
o botão do obturador até o fi m do seu curso para 
ativar o temporizador.  A câmera detectará rostos 
enquanto o temporizador estiver em contagem 
regressiva e ajustará foco e tempo de exposição 
imediatamente antes do disparo.  Tenha o cuidado 
de não mover até que a foto seja gravada.
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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

OFF

MODO FOTOGRAFAR

QUALID. IMAGEM

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

ISO
QUALID. FILME

N

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.

M
AUTO
MANUAL

RECONHEC. CENA
NATURAL&

ANULARCONFIG.

Ajuste automático de 
definições ideais de 
acordo com ambiente

4 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o modo 
desejado.

5 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.

 Nota
Consulte as restrições em outro documento fornecido 
para o ajuste do modo fl ash.

Modos fotografar
 MANUAL

Selecione este modo para um controle completo 
dos ajustes da fotografi a, inclusive compensação 
de exposição (pág. 61), equilíbrio de brancos 
(pág. 62), e modo AF (pág. 66).

 AUTO
Selecione este modo para instantâneos nítidos e 
defi nidos (pg. 16).  Este modo é recomendado na 
maioria das situações.

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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 Usando o temporizador

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 inteligente de rosto
Como essa tecnologia assegura que os assuntos do 
retrato estejam focalizados, a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21) é recomendada ao usar o 
temporizador para retratos de grupos ou para auto-
retratos.  Para usar o temporizador com a detecção 
inteligente de rosto, ajuste o temporizador 
conforme descrito na etapa 1 e depois pressione 
o botão do obturador até o fi m do seu curso para 
ativar o temporizador.  A câmera detectará rostos 
enquanto o temporizador estiver em contagem 
regressiva e ajustará foco e tempo de exposição 
imediatamente antes do disparo.  Tenha o cuidado 
de não mover até que a foto seja gravada.

31

M
ais sobre fotografi a

 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

OFF

MODO FOTOGRAFAR

QUALID. IMAGEM

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

ISO
QUALID. FILME

N

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.

M
AUTO
MANUAL

RECONHEC. CENA
NATURAL&

ANULARCONFIG.

Ajuste automático de 
definições ideais de 
acordo com ambiente

4 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o modo 
desejado.

5 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.

 Nota
Consulte as restrições em outro documento fornecido 
para o ajuste do modo fl ash.

Modos fotografar
 MANUAL

Selecione este modo para um controle completo 
dos ajustes da fotografi a, inclusive compensação 
de exposição (pág. 61), equilíbrio de brancos 
(pág. 62), e modo AF (pág. 66).

 AUTO
Selecione este modo para instantâneos nítidos e 
defi nidos (pg. 16).  Este modo é recomendado na 
maioria das situações.

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Bloqueio de focagem
Para compor fotografi as com objetos descentralizados:

 1 Posicione o assunto nas marcas de 
focagem.

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

Pressione até a 
metade do curso

250 F4.2250 F4.2

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

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

250 F4.2250 F4.2

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

Pressione até o 
fi m do curso
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 Modo fotografar

 RECONHEC. CENA
Simplesmente ao apontar a câmera para o 
assunto, a câmera analisará e selecionará 
automaticamente a defi nição mais apropriada 
usando o reconhecimento de cena.

A câmera analisa um 
assunto com base no 
reconhecimento de cena 
e um ícone é exibido na 
parte inferior esquerda do 
monitor. (A ilustração mostra 

a análise da câmera de um assunto no retrato.)

Assunto Ícone Descrição

RETRATO Para retratos em tons suaves com 
tons naturais da pele.

PAISAGEM Para fotos nítidas de edifícios e 
paisagens à luz do dia.

NOITE
Para cenas à noite e cenas no crepúsculo, 
usando um ajuste de sensibilidade alto 
para minimizar o desfoque.

MACRO Para fotos nítidas em primeiro 
plano de fl ores, etc.

RETRATO EM 
CONTRALUZ

Para um assunto com iluminação 
por trás contra o sol, impedindo que 
o plano de fundo se torne escuro.

Assunto Ícone Descrição
RETRATO DE 

NOITE
Para um assunto em um local 
escuro, reduzindo o desfoque.

 Dica
Quando um assunto não puder ser analisado pela 
câmera, o modo  AUTO será ajustado.

 Notas
• A  Detecção Inteligente do Rosto estará 

automaticamente ativada.
• A câmera ajusta continuamente a focagem em um 

rosto ou área central do monitor.
• A focagem automática contínua emitirá som e o 

consumo da bateria aumentará.

 NATURAL & 
Este modo ajuda a assegurar bons resultados 
com assuntos iluminados por trás e em outras 
situações com iluminação difícil.  Toda vez em 
que o botão do obturador é pressionado, a 
câmera faz dois disparos: Um disparo sem fl ash 
para preservar a iluminação natural, seguido 
imediatamente de um segundo disparo com 
fl ash.  Não mova a câmera até que a fotografi a 
esteja completa.
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 Notas
• Não use fl ash onde a fotografi a com fl ash é proibida.  

O fl ash dispara mesmo no modo silencioso (pág. 27).
• Disponível apenas se houver memória sufi ciente 

para duas fotos.
• Disparos contínuos não estão disponíveis.

 LUZ NATURAL
Capture luz natural em interiores, sob pouca 
iluminação, ou onde não pode ser usado fl ash.  O 
fl ash é desligado e a sensibilidade aumenta para 
reduzir a desfocagem.

 MODO LEILÃO
Selecione este modo para combinar até quatro 
disparos consecutivos em uma única imagem 
com tamanho de 640 × 480 pixels ( ).  Este 
modo pode ser usado para gravar um objeto 
de diferentes ângulos, ao publicar fotos em um 
leilão da Internet.  Para tirar fotos no modo leilão:

1 Selecione  MODO LEILÃO (pág. 31).

2 Pressione o seletor para cima para 
exibir as seguintes opções de 
diagrama:

3

3

2

2

2 41 1

1

1

3 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para realçar uma opção.

4 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.

5 Tire uma foto.  A foto aparecerá 
no primeiro enquadramento do 
diagrama.

6 Pressione MENU/OK para tirar a 
segunda foto.  Repita etapas 5 e 6 
até que todos os enquadramentos 
estejam preenchidos.
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 Modo fotografar

 RECONHEC. CENA
Simplesmente ao apontar a câmera para o 
assunto, a câmera analisará e selecionará 
automaticamente a defi nição mais apropriada 
usando o reconhecimento de cena.

A câmera analisa um 
assunto com base no 
reconhecimento de cena 
e um ícone é exibido na 
parte inferior esquerda do 
monitor. (A ilustração mostra 

a análise da câmera de um assunto no retrato.)

Assunto Ícone Descrição

RETRATO Para retratos em tons suaves com 
tons naturais da pele.

PAISAGEM Para fotos nítidas de edifícios e 
paisagens à luz do dia.

NOITE
Para cenas à noite e cenas no crepúsculo, 
usando um ajuste de sensibilidade alto 
para minimizar o desfoque.

MACRO Para fotos nítidas em primeiro 
plano de fl ores, etc.

RETRATO EM 
CONTRALUZ

Para um assunto com iluminação 
por trás contra o sol, impedindo que 
o plano de fundo se torne escuro.

Assunto Ícone Descrição
RETRATO DE 

NOITE
Para um assunto em um local 
escuro, reduzindo o desfoque.

 Dica
Quando um assunto não puder ser analisado pela 
câmera, o modo  AUTO será ajustado.

 Notas
• A  Detecção Inteligente do Rosto estará 

automaticamente ativada.
• A câmera ajusta continuamente a focagem em um 

rosto ou área central do monitor.
• A focagem automática contínua emitirá som e o 

consumo da bateria aumentará.

 NATURAL & 
Este modo ajuda a assegurar bons resultados 
com assuntos iluminados por trás e em outras 
situações com iluminação difícil.  Toda vez em 
que o botão do obturador é pressionado, a 
câmera faz dois disparos: Um disparo sem fl ash 
para preservar a iluminação natural, seguido 
imediatamente de um segundo disparo com 
fl ash.  Não mova a câmera até que a fotografi a 
esteja completa.
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 Notas
• Não use fl ash onde a fotografi a com fl ash é proibida.  

O fl ash dispara mesmo no modo silencioso (pág. 27).
• Disponível apenas se houver memória sufi ciente 

para duas fotos.
• Disparos contínuos não estão disponíveis.

 LUZ NATURAL
Capture luz natural em interiores, sob pouca 
iluminação, ou onde não pode ser usado fl ash.  O 
fl ash é desligado e a sensibilidade aumenta para 
reduzir a desfocagem.

 MODO LEILÃO
Selecione este modo para combinar até quatro 
disparos consecutivos em uma única imagem 
com tamanho de 640 × 480 pixels ( ).  Este 
modo pode ser usado para gravar um objeto 
de diferentes ângulos, ao publicar fotos em um 
leilão da Internet.  Para tirar fotos no modo leilão:

1 Selecione  MODO LEILÃO (pág. 31).

2 Pressione o seletor para cima para 
exibir as seguintes opções de 
diagrama:

3

3

2

2

2 41 1

1

1

3 Pressione o seletor para esquerda ou 
para direita para realçar uma opção.

4 Pressione MENU/OK para selecionar a 
opção realçada.

5 Tire uma foto.  A foto aparecerá 
no primeiro enquadramento do 
diagrama.

6 Pressione MENU/OK para tirar a 
segunda foto.  Repita etapas 5 e 6 
até que todos os enquadramentos 
estejam preenchidos.
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Bloqueio de focagem
Para compor fotografi as com objetos descentralizados:

 1 Posicione o assunto nas marcas de 
focagem.

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

Pressione até a 
metade do curso

250 F4.2250 F4.2

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

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

250 F4.2250 F4.2

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

Pressione até o 
fi m do curso
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 RETRATO
Selecione este modo para retratos em tons 
suaves com tons naturais de pele. 

 PAISAGEM
Selecione este modo para fotos nítidas e 
defi nidas de prédios e paisagens à luz do dia.

 DESPORTO
Selecione este modo ao fotografar assuntos 
em movimento.  O modo disparo rápido ( ) 
é automaticamente selecionado, e é dada 
prioridade a tempos de exposição mais rápidos.

 NOITE
Um ajuste de sensibilidade alto é selecionado 
automaticamente para minimizar o desfoque em 
gravações de cenas à noite ou no crepúsculo.

 NOITE (TRIPÉ)
Velocidades do obturador lentas são usadas para 
gravar cenas à noite.  Recomenda-se o uso de 
um tripé para evitar trepidações da câmera.

 PÔR DO SOL
Selecione este método para gravar as cores vivas 
do nascente e do poente.

 NEVE
Selecione para fotos nítidas e defi nidas que 
capturem o brilho de cenas dominadas por neve 
brilhante.

 PRAIA
Selecione para fotos nítidas e defi nidas que 
capturem o brilho de praias iluminadas pelo sol.

 MUSEU
Selecione onde fotografi as com fl ash sejam 
proibidas, ou onde o som do obturador seja 
indesejável.  O fl ash, o alto-falante e o indicador 
de disparo desligam automaticamente.

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

 FESTA
Capture a iluminação do plano secundário sob 
condições de pouca luz.

35

 Modo fotografar

M
ais sobre fotografi a

 FLOR
Selecione para fotos vívidas a curta distância de 
fl ores.  A câmera focaliza na faixa macro e o fl ash 
desliga automaticamente.

 TEXTO
Tire fotos nítidas de textos ou desenhos 
impressos.  A câmera focaliza na faixa macro.

 ANTI-DESFOQUE (estabilização de foto)
Selecione este modo para tempos de exposição 
rápidos que reduzem a desfocagem causada por 
movimentos da câmera ou do assunto.

 FILME SUCESS.
Junte uma série de clips em um único fi lme 
(págs. 43–44).
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 Modo fotografar

 RETRATO
Selecione este modo para retratos em tons 
suaves com tons naturais de pele. 

 PAISAGEM
Selecione este modo para fotos nítidas e 
defi nidas de prédios e paisagens à luz do dia.

 DESPORTO
Selecione este modo ao fotografar assuntos 
em movimento.  O modo disparo rápido ( ) 
é automaticamente selecionado, e é dada 
prioridade a tempos de exposição mais rápidos.

 NOITE
Um ajuste de sensibilidade alto é selecionado 
automaticamente para minimizar o desfoque em 
gravações de cenas à noite ou no crepúsculo.

 NOITE (TRIPÉ)
Velocidades do obturador lentas são usadas para 
gravar cenas à noite.  Recomenda-se o uso de 
um tripé para evitar trepidações da câmera.

 PÔR DO SOL
Selecione este método para gravar as cores vivas 
do nascente e do poente.

 NEVE
Selecione para fotos nítidas e defi nidas que 
capturem o brilho de cenas dominadas por neve 
brilhante.

 PRAIA
Selecione para fotos nítidas e defi nidas que 
capturem o brilho de praias iluminadas pelo sol.

 MUSEU
Selecione onde fotografi as com fl ash sejam 
proibidas, ou onde o som do obturador seja 
indesejável.  O fl ash, o alto-falante e o indicador 
de disparo desligam automaticamente.

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

 FESTA
Capture a iluminação do plano secundário sob 
condições de pouca luz.
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 FLOR
Selecione para fotos vívidas a curta distância de 
fl ores.  A câmera focaliza na faixa macro e o fl ash 
desliga automaticamente.

 TEXTO
Tire fotos nítidas de textos ou desenhos 
impressos.  A câmera focaliza na faixa macro.

 ANTI-DESFOQUE (estabilização de foto)
Selecione este modo para tempos de exposição 
rápidos que reduzem a desfocagem causada por 
movimentos da câmera ou do assunto.

 FILME SUCESS.
Junte uma série de clips em um único fi lme 
(págs. 43–44).
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Bloqueio de focagem
Para compor fotografi as com objetos descentralizados:

 1 Posicione o assunto nas marcas de 
focagem.

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

Pressione até a 
metade do curso

250 F4.2250 F4.2

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

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

250 F4.2250 F4.2

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

Pressione até o 
fi m do curso
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M
ais sobre reprodução

Reprodução de uma imagem
Para ver no monitor a foto mais recente, 
pressione o botão .

12 / 31 / 2050 10:00 AM

ISO 100

100-0001

ISO 100

100-0001

12 / 31 / 2050 10:00 AM
250 F4.2250 F4.2

NN

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 gravação.  
Mantenha o seletor pressionado para 
chegar rapidamente à foto desejada.

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

1/13

2050

 12/31

12 / 31 / 2050
250 F4.2250 F4.2

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001
NN

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

Indicadores 
exibidos

Indicadores 
ocultos

Classifi car 
por data

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

Reprodução de uma imagem
Para ver no monitor a foto mais recente, 
pressione o botão .
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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 gravação.  
Mantenha o seletor pressionado para 
chegar rapidamente à foto desejada.

 Selecionando um formato de exibição
Pressione o botão DISP/BACK para percorrer os 
formatos de exibição da reprodução, conforme 
mostrado abaixo.
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por data

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

M
ais sobre reprodução

Pressione T para aproximar zoom nas 
imagens exibidas na reprodução de 
uma foto; pressione W para afastar 
zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

Indicador de zoom

Quando o zoom da foto é 
aproximado, o seletor pode ser usado 
para visualizar áreas da imagem não 
visíveis na exibição vigente.

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

Pressione DISP/BACK para sair do zoom.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da 
imagem.  Zoom de reprodução não está disponível 
com fotos tiradas no modo , com um tamanho da 
imagem  ou  imagens de blog.

 Detecção inteligente de rosto
Se a foto vigente foi tirada 
com a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21),  
aparecerá no monitor.  
Pressione o botão  para 
percorrer as pessoas detectadas pela detecção 
inteligente de rosto, ou use os botões W e T para 
aproximar e afastar o zoom, conforme descrito 
acima.

ZOOM ROSTO RETR.

Zoom na reprodução

Prim
eiros passos

4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.

Prim
eiros passos
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Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais
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Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
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bateria.

Aceso
Bateria 
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—
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Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais
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Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.
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bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.

Prim
eiros passos

4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
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Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação
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Insira a 
bateria.
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totalmente 
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Remova a 
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—

Piscando
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 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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M
ais sobre reprodução

Reprodução de uma imagem
Para ver no monitor a foto mais recente, 
pressione o botão .

12 / 31 / 2050 10:00 AM

ISO 100

100-0001

ISO 100

100-0001

12 / 31 / 2050 10:00 AM
250 F4.2250 F4.2

NN

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 gravação.  
Mantenha o seletor pressionado para 
chegar rapidamente à foto desejada.

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

1/13

2050

 12/31

12 / 31 / 2050
250 F4.2250 F4.2

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001
NN

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

Indicadores 
exibidos

Indicadores 
ocultos

Classifi car 
por data

 Nota
Fotos tiradas por outras câmeras são indicadas por um ícone  (“imagem de presente”) durante a reprodução.
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Reprodução de uma imagem
M
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Pressione T para aproximar zoom nas 
imagens exibidas na reprodução de 
uma foto; pressione W para afastar 
zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

Indicador de zoom

Quando o zoom da foto é 
aproximado, o seletor pode ser usado 
para visualizar áreas da imagem não 
visíveis na exibição vigente.

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

Pressione DISP/BACK para sair do zoom.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da 
imagem.  Zoom de reprodução não está disponível 
com fotos tiradas no modo , com um tamanho da 
imagem  ou  imagens de blog.

 Detecção inteligente de rosto
Se a foto vigente foi tirada 
com a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21),  
aparecerá no monitor.  
Pressione o botão  para 
percorrer as pessoas detectadas pela detecção 
inteligente de rosto, ou use os botões W e T para 
aproximar e afastar o zoom, conforme descrito 
acima.

ZOOM ROSTO RETR.

Zoom na reprodução
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Reprodução de uma imagem
M

ais sobre reprodução

Pressione T para aproximar zoom nas 
imagens exibidas na reprodução de 
uma foto; pressione W para afastar 
zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

Indicador de zoom

Quando o zoom da foto é 
aproximado, o seletor pode ser usado 
para visualizar áreas da imagem não 
visíveis na exibição vigente.

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

Pressione DISP/BACK para sair do zoom.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da 
imagem.  Zoom de reprodução não está disponível 
com fotos tiradas no modo , com um tamanho da 
imagem  ou  imagens de blog.

 Detecção inteligente de rosto
Se a foto vigente foi tirada 
com a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21),  
aparecerá no monitor.  
Pressione o botão  para 
percorrer as pessoas detectadas pela detecção 
inteligente de rosto, ou use os botões W e T para 
aproximar e afastar o zoom, conforme descrito 
acima.

ZOOM ROSTO RETR.

Zoom na reprodução

Prim
eiros passos

4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.

Prim
eiros passos

4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.
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Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais
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Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação
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Bateria não 
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Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
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Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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Reprodução de imagens múltiplas
Para mudar o número de imagens 
exibidas, pressione W quando 
aparecer no monitor uma imagem 
inteira.

Pressione o 
botão W para 

aumentar o 
número de fotos 

exibidas para 
duas, nove ou 

cem.

Pressione T para 
reduzir o número 
de imagens 
exibidas.

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001
NN

250
10 : 00  AM10 : 00  AM

250
12 / 31 / 2050

F4.2
12 / 31 / 2050

F4.2

Use o seletor para realçar as imagens, e pressione 
MENU/OK para ver a imagem realçada inteira. Na 
exibição de nove e de cem imagens, pressione 
o seletor para cima ou para baixo para ver mais 
fotos.

 Dica: Exibição de duas imagens
A exibição de duas imagens 
pode ser usada para comparar 
fotos tiradas nos modos 

 NATURAL & .

