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A documentação deste produto inclui os manuais indicados à continuação. 
Leia todas as instruções atentamente a fi m de poder aproveitar ao máximo 
a sua câmara.

Guia rápida de início
A Guia rápida de início mostra-lhe como desempacotar e confi gurar a 
sua câmara digital Nikon, como tirar as suas primeiras fotografi as e como 
transferir fotografi as para o seu computador.

Guia de fotografi a digital
A Guia de fotografi a digital (este manual) proporciona-lhe as instruções 
completas de utilização da sua câmara.

Manual de instruções do PictureProject (em CD)
O Manual de instruções do PictureProject contém informação sobre como 
utilizar o software PictureProject fornecido juntamente com a sua câmara. 
Para mais informação sobre como visualizar o manual de instruções, con-
sulte a Guia de início rápido.

ATENÇÃO: Matéria estranha no fi ltro low-pass
A Nikon toma quaisquer precauções possíveis a fi m de evitar que matérias estranhas 
entrem em contacto com o fi ltro low-pass durante o fabrico e o transporte. No entanto, 
a D70S, foi concebida para ser usada com objectivas interpermutáveis, assim que é 
possível que entrem matérias estranhas na câmara quando se retirarem ou permutarem 
as objectivas. Uma vez no interior da câmara, estas matérias estranhas podem-se aderir 
ao fi ltro low-pass e as mesmas podem aparecer em fotografi as tiradas sob determinadas 
condições. Para poder evitar a entrada de matérias estranhas na câmara, não permute 
as objectivas em lugares onde exista pó. A fi m de proteger a câmara quando não se 
encontrar objectiva alguma acoplada, certifi que-se de colocar a tampa do corpo fornecida 
junto com a câmara, tendo o cuidado necessário de retirar primeiro o pó e as matérias 
estranhas que pudessem ter-se aderido à tampa do corpo.

Se alguma partícula estranha entrasse em contacto com o fi ltro Low-Pass, limpe o 
fi ltro tal como se indica nas páginas 194-195 deste manual, ou leve-o a um centro de 
serviço autorizado pela Nikon para que o limpem. As imagens afectadas pela presença 
de partículas estranhas no fi ltro Low-Pass podem ser retocadas com o Nikon Capture 4, 
versão 4.2 ou posterior (não incluído no equipamento de série da câmara) ou mediante 
o uso das opções de limpeza de imagens disponíveis nalguns programas de edição de 
imagens.

Documentação do produto
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ou a um televisor...
…sobre como imprimir imagens com uma impressora 
PictBridge…

Como ler este manual
 

Em primeiro lugar familiarize-se com as advertências, avisos e observações das páginas ii-v.

... e sobre acessórios e resolução de problemas.

... em relação aos menus e aos ajustes personalizados 
da câmara...

mação sobre reprodução...

Quando domine a fotografi a digital básica, leia 
estas secções para obter uma informação com-
 ple ta sobre quando e como utilizar os con tro los 
da câmara.

Agora já está preparado para captar imagens e 
reproduzi-las. À continuação, pode pôr à prova a 
sua capacidade de composição criativa, seguindo 
as explicações facilitadas na secção “Vari-Programs 
digitais”.

Seguidamente, leia as secções “Ge ne ra li da des” e “Co-
nhecer a câmara” para familiarizar-se com as conven-
ções utilizadas neste manual e os nomes das partes que 
compõem a câmara. À continuação, confi gure a câmara 
tal como se descreve em “Primeiros passos”.

Guia de menus

Mais sobre a reprodução de imagens

Observações técnicass

A focagem

Vari-Programs digitais

Modo de disparo automático

Sensibilidade (Equivalência ISO)

Uso do controlo remoto

Reinicialização de dois botões

Equilíbrio de brancos

Optimizar imagens

Escolher um modo de disparo

Reprodução básica

Fotografi a básica

Conhecer a câmara

Primeiros passos

Lìgações

Captar imagens com fl ash

A exposição

Qualidade e tamanho da imagem

Generalidades

Imprimir imagens
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ADVERTÊNCIAS
  Não olhe directamente para o Sol atra-

vés do visor
Olhar através do visor para o Sol ou para 
outra fonte de luz forte, poderia causar 
problemas de visão permanentes.

  Se detectar um funcionamento in cor rec to, 
desligue imediatamente o equi pa men to
Se notar que o equipamento ou o adap-
tador de CA (disponível por se pa ra do) 
estão a emitir fumo ou um cheiro não 
habitual, desligue o adaptador de CA e 
retire a bateria imediatamente com mui to 
cuidado para evitar quei ma du ras. Se se 
continua a utilizar o produto, cor re-se 
o risco de sofrer danos. Depois de ter 
re ti ra do a bateria, leve o equi pa men to a 
um centro de serviço técnico au to ri za do 
Nikon para que seja ins pec ci o na do.

  Não utilize o equipamento em pre sen ça 
de um gás infl amável
Não utilize equipamento electrónico em 
presença de um gás infl amável, devido a 
que isso poderia produzir uma ex plo são 
ou um incêndio.

  Não coloque a correia de pendurar da câ-
mara ao redor do pescoço de uma criança
A colocação da correia de pendurar da 
câmara ao redor do pescoço de uma 
criança pode provocar uma estrangu-
lação.

  Não desmonte o produto
A manipulação das partes internas 
do produto poderia causar danos. No 
caso de funcionamento incorrecto, só 
um técnico qualifi cado deverá reparar 
o pro du to. Se devido a um golpe ou 
outro tipo de acidente, o produto se 
parte e fi ca aberto, retire a bateria e/ou 
o adaptador de CA e à continuação 
leve o produto a um centro de serviço 
técnico au to ri za do Nikon para que seja 
inspeccionado.

  Tome as precauções adequadas quan do 
manejar as baterias
As baterias poderiam ter fugas de 
lí qui do ou explodir se não são maneja-
das adequadamente. Tome as seguintes 
pre cau ções quando manejar as baterias 
para usá-las neste produto:

• Assegure-se de que a câmara está des li -
ga da antes de colocar a bateria. Se es ti ver 
a utilizar um adaptador de CA, as se gu re-
se de que este está desligado.

• Utilize unicamente baterias ho mo lo ga das 
para o uso neste equipamento. Não mis-
ture baterias velhas com baterias novas 
ou baterias de diferentes tipos.

• Quando instale a bateria, não tente 
colocá-la ao contrário nem em posição 
invertida.

Pela sua segurança
 

A fi m de evitar causar danos ao seu produto Nikon ou lesões a si próprio ou 
a outras pessoas, leia completamente as seguintes instruções de segurança 
antes de usar este equipamento. Guarde estas instruções de segurança onde 
possam ser lidas por todas as pessoas que utilizem este produto.

As consequências que podem derivar-se de um incumprimento das precauções 
des cri tas nesta secção são indicadas com o seguinte símbolo:

Este símbolo indica advertências, informação que deveria ser lida antes de 
utilizar o seu produto Nikon para evitar possíveis danos.
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• Não provoque um curto-circuito com a 
bateria nem a desmonte.

• Não exponha a bateria à chama nem a 
uma fonte de calor excessivo.

• Não introduza a bateria em água nem a 
exponha à sua acção.

• Coloque a tampa do terminal quando 
transportar a bateria. Não transporte a 
bateria nem a guarde junto com objectos 
metálicos como colares ou ganchos para 
o cabelo.

• As baterias são propensas a ter fugas de 
líquido quando estão totalmente descar-
regadas. Para evitar que o pro du to sofra 
danos, assegure-se de que re ti ra a bateria 
quando esta já não tiver car ga.

• Quando não se utiliza a bateria, co lo que 
a tampa do terminal e guarde-a num 
lugar fresco.

• Imediatamente depois de tê-lo usado, 
ou quando o produto fun ci o nar com a 
ba te ria durante um longo período de 
tem po, esta pode-se ter aque ci do. Antes 
de retirar a bateria, desligue a câmara e 
deixe arrefecer a bateria.

• Deixe de utilizar a bateria ime di a ta men te 
no caso de notar qualquer tipo de mu-
dança nela, tal como descoloração ou 
deformação.

  Utilize os cabos adequados
Quando ligue cabos nos dispositivos de 
ligação de entrada e de saída, utilize 
unicamente os cabos fornecidos ou 
ven di dos pela Nikon com esta fi nalida-
de, para que se respeite a conformidade 
com as regulações do produto.

  Mantenha o produto fora do al can ce 
das crianças
Deve ter-se um especial cuidado para 
evitar que as crianças possam meter 
a bateria ou quaisquer outras peças 
pe que nas na boca.

  Retirar os cartões de memória
Os cartões de memória podem aque-
 cer-se durante o seu uso. Tenha cuida-
do ao retirar os cartões de memória da 
câ ma ra.

  CD-ROMs
Os CD-ROMs que contêm o software 
e os manuais não devem ser utilizados 
em equipamentos reprodutores de áudio 
para CDs. A utilização de CD-ROMs num 
aparelho reprodutor de áudio para CDs 
pode provocar perdas de som ou danos 
no equipamento.

  Precauções adequadas para utilizar o 
fl ash

• Não utilizar o fl ash quando a janela do 
fl ash estiver a tocar numa pessoa ou 
objecto.  A não observação desta pre-
caução poderá provocar queimaduras ou 
fogo.

• A utilização do fl ash perto dos olhos 
das pessoas ou de animais pode causar 
pro ble mas de visão temporários. Deve-se 
ter um especial cuidado quando se fo to -
gra fem crianças e evitar que o fl ash esteja 
a menos de um metro da criança.

  Ao usar o visor
Quando usar o controlo de ajuste dióp-
trico e estiver a olhar através do visor, 
assegure-se de não meter o seu dedo 
no olho acidentalmente.

  Evitar o contacto com o cristal lí qui do
Se o monitor se partir, deve-se ter um 
especial cuidado tanto em não sofrer 
dano com os vidros partidos como em 
evitar que o cristal líquido do monitor 
possa tocar a pele ou entrar nos olhos 
ou na boca.
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Advertências
 

• Não está permitido reproduzir, trans-
 mi tir, transcrever, guardar num sistema 
de recuperação ou traduzir a qualquer 
idi o ma, de nenhuma maneira nem por 
ne nhum meio, parte alguma dos manu-
ais fornecidos com este produto, sem 
a au to ri za ção prévia e por escrito da 
Nikon.

• A Nikon reserva-se o direito de mudar, 
em qualquer momento e sem aviso pré-
 vio, as especifi cações tanto do hardware 
como do software descritas nestes ma-
 nu ais.

• A Nikon não será responsável por qual-
 quer tipo de danos derivados do uso 
deste produto.

• Ainda que se tenha feito todo o possível 
para assegurar que a informação re co -
lhi da nestes manuais é precisa e com-
pleta, agradeceríamos que informasse 
o re pre sen tan te da Nikon na sua zona 
(o en de re ço é fornecido por separado) 
sobre qualquer erro ou omissão.
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Aviso sobre a proibição de realizar cópias ou reproduções
Tenha em conta que o simples facto de possuir material que foi digitalmente copiado 
ou re pro du zi do por meio de um scanner, de uma câmara digital ou de qualquer outro 
aparelho pode ser cas ti ga do pela lei.
• Artigos cuja cópia ou reprodução é 

proibida por lei
Não copie nem reproduza papel moeda, 
moedas, valores, títulos do Estado ou tí-
 tu los de Administrações Locais, inclusive 
se em tais cópias ou reproduções se in-
 di car que são destinadas a “Amostra”.

Está proibido efectuar cópias ou re pro -
du ções de papel moeda, moedas ou 
va lo res que estejam em circulação num 
país estrangeiro.

Salvo obtenção da autorização prévia do 
governo, está proibido efectuar cópias 
ou reproduções de selos de correio ou 
de bilhetes postais não utilizados emiti-
dos pelo governo.

Está proibido efectuar cópias ou re pro -
du ções de selos emitidos pelo governo, 
as sim como de documentos certifi cados 
que a lei estipule.

• Proibições sobre determinado tipo 
de cópias e de reproduções
O governo estipulou determinadas li mi -
ta ções sobre a cópia ou reprodução de 
títulos emi ti dos por empresas privadas 
(acções, le tras de câmbio, cheques, 
cer ti fi  ca dos de brin des, etc.), passes de 
trans por te ou bilhetes, excepto no caso 
de que se tenha que for ne cer um nú-
 me ro mí ni mo de cópias ne ces sá ri as para 
o uso pro fi s si o nal de uma em pre sa. Da 
mesma maneira, não copie nem repro-
duza passaportes emitidos pelo go ver no, 
nem li cen ças emitidas por or ga nis mos 
públicos ou por grupos privados, nem 
bi lhe tes de identidade, nem qual quer 
tipo de bi lhe tes em ge ral, tais como 
passes e cheques de res tau ran te.

• Cumpra as advertências dos direitos 
de au tor
A cópia ou a reprodução de obras 
cri a ti vas como livros, música, quadros, 
gra va ções em madeira, mapas, dese-
nhos, fi l mes e fotografi as está regulada 
pelas leis nacionais e internacionais de 
protecção dos direitos de autor. Não use 
este pro du to para efectuar cópias ilegais 
ou para infringir as leis de protecção dos 
direitos de autor.

Informação sobre as marcas comerciais
Macintosh, Mac OS, e QuickTime são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Apple Computer, Inc. 
Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. Pentium é uma marca comercial 
da Intel Corporation. CompactFlashTM é uma marca comercial da SanDisk Corporation. Microdrive é uma marca 
comercial registada da Hitachi Global Storage Technologies nos Estados Unidos e/ou em outros países. Lexar Media 
é uma marca comercial da Lexar Media Corporation. PictBridge é uma marca comercial. Todos os restantes nomes de 
marcas comerciais mencionados neste manual ou na restante documentação fornecida juntamente com o produto 
Nikon são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas titulares.
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Este capítulo está dividido nas seguintes secções:

Generalidades
Nesta secção encontrará uma descrição de como 
se en con tra organizado este manual e uma expli-
cação dos sím bo los e convenções utilizadas.

Conhecer a câmara
Marque esta secção e consulte-a em qualquer 
momento em que esteja a ler o manual para en-
contrar informação sobre os nomes e funções das 
partes da câmara.

Primeiros passos
Esta secção descreve com detalhe os passos que 
deve se guir ao usar a câmara pela primeira vez: 
colocação da bateria e introdução do cartão de 
memória, montagem da objectiva e colocação da 
correia da câmara, assim como o ajuste da data, da 
hora e do idioma escolhido.

Introdução
Antes de começar
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Este ícone indica ajustes que podem 
ser efectuados com precisão no 
menu de ajustes personalizados.

Este ícone indica ajustes que podem 
ser efectuados através dos menus 
da câmara.

Generalidades
Em relação a este manual

 Disparos de comprovação
Antes de usar a câmara em acontecimentos importantes (por exemplo, casamentos ou 
antes de levar a câmara consigo quando sair de viagem), efectue alguns disparos de 
comprovação para assegurar-se de que a câmara funciona correctamente. A Nikon não 
será responsável por qualquer tipo de dano ou perda de lucros que sejam consequên-
cia do funcionamento incorrecto do produto.

 Formação contínua
Como parte do compromisso de “Formação contínua” da Nikon para proporcionar 
co nhe ci men tos e assistência técnica sobre os produtos de uma forma continuada, en-
contra-se dis po ní vel on-line, informação actualizada nas seguintes páginas web:
• Para os usuários nos U.S.A.: http://www.nikonusa.com/
• Para os usuários na Europa: http://www.europe-nikon.com/support
• Para os usuários na Ásia, Oceânia, Oriente Médio e na África: 
  http://www.nikon-asia.com/
Visite estas páginas web para estar permanentemente actualizado sobre as últimas in for -
ma ções relacionadas com produtos, advertências, respostas às perguntas mais frequen-
tes (FAQs) e conselhos gerais sobre a reprodução e fotografi a digitais. Também pode so-
licitar in for ma ção adicional ao representante da Nikon da sua zona. Consulte a seguinte 
página web onde encontrará a informação necessária para estabelecer contacto:
  http://nikonimaging.com/

 Obter outro manual
Se perder este manual, poderá efectuar o pedido de compra de outro exemplar a 
qualquer representante autorizado da Nikon.

Agradecemos-lhe que tenha adquirido a câmara refl ex digital de uma única 
objectiva (SLR) D70S da Nikon que admite objectivas interpermutáveis. Este 
manual foi escrito com o fi m de ajudar-lhe a desfrutar do facto de captar 
imagens com a sua câmara digital da Nikon. Leia atentamente este manual 
antes de usar a câmara e tenha-o sempre à mão quando utilizar o produto.
A fi m de que seja mais fácil encontrar a informação que possa necessitar, 
utilizam-se os seguintes símbolos e convenções:

Este ícone indica uma advertência, in-
 for ma ção que deveria ler antes de usar 
a câmara a fi m de evitar estragá-la.