39

M
ais sobre reprodução

Classifi cação por data

1 Na reprodução de uma imagem, 
pressione DISP/BACK até que a tela 
classifi car por data seja exibida.
A foto exibida na 
reprodução de uma 
imagem permanece 
selecionada. 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 
ou para a direita para selecionar 
uma foto.

 Dicas: Rolagem rápida
• Pressione e segure o seletor para cima ou para baixo 

para percorrer as datas rapidamente.
• Pressione e segure o seletor para a esquerda ou para 

a direita para percorrer rapidamente as fotos tiradas 
na mesma data.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Reprodução de imagens múltiplas
Para mudar o número de imagens 
exibidas, pressione W quando 
aparecer no monitor uma imagem 
inteira.

Pressione o 
botão W para 

aumentar o 
número de fotos 

exibidas para 
duas, nove ou 

cem.

Pressione T para 
reduzir o número 
de imagens 
exibidas.
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100-0001100-0001
NN

250
10 : 00  AM10 : 00  AM
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12 / 31 / 2050

F4.2
12 / 31 / 2050
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exibição de nove e de cem imagens, pressione 
o seletor para cima ou para baixo para ver mais 
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A exibição de duas imagens 
pode ser usada para comparar 
fotos tiradas nos modos 

 NATURAL & .
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M
ais sobre reprodução
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� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
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� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.
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todo o manual.  As principais operações da 
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Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.

iii
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Reprodução de uma imagem
M

ais sobre reprodução

Pressione T para aproximar zoom nas 
imagens exibidas na reprodução de 
uma foto; pressione W para afastar 
zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

Indicador de zoom

Quando o zoom da foto é 
aproximado, o seletor pode ser usado 
para visualizar áreas da imagem não 
visíveis na exibição vigente.

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

Pressione DISP/BACK para sair do zoom.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da 
imagem.  Zoom de reprodução não está disponível 
com fotos tiradas no modo , com um tamanho da 
imagem  ou  imagens de blog.

 Detecção inteligente de rosto
Se a foto vigente foi tirada 
com a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21),  
aparecerá no monitor.  
Pressione o botão  para 
percorrer as pessoas detectadas pela detecção 
inteligente de rosto, ou use os botões W e T para 
aproximar e afastar o zoom, conforme descrito 
acima.

ZOOM ROSTO RETR.

Zoom na reprodução
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 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 
eliminar fotos no modo reprodução de uma imagem, consulte a página 20).  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.

TIPO DE PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS

FORMATAR PARA BLOG

APAGAR

ELIM. OLHOS VERM.

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.

TIPO DE PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS
FORMATAR PARA BLOG

APAGAR

ELIM. OLHOS VERM.

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 
opções do item selecionado 
(consulte pág. 41).

 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. 73).

• Se aparecer uma mensagem declarando que as 
imagens selecionadas fazem parte de uma ordem 
de impressão DPOF, pressione MENU/OK para eliminar 
as fotos.

41

 Eliminando fotos

M
ais sobre reprodução

� IMAGEM: Eliminando imagens selecionadas
Ao selecionar IMAGEM 
aparece o diálogo mostrado 
à direita.

APAGAR?

CANCELARSIM

Pressione o seletor para 
esquerda ou para direita 
para percorrer as fotos e 
pressione MENU/OK para 
eliminar a foto vigente 
(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 mostrada à 
direita. AJUSTAR

APAGAR TODAS?
PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

OK CANCEL.

Pressione MENU/OK para 
eliminar todas as fotos 
desprotegidas.

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

CANCELAR

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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 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 
eliminar fotos no modo reprodução de uma imagem, consulte a página 20).  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.

TIPO DE PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS

FORMATAR PARA BLOG

APAGAR

ELIM. OLHOS VERM.

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.

TIPO DE PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS
FORMATAR PARA BLOG

APAGAR

ELIM. OLHOS VERM.

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 
opções do item selecionado 
(consulte pág. 41).

 Dicas: Eliminando fotos
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• Fotos protegidas não podem ser eliminadas.  
Remova a proteção de qualquer foto que você 
queira eliminar (pág. 73).

• Se aparecer uma mensagem declarando que as 
imagens selecionadas fazem parte de uma ordem 
de impressão DPOF, pressione MENU/OK para eliminar 
as fotos.

41

 Eliminando fotos
M

ais sobre reprodução

� IMAGEM: Eliminando imagens selecionadas
Ao selecionar IMAGEM 
aparece o diálogo mostrado 
à direita.

APAGAR?

CANCELARSIM

Pressione o seletor para 
esquerda ou para direita 
para percorrer as fotos e 
pressione MENU/OK para 
eliminar a foto vigente 
(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 mostrada à 
direita. AJUSTAR

APAGAR TODAS?
PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

OK CANCEL.

Pressione MENU/OK para 
eliminar todas as fotos 
desprotegidas.

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

CANCELAR

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
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37

Reprodução de uma imagem
M

ais sobre reprodução

Pressione T para aproximar zoom nas 
imagens exibidas na reprodução de 
uma foto; pressione W para afastar 
zoom.

Pressione W para 
afastar o zoom

Pressione T para 
aproximar o zoom

Indicador de zoom

Quando o zoom da foto é 
aproximado, o seletor pode ser usado 
para visualizar áreas da imagem não 
visíveis na exibição vigente.

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

Pressione DISP/BACK para sair do zoom.

 Nota
A razão máxima de zoom varia com o tamanho da 
imagem.  Zoom de reprodução não está disponível 
com fotos tiradas no modo , com um tamanho da 
imagem  ou  imagens de blog.

 Detecção inteligente de rosto
Se a foto vigente foi tirada 
com a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21),  
aparecerá no monitor.  
Pressione o botão  para 
percorrer as pessoas detectadas pela detecção 
inteligente de rosto, ou use os botões W e T para 
aproximar e afastar o zoom, conforme descrito 
acima.

ZOOM ROSTO RETR.

Zoom na reprodução
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 Gravando fi lmes
O botão  pode ser usado para gravar fi lmes curtos em todos os modos fotografar, exceto .  
O som é gravado pelo microfone embutido; não cubra o microfone durante a gravação.

1 Enquadre a cena usando os 
botões de zoom.

Indicador de zoom

O zoom óptico não poderá ser ajustado 
uma vez iniciada a gravação.  O zoom digital 
poderá ser usado durante a gravação se SIM 
estiver selecionado na opção ZOOM DIGITAL 
do menu de confi guração (pág. 84).

 Selecionando o tamanho da imagem
Para selecionar o tamanho 
da imagem, pressione 
MENU/OK e selecione 

 QUALID. FILME.  
Selecione  (640 × 480 
pixels) para melhor qualidade,  (320 × 240 
pixels) para fi lmes mais longos.  Pressione MENU/
OK para retornar ao modo de gravação de fi lmes.

MODO FOTOGRAFAR

DISPARO RÁPIDO

ISO

QUALID. FILME

CONTÍNUO

FINEPIX COR

999m59s
99m59s

2 Pressione o botão  para 
iniciar a gravação.

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

3 Pressione novamente o 
botão  para terminar a 
gravação.  A gravação termina 
automaticamente quando o fi lme 
atinge sua duração máxima, ou quando a 
memória está cheia.

Film
es

42
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2 Pressione o botão  para 
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12sGRAV. GRAV. 
e o tempo 
restante são 
exibidos no 
monitor

3 Pressione novamente o 
botão  para terminar a 
gravação.  A gravação termina 
automaticamente quando o fi lme 
atinge sua duração máxima, ou quando a 
memória está cheia.
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Film
es

 Notas
• Veja abaixo informações sobre como gravar fi lmes 

no modo .
• O foco é ajustado ao iniciar a gravação; o tempo de 

exposição e o equilíbrio de brancos são ajustados 
automaticamente no decorrer da gravação.  As 
cores e o brilho da imagem podem variar daqueles 
exibidos antes do início da gravação.

 Filme sucessivo
Junte uma série de clips curtos num único fi lme.

1 Selecione  FILME SUCESS.  para 
 MODO FOTOGRAFAR (pág. 31).  As 

seguintes opções serão exibidas:

15

CONTINUAR

60

60

FILME SUCESSIVO

AJUSTAR CANCELAR

2 Selecione o tamanho da imagem 
e a duração total do fi lme 
completo.

Opção Tamanho da 
imagem

Duração 
máxima

 15 
320 × 240

15 s

 60 
60 s

 60 640 × 480

3 Pressione MENU/OK para entrar no 
modo de gravação de fi lme.

15sSTANDBYSTANDBY

Prim
eiros passos

4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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 Gravando fi lmes
O botão  pode ser usado para gravar fi lmes curtos em todos os modos fotografar, exceto .  
O som é gravado pelo microfone embutido; não cubra o microfone durante a gravação.

1 Enquadre a cena usando os 
botões de zoom.

Indicador de zoom

O zoom óptico não poderá ser ajustado 
uma vez iniciada a gravação.  O zoom digital 
poderá ser usado durante a gravação se SIM 
estiver selecionado na opção ZOOM DIGITAL 
do menu de confi guração (pág. 84).

 Selecionando o tamanho da imagem
Para selecionar o tamanho 
da imagem, pressione 
MENU/OK e selecione 

 QUALID. FILME.  
Selecione  (640 × 480 
pixels) para melhor qualidade,  (320 × 240 
pixels) para fi lmes mais longos.  Pressione MENU/
OK para retornar ao modo de gravação de fi lmes.

MODO FOTOGRAFAR

DISPARO RÁPIDO

ISO

QUALID. FILME

CONTÍNUO

FINEPIX COR

999m59s
99m59s

2 Pressione o botão  para 
iniciar a gravação.

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

3 Pressione novamente o 
botão  para terminar a 
gravação.  A gravação termina 
automaticamente quando o fi lme 
atinge sua duração máxima, ou quando a 
memória está cheia.

43

 Gravando fi lmes
Film

es

 Notas
• Veja abaixo informações sobre como gravar fi lmes 

no modo .
• O foco é ajustado ao iniciar a gravação; o tempo de 

exposição e o equilíbrio de brancos são ajustados 
automaticamente no decorrer da gravação.  As 
cores e o brilho da imagem podem variar daqueles 
exibidos antes do início da gravação.
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Junte uma série de clips curtos num único fi lme.
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60

FILME SUCESSIVO

AJUSTAR CANCELAR

2 Selecione o tamanho da imagem 
e a duração total do fi lme 
completo.

Opção Tamanho da 
imagem

Duração 
máxima

 15 
320 × 240

15 s

 60 
60 s

 60 640 × 480

3 Pressione MENU/OK para entrar no 
modo de gravação de fi lme.

15sSTANDBYSTANDBY
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 Gravando fi lmes

4 Pressione o botão  para iniciar 
a gravação de um clip.

12sGRAV. GRAV. e o tempo 
restante são exibidos no 
monitor.  O tempo restante 
será exibido em amarelo se 
for inferior a 5 s.

 Nota
Se um clip atingir sua duração máxima, a gravação 
terminará e os clips gravados até aquele ponto 
serão juntados em um único fi lme.

5 Pressione novamente o botão 
 para terminar o clip.  Repita 

as etapas 4 e 5 para gravar clips 
adicionais.  Para pausar, pressione 
o seletor para baixo.  Não insira ou remova 
cartões de memória enquanto a gravação 
estiver em pausa.  Enquanto a gravação estiver 
em pausa, a câmera poderá ser desligada, ou 
outros modos poderão ser selecionados.  A 
gravação poderá continuar conforme descrito 
abaixo.

 Sugestão: Visualizar o clipe mais recente
Quando um clipe é 
terminado, o primeiro 
fotograma aparece no 
monitor. Para visualizar o 
clipe, aperte o seletor para 
cima. Aperte DISP/BACK para tornar a gravar.

6 Pressione MENU/OK para parar a 
gravação e juntar os clips.

 Continuando a gravação
Para continuar um fi lme sucessivo em pausa, 
selecione  FILME SUCESS. para  MODO 
FOTOGRAFAR e realce CONTINUAR.  Pressione 
MENU/OK e continue gravando conforme descrito nas 
etapas 4–6.

 Sugestão: Durante a gravação
Quando a gravação é 
retomada, os três clipes mais 
recentes são apresentados 
no monitor, com o clipe mais 
recente no topo.

5s5s

TERMINAR

STANDBYSTANDBY

5sSTANDBY 5sSTANDBY

TERMINAR PAUSA
REPETIRPRÉ-VISUAL.

5sSTANDBY 5sSTANDBY

TERMINAR PAUSA
REPETIRPRÉ-VISUAL.
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 Visualizando fi lmes
Durante a reprodução (pág. 
36), os fi lmes são exibidos 
no monitor conforme 
mostrado à direita.

100-006

12 / 31 / 2050 10 : 00  AM
PLAYPLAY

Pressione o seletor para baixo para iniciar a 
reprodução.

15s

STOP PAUSA Barra de progresso

O progresso é 
mostrado no monitor.

Para interromper a reprodução, pressione o 
seletor para cima; para pausar a reprodução, 
pressione o seletor para baixo.  Pressione o 
seletor para esquerda ou para direita para ver 
outras imagens.  O volume pode ser ajustado no 
menu de confi guração (pág. 84).

 Dica: Eliminando fi lmes
Para eliminar fi lmes durante a reprodução, pressione 
uma vez o seletor para cima ( ) para interromper a 
reprodução, e depois pressione novamente o botão 

.

 Nota
Os movimentos rápidos para frente e para trás não 
estão disponíveis.

 Precauções
• Não obstrua o alto-falante durante a reprodução.
• Listas verticais ou horizontais podem aparecer em 

fi lmes contendo assuntos muito brilhantes.  Isto é 
normal e não indica um mau funcionamento.

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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 Gravando fi lmes

4 Pressione o botão  para iniciar 
a gravação de um clip.
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5s5s

TERMINAR

STANDBYSTANDBY

5sSTANDBY 5sSTANDBY
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5sSTANDBY 5sSTANDBY

TERMINAR PAUSA
REPETIRPRÉ-VISUAL.
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Perguntas e respostas sobre a câmera
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 Gravando fi lmes
Film

es

 Notas
• Veja abaixo informações sobre como gravar fi lmes 

no modo .
• O foco é ajustado ao iniciar a gravação; o tempo de 

exposição e o equilíbrio de brancos são ajustados 
automaticamente no decorrer da gravação.  As 
cores e o brilho da imagem podem variar daqueles 
exibidos antes do início da gravação.

 Filme sucessivo
Junte uma série de clips curtos num único fi lme.

1 Selecione  FILME SUCESS.  para 
 MODO FOTOGRAFAR (pág. 31).  As 

seguintes opções serão exibidas:

15

CONTINUAR

60

60

FILME SUCESSIVO

AJUSTAR CANCELAR

2 Selecione o tamanho da imagem 
e a duração total do fi lme 
completo.

Opção Tamanho da 
imagem

Duração 
máxima

 15 
320 × 240

15 s

 60 
60 s

 60 640 × 480

3 Pressione MENU/OK para entrar no 
modo de gravação de fi lme.

15sSTANDBYSTANDBY
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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. 71) a um grupo de pessoas.

1 Pressione  por aproximadamente um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte um cabo A/V (opcional), conforme mostrado abaixo.

Conecte o pino 
amarelo na tomada 
de entrada de vídeo

Conecte o pino 
branco na tomada 
de entrada de áudio

Insira na porta do adaptador 
de conexão múltipla

4 Sintonize a televisão ao canal de vídeo.
O monitor da câmera desliga e as fotos, os memos de voz e os fi lmes são 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.

 Nota
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.

Conexões
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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. 71) a um grupo de pessoas.

1 Pressione  por aproximadamente um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte um cabo A/V (opcional), conforme mostrado abaixo.

Conecte o pino 
amarelo na tomada 
de entrada de vídeo

Conecte o pino 
branco na tomada 
de entrada de áudio

Insira na porta do adaptador 
de conexão múltipla

4 Sintonize a televisão ao canal de vídeo.
O monitor da câmera desliga e as fotos, os memos de voz e os fi lmes são 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.

 Nota
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.

47

Conexões

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 aceites.

Conectando a câmera

1 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte o cabo USB fornecido conforme 
mostrado e ligue a impressora.

 USB aparecerá 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 rmação quando os ajustes 
estiverem completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52

Prim
eiros passos

4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.

Prim
eiros passos
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fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.
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Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
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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. 71) a um grupo de pessoas.

1 Pressione  por aproximadamente um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte um cabo A/V (opcional), conforme mostrado abaixo.

Conecte o pino 
amarelo na tomada 
de entrada de vídeo

Conecte o pino 
branco na tomada 
de entrada de áudio

Insira na porta do adaptador 
de conexão múltipla

4 Sintonize a televisão ao canal de vídeo.
O monitor da câmera desliga e as fotos, os memos de voz e os fi lmes são 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.

 Nota
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.

47

Conexões
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 aceites.

Conectando a câmera

1 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte o cabo USB fornecido conforme 
mostrado e ligue a impressora.

 USB aparecerá 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 rmação quando os ajustes 
estiverem completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.
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4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.

iii

Perguntas e respostas sobre a câmera
Ache os itens por tarefa.

Confi guração da câmera
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página
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no monitor?
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Compartilhando fotos
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Posso copiar minhas fotos para meu computador?
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computador
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Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.
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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 
cópia da foto vigente.

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

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir (pág. 50):

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

IMPRIMIR COM DATA

IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

IMPRIMIR DPOF

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

3 Pressione MENU/OK para exibir um 
diálogo de confi rmação.

IMPRIMIR DPOF ?
TOTAL: 9 FOLHAS

CANCELARSIM

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.
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Imprimindo fotos via USB

Conexões

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

Se a impressão for interrompida, desconecte o cabo 
USB da câmera, feche a tampa do compartimento 
da bateria, desligue a câmera e, em seguida, repita 
as etapas na página 47.

A IMPRIMIR

CANCELAR

 Desconectando a câmera
Confi rme se "A IMPRIMIR" não é exibido no monitor 
e desconecte o cabo USB.

 Notas
• 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 opção 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 página e qualidade de impressão.
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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 
cópia da foto vigente.

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

 IMPRESSÃO (DPOF) no menu reproduzir (pág. 50):

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

IMPRIMIR COM DATA

IMPRIMIR SEM DATA

PICTBRIDGE

IMPRIMIR DPOF

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

3 Pressione MENU/OK para exibir um 
diálogo de confi rmação.

IMPRIMIR DPOF ?
TOTAL: 9 FOLHAS

CANCELARSIM

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.
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Imprimindo fotos via USB
Conexões

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

Se a impressão for interrompida, desconecte o cabo 
USB da câmera, feche a tampa do compartimento 
da bateria, desligue a câmera e, em seguida, repita 
as etapas na página 47.

A IMPRIMIR

CANCELAR

 Desconectando a câmera
Confi rme se "A IMPRIMIR" não é exibido no monitor 
e desconecte o cabo USB.

 Notas
• 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 opção 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 página e qualidade de impressão.

47

Conexões
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 aceites.

Conectando a câmera

1 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte o cabo USB fornecido conforme 
mostrado e ligue a impressora.

 USB aparecerá 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 rmação quando os ajustes 
estiverem completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.
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Imprimindo fotos via USB

A opção  IMPRESSÃO (DPOF) do menu 
reproduzir pode ser usada para criar uma 
"ordem de impressão" digital para impressoras 
compatíveis com PictBridge (pág. 47) ou para 
dispositivos que aceitem DPOF.

 DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) é o formato 
padrão que permite que as fotos sejam 
impressas numa "ordem de impressão" 
armazenada na memória interna ou num cartão de 
memória.  As informações da ordem incluem as fotos 
que serão 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 
reproduzir, e pressione o multisseletor para cima 
ou para baixo para realçar COM DATA  ou 
SEM DATA.

MENU PLAYBACK

CONFIGURAÇÃO

IMPRESSÃO (DPOF)

TRANSIÇÃO
SEM DATA
REINICIAR TODAS

COM DATA

COM DATA : Imprime a data de 
gravação nas fotos.

SEM DATA: Imprime fotos sem a 
data.

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 ordem de impressão.

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

FOLHAS

DPOF: 00001

01

IMPRIMIR (DPOF)

AJUSTARIMAGEM

Número total de impressões

Número de cópias

Criando uma ordem de impressão DPOF
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Imprimindo fotos via USB

Conexões

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

4 O número total de impressões 
é exibido no monitor.  Pressione 
MENU/OK para sair.

As fotos da ordem de 
impressão vigente são 
indicadas por um ícone  
durante a reprodução. 10 : 00 AM12 / 31 / 2050

1/250 F4.21/250

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001
NN

12 / 31 / 2050
F4.2

� REINICIAR TODAS
Para cancelar a ordem 
de impressão vigente, 
selecione REINICIAR 
TODAS no menu 

 IMPRESSÃO (DPOF). 
A confi rmação mostrada à direita 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 memória contendo 
uma ordem de impressão 
criada por outra câmera, 
será exibida a mensagem 
mostrada à direita.  Pressione MENU/OK para 
cancelar a ordem de impressão; uma nova ordem 
de impressão deverá ser criada conforme descrito 
acima.

CANCELARSIM

REINICIAR  DPOF?

CANCELARSIM

REINICIAR  DPOF?

NÃOSIM

REINICIAR DPOF ?

NÃOSIM

REINICIAR DPOF ?
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Imprimindo fotos via USB

A opção  IMPRESSÃO (DPOF) do menu 
reproduzir pode ser usada para criar uma 
"ordem de impressão" digital para impressoras 
compatíveis com PictBridge (pág. 47) ou para 
dispositivos que aceitem DPOF.

 DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) é o formato 
padrão que permite que as fotos sejam 
impressas numa "ordem de impressão" 
armazenada na memória interna ou num cartão de 
memória.  As informações da ordem incluem as fotos 
que serão 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 
reproduzir, e pressione o multisseletor para cima 
ou para baixo para realçar COM DATA  ou 
SEM DATA.

MENU PLAYBACK

CONFIGURAÇÃO

IMPRESSÃO (DPOF)

TRANSIÇÃO
SEM DATA
REINICIAR TODAS

COM DATA

COM DATA : Imprime a data de 
gravação nas fotos.

SEM DATA: Imprime fotos sem a 
data.

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 ordem de impressão.

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

FOLHAS

DPOF: 00001

01

IMPRIMIR (DPOF)

AJUSTARIMAGEM

Número total de impressões

Número de cópias

Criando uma ordem de impressão DPOF
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Imprimindo fotos via USB
Conexões

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

4 O número total de impressões 
é exibido no monitor.  Pressione 
MENU/OK para sair.

As fotos da ordem de 
impressão vigente são 
indicadas por um ícone  
durante a reprodução. 10 : 00 AM12 / 31 / 2050

1/250 F4.21/250

ISO 100ISO 100

100-0001100-0001
NN

12 / 31 / 2050
F4.2

� REINICIAR TODAS
Para cancelar a ordem 
de impressão vigente, 
selecione REINICIAR 
TODAS no menu 

 IMPRESSÃO (DPOF). 
A confi rmação mostrada à direita 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 memória contendo 
uma ordem de impressão 
criada por outra câmera, 
será exibida a mensagem 
mostrada à direita.  Pressione MENU/OK para 
cancelar a ordem de impressão; uma nova ordem 
de impressão deverá ser criada conforme descrito 
acima.

CANCELARSIM

REINICIAR  DPOF?

CANCELARSIM

REINICIAR  DPOF?

NÃOSIM

REINICIAR DPOF ?

NÃOSIM

REINICIAR DPOF ?
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Conexões
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 aceites.

Conectando a câmera

1 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte o cabo USB fornecido conforme 
mostrado e ligue a impressora.

 USB aparecerá 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 rmação quando os ajustes 
estiverem completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.
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Visualizando fotos num computador
O software FinePixViewer fornecido pode ser usado para copiar fotos para um computador, onde elas poderão 
ser armazenadas, visualizadas, organizadas e impressas.  Antes de continuar, instale o FinePixViewer conforme 
descrito abaixo.  O FinePixViewer mais recente está disponível em http://www.fujifi lm.com/.  Nunca conecte a 
câmera ao computador antes da instalação estar completa.

Instalando o FinePixViewer
FinePixViewer está disponível nas versões Windows e Macintosh.  As instruções de instalação para Windows 
estão nas páginas 52–54 e as instruções de instalação para computadores Macintosh estão nas páginas 55–56.

Instalando o FinePixViewer: no Windows

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

SO Versões pré-instaladas de 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 (1.024 × 768 pixels ou mais com cor de 32 bits recomendado)

Outro
• 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
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Conexões

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

2 Inicie o computador.  Entre em uma conta com privilégios de administrador antes de continuar.

3 Encerre quaisquer aplicativos que possam estar em execução e insira o CD de instalação numa unidade 
de CD-ROM.

 Windows Vista
Se for apresentado um diálogo de execução automática, clique em SETUP.exe.  Será apresentado um 
diálogo “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 (note que o CD do Windows poderá ser necessário 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.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Visualizando fotos num computador
O software FinePixViewer fornecido pode ser usado para copiar fotos para um computador, onde elas poderão 
ser armazenadas, visualizadas, organizadas e impressas.  Antes de continuar, instale o FinePixViewer conforme 
descrito abaixo.  O FinePixViewer mais recente está disponível em http://www.fujifi lm.com/.  Nunca conecte a 
câmera ao computador antes da instalação estar completa.

Instalando o FinePixViewer
FinePixViewer está disponível nas versões Windows e Macintosh.  As instruções de instalação para Windows 
estão nas páginas 52–54 e as instruções de instalação para computadores Macintosh estão nas páginas 55–56.

Instalando o FinePixViewer: no Windows

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

SO Versões pré-instaladas de 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 (1.024 × 768 pixels ou mais com cor de 32 bits recomendado)

Outro
• 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
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Conexões

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

2 Inicie o computador.  Entre em uma conta com privilégios de administrador antes de continuar.

3 Encerre quaisquer aplicativos que possam estar em execução e insira o CD de instalação numa unidade 
de CD-ROM.

 Windows Vista
Se for apresentado um diálogo de execução automática, clique em SETUP.exe.  Será apresentado um 
diálogo “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 (note que o CD do Windows poderá ser necessário 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.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Conexões
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 aceites.

Conectando a câmera

1 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte o cabo USB fornecido conforme 
mostrado e ligue a impressora.

 USB aparecerá 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 rmação quando os ajustes 
estiverem completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.
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4 Se for solicitada a instalação do Windows Media Player ou do DirectX, siga as instruções na tela para 
concluir a instalação.

5 Quando solicitado, remova o CD instalador da unidade de CD-ROM e clique em Reiniciar para reiniciar 
o computador.  Guarde o CD instalador em um local seco e afastado da 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 57.
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Conexões

Instalando FinePixViewer: no Macintosh

1 Confi rme que o computador satisfaz os seguintes requisitos de sistema:
CPU PowerPC ou Intel

SO Versão pré-instalada do Mac OS X, versão 10.3.9–10.4 (visite http://www.fujifilm.com/ para obter mais 
informações)

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

2 Após iniciar o computador e encerrar quaisquer aplicativos que estejam sendo executados, 
introduza 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 
instalação.  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 Se for solicitada a instalação do Windows Media Player ou do DirectX, siga as instruções na tela para 
concluir a instalação.

5 Quando solicitado, remova o CD instalador da unidade de CD-ROM e clique em Reiniciar para reiniciar 
o computador.  Guarde o CD instalador em um local seco e afastado da 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 57.
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Conexões

Instalando FinePixViewer: no Macintosh

1 Confi rme que o computador satisfaz os seguintes requisitos de sistema:
CPU PowerPC ou Intel

SO Versão pré-instalada do Mac OS X, versão 10.3.9–10.4 (visite http://www.fujifilm.com/ para obter mais 
informações)

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

2 Após iniciar o computador e encerrar quaisquer aplicativos que estejam sendo executados, 
introduza 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 
instalação.  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.

47

Conexões
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 aceites.

Conectando a câmera

1 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte o cabo USB fornecido conforme 
mostrado e ligue a impressora.

 USB aparecerá 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 rmação quando os ajustes 
estiverem completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.
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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.

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

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

A instalação está agora terminada.  Passe para “Conectando a câmera” na página 57.
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Conexões

1 Se as fotos a copiar estiverem armazenadas 
em um cartão de memória, insira-o na câmera 
(pág. 9).  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 
memória interna ou no cartão de memória.  
Verifi que o nível da bateria.

2 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

3 Abra a tampa do compartimento da bateria.

4 Conecte o cabo USB fornecido, conforme 
mostrado, assegurando-se de inserir 
totalmente os conectores.  Conecte a câmera 
diretamente ao computador; não use hub 
nem teclado USB.

5 A transferência é iniciada.  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
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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.

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

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

A instalação está agora terminada.  Passe para “Conectando a câmera” na página 57.
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Conexões

1 Se as fotos a copiar estiverem armazenadas 
em um cartão de memória, insira-o na câmera 
(pág. 9).  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 
memória interna ou no cartão de memória.  
Verifi que o nível da bateria.

2 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

3 Abra a tampa do compartimento da bateria.

4 Conecte o cabo USB fornecido, conforme 
mostrado, assegurando-se de inserir 
totalmente os conectores.  Conecte a câmera 
diretamente ao computador; não use hub 
nem teclado USB.

5 A transferência é iniciada.  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
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Conexões
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 aceites.

Conectando a câmera

1 Pressione o botão  por aproximadamente 
um segundo para ligar a câmera.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria.

3 Conecte o cabo USB fornecido conforme 
mostrado e ligue a impressora.

 USB aparecerá 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 rmação quando os ajustes 
estiverem completos.

CANCELARSIM

IMPRIMIR IMAGENS
TOTAL: 9 FOLHAS

4 Pressione MENU/OK para iniciar a 
impressão.
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 Precauções
• Use apenas cartões de memória que tenham sido 

formatados na câmera e que contenham fotos 
tiradas com a câmera.  Se for inserido um cartão de 
memória contendo grande número de imagens, 
poderá haver um atraso até o FinePixVieweriniciar, 
e o FinePixViewerpoderá ser incapaz de importar e 
salvar imagens.  Use um leitor de cartão de memória 
para transferir fotos.

• Abrir ou fechar a tampa da lente durante a 
transferência poderá resultar na perda dos dados 
ou em danos na memória interna ou no cartão de 
memória.

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

• Em alguns casos, poderá não ser possível acessar 
fotografi as guardadas em um servidor de rede 
usando o FinePixViewer da mesma forma que em 
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
Depois de confi rmar se a transferência foi concluída, 
siga as instruções na tela para desconectar a câmera 
e o computador.  Feche a tampa do compartimento 
da bateria e desligue a câmera.

 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 “Programas e Funcionalidades” 
(Windows Vista) ou “Adicionar/Remover Programas” 
(outras versões do Windows) 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.

59

M
enus

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

Usando o menu fotografar

1 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu fotografar.

AUTO

OFF

MODO FOTOGRAFAR

QUALID. IMAGEM

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA

ISO
QUALID. FILME

N

 Nota
As opções exibidas no menu fotografar variam 
dependendo do modo de disparo.

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item 
desejado do menu.

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

M
AUTO
MANUAL

RECONHEC. CENA
NATURAL&

ANULARCONFIG.

Ajuste automático de 
definições ideais de 
acordo com ambiente

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

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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 Precauções
• Use apenas cartões de memória que tenham sido 

formatados na câmera e que contenham fotos 
tiradas com a câmera.  Se for inserido um cartão de 
memória contendo grande número de imagens, 
poderá haver um atraso até o FinePixVieweriniciar, 
e o FinePixViewerpoderá ser incapaz de importar e 
salvar imagens.  Use um leitor de cartão de memória 
para transferir fotos.

• Abrir ou fechar a tampa da lente durante a 
transferência poderá resultar na perda dos dados 
ou em danos na memória interna ou no cartão de 
memória.

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

• Em alguns casos, poderá não ser possível acessar 
fotografi as guardadas em um servidor de rede 
usando o FinePixViewer da mesma forma que em 
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
Depois de confi rmar se a transferência foi concluída, 
siga as instruções na tela para desconectar a câmera 
e o computador.  Feche a tampa do compartimento 
da bateria e desligue a câmera.

 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 “Programas e Funcionalidades” 
(Windows Vista) ou “Adicionar/Remover Programas” 
(outras versões do Windows) 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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O menu fotografar
O menu fotografar é usado para fazer ajustes de uma ampla variedade de condições da fotografi a.

Usando o menu fotografar

1 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu fotografar.

AUTO

OFF

MODO FOTOGRAFAR

QUALID. IMAGEM

DETECÇÃO ROSTO

MENU FOTOGRAFIA
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QUALID. FILME

N

 Nota
As opções exibidas no menu fotografar variam 
dependendo do modo de disparo.

2 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item 
desejado do menu.

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

M
AUTO
MANUAL

RECONHEC. CENA
NATURAL&

ANULARCONFIG.

Ajuste automático de 
definições ideais de 
acordo com ambiente

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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desejado do menu.

3 Pressione o seletor para direita 
para exibir as opções do item 
realçado.
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4 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar a opção 
desejada.

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27
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Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
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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:

Cabo USB

CD de software 
FinePix 
(IMPORTANTE: leia o 
Contrato de licença de 
usuário fi nal antes de 
abrir.)Bateria NP-45 

recarregável

Correia

 Colocação da correia
Coloque a correia conforme 
mostrado.

Manual do 
Proprietário (pode 
ser distribuído em CD 
em alguns países ou 
regiões)

Carregador de bateria 
BC-45W
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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. 31).

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

/

DETECÇÃO ROSTO Ativar ou desativar a Detecção Inteligente de Rosto e 
remoção de olhos vermelhos. (pág. 21).

 ON  ON /  ON  OFF / 
OFF OFF

COMPENSAÇÃO EXPOS. Ajuste o tempo de exposição para cenas brilhantes, 
escuras ou com alto contraste (pág. 61).

–2 VE a +2 VE em incrementos de 
1/3 VE

±0

EQUIL. BRANCOS Ajuste cores para diferentes fontes de luz (pág. 62). AUTO/ / / / / / AUTO

QUALID. IMAGEM Escolha tamanho e qualidade da imagem (pág. 62). F/ N/ 3 : 2/ / /
/

N

QUALID. FILME Escolha o tamanho da imagem para fi lmes (pág. 42). /

ISO Ajuste a sensibilidade ISO (pág. 63).  Escolha valores 
mais altos para assuntos pouco iluminados.

AUTO/ 1600 / 800 / 400 /  
200 / 100 / 64 

AUTO

FINEPIX COR Tire fotos em cores normais ou saturadas, ou em preto 
e branco (pág. 63). STD/ / STD

DISPARO RÁPIDO Escolha para uma resposta rápida do obturador (pág. 
64).

ON / NÃO NÃO

CONTÍNUO Tire uma série de fotos (pág. 64). / / /NÃO NÃO
MODO AF Controle a focagem da câmera (pág. 66). /

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera, como a escolha 
de um idioma e o ajuste de hora e data (pág. 80). / / / —
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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 EQUILÍBRIO DE BRANCOS
Para cores naturais, escolha um ajuste que combine 
com a fonte de luz (consulte o Glossário na página 
100 para uma explicação de "equilíbrio de brancos").

Opção Exibida

AUTO Equilíbrio de brancos ajustado 
automaticamente.
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), 
escolha a opção que combine com a fonte de luz.

 Nota
Os resultados variam conforme as condições da 
fotografi a.  Reproduza as fotos após o disparo para 
verifi car as cores no monitor.

 QUALIDADE DE IMAGEM
Escolha o tamanho e a qualidade em que as 
fotos serão gravadas.  Fotos grandes podem 
ser impressas em tamanho grande sem perda 
de qualidade; fotos pequenas requerem menos 
memória, possibilitando a gravação de mais fotos.

Opção Impressões no tamanho até
F 31 × 23 cm ( ) ou 31 × 21 cm ( 3 : 2).  

Escolha F para impressões de alta 
qualidade, 3 : 2 para fotos na proporção 
largura/altura de 3 : 2.

N

3 : 2

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

O número de fotos que podem ser tiradas nos 
ajustes vigentes (pág. 101) é exibido no monitor, 
à direita do ícone qualidade de imagem.

 Nota
A qualidade de imagem não é reiniciada quando 
a câmera é desligada, ou quando outro modo 
fotografar é selecionado.
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 Proporção largura/altura
As fotos tiradas com um ajuste de qualidade de 
imagem 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.

4 : 3 3 : 2

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz com 

.  Quando a iluminação é fraca, valores 
mais altos podem ser usados para reduzir a 
desfocagem; note, entretanto, que poderão 
aparecer manchas em fotos tiradas com 
sensibilidades altas.  Quando está selecionado 
AUTO, a câmera ajusta automaticamente a 
sensibilidade para as condições da fotografi a.

Ajustes diferentes de AUTO 
serão indicados por um 
ícone no monitor se você 
usar .

ISO 100
M      17NN      17

 FINEPIX COR
Aperfeiçoe o contraste e a saturação de cores, ou 
tire fotos em preto e branco.

Opção Exibida

-STANDARD
Contraste e saturação normais.  
Recomendada na maioria das 
situações.

-
DIAPOSIT.

Cor e contraste vívidos.  Escolha 
para fotos vívidas de fl ores, ou para 
realçar o verde e o azul de paisagens.  
Disponível somente nos modos , 

, , ,  e .
-P&B Tire fotos em preto e branco.

Outros ajustes afora -STANDARD são 
indicados por um ícone no monitor.

 Notas
• FINEPIX COR não é reiniciado quando a câmera 

é desligada, ou quando outro modo fotografar é 
selecionado.

• Dependendo do assunto fotografado, os efeitos de 
-DIAPOSIT. poderão não ser visíveis no monitor.
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 EQUILÍBRIO DE BRANCOS
Para cores naturais, escolha um ajuste que combine 
com a fonte de luz (consulte o Glossário na página 
100 para uma explicação de "equilíbrio de brancos").

Opção Exibida

AUTO Equilíbrio de brancos ajustado 
automaticamente.
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), 
escolha a opção que combine com a fonte de luz.

 Nota
Os resultados variam conforme as condições da 
fotografi a.  Reproduza as fotos após o disparo para 
verifi car as cores no monitor.

 QUALIDADE DE IMAGEM
Escolha o tamanho e a qualidade em que as 
fotos serão gravadas.  Fotos grandes podem 
ser impressas em tamanho grande sem perda 
de qualidade; fotos pequenas requerem menos 
memória, possibilitando a gravação de mais fotos.

Opção Impressões no tamanho até
F 31 × 23 cm ( ) ou 31 × 21 cm ( 3 : 2).  

Escolha F para impressões de alta 
qualidade, 3 : 2 para fotos na proporção 
largura/altura de 3 : 2.

N

3 : 2

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

O número de fotos que podem ser tiradas nos 
ajustes vigentes (pág. 101) é exibido no monitor, 
à direita do ícone qualidade de imagem.

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

63

O menu fotografar
M

enus

 Proporção largura/altura
As fotos tiradas com um ajuste de qualidade de 
imagem 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.