Este ícone indica um conselho, 
in for ma ção adicional que poderia 
ser-lhe útil ao usar a câmara.

Este ícone indica observações, in for -
ma ção que deveria ler antes de usar 
a câ ma ra.

Este ícone indica que se dispõe de 
mais informação noutra secção 
deste ma nu al.
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Ilhó para a 
correia de 
pendurar 
da câmara: 

 13

Disco de 
modos:  10

Sapata de aces-
sórios:  187

Botão de iluminação 
do LCD ( ):  7
Botão de formatar 
( ):  21

Botão de com-
pensação da 
exposição 
( ):  86

Botão de dis-
paro do obtu-
rador:  12

Interruptor 
principal: 

 24

Painel de con-
trolo:  6

Indicador de plano focal 
( ):  74

Ilhó para a 
correia de 
pendurar da 
câmara:  13

Botão de modo de medição 
( ):  75

Conhecer a câmara
Controlos e indicadores da câmara

Dedique uns breves minutos a familiarizar-se con os controlos e indicadores 
da câmara. Pode ser útil para si marcar esta secção e consultá-la à medida 
que for lendo o resto do manual.

O corpo da câmara
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Botão de pré-visualiza-
ção da profundidade de 
campo:  76

Encaixe 
para tripé

Tampa do compartimen-
to da bateria:  14

Fecho da tampa do compar-
timento da bateria:  14 Botão Reinicia-

lizar:  200

Botão de desbloqueio da 
objectiva:  19

Dispositivo de ligação de 
entrada de CD (sob cobertu-
ra):  170
Ligação para vídeo (debaixo 
da tampa)  170

Botão de desbloqueio do fl ash 
( ):  97
Botão do modo de sincronização 
do fl ash ( ):  97
Botão de compensação da expo-
sição com fl ash ( ):  102

Luz do disparador au-
tomático:  105, 107
Iluminador auxiliar 
do AF:  72
Luz de redução do 
efeito de olhos ver-
melhos:  95

Disco de controlo 
secundário:  147

Flash incorporado: 
 94

Ligação USB 
(sob a tampa):  171

Selector de mode de 
focagem:  64

Receptor de infravermelhos:  107

O corpo da câmara (continuação)

Conector de cabo remoto 
(tapado):  191
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Ocular do visor:  27

Botão do bracketing ( ): 
 87

Botão de reprodu-
ção ( ):  114

Botão dos me-
nus ( ):  39

Monitor:
 13, 193

Borracha da ocular do visor:  27

Botão de eliminação 
( ):  122

Bloqueio do 
selector da 
focagem: 

 66 Fecho da tampa 
da ranhura para 
cartões de memó-
ria:  20

Multisselector: 
 12

Disco de con-
trolo principal: 

 147

Botão de bloqueio 
do AE/AF ( ):  84

Tampa da 
ranhura para o 
cartão de me-
mória:  20

Luz de acesso ao cartão 
de memória:  30

Controlo do ajuste dióptrico:  27

Botão de qualidade/
tamanho da imagem 
(QUAL):  41
Botão do zoom de re-
produção ( ):  120
Botão de entrada 
( ):  40

Botão da sensibili-
dade (ISO):  46
Botão de miniaturas 
( ):  118

Botão do equilíbrio de 
brancos (WB):  48
Botão de protec-
ção ( ):  121
Botão “Help” (ajuda) 
( ):  136

Botão do modo de 
disparo ( ):  62
Botão de formatar 
( ):  21
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  1 Velocidade de obturação .............. 76
Valor da compensação da exposição
.................................................... 86
Valor de compensação do fl ash... 102
Ajuste do balanço de brancos ....... 50
Número de disparos numa sequência 
de bracketing ............................... 87

  2 Indicador de sensibilidade (ISO)..... 46
Indicador de sensibilidade 
automática ................................. 142

  3 Indicador da carga da bateria........ 24

  4 Modo de sincronização do fl ash.... 95

  5 Qualidade da imagem................... 41

  6 Tamanho da imagem .................... 43

  7 Modo de equilíbrio de brancos ..... 48

  8 Número de exposições restantes ... 25
Número de disparos restantes antes 
de que a memória temporária se 
esgote .......................................... 62
Indicador de memorização do ajuste 
pré-determinado do balanço de 
brancos ........................................ 52
Indicador de modo de controlo 
remoto ....................................... 107

  9 “K” (aparece quando existir capaci-
dade de memória para gravar mais 
de 1.000 exposições) .................... 45

10 Sinal acústico “Beep” ................. 138

11 Abertura (número f)...................... 76
Incremento do bracketing............. 87
Indicador do modo de PC ........... 172

12 Indicador da carga da bateria do 
relógio.......................................... 16

1

2

3

4

5

6 7

8

11

12

10

9

O painel de controlo
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13 Indicador de compensação 
do fl ash ...................................... 102

14 Indicador de compensação 
da exposição................................. 86

15 Indicador do programa fl exível ...... 77

16 Modo de focagem automática.... 139

17 Zona de focagem.......................... 66
Modo de zona de AF .................. 140

18 Modo de medição ........................ 75

19 Indicador do disparador 
automático ................................. 105
Indicador do dispositivo de 
controlo remoto.......................... 107

20 Indicador da progressão 
do bracketing ............................... 87

21 Indicador do bracketing ................ 87

22 Modo de disparo .......................... 62

19

22

21

20

13

14

15

16

17

18

 Iluminador do LCD
Quando se pressiona o botão  acende-se a iluminação de fundo do painel de contro-
lo (Iluminador do LCD), o qual permite ver as indicações na escuridão.
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 Indicadores avançados do ecrã de focagem
Quando o fundo da imagem for de cor clara, a zona de focagem activa (  66) aparece 
realçada em preto. Quando o fundo da imagem for de cor escura, a zona de foca-
gem activa aparece realçada em vermelho para estabelecer assim um contraste com 
o fundo (zonas de focagem “Vari-Brite”), tornando portanto mais fácil a identifi cação 
da zona de focagem seleccionada. O visor também dispõe de uma quadrícula que se 
pode activar quando for necessário. Quando se selecciona “On” (activado) no Ajuste 
personalizado 8 (Grid display;  144), aparece, sobreposta sobre as indicações no 
visor, uma quadrícula de referência. Esta quadrícula é muito útil para compor imagens 
de paisagens ou quando se inclina ou se desloca uma objectiva Nikkor PC.

Devido às características deste tipo de ecrã do visor, é possível que observe umas linhas 
fi nas a irradiar desde a zona de focagem seleccionada para as bordas do visor, ou que 
os indicadores no visor apareçam em vermelho quando se realça a zona de focagem 
seleccionada. Estes fenómenos são normais pelo que não constituem uma indicação 
de um funcionamento incorrecto da câmara.

1

2

3

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

O ecrã do visor de imagem
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  1 Círculo de referência de 8 mm para a 
medição central ............................ 75

  2 Marcas de enquadramento da foca-
gem (zonas de focagem)............... 66
Objectivos da medição localizada.. 75

  3 Quadrícula de referência (aparece 
quando se selecciona “On” (Activa-
do) no Ajuste personalizado 8).... 144

  4 Indicador de focagem ................... 28

  5 Zona de focagem.......................... 66
Modo de zona AF ....................... 140

  6 Bloqueio da exposição automática 
(AE) .............................................. 84
Indicador do bloqueio do VF ....... 103

  7 Velocidade de obturação .............. 76

  8 Abertura (número f)...................... 76

  9 Indicador de compensação 
do fl ash ...................................... 102

10 Indicador de compensação da 
exposição ..................................... 86

11 Número de exposições restantes ... 25
Número de disparos restantes antes 
de que se esgote a memória 
temporária.................................... 62
Indicador de memorização do ajuste 
pré-determinado do balanço de 
brancos ........................................ 52
Valor da compensação da exposição
.................................................... 86
Valor de compensação do fl ash... 102
Indicador do modo de PC ........... 172

12 Indicador de fl ash preparado ........ 97

13 Indicador da carga da bateria........ 24

14 Ecrã analógico-electrónico da 
exposição ..................................... 82
Compensação da exposição.......... 86

15 Indicador de sensibilidade automática
.................................................. 142

16 “K” (aparece quando existir capaci-
dade de memória para gravar mais 
de 1.000 exposições) .................... 45

 O ecrã do visor
Os indicadores de zona de focagem e a quadrícula que aparecem no visor (indicadores 
avançados do ecrã de focagem) têm tendência a brilhar mais quando a temperatura é 
mais elevada; quando a temperatura é mais baixa os indicadores aparecem mais escu-
ros ao mesmo tempo que a sua capacidade de resposta se torna mais lenta. No que se 
refere aos outros indicadores do visor, estes têm tendência a escurecer e a apresentar 
uma capacidade de resposta mais lenta quando a temperatura é mais baixa. Com a 
temperatura ambiente todos os indicadores voltarão ao seu funcionamento normal.

 Bateria esgotada
Quando a bateria estiver totalmente esgotada ou no caso de não se ter introduzido 
a bateria na câmara, os indicadores no visor tornam-se mais escuros. Isto é normal e 
não constitui uma indicação de um funcionamento incorrecto. Os indicadores voltarão 
ao seu estado normal quando for introduzida uma bateria totalmente carregada na 
câmara.
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O disco de modos
Para além dos Vari-Programs digitais,que permitem efectuar os ajustes neces-
sários, em base a uma cena específi ca, com apenas rodar o disco de modos 
para o modo adequado, a D70S está equipada com modos de exposição os 
quais proporcionam um controlo total dos ajustes da câmara.

Vari-Programs digitais
Ao seleccionar um Vari-Program digital concreto, 
optimizam-se automaticamente os ajustes em base 
ao tipo de cena seleccionada, o qual faz com que 
expressar a sua criatividade na captação de imagens 

 Automático (  32)

Usa-se para a captação de imagens no modo de “apontar 
e disparar” no qual os ajustes são controlados pela câma-
ra. Especialmente recomendado para os principiantes no 
uso de câmaras refl ex digitais.

 Retrato (  32)

Usa-se para retratos com um fundo suavemente focado.

 Paisagem (  32)

Usa-se para captar os detalhes de uma paisagem.

 Primeiros planos (  33)

Usa-se para a captação de primeiros planos de fl ores, in-
sectos e outros temas pequenos.

 Desportos (  33)

“Congelam” a acção quando se captam imagens de 
desportos.

 Paisagem nocturna (  33)

Usa-se para captar paisagens à noite.

 Retrato nocturno (  34)

Para captar retratos contra um fundo pouco iluminado.
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Modos de exposição
Seleccione estes modos que lhe proporcionarão um 
controlo total dos ajustes da câmara, incluindo a ve-
locidade de obturação e a abertura, o modo de fl ash, 
e os menus da câmara.

P Multiprograma automático (  77)

Permite que a câmara optimize a exposição em base ao 
tema. Use o programa fl exível para controlar a velocidade 
de obturação e a abertura (  77), ou ajuste a exposição 
mediante a compensação da exposição (  86).

S Automático com prioridade ao obturador (  79)

Seleccione velocidades de obturação rápidas para “con-
gelar” a acção, ou velocidades de obturação lentas para 
produzir um efeito tremido que dará a impressão de mo-
vimento do tema.

A Automático com prioridade à abertura (  81)

Ajusta a abertura para suavizar os detalhes do fundo ou 
para aumentar a profundidade de campo para que tanto 
o tema principal como o fundo apareçam nitidamente 
focados.

M Manual (  82)

Ajusta a velocidade de obturação e a abertura em função 
das intenções criativas do usuário.
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 O multisselector
O botão  também pode ser usado para seleccionar elementos marcados nos menus 
da câmara. Podem existir alguns casos nos que não possa ser utilizado com as opera-
ções indicadas nesta página.

 Desactivação automática do exposímetro
Com os ajustes por defeito, a câmara continua a medir a exposição durante seis 
segundos, a contar a partir do momento em que se deixa de pressionar o botão de 
disparo do obturador. Depois, os indicadores da velocidade de obturação e da aber-
tura no painel de controlo e todos os indicadores do visor apagam-se para poupar a 
carga da bateria (desactivação automática do exposímetro). O tempo de demora para 
a desactivação automática do exposímetro pode ajustar-se com o Ajuste personalizado 
23 (Meter-off;  153).

Navegar pelos menus
Para navegar pelos menus da câmara use o multisselector.

Para cancelar e voltar 
ao menu anterior, ou 
para mover o cursor 
para a esquerda

Para visualizar um sub-
menu, mover o cursor 
para a direita, ou fazer 
uma selecção

Para mover o cursor para cima

Para mover o cursor para baixo

O botão de disparo do obturador
A câmara está equipada com um botão de disparo do obturador de duas 
fases. Quando se pressiona ligeiramente o botão, a câmara ajusta a focagem 
e a exposição. Para efectuar o disparo, pressione o botão até ao fi nal do seu 
percurso.
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 A tampa do monitor
No equipamento de série da câmara está incluída uma 
tampa de plástico transparente (a tampa para monitor 
LCD BM-5) destinada a manter o monitor limpo e a 
protegê-lo quando não estiver a ser usado ou quando se 
transporta a câmara de um lado para o outro. Para reti-
rar a tampa do monitor, segure a câmara fi rmemente e 
puxe com suavidade a parte inferior da tampa para fora 
tal como se mostra na ilustração à direita (�). Quando 
a tampa estiver desbloqueada, pode afastá-la um pouco 
do monitor (�) e depois retirá-la tal como se mostra na 
ilustração (�).

Para voltar a colocar a tampa quando desejar tirar foto-
grafi as ou guardar a câmara, introduza as duas saliên-
cias da parte superior da tampa nos encaixes destinados 
a esse fi m, situados na parte superior do monitor da 
câmara (�) e, seguidamente, pressione a parte inferior 
da tampa até ouvir o estalido que indica que a tampa 
está devidamente colocada no seu lugar (�).

Primeiros passos
Preparação para usar a sua câmara

Colocação da correia da câmara
Prenda a correia de pendurar da câmara fi rmemente nas duas ilhós do corpo 
da câmara tal como se indica na ilustração.
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 Leia as advertências sobre a bateria
Leia e respeite as advertências e as precauções sobre a utilização da bateria 
contidas nas páginas ii-iii e 196–197 deste manual, assim como quaisquer ad-
vertências e instruções fornecidas pelo fabricante da bateria.

 Extracção da bateria
Antes de extrair a bateria, desligue a câmara e deslize o fecho da tampa do comparti-
mento da bateria até à posição de abertura ( ). Volte a colocar a tampa do terminal 
na EN-EL3a quando não estiver a usá-la.

Colocação das baterias/pilhas
A D70S utiliza uma bateria de lítio recarregável EN-EL3a (fornecida). Carre-
gue a bateria antes de utilizar a câmara pela primeira vez, ou após um longo 
período de desuso (para mais informação, consulte o manual do carregador). 
São necessárias aproximadamente duas horas para recarregar uma bateria 
totalmente descarregada.

1 Desligue a câmara
Desligue a câmara antes de instalar ou de 
retirar a bateria.

2 Abra a tampa do compartimento da bateria
Deslize o fecho da tampa do compartimento 
da bateria até à posição  (�) e abra a tampa 
(�).

3 Introduza a bateria
Introduza a bateria tal como se mostra na 
ilustração à direita.

Li
-io

n 
BA

TT
ER

Y 
PA

CK

4 Feche a tampa do compartimento da bateria
Para impedir que a bateria possa sair do seu 
lugar enquanto se utilizar a câmara, comprove 
que a tampa esteja devidamente fechada e 
bloqueada.
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 Utilizar o suporte de pilhas de lítio CR2 MS-D70 opcional
Depois de introduzidas no suporte de baterias MS-D70 (disponível em separado), as 
pilhas de lítio podem ser utilizadas como fonte de alimentação suplementar em vez 
da bateria EN-EL3a.  No entanto, as pilhas CR2 apenas se adequam a uma gama 
limitada de temperaturas.  Leia o seguinte aviso antes de utilizar pilhas CR2.

Usar as Baterias de Lítio CR2

Tenha em atenção o seguinte quando usa as baterias de lítio CR2:Tenha em atenção o seguinte quando usa as baterias de lítio CR2:
A capacidade das baterias CR2 reduz bruscamente quando a temperatura ambiente 
está abaixo dos 20º C.