4 : 3 3 : 2

 ISO
Controle a sensibilidade da câmera à luz com 

.  Quando a iluminação é fraca, valores 
mais altos podem ser usados para reduzir a 
desfocagem; note, entretanto, que poderão 
aparecer manchas em fotos tiradas com 
sensibilidades altas.  Quando está selecionado 
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 FINEPIX COR
Aperfeiçoe o contraste e a saturação de cores, ou 
tire fotos em preto e branco.

Opção Exibida
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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 DISPARO RÁPIDO
Selecione ON para reduzir 
o tempo de focagem, 
assegurando uma resposta 
rápida do obturador.  A 
câmera focalizará distâncias 
de cerca de 1 m  até o infi nito.

 Notas
• A opção MODO LCD do menu de confi guração 

não está disponível quando o modo disparo rápido 
está ligado (pág. 84).

• A escolha de ON aumenta o consumo da bateria.  
Escolha OFF para economizar energia da bateria.

 CONTÍNUO (Disparos contínuos) 
Capture o movimento em 
uma série de fotos.

 Nota
O intervalo de tempo entre 
fotos varia com a velocidade do 
obturador.

�  CONTÍNUO:  CONT. S/LIMITE
A câmera tirará fotos enquanto o botão do 
obturador estiver pressionado.  A seqüência de 
fotos terminará quando o botão do obturador for 
liberado, ou quando a memória estiver cheia.

Botão do obturador 
pressionado

Botão do obturador 
liberado

Todas imagens gravadas

FINEPIX COR

MENU FOTOGRAFIA
AUTO

OFF

OFF

CONTÍNUO

DISPARO RÁPIDO

CONFIGURAÇÃO

ON
OFF

FINEPIX COR

MENU FOTOGRAFIA
AUTO

OFF

OFF

CONTÍNUO

DISPARO RÁPIDO

CONFIGURAÇÃO

ON
OFF

MENU FOTOGRAFIA

QUALID. FILME
ISO

CONTÍNUO
DISPARO RÁPIDO

FINEPIX COR NÃO

CONT. S/LIMITE
3 ÚLTIMOS
3 PRIMEIROS

MENU FOTOGRAFIA

QUALID. FILME
ISO

CONTÍNUO
DISPARO RÁPIDO

FINEPIX COR NÃO

CONT. S/LIMITE
3 ÚLTIMOS
3 PRIMEIROS
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�  CONTÍNUO:  3 ÚLTIMOS
Enquanto o botão do obturador está 
pressionado, a câmera tira até 40 fotos, mas 
somente as três últimas fotos são gravadas.

Botão do obturador 
pressionado

Botão do 
obturador liberado

Três últimas 
imagens gravadas

Até 40 imagens

�  CONTÍNUO:  3 PRIMEIROS
Enquanto o botão do obturador está 
pressionado, a câmera tira até três fotos.

 Notas:  3 ÚLTIMOS/  3 PRIMEIROS
• O foco e o tempo de exposição são determinados 

pela primeira imagem de cada série.
• O número de fotos que pode ser gravado depende 

da memória disponível.  Pode ser necessário mais 
tempo para gravar as fotos após a seqüência já 
estar concluída.  As fotos são 
exibidas no monitor durante 
o progresso da gravação.

MEMORIZARMEMORIZAR

 Nota: O temporizador
Se for usado o temporizador, somente uma foto será tirada quando  CONT. S/LIMITE ou  3 ÚLTIMOS 
estiver selecionado.

Manual Z30.indd   78 11/3/09   4:11:24 PM



64

O menu fotografar

 DISPARO RÁPIDO
Selecione ON para reduzir 
o tempo de focagem, 
assegurando uma resposta 
rápida do obturador.  A 
câmera focalizará distâncias 
de cerca de 1 m  até o infi nito.

 Notas
• A opção MODO LCD do menu de confi guração 

não está disponível quando o modo disparo rápido 
está ligado (pág. 84).

• A escolha de ON aumenta o consumo da bateria.  
Escolha OFF para economizar energia da bateria.

 CONTÍNUO (Disparos contínuos) 
Capture o movimento em 
uma série de fotos.

 Nota
O intervalo de tempo entre 
fotos varia com a velocidade do 
obturador.

�  CONTÍNUO:  CONT. S/LIMITE
A câmera tirará fotos enquanto o botão do 
obturador estiver pressionado.  A seqüência de 
fotos terminará quando o botão do obturador for 
liberado, ou quando a memória estiver cheia.

Botão do obturador 
pressionado

Botão do obturador 
liberado

Todas imagens gravadas

FINEPIX COR

MENU FOTOGRAFIA
AUTO

OFF

OFF

CONTÍNUO

DISPARO RÁPIDO

CONFIGURAÇÃO

ON
OFF

FINEPIX COR

MENU FOTOGRAFIA
AUTO

OFF

OFF

CONTÍNUO

DISPARO RÁPIDO

CONFIGURAÇÃO

ON
OFF

MENU FOTOGRAFIA

QUALID. FILME
ISO

CONTÍNUO
DISPARO RÁPIDO

FINEPIX COR NÃO

CONT. S/LIMITE
3 ÚLTIMOS
3 PRIMEIROS

MENU FOTOGRAFIA

QUALID. FILME
ISO

CONTÍNUO
DISPARO RÁPIDO

FINEPIX COR NÃO

CONT. S/LIMITE
3 ÚLTIMOS
3 PRIMEIROS

65

O menu fotografar
M

enus

�  CONTÍNUO:  3 ÚLTIMOS
Enquanto o botão do obturador está 
pressionado, a câmera tira até 40 fotos, mas 
somente as três últimas fotos são gravadas.

Botão do obturador 
pressionado

Botão do 
obturador liberado

Três últimas 
imagens gravadas

Até 40 imagens

�  CONTÍNUO:  3 PRIMEIROS
Enquanto o botão do obturador está 
pressionado, a câmera tira até três fotos.

 Notas:  3 ÚLTIMOS/  3 PRIMEIROS
• O foco e o tempo de exposição são determinados 

pela primeira imagem de cada série.
• O número de fotos que pode ser gravado depende 

da memória disponível.  Pode ser necessário mais 
tempo para gravar as fotos após a seqüência já 
estar concluída.  As fotos são 
exibidas no monitor durante 
o progresso da gravação.

MEMORIZARMEMORIZAR

 Nota: O temporizador
Se for usado o temporizador, somente uma foto será tirada quando  CONT. S/LIMITE ou  3 ÚLTIMOS 
estiver selecionado.

61

O menu fotografar
M

enus

 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
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(+) para aumentar o 
tempo de exposição

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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 MODO AF
No modo fotografar  
(pág. 31), esta opção 
controla a focagem da 
câmera quando a detecção 
inteligente de rosto está 
desligada (pág. 21).  Independentemente da 
opção selecionada, a câmera focalizará o assunto 
no centro do monitor quando o modo macro 
estiver ligado (pág. 25).

�  MODO AF:  CENTRO
A câmera focaliza o assunto 
no centro do monitor.  Esta 
opção pode ser usada com 
o bloqueio de focagem.

M

MENU FOTOGRAFIA

MODO AF

CONFIGURAÇÃO MULTI
CENTRO

MENU FOTOGRAFIA

MODO AF

CONFIGURAÇÃO MULTI
CENTRO

�  MODO AF:  MULTI
Quando o botão do obturador é pressionado 
até a metade do seu curso, a câmera detecta os 
assuntos de alto contraste próximos ao centro do 
monitor e seleciona automaticamente a área de 
focagem.

MM

Pressione até a 
metade do curso

Marcas da 
focagem

1/250 F4.21/250 F4.2

 Nota
A área de focagem não será exibida se a câmera não 
puder detectar o assunto.  Selecione  CENTRO 
e componha a foto usando o bloqueio de focagem 
(pág. 23).

67

M
enus

O menu reproduzir
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. 36).

2 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu reproduzir.

TIPO DE PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS

FORMATAR PARA BLOG

APAGAR

ELIM. OLHOS VERM.

MENU PLAYBACK

3 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item do 
menu desejado.

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

TIPO DE PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS
FORMATAR PARA BLOG

APAGAR

ELIM. OLHOS VERM.

MENU PLAYBACK

IMAGEM
TODAS IMAGENS

RETROCEDER

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 selecionadas 
(pág. 40).

TIPO DE 
PLAYBACK

Visualize as imagens de um tipo selecionado 
(pág. 68).

FORMATAR 
PARA BLOG

Processe imagens estáticas para colocar em um 
blog (pág. 68).

APRESENTAÇÃO 
FOTOS

Veja as fotos em apresentação sequencial (pág. 
71).

ELIM. OLHOS 
VERM.

Criar cópias com olhos vermelhos reduzidos (pág. 
71)

RODAR IMAGEM Rotacione as fotos (pág. 72).

PROTEGER Proteja as fotos de uma eliminação acidental (pág. 
73).

REENQUADRAR Crie cópias recortadas de fotos (pág. 74).

COPIAR Copie fotos entre a memória interna e um cartão 
de memória (pág. 75).

GRAVAÇÃO 
DE VOZ Adicione gravação de voz às fotos (pág. 77).

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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 MODO AF
No modo fotografar  
(pág. 31), esta opção 
controla a focagem da 
câmera quando a detecção 
inteligente de rosto está 
desligada (pág. 21).  Independentemente da 
opção selecionada, a câmera focalizará o assunto 
no centro do monitor quando o modo macro 
estiver ligado (pág. 25).

�  MODO AF:  CENTRO
A câmera focaliza o assunto 
no centro do monitor.  Esta 
opção pode ser usada com 
o bloqueio de focagem.

M

MENU FOTOGRAFIA

MODO AF

CONFIGURAÇÃO MULTI
CENTRO

MENU FOTOGRAFIA

MODO AF

CONFIGURAÇÃO MULTI
CENTRO

�  MODO AF:  MULTI
Quando o botão do obturador é pressionado 
até a metade do seu curso, a câmera detecta os 
assuntos de alto contraste próximos ao centro do 
monitor e seleciona automaticamente a área de 
focagem.

MM

Pressione até a 
metade do curso

Marcas da 
focagem

1/250 F4.21/250 F4.2

 Nota
A área de focagem não será exibida se a câmera não 
puder detectar o assunto.  Selecione  CENTRO 
e componha a foto usando o bloqueio de focagem 
(pág. 23).
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O menu reproduzir
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. 36).

2 Pressione MENU/OK para exibir o 
menu reproduzir.

TIPO DE PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS

FORMATAR PARA BLOG

APAGAR

ELIM. OLHOS VERM.

MENU PLAYBACK

3 Pressione o seletor para cima ou 
para baixo para realçar o item do 
menu desejado.

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

TIPO DE PLAYBACK

APRESENTAÇÃO FOTOS
FORMATAR PARA BLOG

APAGAR

ELIM. OLHOS VERM.

MENU PLAYBACK

IMAGEM
TODAS IMAGENS

RETROCEDER

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 selecionadas 
(pág. 40).

TIPO DE 
PLAYBACK

Visualize as imagens de um tipo selecionado 
(pág. 68).

FORMATAR 
PARA BLOG

Processe imagens estáticas para colocar em um 
blog (pág. 68).

APRESENTAÇÃO 
FOTOS

Veja as fotos em apresentação sequencial (pág. 
71).

ELIM. OLHOS 
VERM.

Criar cópias com olhos vermelhos reduzidos (pág. 
71)

RODAR IMAGEM Rotacione as fotos (pág. 72).

PROTEGER Proteja as fotos de uma eliminação acidental (pág. 
73).

REENQUADRAR Crie cópias recortadas de fotos (pág. 74).

COPIAR Copie fotos entre a memória interna e um cartão 
de memória (pág. 75).

GRAVAÇÃO 
DE VOZ Adicione gravação de voz às fotos (pág. 77).

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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Opção Descrição

TRANSIÇÃO Escolha a transição entre as fotos durante a 
reprodução (pág. 79).

EDIÇÃO  
DO FILME Crie uma cópia editada de um fi lme (pág. 79).

IMPRESSÃO 
(DPOF)

Selecione fotos para impressão em DPOF e em 
dispositivos compatíveis com PictBridge (pág. 48).

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera (pág. 80).

 TIPO DE PLAYBACK
Você pode exibir imagens de um tipo desejado.

Opção Exibe
FIXA Apenas fotos.

FILME Apenas fi lmes.
BLOG Apenas imagens de blog.
TUDO Todos os tipos de imagem.

 Precaução
Observe que as seguintes opções se aplicam a 
todas as imagens, independentemente da opção 
selecionada para  TIPO DE PLAYBACK.
•  APAGAR > TODAS IMAGENS: todas as imagens 

serão eliminadas.
•  IMPRESSÃO (DPOF) > REINICIAR TODAS: todas 

as ordens de impressão serão canceladas.
•  PROTEGER > REINICIAR TODAS: todas as 

imagens serão desprotegidas.

 FORMATAR PARA BLOG
É possível processar 
imagens estáticas para 
colocar em um blog.

FORMATAR PARA BLOG

GRAV CANCELAR TUDO

EFEITO
REENQUADRAR

1 Selecione a foto (arquivo) a ser 
processada.

2 A tela do menu de processamento 
é exibida.

FORMATO

DEFINIR CANCELAR

LUMINOSIDADE

COR
SÉPIA
ILUSTRAÇÃO

CONTRASTE

3 Selecione o menu.
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4 Pressione MENU/OK para abrir a 
tela de ajuste.  O tipo de tela 
varia, dependendo do menu 
selecionado.

5 Altere o ajuste.
Esta etapa é desnecessária em 
alguns menus.

6 Pressione MENU/OK para processar 
a imagem.
A imagem original permanece 
inalterada.

 Notas
• Pressione os botões W e T para aproximar ou afastar 

a foto e use o seletor para exibir a parte da foto que 
deseja salvar antes de processá-la. Pressione MENU/OK 
para recortar a foto e retornar à tela de seleção de 
imagem.

• O tamanho da imagem de blog pode ser ajustado 
no menu de confi guração.

• As cópias pequenas são salvas com nomes de 
arquivo que começam com “BLOG”.  Durante a 
reprodução, as cópias pequenas são indicadas por 
um ícone  e uma borda preta.  Cópias pequenas 
não podem ser recortadas novamente nem ser 
rotacionadas.
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Opção Descrição

TRANSIÇÃO Escolha a transição entre as fotos durante a 
reprodução (pág. 79).

EDIÇÃO  
DO FILME Crie uma cópia editada de um fi lme (pág. 79).

IMPRESSÃO 
(DPOF)

Selecione fotos para impressão em DPOF e em 
dispositivos compatíveis com PictBridge (pág. 48).

CONFIGURAÇÃO Faça a confi guração básica da câmera (pág. 80).

 TIPO DE PLAYBACK
Você pode exibir imagens de um tipo desejado.

Opção Exibe
FIXA Apenas fotos.

FILME Apenas fi lmes.
BLOG Apenas imagens de blog.
TUDO Todos os tipos de imagem.

 Precaução
Observe que as seguintes opções se aplicam a 
todas as imagens, independentemente da opção 
selecionada para  TIPO DE PLAYBACK.
•  APAGAR > TODAS IMAGENS: todas as imagens 

serão eliminadas.
•  IMPRESSÃO (DPOF) > REINICIAR TODAS: todas 

as ordens de impressão serão canceladas.
•  PROTEGER > REINICIAR TODAS: todas as 

imagens serão desprotegidas.

 FORMATAR PARA BLOG
É possível processar 
imagens estáticas para 
colocar em um blog.

FORMATAR PARA BLOG

GRAV CANCELAR TUDO

EFEITO
REENQUADRAR

1 Selecione a foto (arquivo) a ser 
processada.

2 A tela do menu de processamento 
é exibida.

FORMATO

DEFINIR CANCELAR

LUMINOSIDADE

COR
SÉPIA
ILUSTRAÇÃO

CONTRASTE

3 Selecione o menu.
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4 Pressione MENU/OK para abrir a 
tela de ajuste.  O tipo de tela 
varia, dependendo do menu 
selecionado.

5 Altere o ajuste.
Esta etapa é desnecessária em 
alguns menus.

6 Pressione MENU/OK para processar 
a imagem.
A imagem original permanece 
inalterada.

 Notas
• Pressione os botões W e T para aproximar ou afastar 

a foto e use o seletor para exibir a parte da foto que 
deseja salvar antes de processá-la. Pressione MENU/OK 
para recortar a foto e retornar à tela de seleção de 
imagem.

• O tamanho da imagem de blog pode ser ajustado 
no menu de confi guração.

• As cópias pequenas são salvas com nomes de 
arquivo que começam com “BLOG”.  Durante a 
reprodução, as cópias pequenas são indicadas por 
um ícone  e uma borda preta.  Cópias pequenas 
não podem ser recortadas novamente nem ser 
rotacionadas.
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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� Lista de opções do menu de processamento
Menu Funções Ajustes Padrão de fábrica

 FORMATO*1 Recorta uma imagem para alterar a proporção largura/altura.

Imagem ampla: 4:1, 8:3,
16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 1:3

Imagem ampla: 
4:3

Imagem alta: 3:4Imagem alta: 3:1, 4:3, 1:1,
3:4, 2:3, 9:16, 3:8, 1:4

LUMINOSIDADE Altera o brilho de uma imagem. -5 para +5 0
CONTRASTE Altera o contraste de uma imagem. -5 para +5 0

COR Enfatiza as cores vermelha e azul de uma imagem. + 
aumenta a cor vermelha; - aumenta a cor azul.

-5 para +5 0

SÉPIA Converte uma imagem em preto e branco ou sépia. 0 para 5 0
ILUSTRAÇÃO Aplica um efeito de desenho a uma imagem. — —
EFEITO PINTURA Aplica um efeito de pintura a uma imagem. — —
EFEITO MINIATURA Aplica um efeito de miniatura a uma imagem, como uma paisagem. — —

ZOOM
Aplica um efeito de zoom a uma imagem.  Se uma imagem 
for tirada com a Detecção Inteligente do Rosto ativada, o 
efeito será aproximar um rosto.

— —

 SOMBRA*1 Aplica um efeito de sombra à borda de uma imagem.  Uma 
cor pode ser selecionada.*2

8 tipos FFFFFF

 RECORTE DIAGONAL*1 Recorta a imagem em formato de diamante e aplica um efeito de 
sombra à borda de uma imagem. Uma cor pode ser selecionada.*2

8 tipos FFFFFF

MOSAICO DE ROSTO

Aplica um efeito de mosaico aos rostos de uma imagem. Se 
a imagem for tirada com a Detecção Inteligente do Rosto 
ativada, o efeito poderá ser aplicado a até 4 rostos. Se a 
imagem for tirada com a Detecção Inteligente do Rosto 
desativada, o efeito será aplicado ao centro da imagem.

0 para 5 0

*1 Quando um menu  for usado, outros menus não poderão ser usados para a imagem.
*2 Cada ajuste será descrito por códigos de cores HTML que são úteis para corresponder a cor do plano de fundo de uma 

página inicial ou blog (pág. 101).
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 APRESENTAÇÃO FOTOS
Veja as fotos em uma apresentação de fotos 
automática.  Após escolher a música de fundo, 
selecione o tipo de apresentação e pressione 
MENU/OK para iniciar.  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 continuará quando o fi lme terminar.  
A apresentação poderá ser interrompida a 
qualquer momento pressionando MENU/OK.

Opção Exibida

NORMAL Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para voltar ou para 
pular uma imagem.  Selecione 
INTENSIDADE para desvanecer a 
luz na transição entre imagens.