A operação foi confi rmada com as seguintes baterias de lítio CR2:

Pilhas de lítio CR2 da SANYO Pilhas de lítio CR2 da Toshiba

Pilhas de lítio CR2 da Maxell Pilhas de lítio CR2 da Energizer

A capacidade das pilhas acima mencionadas pode variar em função das condições 
de armazenagem; em alguns casos as pilhas podem deixar de funcionar antes que 
termine o seu prazo de validade. A presença de dedadas ou outras matérias estra-
nhas nos terminais das pilhas ou nos contactos para pilhas do interior do suporte, 
também pode afectar o rendimento das pilhas; limpe os terminais e os contactos 
com um pano seco antes de utilizar as pilhas.

Coloque três pilhas CR2 no suporte para pilhas MS-D70, 
tal como se mostra na ilustração do suporte e introduza 
o suporte no compartimento para a bateria, seguindo 
as instruções ao respeito facilitadas anteriormente. As 
pilhas CR2 não podem ser recarregadas.
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Confi guração básica
Ao ligar a câmara pela primeira vez, aparece no monitor o diálogo de selec-
ção de idioma mostrado no Passo 1 e o ícone  cintilará no painel de 
controlo. Siga as instruções facilitadas à continuação para escolher o idioma 
assim como ajustar a hora e a data.

1

Seleccione o idioma.

2

Visualize o menu Date.3

Edite Year (ano), Month (mês), Day 
(dia), Hour (hora), Minute (minutos) e 
Second (segundos).Prima o multisselec-
tor para a esquerda ou para a direita 
para seleccionar um elemento; prima o 
multisselector para cima ou para baixo 
para mudá-lo.

4

Saia do menu “DATE” (data). O moni-
tor apaga-se.5

Visualize o diálogo de selecção de 
idioma.
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 Confi guração básica
Se ao terminar a confi guração básica não se pressiona o botão , quando voltar a 
ligar a câmara visualizar-se-á o diálogo de selecção de idioma. Até que a confi guração 
não esteja completada, o ícone  continuará a cintilar e não será possível captar 
imagens nem efectuar nenhuma outra operação.

 A bateria do relógio
O relógio-calendário é alimentado por uma fonte de alimentação independente e 
recarregável, a qual recebe a carga necessária aquando da colocação das baterias ou 
quando a câmara está a ser alimentada por um adaptador CA EH-5 opcional.  Três 
dias de carregamento são sufi cientes para proporcionar aproximadamente um mês de 
autonomia do relógio.  Se o ícone  piscar no painel de controlo, a bateria do 
relógio está esgotada e o relógio foi reiniciado para 2005.01.01 00:00:00. Introduza 
a data e hora correctas no relógio de acordo com as instruções em “O menu de con-
fi guração: Data” (  161).

 O relógio da câmara
O relógio da câmara não é tão preciso como a maioria dos relógios de pulso ou de 
mesa. Comprove, regularmente, a data e a hora do relógio comparando-as com as de 
outros relógios mais precisos e ajuste-o sempre que seja necessário.

 Idioma (  163)
Para mudar o idioma no qual os menus e as mensagens da câmara se visualizam, use 
a opção “Language” (idioma) no menu de confi guração.

 Data (  161)
Para mudar a hora e a data, use a opção “Date” (data) no menu de confi guração.
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Montar objectivas
Para que possa aproveitar ao máximo as funções que oferece a sua câmara, a 
Nikon recomenda que use uma objectiva com CPU de tipo G ou D.

1 Desligue a câmara
Desligue a câmara antes de montar ou des-
 mon tar objectivas.

2 Montar uma objectiva
Alinhe a marca de montagem situada na ob jec -
ti va com a marca de montagem situada no corpo 
da câmara e posicione a objectiva no suporte de 
baioneta da câmara. Rode a objectiva no sentido 
contrário aos dos ponteiros do relógio até ouvir 
o estalido que indica que a objectiva está cor-
 rec ta men te colocada, tendo o cuidado de não 
pres si o nar o botão de desbloqueio da objectiva.

3 Bloqueie a abertura no ajuste mínimo
Este passo não é necessário quando se usar 
uma objectiva de tipo G que não se encontre 
equipada com um anel de aberturas. Se es-
tiver a usar qualquer outro tipo de objectiva, 
bloqueie a abertura no ajuste mínimo (número 
f maior).

Se não efectua este bloqueio quando estiver 
a usar uma objectiva com CPU, o indicador 
de aberturas do painel de controlo e do visor 
mostrará a indicação  a cintilar quando se 
ligue a câmara. Não se poderá tirar fotografi as 
até que se desligue a câmara e se bloqueie a 
abertura no número f maior.

Objectiva de tipo DObjectiva de tipo GAs objectiva com CPU pos-
 su em contactos para CPU
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 Proteger a câmara da sujidade e do pó
Se entrar pó, sujidade ou qualquer matéria estranha na 
câmara, é possível que apareçam manchas, grandes ou 
pequenas, nas fotografi as ou no ecrã do visor. Quando 
a câmara não tiver nenhuma objectiva montada, man-
tenha o encaixe para objectivas tapado com a tampa do 
corpo da câmara, incluída no equipamento de série da 
câmara. Quando trocar de objectiva ou voltar a colocar 
a tampa, mantenha o encaixe para objectivas da câmara 
virado para baixo.

 Desmontar objectivas
Assegure-se de que a câmara está desligada quando 
des mon tar ou mudar objectivas. Para retirar a objectiva, 
man te nha pressionado o botão de desbloqueio da ob-
jectiva en quan to a roda em sentido horário.
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3 Introduza um cartão de memória
Introduza o cartão de memória com a etiqueta 
traseira virada para o monitor (�). Quando o 
cartão de memória estiver totalmente introdu-
zido, a luz de acesso acender-se-á e o botão 
de ejecção levantar-se-á (�). Feche a tampa 
da ranhura para cartões de memória.

 Introdução de cartões de memória
Introduza primeiro os terminais do cartão de 
memória. O facto de introduzir o cartão com a 
face superior para baixo ou ao avesso poderia 
danifi car a câmara ou o cartão. Certifi que-se 
de que o cartão se encontra na orientação 
correcta.

A ranhura para cartões de memória está ligei-
ramente inclinada (ver ilustração à direita). Para 
introduzir um cartão de memória introduza-o 
seguindo a mesma inclinação da ranhura.

2 Abra a tampa da ranhura para cartões de memória
Abra a tampa da ranhura para cartões de me-
mória tal como se indica à direita.

Introduzir cartões de memória
Em vez de fi lme, a sua câmara digital Nikon utiliza cartões de memória 
CompactFlash™ ou cartões Microdrive® para armazenar as fotografi as. Se 
deseja ver a lista de cartões de memória compatíveis, consulte “Observações 
técnicas: Cartões de memória homologados” (  192).

1 Desligue a câmara
Antes de introduzir ou de retirar cartões de 
me mó ria, desligue a câmara.

Introduzir nesta direcção

Eti-
queta 
poste-

riorTerminais



21

In
tro

d
u

ção
—

Prim
eiro

s p
asso

s

4 Formato dos cartões de memória
É necessário dar formato aos cartões de memória antes de utilizá-los pela 
primeira vez.

 Formatação dos cartões de memória
Tenha em conta que ao dar formato aos cartões de memória se 
eliminam de forma permanente todos os dados que se encontrem 
armazenados no cartão. Assegure-se de ter copiado todas as fotogra-
fi as e outros dados que deseje guardar num computador antes de dar 
formato aos cartões (  171–174).

Para dar formato ao cartão de memória, ligue a câmara e pressione si-
multaneamente os botões de  (  e ) durante dois segundos apro-
ximadamente. Aparecerá  a cintilar no indicador da velocidade de 
obturação e o contador de imagens cintilará. Ao premir ambos os botões 
simultaneamente pela segunda vez, o cartão de memória formatar-se-á. 
Para sair sem dar formato ao cartão, pressione qualquer outro botão.

Enquanto se estiver a dar formato, aparecerão as letras  no indica-
dor do contador de imagens. Quando a formatação estiver completada, 
o indicador do contador de imagens mostrará o número de fotografi as 
que podem ser gravadas com os ajustes actuais.

 Durante a formatação
Não retire o cartão de memória, nem a bateria, nem desligue o 
adaptador de CA (disponível de uma forma separada) durante a 
operação de formatação.