INTENSIDADE

NORMAL Como acima, exceto que a câmera 
aproxima automaticamente os 
rostos selecionados com a detecção 
inteligente de rosto. 

INTENSIDADE 

MÚLTIPLO Exiba várias fotos de uma só vez.
VIS. SCRAP 

BOOK
Igual a MÚLTIPLO, exceto que as 
fotos são escolhidas ao acaso.

SELECIONAR 
BGM Escolha uma música de fundo.

 ELIM. OLHOS VERM.
Esta opção é usada com fotografi as tiradas 
usando a Detecção Inteligente de Rosto para 
criar cópias que tenham sido processadas para 
remover olhos vermelhos.

1 Reproduza a fotografi a no monitor (as 
fotografi as tiradas com Detecção Inteligente 
de Rosto são assinaladas com um ícone ) e 
selecione  ELIM. OLHOS VERM. no menu 
de reprodução (pág. 37).

SIM CANCELAR

REMOVER?

2 Pressione MENU/OK. A mensagem 
mostrada em baixo à esquerda será 
apresentada enquanto a câmera 
analisa a imagem; se forem detectados olhos 
vermelhos, a mensagem mostrada em baixo 
à direita será apresentada enquanto a câmera 
processa a imagem para criar uma cópia com 
olhos vermelhos reduzidos.
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� Lista de opções do menu de processamento
Menu Funções Ajustes Padrão de fábrica

 FORMATO*1 Recorta uma imagem para alterar a proporção largura/altura.

Imagem ampla: 4:1, 8:3,
16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 1:3

Imagem ampla: 
4:3

Imagem alta: 3:4Imagem alta: 3:1, 4:3, 1:1,
3:4, 2:3, 9:16, 3:8, 1:4

LUMINOSIDADE Altera o brilho de uma imagem. -5 para +5 0
CONTRASTE Altera o contraste de uma imagem. -5 para +5 0

COR Enfatiza as cores vermelha e azul de uma imagem. + 
aumenta a cor vermelha; - aumenta a cor azul.

-5 para +5 0

SÉPIA Converte uma imagem em preto e branco ou sépia. 0 para 5 0
ILUSTRAÇÃO Aplica um efeito de desenho a uma imagem. — —
EFEITO PINTURA Aplica um efeito de pintura a uma imagem. — —
EFEITO MINIATURA Aplica um efeito de miniatura a uma imagem, como uma paisagem. — —

ZOOM
Aplica um efeito de zoom a uma imagem.  Se uma imagem 
for tirada com a Detecção Inteligente do Rosto ativada, o 
efeito será aproximar um rosto.

— —

 SOMBRA*1 Aplica um efeito de sombra à borda de uma imagem.  Uma 
cor pode ser selecionada.*2

8 tipos FFFFFF

 RECORTE DIAGONAL*1 Recorta a imagem em formato de diamante e aplica um efeito de 
sombra à borda de uma imagem. Uma cor pode ser selecionada.*2

8 tipos FFFFFF

MOSAICO DE ROSTO

Aplica um efeito de mosaico aos rostos de uma imagem. Se 
a imagem for tirada com a Detecção Inteligente do Rosto 
ativada, o efeito poderá ser aplicado a até 4 rostos. Se a 
imagem for tirada com a Detecção Inteligente do Rosto 
desativada, o efeito será aplicado ao centro da imagem.

0 para 5 0

*1 Quando um menu  for usado, outros menus não poderão ser usados para a imagem.
*2 Cada ajuste será descrito por códigos de cores HTML que são úteis para corresponder a cor do plano de fundo de uma 

página inicial ou blog (pág. 101).
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 APRESENTAÇÃO FOTOS
Veja as fotos em uma apresentação de fotos 
automática.  Após escolher a música de fundo, 
selecione o tipo de apresentação e pressione 
MENU/OK para iniciar.  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 continuará quando o fi lme terminar.  
A apresentação poderá ser interrompida a 
qualquer momento pressionando MENU/OK.

Opção Exibida

NORMAL Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para voltar ou para 
pular uma imagem.  Selecione 
INTENSIDADE para desvanecer a 
luz na transição entre imagens.

INTENSIDADE

NORMAL Como acima, exceto que a câmera 
aproxima automaticamente os 
rostos selecionados com a detecção 
inteligente de rosto. 

INTENSIDADE 

MÚLTIPLO Exiba várias fotos de uma só vez.
VIS. SCRAP 

BOOK
Igual a MÚLTIPLO, exceto que as 
fotos são escolhidas ao acaso.

SELECIONAR 
BGM Escolha uma música de fundo.

 ELIM. OLHOS VERM.
Esta opção é usada com fotografi as tiradas 
usando a Detecção Inteligente de Rosto para 
criar cópias que tenham sido processadas para 
remover olhos vermelhos.

1 Reproduza a fotografi a no monitor (as 
fotografi as tiradas com Detecção Inteligente 
de Rosto são assinaladas com um ícone ) e 
selecione  ELIM. OLHOS VERM. no menu 
de reprodução (pág. 37).

SIM CANCELAR

REMOVER?

2 Pressione MENU/OK. A mensagem 
mostrada em baixo à esquerda será 
apresentada enquanto a câmera 
analisa a imagem; se forem detectados olhos 
vermelhos, a mensagem mostrada em baixo 
à direita será apresentada enquanto a câmera 
processa a imagem para criar uma cópia com 
olhos vermelhos reduzidos.
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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A DETECTAR

ANULAR

A ELIMINAR

 Notas
• Os olhos vermelhos poderão não ser removidos 

se a câmera for incapaz de detectar um rosto ou 
se o rosto estiver de perfi l. Os resultados diferem 
conforme o cenário. Os olhos vermelhos não 
poderão ser removidos de fotografi as que já 
tenham sido processadas usando a remoção de 
olhos vermelhos ou fotografi as criadas com outros 
aparelhos.

• A quantidade de tempo necessário para processar a 
imagem varia com o número de rostos detectados.

• As cópias criadas com  ELIM. OLHOS VERM. são 
assinaladas por um ícone  durante a reprodução.

 RODAR IMAGEM
Por padrão, fotos tiradas 
com orientação de altura 
são exibidas com orientação 
de largura.  Use esta opção 
para exibir no monitor as 
fotos em sua orientação correta.  Ela não tem 
efeito em fotos exibidas em um computador ou 
em outro dispositivo.

 Notas
• Fotos protegidas não podem ser rotacionadas.  

Remova a proteção antes de rotacioná-las (pág. 73).
• A câmera não pode rotacionar fotos criadas com 

outros dispositivos.

1 Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para exibir a foto 
desejada no monitor.

CANCELARAJUSTAR

ROTAÇÃO DE IMAGEM

CANCELARAJUSTAR

ROTAÇÃO DE IMAGEM

73

O menu reproduzir

M
enus

2 Pressione o seletor para baixo 
para rotacionar a foto 90 ° no 
sentido horário, e para cima para 
rotacioná-la 90 ° no sentido anti-
horário.

3 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 
estará automaticamente rotacionada.

 PROTEGER
Proteja fotos de eliminação acidental.  As 
seguintes opções estão disponíveis.

� IMAGEM
Proteja as fotos selecionadas.

1 Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para exibir a foto 
desejada.

 PROTEGER OK?

CANCELARSIM

Foto não protegida

DESPROTEGER OK?

CANCELARSIM

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 proteger 
imagens adicionais.  Pressione 
DISP/BACK para sair quando a 
operação estiver completa.
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A DETECTAR

ANULAR

A ELIMINAR

 Notas
• Os olhos vermelhos poderão não ser removidos 

se a câmera for incapaz de detectar um rosto ou 
se o rosto estiver de perfi l. Os resultados diferem 
conforme o cenário. Os olhos vermelhos não 
poderão ser removidos de fotografi as que já 
tenham sido processadas usando a remoção de 
olhos vermelhos ou fotografi as criadas com outros 
aparelhos.

• A quantidade de tempo necessário para processar a 
imagem varia com o número de rostos detectados.

• As cópias criadas com  ELIM. OLHOS VERM. são 
assinaladas por um ícone  durante a reprodução.

 RODAR IMAGEM
Por padrão, fotos tiradas 
com orientação de altura 
são exibidas com orientação 
de largura.  Use esta opção 
para exibir no monitor as 
fotos em sua orientação correta.  Ela não tem 
efeito em fotos exibidas em um computador ou 
em outro dispositivo.

 Notas
• Fotos protegidas não podem ser rotacionadas.  

Remova a proteção antes de rotacioná-las (pág. 73).
• A câmera não pode rotacionar fotos criadas com 

outros dispositivos.

1 Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para exibir a foto 
desejada no monitor.

CANCELARAJUSTAR

ROTAÇÃO DE IMAGEM

CANCELARAJUSTAR

ROTAÇÃO DE IMAGEM
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2 Pressione o seletor para baixo 
para rotacionar a foto 90 ° no 
sentido horário, e para cima para 
rotacioná-la 90 ° no sentido anti-
horário.

3 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 
estará automaticamente rotacionada.

 PROTEGER
Proteja fotos de eliminação acidental.  As 
seguintes opções estão disponíveis.

� IMAGEM
Proteja as fotos selecionadas.

1 Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para exibir a foto 
desejada.

 PROTEGER OK?

CANCELARSIM

Foto não protegida

DESPROTEGER OK?

CANCELARSIM

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 proteger 
imagens adicionais.  Pressione 
DISP/BACK para sair quando a 
operação estiver completa.
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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� PROTEGER TODAS
Pressione MENU/OK para 
proteger todas as fotos, ou 
pressione DISP/BACK para sair 
sem alterar a situação das 
fotos.

CONFIGURAR TODAS?
PODE DEMORAR ALGUM TEMPO

CANCELARSIM

� REINICIAR TODAS
Pressione MENU/OK para 
remover 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 
aparecerá no monitor 
enquanto a operação 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. 85).

 REENQUADRAR
Para criar uma cópia recortada de uma foto, 
reproduza novamente a foto e selecione  
REENQUADRAR no menu reproduzir (pág. 67).

1 Pressione os botões de zoom para aproximar 
e afastar, e use o seletor para percorrer a foto 
até que a parte desejada seja exibida (para sair 
para a reprodução de uma única imagem sem 
criar uma cópia recortada, pressione DISP/
BACK).

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

REENQUADRAR

CANCELARSIM

Indicador de zoom

 Dica: Detecção inteligente de rosto
Se a foto foi tirada com 
a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21),  
será exibido no monitor.  
Pressione o botão  para 
aproximar o zoom no rosto selecionado.

CANCELARCANCELAR

REENQUADRAR
CANCELARSIM

REENQUADRAR

REENQUADRAR
CANCELARSIM

REENQUADRAR
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2 Pressione MENU/OK.  Um diálogo de 
confi rmação será exibido.

O tamanho da cópia 
( , ,  ou ; 
consulte a página 62) é 
mostrado no topo; se o 
tamanho for , OK 
será exibido em amarelo.  Recortes maiores 
produzem cópias maiores; todas as cópias 
têm uma proporção largura/altura de 4 : 3.

3 Pressione MENU/OK para salvar a 
cópia recortada como um arquivo 
separado.

 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.

MEM.INTER

COPIAR

CARTÃO MEM.INTER

CARTÃOIMAGEM
TODAS AS IMAGENS

CANCELARSIM

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

4 Pressione MENU/OK.

CANCELARGRAVAR

GRAVAR?

CANCELARGRAVAR

GRAVAR?
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� PROTEGER TODAS
Pressione MENU/OK para 
proteger todas as fotos, ou 
pressione DISP/BACK para sair 
sem alterar a situação das 
fotos.

CONFIGURAR TODAS?
PODE DEMORAR ALGUM TEMPO

CANCELARSIM

� REINICIAR TODAS
Pressione MENU/OK para 
remover 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 
aparecerá no monitor 
enquanto a operação 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. 85).

 REENQUADRAR
Para criar uma cópia recortada de uma foto, 
reproduza novamente a foto e selecione  
REENQUADRAR no menu reproduzir (pág. 67).

1 Pressione os botões de zoom para aproximar 
e afastar, e use o seletor para percorrer a foto 
até que a parte desejada seja exibida (para sair 
para a reprodução de uma única imagem sem 
criar uma cópia recortada, pressione DISP/
BACK).

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

REENQUADRAR

CANCELARSIM

Indicador de zoom

 Dica: Detecção inteligente de rosto
Se a foto foi tirada com 
a detecção inteligente 
de rosto (pág. 21),  
será exibido no monitor.  
Pressione o botão  para 
aproximar o zoom no rosto selecionado.

CANCELARCANCELAR

REENQUADRAR
CANCELARSIM

REENQUADRAR

REENQUADRAR
CANCELARSIM

REENQUADRAR
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2 Pressione MENU/OK.  Um diálogo de 
confi rmação será exibido.

O tamanho da cópia 
( , ,  ou ; 
consulte a página 62) é 
mostrado no topo; se o 
tamanho for , OK 
será exibido em amarelo.  Recortes maiores 
produzem cópias maiores; todas as cópias 
têm uma proporção largura/altura de 4 : 3.

3 Pressione MENU/OK para salvar a 
cópia recortada como um arquivo 
separado.

 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.

MEM.INTER

COPIAR

CARTÃO MEM.INTER

CARTÃOIMAGEM
TODAS AS IMAGENS

CANCELARSIM

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

4 Pressione MENU/OK.

CANCELARGRAVAR

GRAVAR?

CANCELARGRAVAR

GRAVAR?
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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� IMAGEM
Copie as imagens 
selecionadas.

 
100-0001

COPIAR?

CANCELARSIM

1 Pressione o seletor para esquerda 
ou para direita para exibir a foto 
desejada.

2 Pressione MENU/OK para copiar a 
foto.

3 Repita as etapas 1–2 para copiar 
imagens adicionais.  Pressione 
DISP/BACK para sair quando a 
operação estiver completa.

� TODAS 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. 48).

PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

COPIAR TODAS?

100-0001

CANCELARSIM

PODE DEMORAR
ALGUM TEMPO

COPIAR TODAS?

100-0001

CANCELARSIM
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 GRAVAÇÃO DE VOZ
Para adicionar uma gravação 
de voz a uma foto, selecione 

 GRAVAÇÃO DE VOZ 
após exibir a foto no modo 
reproduzir.

 Nota
Memos de voz não podem ser adicionados a fi lmes 
ou a fotos protegidas.  Remova a proteção das fotos 
antes de gravar memos de voz (pág. 73).

Microfone

30sGRAV STANDBY

CANCELARCOMEÇAR

30sGRAV STANDBY

CANCELARCOMEÇAR

1 Pressione MENU/OK para iniciar a 
gravação. 
Segure a câmera a uma distância 
de aproximadamente 20 cm e 
fi que de frente para o microfone.

28sGRAVANDO

GRAV.NOV.GRAVAR

Tempo restante

Pisca em vermelho

2 Pressione novamente MENU/OK 
para parar a gravação.  A gravação 
termina automaticamente após 30 
segundos.

FIM

GRAV.NOV.GRAVAR

 Notas
• Se já existir um memo de voz para a foto vigente, as opções à direita serão exibidas.  

Selecione GRAVAR NOVAM. para substituir a gravação existente.
• Memos de voz são gravados como arquivos WAV no formato PCM (pág. 100) com 

tamanho máximo de aproximadamente 480 KB.

MENU PLAYBACK

RODAR IMAGEM

REENQUADRAR

PROTEGER

GRAVAÇÃO DE VOZ

COPIAR

VOLTAR
GRAVAR NOVAM.

MENU PLAYBACK

RODAR IMAGEM

REENQUADRAR

PROTEGER

GRAVAÇÃO DE VOZ

COPIAR

VOLTAR
GRAVAR NOVAM.
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 GRAVAÇÃO DE VOZ
Para adicionar uma gravação 
de voz a uma foto, selecione 

 GRAVAÇÃO DE VOZ 
após exibir a foto no modo 
reproduzir.

 Nota
Memos de voz não podem ser adicionados a fi lmes 
ou a fotos protegidas.  Remova a proteção das fotos 
antes de gravar memos de voz (pág. 73).

Microfone
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1 Pressione MENU/OK para iniciar a 
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de aproximadamente 20 cm e 
fi que de frente para o microfone.

28sGRAVANDO
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Pisca em vermelho

2 Pressione novamente MENU/OK 
para parar a gravação.  A gravação 
termina automaticamente após 30 
segundos.

FIM

GRAV.NOV.GRAVAR

 Notas
• Se já existir um memo de voz para a foto vigente, as opções à direita serão exibidas.  

Selecione GRAVAR NOVAM. para substituir a gravação existente.
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 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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O menu reproduzir

 Reproduzindo memos de voz
A reprodução do memo de voz inicia automaticamente quando uma 
foto com memo de voz é exibida (pág. 36; as fotos com memo de voz 
são indicadas por um ícone ).

A reprodução repete até que outra foto seja exibida.  Para pausar, 
pressione o seletor para baixo; para parar a reprodução, pressione o 
seletor para cima.  Pressione o seletor para esquerda ou para direita 
para ver outras fotos.  O volume pode ser ajustado no menu de 
confi guração (pág. 84).

15s

STOP PAUSA Barra de progresso

O progresso é 
mostrado no 
monitor.

 Nota
A câmera poderá não ser capaz de reproduzir memos de voz gravados com outros dispositivos.

 Precaução
Não obstrua o alto-falante durante a reprodução. Alto-falante

79

O menu reproduzir

M
enus

 TRANSIÇÃO
Escolha a transição 
entre imagens durante a 
reprodução.

IMPRESSÃO (DPOF)

CONFIGURAÇÃO

TRANSIÇÃO

MENU PLAYBACK

OFF
FADE-IN
DESLIZAR
VARRER

 EDIÇÃO DO FILME
Para criar uma cópia mais 
curta do fi lme vigente 
exibido no modo reproduzir, 
selecione  EDIÇÃO DO 
FILME do menu reproduzir.

1 Apertando o seletor para baixo 
para iniciar ou pausar Reproduzir, 
reproduza o fi lme até ser 
apresentado o primeiro fotograma 
que deseja incluir no novo fi lme.

0m00s

PLAY

EDIÇÃO DO FILME

PONTO ENTRADA CANC.

O indicador 
mostra a 
posição da 
imagem inicial.

2 Pressione MENU/OK.

3 Apertando o seletor para 
baixo para retomar ou pausar 
Reproduzir, reproduza o fi lme 
até ser apresentado o último 
fotograma que deseja incluir no 
novo fi lme.

3m30s

PLAY

EDIÇÃO DO FILME

PONTO SAÍDA RETROC.

O indicador 
mostra a 
posição da 
imagem fi nal.

Para voltar ao passo 1 e escolher um novo 
ponto de início, aperte DISP/BACK.

4 Pressione MENU/OK para salvar 
o fi lme editado em um novo 
arquivo, e para retornar à 
reprodução com o novo fi lme 
exibido.
A imagem original fi cará 
inalterada.

0m00s

PLAY

EDIÇÃO DO FILME

PONTO ENTRADA CANC.

0m00s

PLAY

EDIÇÃO DO FILME

PONTO ENTRADA CANC.
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O menu fotografar
M

enus

 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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O menu de confi guração

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 
direita para exibir o menu de 
confi guração.

CONFIGURAÇÃO

ON
NÃO

LUZ INDICADORA
ZOOM DIGITAL
MODO LCD

VER IMAGEM
CONT.

1.5 SEG
Nº IMAGEM

 2 Escolha uma página.
2.1 Pressione o seletor para 

esquerda para escolher uma 
página.

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 
direita para exibir as opções 
do item realçado.

/LANG. ENGLISH
2 MIN

CONFIGURAÇÃO

DESLIGAR AUT.
DIF. HORÁRIA
COR DE FUNDO

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 
selecionar a opção realçada.

81

O menu de confi guração

M
enus

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. 82). 3 SEG / 1.5 SEG / ZOOM 
(CONTÍNUO) 1.5 SEG

 Nº IMAGEM Escolha como os arquivos serão nomeados (pág. 83). CONT. / RENOVA CONT.
 LUZ INDICADORA Ligue ou desligue o indicador de disparo (pág. 83). ON / OFF ON
 ZOOM DIGITAL Ative ou desative o zoom digital (pág. 84). SIM / NÃO NÃO
 MODO LCD Ative ou desative o modo de exibição com economia de energia (pág. 84). /
 DATA/HORA Ajuste o relógio da câmera (pág. 14). — —
 VOLUME Ajuste o volume do obturador, dos controles e da reprodução (pág. 84). — —
 SOM Escolha os sons do obturador, do acionamento e dos controles (pág. 85). — —
 TAM. IMAG. BLOG Escolha o tamanho da imagem de blog (pág. 68).  STANDARD /  PEQUENO
 BRILHO LCD Controle o brilho do monitor (pág. 85). –5 – +5 0
 FORMATAR Formate a memória interna ou cartões de memória (pág. 85). — —
 Escolha um idioma (pág. 14). Consulte a página 103 ENGLISH
 DESLIGAR AUT. Escolha o tempo para desligamento automático (pág. 85). 5 MIN / 2 MIN / NÃO 2 MIN
 DIF. HORÁRIA Ajuste o relógio na hora local (pág. 86). /
 COR DE FUNDO Escolha uma cor de fundo para a tela do monitor. — —
 GUIA DE AJUDA Escolha se quiser exibir dicas. ON / OFF ON
 SIST. VÍDEO Escolha um modo de vídeo para conexão com uma TV (pág. 46). NTSC / PAL —

 REINICIAR

Reinicie todos os ajustes para os valores padrão, exceto Número da 
imagem, DATA/HORA, DIF. HORÁRIA, COR DE FUNDO, e SIST. VÍDEO.  Um diálogo 
de confi rmação será exibido; pressione o seletor para esquerda ou para 
direita para realçar OK e pressione MENU/OK.

— —

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Usando o menu de confi guração
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O menu fotografar
M

enus

 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.

Manual Z30.indd   95 11/3/09   4:11:49 PM



82

O menu de confi guração

 VER IMAGEM
Escolha o tempo de exibição das fotos no monitor após o disparo.
• 3 SEG: As fotos serão exibidas por aproximadamente 3 s antes de sua gravação no cartão de 

memória.
• 1.5 SEG: As fotos serão exibidas por aproximadamente 1,5 s antes de sua gravação no cartão de 

memória.
• ZOOM (CONTÍNUO): As fotos serão exibidas até que o botão MENU/OK seja pressionado.  Fotos tiradas 

com uma qualidade superior a  poderão aproximar o zoom para verifi cação dos detalhes 
(consulte a página 37).  Observe que esta opção estará desativada no modo contínuo (pág. 64) e 
quando  ou  forem selecionados para  MODO FOTOGRAFAR.

 Notas
• As cores exibidas nos ajustes de 3 SEG e 1.5 SEG podem ser diferentes daquelas na foto fi nal.
• VER IMAGEM não está disponível quando  CONT. S/LIMITE está selecionado em  CONTÍNUO (pág. 64).

83

O menu de confi guração

M
enus

 NOº 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 
reprodução conforme mostrado à direita.  NOº 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. 97).
• Selecionar  REINICIAR (pág. 81) não reinicia a numeração de imagens.
• A numeração de imagens para fotos tiradas com outras câmeras poderá ser diferente.

 LUZ INDICADORA
Se ON estiver selecionado, o indicador de disparo acenderá quando a câmera for ligada.  Ele também 
acenderá após a foto ser tirada, para indicar às pessoas que o disparo está completo.

12 / 31 / 2050 10 : 00 AM
1/2501/250

100-0001100-0001

F4.2

Número da 
imagem

Número do 
arquivo

Número do 
diretório

12 / 31 / 2050 10 : 00 AM
1/2501/250

100-0001100-0001

F4.2

Número da 
imagem

Número do 
arquivo

Número do 
diretório
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Escolha valores de +2/3 VE até 
+12/3 VE (consulte o Glossário 
na página 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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O menu de confi guração

 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 
cancelar o zoom digital, afaste o zoom até a 
posição mínima de zoom digital, e pressione W.

Indicador de 
zoom

Indicador de zoom,
ZOOM DIGITAL desligado

Zoom óptico

Indicador de zoom,
ZOOM DIGITAL ligado

Zoom óptico Zoom 
digital

 Precaução
O zoom digital produz imagens com qualidade 
inferior às feitas com zoom óptico.

 MODO LCD
Controle a qualidade da exibição no monitor.  
Escolha STANDARD para uma melhor qualidade 
da exibição, MOD. ECON. para vida útil mais 
longa da bateria.  Esta opção não tem efeito no 
modo reproduzir, no modo disparo rápido ou no 
modo fi lme.

 VOLUME
Escolha o volume para o obturador, para os 
controles da câmera e para a reprodução.
• VOL OBTURAD./VOL. OPERAÇÃO: Escolha o volume 

em três níveis para o obturador e os controles 
da câmera, ou selecione OFF para desligar o 
som.  Pressione o seletor para esquerda ou para 
direita para realçar uma opção, e pressione 
MENU/OK para selecionar.

• VOL. PLAYBACK: Pressione 
o seletor para direita para 
exibir o menu mostrado à 
direita.  Pressione o seletor 
para cima ou para baixo 
para escolher o volume na reprodução do fi lme 
e do memo de voz, e pressione MENU/OK para 
selecionar.

7

CANCELARAJUSTAR

VOLUME

7

CANCELARAJUSTAR

VOLUME

85

O menu de confi guração

M
enus

 SOM
Escolha os sons usados para o obturador, no 
acionamento, e para os controles da câmera.  
Pressione o seletor para cima ou para baixo para 
realçar uma opção, e pressione para esquerda ou 
para direita para selecionar um som.  Pressione 
MENU/OK para selecionar.

 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

 FORMATAR
Formate a memória interna 
ou um cartão de memória.  
Se um cartão de memória 
estiver inserido 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—

serão eliminados.  Assegure-se de que arquivos 
importantes foram copiados para um computador 
ou para outro dispositivo de armazenagem.

• Não abra a tampa da bateria durante a formatação.

 DESLIGAR AUT.
Escolha um período de tempo adequado 
para que o desligamento automático da 
câmera ocorra quando nenhuma operação 
esteja ocorrendo.  Períodos de tempo mais 
curtos prolongam a vida útil da bateria; Se 
OFF estiver selecionado, a câmera deverá 
ser desligada manualmente.  Observe que 
independentemente da opção selecionada, a 
câmera não será desligada automaticamente 
quando conectada a uma impressora (pág. 47) 
ou um computador (pág. 52), durante a gravação 
ou visualização de um fi lme ou quando uma 
apresentação de fotos estiver em andamento 
(pág. 71).

 Dica: Reativando a câmera
Para tirar fotos, feche a tampa da lente e, em seguida, 
abra-a completamente. Para reproduzir, pressione o 
botão  por um segundo.

FORMATAR

CONFIGURAR

FORMATAR?

APAGAR TUDO

OK ANULAR

FORMATAR

CONFIGURAR

FORMATAR?

APAGAR TUDO

OK ANULAR
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O menu de confi guração

 ZOOM DIGITAL
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Controle a qualidade da exibição no monitor.  
Escolha STANDARD para uma melhor qualidade 
da exibição, MOD. ECON. para vida útil mais 
longa da bateria.  Esta opção não tem efeito no 
modo reproduzir, no modo disparo rápido ou no 
modo fi lme.

 VOLUME
Escolha o volume para o obturador, para os 
controles da câmera e para a reprodução.
• VOL OBTURAD./VOL. OPERAÇÃO: Escolha o volume 

em três níveis para o obturador e os controles 
da câmera, ou selecione OFF para desligar o 
som.  Pressione o seletor para esquerda ou para 
direita para realçar uma opção, e pressione 
MENU/OK para selecionar.

• VOL. PLAYBACK: Pressione 
o seletor para direita para 
exibir o menu mostrado à 
direita.  Pressione o seletor 
para cima ou para baixo 
para escolher o volume na reprodução do fi lme 
e do memo de voz, e pressione MENU/OK para 
selecionar.

7

CANCELARAJUSTAR

VOLUME

7

CANCELARAJUSTAR

VOLUME

85

O menu de confi guração
M

enus

 SOM
Escolha os sons usados para o obturador, no 
acionamento, e para os controles da câmera.  
Pressione o seletor para cima ou para baixo para 
realçar uma opção, e pressione para esquerda ou 
para direita para selecionar um som.  Pressione 
MENU/OK para selecionar.

 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

 FORMATAR
Formate a memória interna 
ou um cartão de memória.  
Se um cartão de memória 
estiver inserido 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—

serão eliminados.  Assegure-se de que arquivos 
importantes foram copiados para um computador 
ou para outro dispositivo de armazenagem.

• Não abra a tampa da bateria durante a formatação.

 DESLIGAR AUT.
Escolha um período de tempo adequado 
para que o desligamento automático da 
câmera ocorra quando nenhuma operação 
esteja ocorrendo.  Períodos de tempo mais 
curtos prolongam a vida útil da bateria; Se 
OFF estiver selecionado, a câmera deverá 
ser desligada manualmente.  Observe que 
independentemente da opção selecionada, a 
câmera não será desligada automaticamente 
quando conectada a uma impressora (pág. 47) 
ou um computador (pág. 52), durante a gravação 
ou visualização de um fi lme ou quando uma 
apresentação de fotos estiver em andamento 
(pág. 71).

 Dica: Reativando a câmera
Para tirar fotos, feche a tampa da lente e, em seguida, 
abra-a completamente. Para reproduzir, pressione o 
botão  por um segundo.

FORMATAR

CONFIGURAR

FORMATAR?

APAGAR TUDO

OK ANULAR

FORMATAR

CONFIGURAR

FORMATAR?

APAGAR TUDO

OK ANULAR

61

O menu fotografar
M

enus

 COMPENSAÇÃO DE EXPOS.
Use a compensação de exposição quando 
fotografar assuntos muito brilhantes, muito 
escuros ou com muito contraste.

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

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

 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 100 para uma 
explicação 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 
folhagem escura): –2/3 VE

 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.
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O menu de confi guração

 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.

 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 
esquerda ou para direita 
para realçar +, –, horas ou 
minutos; pressione para cima 
ou para baixo para editar.  O 
incremento mínimo é de 15 
minutos.

1.4 Pressione MENU/OK quando os 
ajustes estiverem completos.

 2 Troque 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 
horário de sua casa, selecione  ORIGEM.  
Se  LOCAL estiver selecionado,  será 
exibido no monitor por três segundos após 
a câmera entrar no modo fotografar, e a 
data será exibida em amarelo.

M

12 / 31 / 2050 10 : 00 AM

Após mudar os fusos horários, verifi que se 
data e hora estão corretas.

N
otas técnicas

87

Acessórios opcionais
A câmera aceita uma ampla variedade de acessórios da FUJIFILM e de outros fabricantes.

� Impressão

Impressora compatível com 
PictBridge (disponível em outros 
fornecedores)

USB

� Áudio/visual

TV (disponível em 
outros fornecedores)

Saída audio/
visual

� Relacionado a computador

Computador (disponível 
em outros fornecedores)

USB

Slot de cartão SD ou leitor de cartão
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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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O menu de confi guração

 DIF. HORÁRIA
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ntes de com

eçar
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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:

Cabo USB

CD de software 
FinePix 
(IMPORTANTE: leia o 
Contrato de licença de 
usuário fi nal antes de 
abrir.)Bateria NP-45 

recarregável

Correia

 Colocação da correia
Coloque a correia conforme 
mostrado.

Manual do 
Proprietário (pode 
ser distribuído em CD 
em alguns países ou 
regiões)

Carregador de bateria 
BC-45W
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Acessórios opcionais

Acessórios da Fujifi lm
Os acessórios opcionais a seguir estavam disponíveis na FUJIFILM.  Verifi que com o representante 
local da Fujifi lm as informações sobre os acessórios disponíveis em sua região.
• Bateria NP-45 Li-ion recarregável (fornecida): Baterias NP-45 delgadas adicionais podem ser 

adquiridas conforme sejam necessárias. 

• Cabo A/V AV-C1: conecta a câmera e uma TV.

Para informações mais recentes sobre acessórios da FUJIFILM disponíveis, visite 
http://www.fujifilm.com.br.

Resolução de problem
as

89

Resolução de problemas

Energia e bateria
Problema Causa possível Solução Página

Suprimento 
de energia

A câmera não 
liga.

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A bateria não está na orientação correta. Reinsira a bateria na orientação correta. 6
A tampa do compartimento de bateria não 
está fechada. Feche a tampa do compartimento de bateria. 7

A bateria 
descarrega 
rapidamente.

A bateria está fria.
Aqueça a bateria colocando-a no bolso ou em 
outro lugar aquecido, e reinsira-a imediatamente 
na câmera antes de tirar a foto.

6

Os terminais da bateria estão sujos. Limpe os terminais com um pano macio e seco. —

 DISPARO RÁPIDO está ligado. Desligue  DISPARO RÁPIDO para reduzir o 
consumo da bateria. 64

A câmera está no modo . Escolha um modo fotografar diferente. 31

A bateria foi carregada muitas vezes. A bateria chegou ao fi m de sua vida útil.  Adquira 
uma bateria nova. —

A câmera 
desliga 
repentinamente.

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

Carregador 
de baterias

O carregamento 
não inicia.

A bateria não está corretamente inserida. Reinsira a bateria no carregador. 4
A bateria não está na orientação correta. Reinsira a bateria na orientação correta. 4

O carregamento 
está lento. A temperatura está fria. Carregue a bateria na temperatura interna de 

casa. 5

A luz do 
carregador acende, 
mas a bateria não 
carrega.

Os terminais da bateria estão sujos. Limpe os terminais com um pano macio e seco. —

A bateria foi carregada muitas vezes.
A bateria chegou ao fi m de sua vida útil.  Adquira 
uma bateria nova.  Se ainda assim a bateria não 
carregar, faça contato com o revendedor FUJIFILM.

—

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Acessórios opcionais

Acessórios da Fujifi lm
Os acessórios opcionais a seguir estavam disponíveis na FUJIFILM.  Verifi que com o representante 
local da Fujifi lm as informações sobre os acessórios disponíveis em sua região.
• Bateria NP-45 Li-ion recarregável (fornecida): Baterias NP-45 delgadas adicionais podem ser 

adquiridas conforme sejam necessárias. 

• Cabo A/V AV-C1: conecta a câmera e uma TV.

Para informações mais recentes sobre acessórios da FUJIFILM disponíveis, visite 
http://www.fujifilm.com.br.
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Problema Causa possível Solução Página
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rapidamente.
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Aqueça a bateria colocando-a no bolso ou em 
outro lugar aquecido, e reinsira-a imediatamente 
na câmera antes de tirar a foto.

6

Os terminais da bateria estão sujos. Limpe os terminais com um pano macio e seco. —

 DISPARO RÁPIDO está ligado. Desligue  DISPARO RÁPIDO para reduzir o 
consumo da bateria. 64

A câmera está no modo . Escolha um modo fotografar diferente. 31

A bateria foi carregada muitas vezes. A bateria chegou ao fi m de sua vida útil.  Adquira 
uma bateria nova. —

A câmera 
desliga 
repentinamente.
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carregar, faça contato com o revendedor FUJIFILM.

—

Resolução de problem
as

89

Resolução de problemas

Energia e bateria
Problema Causa possível Solução Página

Suprimento 
de energia

A câmera não 
liga.

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A bateria não está na orientação correta. Reinsira a bateria na orientação correta. 6
A tampa do compartimento de bateria não 
está fechada. Feche a tampa do compartimento de bateria. 7

A bateria 
descarrega 
rapidamente.

A bateria está fria.
Aqueça a bateria colocando-a no bolso ou em 
outro lugar aquecido, e reinsira-a imediatamente 
na câmera antes de tirar a foto.

6

Os terminais da bateria estão sujos. Limpe os terminais com um pano macio e seco. —

 DISPARO RÁPIDO está ligado. Desligue  DISPARO RÁPIDO para reduzir o 
consumo da bateria. 64

A câmera está no modo . Escolha um modo fotografar diferente. 31

A bateria foi carregada muitas vezes. A bateria chegou ao fi m de sua vida útil.  Adquira 
uma bateria nova. —

A câmera 
desliga 
repentinamente.

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

Carregador 
de baterias

O carregamento 
não inicia.

A bateria não está corretamente inserida. Reinsira a bateria no carregador. 4
A bateria não está na orientação correta. Reinsira a bateria na orientação correta. 4

O carregamento 
está lento. A temperatura está fria. Carregue a bateria na temperatura interna de 

casa. 5

A luz do 
carregador acende, 
mas a bateria não 
carrega.

Os terminais da bateria estão sujos. Limpe os terminais com um pano macio e seco. —

A bateria foi carregada muitas vezes.
A bateria chegou ao fi m de sua vida útil.  Adquira 
uma bateria nova.  Se ainda assim a bateria não 
carregar, faça contato com o revendedor FUJIFILM.

—

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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52

A
ntes de com

eçar
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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:

Cabo USB

CD de software 
FinePix 
(IMPORTANTE: leia o 
Contrato de licença de 
usuário fi nal antes de 
abrir.)Bateria NP-45 

recarregável

Correia

 Colocação da correia
Coloque a correia conforme 
mostrado.

Manual do 
Proprietário (pode 
ser distribuído em CD 
em alguns países ou 
regiões)

Carregador de bateria 
BC-45W
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Resolução de problemas

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. 14

Fotografi a
Problema Causa possível Solução Página

Tirando 
fotos

Nenhuma foto 
é tirada quando 
o botão do 
obturador é 
pressionado.

A memória está cheia. Insira um cartão de memória novo ou elimine fotos. 8, 40
A memória não está formatada. Formate o cartão de memória ou a memória interna. 85
Os contatos do cartão de memória estão sujos. Limpe os contatos com um pano macio e seco. 9
O cartão de memória está danifi cado. Insira um novo cartão de memória. 8

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A câmera desligou automaticamente. Ligue a câmera. 13, 85
O monitor escurece 
após o disparo. O fl ash foi disparado. O monitor pode escurecer enquanto o fl ash 

carrega.  Espere o fl ash carregar. 26

Focagem A câmera não 
focaliza.

O assunto está perto da câmera. Selecione o modo macro.
25

O assunto está longe da câmera. Cancele o modo macro.
O assunto não é adequado para a focagem 
automática. Use o bloqueio de focagem. 23

Curta 
distância

O modo macro 
não está 
disponível.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que o modo macro (primeiro plano) 
fi que indisponível.

Escolha um modo fotografar diferente. 31
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Resolução de problem
as

Problema Causa possível Solução Página

Detecção 
inteligente
de rosto

Detecção 
de rosto não 
disponível.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que a Detecção Inteligente do Rosto 
fi que indisponível.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

Nenhum rosto é 
detectado.

O rosto da pessoa está obstruído por óculos 
escuros, chapéu, cabelos longos ou outros 
objetos.

Remova as obstruções.

21O rosto da pessoa ocupa somente uma 
pequena área da imagem.

Altere a composição de modo que o rosto da 
pessoa ocupe uma área maior da imagem.

A cabeça da pessoa está inclinada ou na 
horizontal. Peça à pessoa para endireitar a cabeça.