 Dar formato (  160)
Também é possível dar formato aos cartões de memória com a opção Format do 
menu de confi guração.
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 Extracção do cartão de memória
Os cartões de memória podem ser extraídos da câmara, sem que se produza perda 
de informação, sempre e quando a câmara esteja desligada. Antes de retirar o cartão 
aguarde que a luz verde, de acesso ao cartão, situada ao lado da tampa da ranhura 
para cartões, se apague e depois desligue a câmara. 
NÃO tente extrair o cartão enquanto a luz verde 
de acesso estiver iluminada. A falta de cumprimento 
desta precaução poderia causar perda de dados ou da-
nifi car a câmara ou o cartão. Deslize o fecho da tampa 
da ranhura para o cartão de memória para abrir a tam-
pa e à continuação pressione o botão de ejecção para 
ejectar parcialmente o cartão (�). Poderá então extrair 
manualmente o cartão (�). Quando pressionar o botão 
de ejecção tenha o cuidado de não empurrar o cartão 
de memória. A falta de cumprimento desta precaução 
poderia danifi car o cartão de memória.

É possível que o cartão de memória aqueça devido ao 
uso. Tenha cuidado ao extrair o cartão de memória da 
câmara.

 Não há nenhum cartão de memória na câmara
Se não houver nenhum cartão de memória na câmara, 
mas a bateria da câmara estiver carregada e colocada no 
seu lugar ou a câmara estiver alimentada por um adap-
tador de CA, aparecerá a indicação  no indicador 
do contador de exposições.

Luz de acesso
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Este capítulo está dividido nas seguintes secções:

Fotografi a básica
Esta secção oferece uma explicação detalhada so-
bre o uso do Vari-Program digital  (automático) 
para uma captação de imagens do tipo “apontar e 
disparar” que proporciona óptimos resultados na 
maioria das situações.

Reprodução básica
Nesta secção encontrará informação útil sobre 
como visualizar as fotografi as no monitor.

Vari-Programs digitais
Esta secção descreve os outros Vari-Programs 
digitais nos quais os ajustes são controlados pela 
câmara, o que permite ao usuário expressar a sua 
criatividade com uma ampla variedade de temas.

Rode o disco de modos para   24Passo 1

Prepare a câmara  24–25Passo 2

Confi gure os ajustes da câmara  26Passo 3

Enquadre a fotografi a  27Passo 4

Focagem  28–29Passo 5

Tire a fotografi a  30Passo 6

Programa 

básico
Passos básicos para tirar fotografi as 

e para a reprodução de imagens
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2.2 Comprove o nível de carga da bateria
O nível de carga da bateria pode ser com-
provado no visor ou no painel de controlo.

Fotografi a básica
Como tirar as suas primeiras fotografi as

Ícone*

—
Carga sufi ciente 
para um fun ci o n-
a men to normal

—
Bateria total-
mente carre-

gada

Os indicadores da abertura e da velocidade de 
obturação do painel de controlo, assim como 
todos os indicadores do visor de imagem, apa-
gam-se se não se efectuar nenhuma operação 
com a câmara durante 6 segundos (desligação 
automática do exposímetro). Pressione ligeira-
mente o botão de disparo do obturador para 
reactivar a visualização dos indicadores.

Carga baixa da 
bateria

Prepare uma bateria de substituição com-
pletamente carregada.

Painel de 
con tro lo Visor Estado Observações

 
(Cintila)

 
(Cintila)

Bateria 
esgotada

O disparo do obturador encontra-se de-
sactivado.

Passo 1—Rode o disco de modos para 
Rode o disco de modos para . Neste modo automá-
tico de “apontar e disparar” a maioria dos ajustes são 
controlados pela câmara em base às condições de dis-
paro, o qual faz com que este modo seja o ideal para 
os principiantes no uso de câmaras refl ex digitais.

Passo 2—Preparar a câmara
Antes de começar a tirar fotografi as, prepare a câmara da maneira indicada 
à con ti nu a ção.

2.1 Ligue a câmara
O painel de controlo acende-se e os indica-
dores no visor iluminam-se.

* Não aparece nenhum ícone quando a câmara é alimentada através de um adaptador de 
CA opcional.
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 Objectivas sem CPU
Os modos Vari-Program digitais (incluindo o modo ) só podem ser usados com ob-
jectivas com CPU. Quando se monta uma objectiva sem CPU na câmara, desactiva-se 
automaticamente o botão de disparo do obturador. Para mais informação, consulte 
“Acessórios opcionais: Objectivas para a D70S” (  183).

 Pilhas CR2
Em função do tipo de bateria e o uso que de ela se faça, é possível que a câmara neces-
site um pouco mais de tempo para actualizar o indicador da contagem de exposições 
quando se usam pilhas CR2.

 
Para mais informação sobre o que fazer quando  cintila no contador de exposi-
ções, consulte “Resolução de problemas” (  200).

 Indicador de câmara desligada
Se a bateria e o cartão de memória estiverem colocados 
na câmara, ao desligá-la visualizar-se-á, no painel de 
controlo, o número de exposições restantes.

2.3 Comprove o número de exposições restantes
Os indicadores do contador de exposições 
do painel de controlo e do visor mostram o 
número de fotografi as que se podem tirar 
com os ajustes actuais da câmara. Quando 
este número chegar a zero, o ícone  cintila-
rá no contador de exposições enquanto que 
os indicadores da velocidade de obturação 
mostrarão os ícones  ou  a cinti-
lar. Para poder continuar a captar imagens, 
é necessário eliminar algumas imagens ou 
introduzir um cartão de memória novo. No 
entanto, é possível que se possam captar 
mais imagens com ajustes de qualidade ou 
de tamanho de imagem inferiores.



26

Pro
g

ram
a b

ásico
—

Fo
to

g
rafi a b

ásica

Passo 3—Confi gure os ajustes da câmara
Quando se roda o disco de modos para , optimizam-se automaticamente 
os ajustes, em base ao tipo de cena, para produzir os melhores resultados 
na maioria das situações. A qualidade de imagem, o tamanho da imagem, 
a sensibilidade e o modo de disparo ajustam-se para os valores indicados no 
quadro seguinte. Para mais informação, consulte “Tirar fotografi as” (  35).

Opção

Modo de 
disparo

Sen si bi l-
i da de

Tamanho 
de imagem

Quali-
dade de 
imagem

NORM
(JPEG Normal)

41–
42

Comprimem-se as imagens para obter um 
equi lí brio entre a qualidade de imagem e o 
tamanho do ar qui vo o qual é ideal para as 
fotografi as ins tan tâ ne as.

L
(Grande)

43–
45

Imagens com um tamanho de 3.008 × 2.000 
pixels.

200
46–
47

A sensibilidade (equivalente digital da veloci-
dade do fi l me) ajus ta-se para um valor que 
equivale apro xi ma da men te a 200 ISO.

(Imagem-a-imagem)
62–
63

Capta-se uma imagem cada vez que se pressio-
na o botão de disparo do obturador.

Ajuste por defeito Descrição

3

Modo de disparo

Qualidade da imagem

Tamanho da imagem

Os valores da sensibilidade 
visualizam-se unicamente 
quando se pressiona o 
botão ISO.
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Passo 4—Enquadre a fotografi a
Escolha um modo de focagem e enquadre uma imagem.

4.1 Escolha o modo de focagem automática
Confi rme que o selector de modo de fo-
cagem esteja na posição de AF (focagem 
automática). Neste modo a câmara focará, 
automaticamente, quando se pressione li-
geiramente o botão de disparo do obturador 
e as imagens serão captadas unicamente 
quando a câmara tiver atingido a focagem.

4.2 Enquadre uma imagem
A posição recomendada para captar imagens é a de 
ter um pé meio passo mais à frente do que o outro e 
manter a parte superior do corpo estável. Para evitar 
que as fotografi as saiam tremidas devido ao tremor 
das mãos (e consequente estremecimento da câma-
ra), segure a câmara fi rmemente com as duas mãos, 
mantendo os cotovelos ligeiramente apoiados no 
seu tronco para um melhor apoio. Segure no punho 
da câmara com a mão direita e suporte o corpo da 
câmara ou a objectiva com a sua mão esquerda.

 Cobertura do enquadramento do visor
A imagem que se visualiza através do visor é ligeiramente mais pequena (aproxima-
damente 95% da imagem tanto na vertical como na horizontal) do que aquela que 
aparecerá na fotografi a fi nal.

 Focagem do visor
O visor está equipado com um dispositivo de ajuste 
dióptrico que permite aos usuários ajustar as dioptrias 
do visor para adaptá-lo à sua visão. Para isso, deslize o 
dispositivo de ajuste dióptrico para cima ou para baixo 
até que aquilo que se visualize no visor e as marcas de 
focagem do visor apareçam nítidas. Se for necessário, 
pode retirar o olhal de borracha da ocular do visor; ao 
voltar a colocá-lo o lado com letras gravadas deverá ser colocado para baixo.

Quando estiver a olhar através do visor e a usar o controlo de ajuste dióptrico, tenha 
cuidado de não meter acidentalmente os dedos ou as unhas no olho.

O intervalo de ajuste dióptrico do visor é de –1.6 m–1 a +0.5 m–1. As lentes correctoras 
(não incluídas no equipamento de série da câmara;  190) proporcionam um intervalo 
de dioptrias de –5 m–1 a +3 m–1.

4
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Passo 5—Focagem
Pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador. A câmara seleccio-
nará automaticamente a zona de focagem na qual esteja situado o tema 
mais próximo da câmara (prioridade ao tema mais próximo;  140). Quan-
do este tema estiver focado, soará um sinal acústico, a zona de focagem 
seleccionada aparecerá ressaltada (  8) e o indicador de tema focado (●) 
aparecerá no visor (ver quadro abaixo). Se o tema se deslocar para fora da 
zona de focagem seleccionada, antes da focagem ter sido completada, a 
câmara focará baseando-se na informações facilitada pelas outras zonas de 
focagem.

Se o tema for escuro, o iluminador auxiliar do AF (  72) acender-se-á au-
tomaticamente para ajudar o funcionamento da focagem automática. Para 
focar um tema que não se encontre em nenhum dos cinco enquadramentos 
de focagem, utilize o bloqueio da focagem (  70). Para dispor de mais infor-
mação sobre como actuar quando a câmara não for capaz de focar por meio 
da focagem automática, consulte a secção “Como obter bons resultados 
com a focagem automática” (  73).

Indicador da focagem Descrição

●
O tema está focado (soará um sinal acústico para indicar que 
o tema está focado).

●
(cintila) A câmara não pode focar com a focagem automática.

5
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No modo , ao pressionar ligeiramente o botão 
de disparo do obturador a câmara ajusta automa-
ticamente a velocidade de obturação e a abertura. 
Antes de efectuar o disparo, comprove os valores 
da velocidade de obturação e da abertura que 
aparecem indicados no visor. No caso de que 
a fotografi a pudesse resultar sobreexposta com 
estes valores, visualizar-se-ia o ícone ; nesse 
caso, use um fi ltro de densidade neutral (ND) 
opcional. No caso de que a fotografi a pudesse 
resultar subexposta, o fl ash incorporado levantar-
se-ia automaticamente e dispararia no momento 
de captar a imagem.

 O fl ash incorporado
Nos modos , ,  e , se for necessário dispor de 
mais luz para obter uma exposição correcta, ao pres-
sionar ligeiramente o botão de disparo do obturador 
o fl ash incorporado levantar-se-á automaticamente (  
94). Quando o fl ash incorporado estiver levantado, o 
obturador só disparará quando se visualize o indicador 
de fl ash preparado. No caso de que não se visualize este 
indicador, retire momentaneamente o dedo do botão de 
disparo do obturador e volte a pressionar o botão para 
tentar novamente efectuar o disparo.

Se assim o desejar, o fl ash pode ser desligado para que não dispare ainda que a ilumi-
nação do tema seja escassa. Também está disponível o modo de redução do efeito de 
olhos vermelhos que reduz este efeito produzido quando a luz do fl ash se refl ecte nas 
retinas dos temas a fotografar (  95).

 Quando o fl ash não estiver a ser usado
A fi m de poupar a carga da bateria quando o fl ash não estiver a ser usado, volte a 
colocar o fl ash na sua posição original; para isso, pressione suavemente o fl ash para 
baixo até ouvir o estalido da mola do fecho.

5

Indicador de fl ash preparado
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6

 Som do obturador
A D70S está equipada com um obturador que combina o funcionamento electrónico 
(CCD) e mecânico. Este obturador funciona de uma forma diferente dos obturadores 
mecânicos das câmaras de fi lme. Como resultado, o intervalo entre os sons emitidos 
pelo obturador e pelo espelho não diminuirá passado um determinado ponto, até 
mesmo no caso de velocidades de obturação elevadas.

Após o disparo e durante a gravação da imagem 
no cartão de memória, esta permanecerá visível 
no monitor (ver ilustração ao lado) e a luz de 
acesso, situada ao lado da tampa da ranhura para 
cartões de memória, acender-se-á. Não pressio-
ne o botão de ejecção do cartão de memória, 
não desligue a câmara nem retire ou desligue 
a fonte de alimentação da câmara enquanto 
a luz permanecer acesa. Nestas circunstâncias, a 
não observância destes requisitos poderia originar 
a perda de dados.

Passo 6—Tire a fotografi a
Pressione suavemente o botão de disparo do ob-
turador até ao fi m.
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Pressione o botão  em qualquer 
momento para visualizar a imagem 

captada mais recentemente.

O botão 

As imagens aparecem automaticamente 
no monitor à medida que vão sendo 

gravadas no cartão de memória.

Durante a 
gravação

Reprodução básica
Como visualizar fotografi as

As imagens aparecem automaticamente no monitor à medida que vão sendo 
gravadas no cartão de memória. As imagens também podem ser visualizadas 
pressionando o botão  para mostrar no monitor a imagem captada mais 
recentemente.

Para visualizar mais imagens, pressione o multisselector para cima ou para 
baixo. Pressione o multisselector para baixo para visualizar as imagens pela 
ordem em que foram gravadas, ou pressione-o para cima para visualizar as 
imagens pela ordem inversa.

Eliminar as fotografi as que não deseje guardar
Para eliminar a fotografi a visualizada no monitor 
nesse momento, pressione o botão  Aparecerá 
um diálogo de confi rmação. Pressione o botão 

 outra vez para eliminar a imagem e voltar ao 
modo de reprodução. Pressione qualquer outro 
botão para sair sem eliminar a imagem.

Para continuar a tirar fotografi as
Para sair do modo de reprodução e voltar ao modo de disparo, pressione o 
botão  ou então pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador.



32

Pro
g

ram
a b

ásico
—

V
ari-Pro

g
ram

s d
ig

itais

Vari-Programs digitais
Fotografi a criativa

A D70S oferece a possibilidade de escolher entre sete 
modos Vari-Program digitais. Quando se selecciona 
um destes programas, optimizam-se automaticamen-
te os ajustes em base ao tipo de cena seleccionada, o 
qual faz com que expressar a criatividade fotográfi ca 
seja tão simples como rodar o disco de modos.
Os Vari-Programs digitais estão disponíveis unicamente quando se usam objectivas 
com CPU. Quando se monta uma objectiva sem CPU na câmara desactiva-se auto-
maticamente o botão de disparo do obturador. Para mais informação sobre as opções 
disponíveis nos modos Vari-Program digitais, consulte “Ajustes da câmara” (  182).

 Retrato
Usa-se para retratos. Neste caso o tema principal destaca-se clara-
mente enquanto que os detalhes do fundo se suavizam fazendo 
com que a composição ofereça uma sensação de profundidade.
• O grau de suavização do fundo depende da quantidade de luz 

disponível. Para obter os melhores resultados, aumente a distância 
entre o tema principal e o fundo ou use uma objectiva de telefoto.

• O fl ash ajusta-se para o modo de sincronização de cortina dianteira. No entan-
to é possível seleccionar outros modos (  96).

 Paisagem
Usa-se para captar imagens vívidas de paisagens nas quais os 
contornos, as cores e o contraste de temas como arranha-céus 
ou fl orestas, aparecem nitidamente realçados.
• Use uma objectiva grande angular para um campo de visão 

mais amplo.
• O fl ash incorporado e o iluminador auxiliar de AF desligam-se 

automaticamente e não se activarão ainda que a luz disponível seja escassa.

 Auto
Usa-se para instantâneos. As confi gurações da câmara ajustam-
se automaticamente em base ao tema e às condições luminosas, 
proporcionando assim imagens cheias de vida com uma satura-
ção da cor equilibrada e com uma grande nitidez.
• O fl ash ajusta-se para o modo de sincronização de cortina dian-

teira. No entanto é possível seleccionar outros modos (  96).