A câmera está inclinada. Segure a câmera na posição correta. 17
O rosto da pessoa está pouco iluminado. Fotografe em local mais iluminado. —

Selecionado o 
assunto errado.

O assunto selecionado está mais perto do 
centro da imagem do que o assunto principal.

Recomponha a foto, ou desligue a detecção de 
rosto e enquadre a foto usando o bloqueio de 
focagem.

21, 23

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo fotografar em 
que o fl ash não dispara. Escolha um modo fotografar diferente. 31

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A câmera está no modo contínuo. Selecione OFF em  CONTÍNUO. 64
A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 26

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que alguns modos fl ash fi quem 
indisponíveis.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
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. 103

A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 17
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Problema Causa possível Solução Página

Modo Não pode tirar 
fotos. A bateria está baixa. Carregue a bateria ou insira uma bateria 

sobressalente totalmente carregada. 4, 6

Filmes Não pode gravar 
fi lmes. A câmera está no modo . Escolha um modo fotografar diferente. 31

Imagens 
com 
problemas

As fotos estão 
desfocadas.

A lente está suja. Limpe a lente. 106
A lente está bloqueada. Mantenha objetos afastados da lente. 17

 é exibido durante o disparo, e as marcas de 
focagem são exibidas em vermelho. Verifi que a focagem antes do disparo. 18, 23, 

96
 é exibido durante o disparo. Use fl ash ou um tripé. 26

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. 63

Contínuo
A câmera tira 
uma foto de cada 
vez

O temporizador está ligado no modo  3 
ÚLTIMOS ou  CONT. S/LIMITE. Desligue o temporizador. 28
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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 nos modos , com 
um tamanho da imagem , foram salvas 
como  Imagens de blog ou com uma 
marca ou modelo diferentes daqueles da 
câmera.

— —

As fotos não 
estão sendo 
exibidas.

A opção incorreta foi selecionada para 
 TIPO DE PLAYBACK. Selecione uma opção diferente. 68

Áudio

Sem som no 
memo de voz e 
na reprodução 
de fi lme.

O volume de reprodução está muito baixo. Ajuste o volume de reprodução. 84

O microfone está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a 
gravação. 42, 77

O alto-falante está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a 
reprodução. 45, 78

Eliminação

As fotos 
selecionadas 
não são 
eliminadas.

Algumas das fotos selecionadas para 
eliminação estão protegidas.

Remova a proteção usando o mesmo dispositivo 
utilizado para protegê-las. 73

Número 
da 
imagem

O arquivo de 
numeração 
reinicia 
inesperadamente.

A tampa do compartimento de bateria foi 
aberta com a câmera ligada.

Desligue a câmera antes de abrir a tampa do 
compartimento de baterias para substituí-la, ou 
insira um cartão de memória.

83
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Resolução de problemas

Problema Causa possível Solução Página

Modo Não pode tirar 
fotos. A bateria está baixa. Carregue a bateria ou insira uma bateria 

sobressalente totalmente carregada. 4, 6

Filmes Não pode gravar 
fi lmes. A câmera está no modo . Escolha um modo fotografar diferente. 31

Imagens 
com 
problemas

As fotos estão 
desfocadas.

A lente está suja. Limpe a lente. 106
A lente está bloqueada. Mantenha objetos afastados da lente. 17

 é exibido durante o disparo, e as marcas de 
focagem são exibidas em vermelho. Verifi que a focagem antes do disparo. 18, 23, 

96
 é exibido durante o disparo. Use fl ash ou um tripé. 26

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. 63

Contínuo
A câmera tira 
uma foto de cada 
vez

O temporizador está ligado no modo  3 
ÚLTIMOS ou  CONT. S/LIMITE. Desligue o temporizador. 28
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Resolução de problemas
Resolução de problem

as

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 nos modos , com 
um tamanho da imagem , foram salvas 
como  Imagens de blog ou com uma 
marca ou modelo diferentes daqueles da 
câmera.

— —

As fotos não 
estão sendo 
exibidas.

A opção incorreta foi selecionada para 
 TIPO DE PLAYBACK. Selecione uma opção diferente. 68

Áudio

Sem som no 
memo de voz e 
na reprodução 
de fi lme.

O volume de reprodução está muito baixo. Ajuste o volume de reprodução. 84

O microfone está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a 
gravação. 42, 77

O alto-falante está obstruído. Segure corretamente a câmera durante a 
reprodução. 45, 78

Eliminação

As fotos 
selecionadas 
não são 
eliminadas.

Algumas das fotos selecionadas para 
eliminação estão protegidas.

Remova a proteção usando o mesmo dispositivo 
utilizado para protegê-las. 73

Número 
da 
imagem

O arquivo de 
numeração 
reinicia 
inesperadamente.

A tampa do compartimento de bateria foi 
aberta com a câmera ligada.

Desligue a câmera antes de abrir a tampa do 
compartimento de baterias para substituí-la, ou 
insira um cartão de memória.

83
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Resolução de problemas
Resolução de problem

as

Problema Causa possível Solução Página

Detecção 
inteligente
de rosto

Detecção 
de rosto não 
disponível.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que a Detecção Inteligente do Rosto 
fi que indisponível.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

Nenhum rosto é 
detectado.

O rosto da pessoa está obstruído por óculos 
escuros, chapéu, cabelos longos ou outros 
objetos.

Remova as obstruções.

21O rosto da pessoa ocupa somente uma 
pequena área da imagem.

Altere a composição de modo que o rosto da 
pessoa ocupe uma área maior da imagem.

A cabeça da pessoa está inclinada ou na 
horizontal. Peça à pessoa para endireitar a cabeça.

A câmera está inclinada. Segure a câmera na posição correta. 17
O rosto da pessoa está pouco iluminado. Fotografe em local mais iluminado. —

Selecionado o 
assunto errado.

O assunto selecionado está mais perto do 
centro da imagem do que o assunto principal.

Recomponha a foto, ou desligue a detecção de 
rosto e enquadre a foto usando o bloqueio de 
focagem.

21, 23

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo fotografar em 
que o fl ash não dispara. Escolha um modo fotografar diferente. 31

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A câmera está no modo contínuo. Selecione OFF em  CONTÍNUO. 64
A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 26

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que alguns modos fl ash fi quem 
indisponíveis.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
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. 103

A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 17
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Resolução de problemas

Conexões
Problema Causa possível Solução Página

TV

Sem foto ou 
som.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 46

O cabo A/V fornecido foi conectado durante 
a reprodução do fi lme.

Conecte a câmera após a reprodução ter 
terminado. 45, 46

A entrada na televisão está ajustada para “TV”. 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. 45, 80

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. 45, 80

Computador
O computador 
não reconhece 
a câmera.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 57

PictBridge

As fotos não 
podem ser 
impressas.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 47

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.

95

Resolução de problemas

Resolução de problem
as

Diversos
Problema Causa possível Solução Página

Nada acontece quando 
o botão do obturador é 
pressionado.

Mau funcionamento temporário da câmera. Remova e reinsira a bateria. 6

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A câmera não funciona 
como esperado. Mau funcionamento temporário da câmera.

Remova e reinsira a bateria.  Se o problema 
persistir, entre em contato com o revendedor 
FUJIFILM.

6

A câmera foi desligada 
acidentalmente. O cartão de memória foi inserido ou retirado. Insira o cartão de memória, feche a tampa do 

compartimento da bateria e ligue a câmera. 9

Sem som. A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
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Resolução de problemas

Conexões
Problema Causa possível Solução Página

TV

Sem foto ou 
som.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 46

O cabo A/V fornecido foi conectado durante 
a reprodução do fi lme.

Conecte a câmera após a reprodução ter 
terminado. 45, 46

A entrada na televisão está ajustada para “TV”. 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. 45, 80

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. 45, 80

Computador
O computador 
não reconhece 
a câmera.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 57

PictBridge

As fotos não 
podem ser 
impressas.

A câmera não está conectada corretamente. Conecte a câmera corretamente. 47

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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Resolução de problemas
Resolução de problem

as

Diversos
Problema Causa possível Solução Página

Nada acontece quando 
o botão do obturador é 
pressionado.

Mau funcionamento temporário da câmera. Remova e reinsira a bateria. 6

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A câmera não funciona 
como esperado. Mau funcionamento temporário da câmera.

Remova e reinsira a bateria.  Se o problema 
persistir, entre em contato com o revendedor 
FUJIFILM.

6

A câmera foi desligada 
acidentalmente. O cartão de memória foi inserido ou retirado. Insira o cartão de memória, feche a tampa do 

compartimento da bateria e ligue a câmera. 9

Sem som. A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
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Resolução de problem

as

Problema Causa possível Solução Página

Detecção 
inteligente
de rosto

Detecção 
de rosto não 
disponível.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que a Detecção Inteligente do Rosto 
fi que indisponível.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

Nenhum rosto é 
detectado.

O rosto da pessoa está obstruído por óculos 
escuros, chapéu, cabelos longos ou outros 
objetos.

Remova as obstruções.

21O rosto da pessoa ocupa somente uma 
pequena área da imagem.

Altere a composição de modo que o rosto da 
pessoa ocupe uma área maior da imagem.

A cabeça da pessoa está inclinada ou na 
horizontal. Peça à pessoa para endireitar a cabeça.

A câmera está inclinada. Segure a câmera na posição correta. 17
O rosto da pessoa está pouco iluminado. Fotografe em local mais iluminado. —

Selecionado o 
assunto errado.

O assunto selecionado está mais perto do 
centro da imagem do que o assunto principal.

Recomponha a foto, ou desligue a detecção de 
rosto e enquadre a foto usando o bloqueio de 
focagem.

21, 23

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo fotografar em 
que o fl ash não dispara. Escolha um modo fotografar diferente. 31

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A câmera está no modo contínuo. Selecione OFF em  CONTÍNUO. 64
A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 26

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que alguns modos fl ash fi quem 
indisponíveis.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
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. 103

A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 17
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Mensagens e telas de aviso
Os seguintes avisos são exibidos no monitor:

Aviso Descrição Solução
 (vermelho) Bateria baixa.

Carregue a bateria ou insira uma bateria sobressalente 
totalmente carregada. (piscando em 

vermelho) Bateria descarregada.

Obturador em velocidade baixa.  A foto pode 
sair desfocada. 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. 23).

• 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.
Abertura da lente ou 

velocidade do obturador 
exibida 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.

PRESSIONE O BOTÃO DE DISPARO 
PARA VOLTAR 

AO MODO FOTOGRAFIA
FECHAR A TAMPA DA LENTE 
PARA DESLIGAR A CÂMARA

Botão  pressionado com a tampa da lente 
aberta.

Para sair do modo fotografar, pressione o botão do 
obturador.  Feche a tampa da lente para desligar a 
câmera.

ERRO FOCAGEM
Mau funcionamento da câmera.

Desligue e ligue novamente a câmera, tomando cuidado 
para não tocar na lente.  Se a mensagem persistir, 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

Cartão de memória ou memória interna sem 
formatação.

Formate o cartão de memória ou a memória interna (pág. 
85).

O cartão de memória precisa de limpeza.
Limpe os contatos com um pano macio e seco.  Se a 
mensagem repetir, formate o cartão de memória (pág. 85).  
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. 8).

OCUPADO O cartão de memória está formatado de 
maneira incorreta.

Use a câmera para formatar o cartão de memória (pág. 
85).
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Mensagens e telas de aviso

Resolução de problem
as

Aviso Descrição Solução

ERRO NO CARTÃO

O cartão de memória não está formatado para 
uso na câmera. Formate o cartão de memória (pág. 85).

Os contatos do cartão de memória requerem 
limpeza, ou o cartão de memória está 
danifi cado.

Limpe os contatos com um pano macio e seco.  Se a 
mensagem repetir, formate o cartão de memória (pág. 85).  
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
A 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. 
85).

ERRO DE LEITURA

O arquivo está corrompido, ou não foi criado 
com a câmera. A arquivo não pode ser reproduzido.

Os contatos do cartão de memória requerem 
limpeza.

Limpe os contatos com um pano macio e seco.  Se a 
mensagem repetir, formate o cartão de memória (pág. 
85).  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 RENOVAR 
para a opção  Nº IMAGEM. no menu de 

 CONFIGURAÇÃO.  Tire uma foto para reiniciar a 
numeração da imagem em 100-0001, depois retorne ao 
menu  Nº IMAGEM e selecione CONTÍNUO.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Mensagens e telas de aviso
Os seguintes avisos são exibidos no monitor:

Aviso Descrição Solução
 (vermelho) Bateria baixa.

Carregue a bateria ou insira uma bateria sobressalente 
totalmente carregada. (piscando em 

vermelho) Bateria descarregada.

Obturador em velocidade baixa.  A foto pode 
sair desfocada. 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. 23).

• 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.
Abertura da lente ou 

velocidade do obturador 
exibida 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.

PRESSIONE O BOTÃO DE DISPARO 
PARA VOLTAR 

AO MODO FOTOGRAFIA
FECHAR A TAMPA DA LENTE 
PARA DESLIGAR A CÂMARA

Botão  pressionado com a tampa da lente 
aberta.

Para sair do modo fotografar, pressione o botão do 
obturador.  Feche a tampa da lente para desligar a 
câmera.

ERRO FOCAGEM
Mau funcionamento da câmera.

Desligue e ligue novamente a câmera, tomando cuidado 
para não tocar na lente.  Se a mensagem persistir, 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

Cartão de memória ou memória interna sem 
formatação.

Formate o cartão de memória ou a memória interna (pág. 
85).

O cartão de memória precisa de limpeza.
Limpe os contatos com um pano macio e seco.  Se a 
mensagem repetir, formate o cartão de memória (pág. 85).  
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. 8).

OCUPADO O cartão de memória está formatado de 
maneira incorreta.

Use a câmera para formatar o cartão de memória (pág. 
85).
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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. 85).

Os contatos do cartão de memória requerem 
limpeza, ou o cartão de memória está 
danifi cado.

Limpe os contatos com um pano macio e seco.  Se a 
mensagem repetir, formate o cartão de memória (pág. 85).  
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
A 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. 
85).

ERRO DE LEITURA

O arquivo está corrompido, ou não foi criado 
com a câmera. A arquivo não pode ser reproduzido.

Os contatos do cartão de memória requerem 
limpeza.

Limpe os contatos com um pano macio e seco.  Se a 
mensagem repetir, formate o cartão de memória (pág. 
85).  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 RENOVAR 
para a opção  Nº IMAGEM. no menu de 

 CONFIGURAÇÃO.  Tire uma foto para reiniciar a 
numeração da imagem em 100-0001, depois retorne ao 
menu  Nº IMAGEM e selecione CONTÍNUO.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.

91

Resolução de problemas
Resolução de problem

as

Problema Causa possível Solução Página

Detecção 
inteligente
de rosto

Detecção 
de rosto não 
disponível.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que a Detecção Inteligente do Rosto 
fi que indisponível.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

Nenhum rosto é 
detectado.

O rosto da pessoa está obstruído por óculos 
escuros, chapéu, cabelos longos ou outros 
objetos.

Remova as obstruções.

21O rosto da pessoa ocupa somente uma 
pequena área da imagem.

Altere a composição de modo que o rosto da 
pessoa ocupe uma área maior da imagem.

A cabeça da pessoa está inclinada ou na 
horizontal. Peça à pessoa para endireitar a cabeça.

A câmera está inclinada. Segure a câmera na posição correta. 17
O rosto da pessoa está pouco iluminado. Fotografe em local mais iluminado. —

Selecionado o 
assunto errado.

O assunto selecionado está mais perto do 
centro da imagem do que o assunto principal.

Recomponha a foto, ou desligue a detecção de 
rosto e enquadre a foto usando o bloqueio de 
focagem.

21, 23

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo fotografar em 
que o fl ash não dispara. Escolha um modo fotografar diferente. 31

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A câmera está no modo contínuo. Selecione OFF em  CONTÍNUO. 64
A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 26

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que alguns modos fl ash fi quem 
indisponíveis.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
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. 103

A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 17
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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, rotacionar, ou 
adicionar memo de voz em uma foto protegida.

Remova a proteção das fotos antes de as eliminar, 
rotacionar ou adicionar memos de voz.

 ERRO
O memo de voz está corrompido. O memo de voz não pode ser reproduzido.
Mau funcionamento da câmera. Faça contato com um revendedor FUJIFILM.

 SEM IMAGEM O dispositivo de origem selecionado em 
COPIAR do 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.

 NÃO SE PODE ENQUADRAR Uma tentativa foi feita para recortar uma 
imagem de blog.

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 PODE EXECUTAR FORMATAR PARA BLOG não pode ser 
usada com fi lmes, fotos criadas com outros 
dispositivos, fotos que não podem ser 
visualizadas, ou fotos criadas com FORMATAR 
PARA BLOG.

—
 NÃO PODE EXECUTAR

 NÃO PODE EXECUTAR

 NÃO PODE EXECUTAR

 NÃO PODE EXECUTAR O botão do obturador foi pressionado no 
modo  com a bateria baixa.

Carregue a bateria ou insira uma bateria sobressalente 
totalmente carregada.

 NÃO PODE EXECUTAR O fi lme sucessivo foi sobreposto ou renomeado 
por computador ou outra marca de câmara.

O FILME SUCESSIVO não pode ser gravado usando estes 
fi cheiros.
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as

Aviso Descrição Solução
PRESSIONAR E SEGURAR

 O BOTÃO DISP
 DESACTIVAR MODO SILENCIOSO

Foi feita uma tentativa de escolher um modo 
fl ash, ou de ajustar o volume com a câmera no 
modo silencioso.

Saia do modo silencioso antes de escolher um modo 
fl ash, ou de ajustar o volume.

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. Se o dispositivo 
estiver conectado via USB, verifi que se o cabo está 
conectado.

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, desligue 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.

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 aceite 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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Aviso Descrição Solução
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Problema Causa possível Solução Página

Detecção 
inteligente
de rosto

Detecção 
de rosto não 
disponível.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que a Detecção Inteligente do Rosto 
fi que indisponível.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

Nenhum rosto é 
detectado.

O rosto da pessoa está obstruído por óculos 
escuros, chapéu, cabelos longos ou outros 
objetos.

Remova as obstruções.

21O rosto da pessoa ocupa somente uma 
pequena área da imagem.

Altere a composição de modo que o rosto da 
pessoa ocupe uma área maior da imagem.

A cabeça da pessoa está inclinada ou na 
horizontal. Peça à pessoa para endireitar a cabeça.

A câmera está inclinada. Segure a câmera na posição correta. 17
O rosto da pessoa está pouco iluminado. Fotografe em local mais iluminado. —

Selecionado o 
assunto errado.

O assunto selecionado está mais perto do 
centro da imagem do que o assunto principal.

Recomponha a foto, ou desligue a detecção de 
rosto e enquadre a foto usando o bloqueio de 
focagem.

21, 23

Flash

O fl ash não 
dispara.

A câmera está em um modo fotografar em 
que o fl ash não dispara. Escolha um modo fotografar diferente. 31

A bateria está descarregada. Carregue a bateria ou insira uma bateria 
sobressalente totalmente carregada. 4, 6

A câmera está no modo contínuo. Selecione OFF em  CONTÍNUO. 64
A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
O fl ash está desligado ( ). Escolha um modo fl ash diferente. 26

Alguns modos 
fl ash não estão 
disponíveis.

A câmera está em um modo fotografar que 
faz com que alguns modos fl ash fi quem 
indisponíveis.

Escolha um modo fotografar diferente. 31

A câmera está no modo silencioso. Desligue o modo silencioso. 27
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. 103

A janela do fl ash está obstruída. Segure a câmera de maneira correta. 17
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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".

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 é 
exibida.

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.

WAV (Waveform Audio Format): Formato padrão de arquivo de som do Windows.  Os arquivos WAV têm a extensão 
“*.WAV” e podem ser comprimidos ou descomprimidos.  A câmera usa WAV descomprimido.  Os arquivos WAV 
podem ser reproduzidos através do Windows Media Player, ou do QuickTime 3.0 ou superior.

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 câmera 
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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101

A
pêndice

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 imagens ou o tempo 
remanescente poderá não diminuir de maneira uniforme.

 QUALID. IMAGEM  QUALID. FILME
 F  N 3:2  (30 fps)  (30 fps)

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 32 KB 20 KB

Memória interna 
(aprox. 50 MB)   10   20   23   40   62    78   321  56 s   89 s

Cartão SD

512 MB  100  190  220  380  600   750  3090   9 min.   14 min.
1 GB  200  390  440  770 1210  1510  6190  18 min.   28 min.
2 GB  400  790  900 1550 2390  2960 12430  35 min. 57 min.

Cartão 
SDHC

4 GB  800 1590 1790 3100 4770  5900 24820  71 min. *  114 min. *

8 GB 1610 3190 3600 6220 9570 11850 49800 143 min. * 230 min. *

* Uma gravação de fi lme será interrompida automaticamente quando um arquivo de fi lme chegar a aprox. 2 GB. Se você 
desejar continuar a gravação, pressione o botão do obturador novamente.  O tempo de gravação disponível será exibido 
com base em aprox. 2 GB.

Códigos de cores HTML

Códigos HTML Cores Códigos HTML Cores
FFFFFF Branco EEEECC Verde pálido
F6F6F6 Cinza EDF5FC Azul pálido
000000 Preto F4EBE4 Creme
FDF5D5 Amarelo pálido FFF4F4 Rosa

* Os códigos de cores HTML usados na câmera estão listados acima. 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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52

Prim
eiros passos

4

Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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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".

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 é 
exibida.

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.

WAV (Waveform Audio Format): Formato padrão de arquivo de som do Windows.  Os arquivos WAV têm a extensão 
“*.WAV” e podem ser comprimidos ou descomprimidos.  A câmera usa WAV descomprimido.  Os arquivos WAV 
podem ser reproduzidos através do Windows Media Player, ou do QuickTime 3.0 ou superior.

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 câmera 
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 imagens ou o tempo 
remanescente poderá não diminuir de maneira uniforme.

 QUALID. IMAGEM  QUALID. FILME
 F  N 3:2  (30 fps)  (30 fps)

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 32 KB 20 KB

Memória interna 
(aprox. 50 MB)   10   20   23   40   62    78   321  56 s   89 s

Cartão SD

512 MB  100  190  220  380  600   750  3090   9 min.   14 min.
1 GB  200  390  440  770 1210  1510  6190  18 min.   28 min.
2 GB  400  790  900 1550 2390  2960 12430  35 min. 57 min.

Cartão 
SDHC

4 GB  800 1590 1790 3100 4770  5900 24820  71 min. *  114 min. *

8 GB 1610 3190 3600 6220 9570 11850 49800 143 min. * 230 min. *

* Uma gravação de fi lme será interrompida automaticamente quando um arquivo de fi lme chegar a aprox. 2 GB. Se você 
desejar continuar a gravação, pressione o botão do obturador novamente.  O tempo de gravação disponível será exibido 
com base em aprox. 2 GB.

Códigos de cores HTML

Códigos HTML Cores Códigos HTML Cores
FFFFFF Branco EEEECC Verde pálido
F6F6F6 Cinza EDF5FC Azul pálido
000000 Preto F4EBE4 Creme
FDF5D5 Amarelo pálido FFF4F4 Rosa

* Os códigos de cores HTML usados na câmera estão listados acima.
101

A
pêndice

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 imagens ou o tempo 
remanescente poderá não diminuir de maneira uniforme.

 QUALID. IMAGEM  QUALID. FILME
 F  N 3:2  (30 fps)  (30 fps)

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 32 KB 20 KB

Memória interna 
(aprox. 50 MB)   10   20   23   40   62    78   321  56 s   89 s

Cartão SD

512 MB  100  190  220  380  600   750  3090   9 min.   14 min.
1 GB  200  390  440  770 1210  1510  6190  18 min.   28 min.
2 GB  400  790  900 1550 2390  2960 12430  35 min. 57 min.

Cartão 
SDHC

4 GB  800 1590 1790 3100 4770  5900 24820  71 min. *  114 min. *

8 GB 1610 3190 3600 6220 9570 11850 49800 143 min. * 230 min. *

* Uma gravação de fi lme será interrompida automaticamente quando um arquivo de fi lme chegar a aprox. 2 GB. Se você 
desejar continuar a gravação, pressione o botão do obturador novamente.  O tempo de gravação disponível será exibido 
com base em aprox. 2 GB.

Códigos de cores HTML

Códigos HTML Cores Códigos HTML Cores
FFFFFF Branco EEEECC Verde pálido
F6F6F6 Cinza EDF5FC Azul pálido
000000 Preto F4EBE4 Creme
FDF5D5 Amarelo pálido FFF4F4 Rosa

* Os códigos de cores HTML usados na câmera estão listados acima. 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 14
Posso ajustar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 86
Como evitar que o monitor desligue automaticamente? Desligamento automático 85
Como tornar o monitor mais claro ou mais escuro? Brilho do LCD 85

Como evitar que a câmera emita ruídos?
Modo silencioso 27

Volume 84
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 59
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de erro 
no monitor?

Mensagens e telas 96

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 16

Compartilhando fotos

Pergunta Frase chave Veja a 
página

Posso imprimir fotos em minha impressora? Imprimindo fotos 47

Posso copiar minhas fotos para meu computador?
Visualizando imagens num 

computador
52
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Carregando a bateria
A bateria não vem carregada de fábrica.  Carregue a bateria antes de usá-la.

 1 Coloque a bateria no carregador.
Insira a bateria no carregador de baterias 
fornecido conforme mostrado, certifi cando-
se de colocar a bateria na orientação 
correta.

Terminais

Seta

Bateria recarregável

Carregador de baterias

 2 Ligue o carregador na tomada.
O indicador de carga acenderá.

 O indicador de carregamento
O indicador de carregamento mostra a 
situação do carregamento da seguinte 
maneira:

Indicador de 
carregamento Estado da bateria Ação

Desligado

Bateria não 
inserida.

Insira a 
bateria.

Bateria 
totalmente 
carregada.

Remova a 
bateria.

Aceso
Bateria 

carregando.
—

Piscando
Bateria com 
problema.

Desligue o 
carregador 
e remova a 

bateria.

 3 Carregue a bateria.
O carregamento estará completo quando o 
indicador de carregamento apagar.
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Especifi cações

Sistema
Modelo Câmera digital FinePix Z30
Pixels reais 10,0 milhões
CCD ½,3 pol., CCD de pixel quadrado com fi ltro de cores primárias
Mídia de armazenagem • Memória interna (aprox. 50 MB)

• Cartões de memória SD/SDHC (consulte a página 8)
Sistema de arquivo Compatível com Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.2, e Digital Print Order Format 

(DPOF)
Formato de arquivo • Fotos: Exif 2.2 JPEG (comprimido)

• Áudio: WAV monoaural
• Filmes: Motion JPEG AVI

Tamanho de imagem 
(pixels)

• F: 3648 × 2736 • N: 3648 × 2736 • 3:2 : 3648 × 2432 •  : 2592 × 1944
•  : 2048 × 1536 •  : 1600 × 1200 •  : 640 × 480

Tamanho de arquivo Consulte a página 101
Lente Lente Fujinon 3 × de zoom óptico, f/3,7 (grande angular) – 4,2 (telefoto)

Distância focal F=6,3 mm–18,9 mm (equivalente ao formato 35-mm: 35 mm–105 mm, ou 40 mm–120 mm a 3:2)
Zoom digital Aprox. 5,7 × (até 17,1 × quando combinado com o zoom óptico)
Abertura da lente [Grande angular] F3.7 a F8.0 (três valores) / [Telefoto] F4.2 a F9.0 (três valores)
Gama de focagem (distância 
desde a frente da objetiva)

Aprox. 60 cm–infi nito (grande angular/telefoto)
Modo macro: aprox. 8 cm–80 cm (grande angular); 60 cm–3 m (telefoto)

Sensibilidade Equivalente ao padrão ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600; AUTO (Sensibilidade de saída normal)
Medição Medição de 256 segmentos atravésdalente
Controle de exposição Exposição automática programada
Compensação de exposição –2 VE – +2 VE em incrementos de 1/3 VE (modos  e )
Modos de cena  (NATURAL & ),  (LUZ NATURAL),  (MODO LEILÃO),  (RETRATO),  (PAISAGEM), 

 (DESPORTO),  (NOITE),  (NOITE (TRIPÉ)),  (PÔR DO SOL),  (NEVE),  (PRAIA), 
 (MUSEU),  (FESTA),  (FLOR),  (TEXTO),  (FILME SUCESS.)

Estabilização de imagem Disponível
Detecção inteligente de 
rosto

Disponível
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Especifi cações

Sistema
Velocidade do obturador ¼ s–1/1000 s (Modo ); 3 s–1/1000 s (outros modos); obturador combinado mecânico e eletrônico
Contínuo • 3 PRIMEIROS: Até 0,6 fps; máx. 3 imagens • 3 ÚLTIMAS: Até 0,6 fps; gravadas as três últimas imagens

• CONT. S/LIMITE: Até 0,3 fps (uma imagem a cada 3,5 s); a taxa de imagens e a quantidade máxima de 
imagens variam com o tamanho da imagem e com a memória disponível

Focagem • Modo: AF (focagem automática) simples • Sistema de focagem automática: TTL AF detector de 
contraste• Seleção da área de focagem: AF CENTRO e AF MULTI

Equilíbrio de brancos Detecção automática da cena; seis modos manuais para luz solar direta, sombra, fl uorescente luz do 
dia, fl uorescente branca quente, fl uorescente branca fria e iluminação incandescente

Temporizador Temporiz. 2 Pes./Temporiz. grupo/aprox. 2 seg./10 seg.
Flash Auto fl ash; gama efetiva quando a sensibilidade está defi nida em AUTO é aprox. 70 cm–3,1 m (grande 

angular), 70 cm–2,7 m (telefoto), ou 30 cm–80 cm (modo macro)
Modos do fl ash Auto, fl ash de enchimento, desligado, sincronização lenta (remoção de olhos vermelhos desligada); 

auto com remoção de olhos vermelhos, fl ash de enchimento com remoção de olhos vermelhos, 
desligado, sincronização lenta com remoção de olhos vermelhos (remoção de olhos vermelhos ligada)

Monitor Monitor LCD colorido de 2,7 pol., TFT polisilício de baixa temperatura e 230k-dot; cobertura de 
imagem aprox. 97%

Filmes A câmera pode gravar fi lmes com som monoaural e um tamanho de imagem de 640 × 480 ( ) 
ou 320 × 240 ( ), a uma taxa de imagens de 30 fps

Opções ao fotografar Reconhecimento de cena, Detecção inteligente de rosto com remoção de olhos vermelhos, 
fotografar a alta velocidade, melhor enquadramento, e memória de número de fotograma

Opções ao reproduzir Detecção Inteligente do Rosto, microminiaturas, reprodução de imagens múltiplas, classifi car por 
data, edição para blog, efeitos de blog, recorte (fotos e fi lmes), apresentação de fotos, transição, 
rotação de imagem, gravação de voz e tipo de playback

Outras opções PictBridge, Exif Print, FinePix COLOR, seleção de idioma (chinês simplificado, chinês tradicional, 
checo, holandês, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, coreano, polaco, português, russo, 
espanhol, sueco, tailandês e turco), diferença horária

Terminais de entrada/saída
SAÍDA A/V (saída de áudio/vídeo) NTSC ou PAL com som monoaural
Entrada/saída digital USB 2.0 High Speed com ligação MTP/PTP

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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Especifi cações
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informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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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 imagens ou o tempo 
remanescente poderá não diminuir de maneira uniforme.

 QUALID. IMAGEM  QUALID. FILME
 F  N 3:2  (30 fps)  (30 fps)

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 32 KB 20 KB

Memória interna 
(aprox. 50 MB)   10   20   23   40   62    78   321  56 s   89 s

Cartão SD

512 MB  100  190  220  380  600   750  3090   9 min.   14 min.
1 GB  200  390  440  770 1210  1510  6190  18 min.   28 min.
2 GB  400  790  900 1550 2390  2960 12430  35 min. 57 min.

Cartão 
SDHC

4 GB  800 1590 1790 3100 4770  5900 24820  71 min. *  114 min. *

8 GB 1610 3190 3600 6220 9570 11850 49800 143 min. * 230 min. *

* Uma gravação de fi lme será interrompida automaticamente quando um arquivo de fi lme chegar a aprox. 2 GB. Se você 
desejar continuar a gravação, pressione o botão do obturador novamente.  O tempo de gravação disponível será exibido 
com base em aprox. 2 GB.

Códigos de cores HTML

Códigos HTML Cores Códigos HTML Cores
FFFFFF Branco EEEECC Verde pálido
F6F6F6 Cinza EDF5FC Azul pálido
000000 Preto F4EBE4 Creme
FDF5D5 Amarelo pálido FFF4F4 Rosa

* Os códigos de cores HTML usados na câmera estão listados acima.
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Especifi cações

Suprimento de energia/outros
Fontes de energia Bateria NP-45 recarregável
Vida útil da bateria 
(NP-45)

Aprox. 200 imagens, baseada no padrão CIPA (Camera and Imaging Products Association); medição 
feita a 23 °C com o monitor ligado, a câmera variando de grande angular máxima e zoom máximo 
ao mínimo a cada 30 s,  com o fl ash sendo disparado alternadamente a cada segunda foto, e com 
a câmera sendo ligada e desligada a cada 10 fotos.  Note que o número de fotos que podem ser 
tiradas com uma bateria totalmente carregada varia com a temperatura e com as condições da 
fotografi a.

Dimensões da câmera 90,5 mm × 59,0 mm × 20,5 mm (L × A × P), excluindo saliências
Peso da câmera Aprox. 116,5 g, excluindo bateria, acessórios e cartões de memória
Peso ao fotografar Aprox. 133,6 g, incluindo bateria e cartão de memória
Condições operacionais • Temperatura: 0 °C – +40 °C • Umidade: 10%–85% (sem condensação)

Bateria NP-45 recarregável Carregador de baterias BC-45W
Tensão nominal 3,7 V CC Entrada nominal 100–240 V CA, 50/60 Hz
Capacidade nominal 740 mAh Capacidade de entrada 8,0 VA (100 V) /12 VA (240 V)
Temperatura operacional 0 °C – +40 °C Saída nominal 4,2 V DC, 550 mA
Dimensões (C × A × L) 31 mm × 39,4 mm × 5,7 mm Baterias aceites Bateria NP-45 recarregável
Peso Aprox. 15 g Tempo para carregar Aprox. 110 minutos

(medido a +20°C)
Dimensões (C × A × L) 91 mm × 62 mm × 23 mm
Peso Aprox. 67 g, excluindo a bateria
Temperatura operacional 0 °C – +40 °C

* O peso e as dimensões variam dependendo do país ou da região de venda .
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Especifi cações

Notas sobre a bateria e o carregador de baterias
• A bateria e o carregador podem aquecer durante a carga.  Isto é normal e não indica um mau funcionamento.  

Se possível, carregue a bateria em local bem ventilado.
• O carregador de baterias pode vibrar quando em uso.  Isto é normal e não indica um mau funcionamento.
• Se o carregador causar interferência de rádio, aumente a distância entre ele e o rádio.
• Não deixe o carregador em locais muito poeirentos, ou com vibrações fortes, muita umidade ou temperaturas 

elevadas (por exemplo, sob luz solar direta ou perto de um aquecedor).
• O carregador de baterias pode ser usado com tensão de entrada entre 100–240 V CA, e 50 ou 60 Hz.  O 

formato da tomada varia dependendo do país de venda; consulte seu agente de viagens para determinar se o 
carregador poderá ser usado no seu destino.

Sistemas de televisão colorida
NTSC (National Television System Committee) é uma especifi cação para transmissão de televisão colorida 
adotada 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 

pontos brilhantes e cores anômalas (principalmente na proximidade de texto).  Isto é normal para este tipo de 
monitor 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 imagens ou o tempo 
remanescente poderá não diminuir de maneira uniforme.

 QUALID. IMAGEM  QUALID. FILME
 F  N 3:2  (30 fps)  (30 fps)

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 32 KB 20 KB

Memória interna 
(aprox. 50 MB)   10   20   23   40   62    78   321  56 s   89 s

Cartão SD

512 MB  100  190  220  380  600   750  3090   9 min.   14 min.
1 GB  200  390  440  770 1210  1510  6190  18 min.   28 min.
2 GB  400  790  900 1550 2390  2960 12430  35 min. 57 min.

Cartão 
SDHC

4 GB  800 1590 1790 3100 4770  5900 24820  71 min. *  114 min. *

8 GB 1610 3190 3600 6220 9570 11850 49800 143 min. * 230 min. *

* Uma gravação de fi lme será interrompida automaticamente quando um arquivo de fi lme chegar a aprox. 2 GB. Se você 
desejar continuar a gravação, pressione o botão do obturador novamente.  O tempo de gravação disponível será exibido 
com base em aprox. 2 GB.

Códigos de cores HTML

Códigos HTML Cores Códigos HTML Cores
FFFFFF Branco EEEECC Verde pálido
F6F6F6 Cinza EDF5FC Azul pálido
000000 Preto F4EBE4 Creme
FDF5D5 Amarelo pálido FFF4F4 Rosa

* Os códigos de cores HTML usados na câmera estão listados acima.
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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 período de 
tempo prolongado, remova a bateria e o cartão 
de memória.  Não guarde ou utilize a câmera em 
locais que:
• Estejam expostos a chuva, vapor ou fumaça
• Sejam muito úmidos ou poeirentos
• Estejam expostos a luz solar direta ou a 

temperaturas 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 
voláteis, 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 novamente.  Se 
ocorrer condensação no cartão de memória, 
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 
remanescente 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, removedor 
ou outro produto químico volátil.

Em viagem
Mantenha a câmera em sua bagagem de mão.  
A bagagem despachada pode sofrer choques 
violentos e causar danos na câmera.

ii

Sobre este manual
Antes de usar a câmera, leia este Manual do Proprietário e os demais documentos fornecidos.  Para 
informações sobre tópicos específi cos, consulte as fontes abaixo.

� Resolução de problemas ................................  pág. 89
A câmera apresenta um problema específi co?  
Ache a resposta aqui.

� Glossário ....................................................  pág. 100
O signifi cado de alguns termos técnicos pode 
ser encontrado aqui.

� Índice das matérias ......................................  pág. viii
O “Índice das matérias” dá uma visão geral de 
todo o manual.  As principais operações da 
câmera estão listadas aqui.

� Mensagens e exibição de avisos ......................  pág. 96
Descubra o que está por trás do ícone piscando 
ou da mensagem de erro no monitor.

� Perguntas e respostas sobre a câmera .............  pág. iii
Você sabe o que quer, mas não sabe o nome 
disso?  Ache a resposta em "Perguntas e 
respostas sobre a câmera".

 Cartões de memória
As fotos podem ser guardadas na memória interna da câmera ou em cartões de memória SD e SDHC 
opcionais. Neste manual, os cartões de memória SD são referidos como “cartões de memória”. Para obter mais 
informações, consulte a página 8.
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