 A focagem
Excepto no modo , câmara selecciona automaticamente a zona de focagem na qual esteja 
situado o tema mais próximo da câmara. Quando este tema estiver focado, soará um sinal 
acústico (excepto ), a zona de focagem seleccionada aparecerá ressaltada (  8) e a foca-
gem bloquear-se-á. Se o tema se deslocar para fora da zona de focagem seleccionada, antes 
da focagem ter sido completada, a câmara focará baseando-se na informações facilitada 
pelas outras zonas de focagem.
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 Primeiros planos
Usa-se para a captação de primeiros planos de fl ores, insectos e 
outros temas pequenos, a fi m de que o tema principal apareça 
claramente realçado. A destacar a especial vivacidade dos tons 
vermelhos e verdes captados desta forma.
• A câmara selecciona automaticamente a zona de focagem 

central. No entanto é possível mudar a zona de focagem.
• Para evitar o esbatimento provocado por velocidades de obturação reduzidas, 

pode-se utilizar um tripé, o temporizador automático (  105) e/ou um contro-
lo remoto opcional ML-L3 (  107) ou um cabo remoto MC-DC1 (  191) .

• Recomenda-se o uso de objectivas micro. Também é possível fazer um uso 
efi caz de outras objectivas, sempre e quando a focagem seja efectuada com 
distâncias de focagem mínimas. No caso de objectivas zoom, aumente o zoom 
para fazer com que o tema apareça ampliado.

• O fl ash ajusta-se para o modo de sincronização de cortina dianteira. No entan-
to é possível seleccionar outros modos (  96).

 Paisagem nocturna
As velocidades de obturação lentas produzem paisagens nocturnas 
impressionantes, ao mesmo tempo que minimizam a possibilidade 
de que as fotografi as saiam manchadas ou descoloridas, o qual suce-
de muitas vezes quando as imagens são captadas com pouca luz.
• Para evitar o esbatimento provocado por velocidades de ob-

turação reduzidas, pode-se utilizar um tripé, o temporizador 
automático (  105) e/ou um controlo remoto (  107) opcional ML-L3 ou 
um cabo remoto MC-DC1 (  191) . Com velocidades inferiores a 1s, deve-se 
utilizar a redução do ruído para minimizar o granulado (  133).

• Use o modo  para retratos que incluam cenários nocturnos.
• O fl ash incorporado e o iluminador auxiliar de AF desligam-se automaticamen-

te e não se activarão ainda que a luz disponível seja escassa.

 Desportos
As velocidades de obturação lentas “congelam” a acção, o qual é es-
pecialmente útil quando se desejam captar imagens de desportos di-
nâmicos, nas quais o tema principal aparece nitidamente destacado.
• Enquanto se mantiver ligeiramente pressionado o botão de dis-

paro do obturador, a câmara focará continuamente para seguir o 
movimento do tema através das zonas de focagem. Tenha em linha de conta que 
é possível efectuar o disparo ainda que a câmara não tenha atingido a focagem; 
antes de efectuar o disparo, comprove o indicador da focagem (●) no visor.

• Para obter os melhores resultados, use uma objectiva de telefoto. Quando se usa uma 
objectiva de telefoto recomenda-se o uso de um tripé para evitar o efeito de tremido.

• O fl ash incorporado e o iluminador auxiliar de AF desligam-se automaticamen-
te e não se activarão ainda que a luz disponível seja escassa.
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Tema muito escuro. Aumente a sensibilidade (Equivalência ISO;  46).

DescriçãoIndicador

Tema muito brilhante. Use um fi ltro de Densidade Neutral (ND) opcional.

 A Tampa do conector do cabo remoto
Para evitar que a entrada de humidade no conector de cabo remoto danifi que a câmara, man-
tenha a tampa do conector do cabo remoto fechada em ambientes molhados ou húmidos.

 Aviso sobre a exposição
Se os limites do sistema de medição da exposição forem ultrapassados, visualizar-se-á um 
dos seguintes indicadores, tanto no painel de controlo como no visor:

 Separação de cor
Os modos Vari-Program digitais utilizam a separação de cor sRGB (  59).

 Temporizador automático, controlo remoto e cabo remoto
O temporizador automático e os acessórios remotos opcionais podem ser utilizados para 
accionar o obturador à distância e para evitar o esbatimento provocado pelo efeito de sacu-
didela da câmara. Nas defi nições de fábrica, o temporizador automático retarda o disparo do 
obturador em cerca de dez segundos após se pressionar o botão de disparo do obturador (  
105). O controlo remoto ML-L3 opcional possibilita o disparo imediato à distância e o disparo 
à distância com um atraso de dois segundos (  107), enquanto o cabo remoto MC-DC1 pode 
ser utilizado para efectuar o disparo à distância e tem um botão de bloqueio de disparo do 
obturador incluído (consulte o manual de instruções do MC-DC1 para mais informações).

 Modos P, S, A e M
Para além dos ajustes disponíveis no modo  os modos, P, 
S, A, e M oferecem a possibilidade de controlar ajustes tais 
como a velocidade de obturação e a abertura, o balanço 
de brancos, a optimização da imagem e a compensação da 
exposição. Para mais informação, consulte a secção “Tirar 
fotografi as” (  35).

 Retrato nocturno
Proporciona um balanço natural entre o tema principal e o fun-
do da imagem nos retratos tirados com pouca luz. A iluminação 
do tema escolhido para retratar parecerá natural até mesmo 
quando se usa o fl ash.
• Para evitar o esbatimento provocado por velocidades de ob-

turação reduzidas, pode-se utilizar um tripé, o temporizador 
automático (  105) e/ou um controlo remoto (  107) opcional ML-L3 ou 
um cabo remoto MC-DC1 (  191) . Com velocidades inferiores a 1s, deve-se 
utilizar a redução do ruído para minimizar o granulado (  133).

• Use o modo  para captar imagens nocturnas que não incluam retratos.
• O fl ash ajusta-se para o modo de sincronização lenta. No entanto é possível 

seleccionar outros modos (  96).
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Na secção “Programa básico: Fotografi a básica”, 
des cre via-se a ordem básica das operações para 
tirar fotografi as com os ajustes mais habituais. 
Neste capítulo explica-se como e quando pode 
confi gurar os ajustes da câmara para as diferentes 
condições de fotografi a.

Tirar 
fotografi as

Os detalhes



36

Tirar fo
to

g
rafi as

Quando usar as opções de disparo
O seguinte diagrama mostra quando usar as opções de disparo descritas 
neste capítulo.

Qualidade e tamanho da imagem 
(  41–45)
Seleccione ajustes de qualidade e tama-
nho da imagem grandes quando desejar 
captar imagens que depois serão amplia-
das e ajustes mais pequenos quando as 
imagens captadas estão destinadas a se-
rem distribuídas electronicamente ou no 
caso de querer poupar espaço no cartão 
de memória.

Escolher um modo de disparo (  62–63)
Capte imagens uma-a-uma ou então 
numa sequência de imagens.

A focagem (  64–74)
Decida se a prioridade é obter uma fo-
cagem precisa ou uma resposta rápida 
do obturador. Decida a maneira em que 
a zona de focagem será seleccionada e 
se a focagem será efectuada manual ou 
automaticamente.

Modo de disparo automático (  105–106)
Estabeleça o intervalo de tempo que 
deverá transcorrer entre o momento em 
que se pressiona o botão de disparo e o 
momento em que se capta a imagem.

Reinicialização de dois botões (  111)
Restaura as opções de disparo para os 
seus valores por defeito.

As imagens aparecem desfo-
cadas?

As imagens aparecem com 
“grão” quando são ampliadas?

Necessita armazenar mais ima-
gens num cartão de memória?

Os arquivos são demasiado 
grandes para serem enviados 
por e-mail?

A resposta do obturador é 
demasiado lenta?

Quer realizar um auto-retrato?

As imagens aparecem tremi-
das devido ao estremecimen-
to da câmara?

Quer captar imagens com os 
ajustes por defeito?

Uso do controlo remoto (  107–110)
Use a unidade de controlo remoto (não 
incluída no equipamento de série da câ-
mara) para captar imagens à distância.
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Captar imagens com fl ash (  94–104)
Use o fl ash incorporado para dispor de 
mais luz quando desejar captar temas 
pouco iluminados ou a contraluz.

Sensibilidade (  46–47)
Aumente a sensibilidade a fi m de 
reduzir a quantidade de luz neces-
sária para alcançar a exposição.

Optimizar imagens (  56–61)
Ajuste a nitidez, o contraste, o espaço 
da cor, a saturação e o tom em base à 
sua própria intenção criativa.

Bracketing (  87–93)
Crie imagens múltiplas efectuando o 
“bracketing” de um valor de exposi-
ção, de um nível de fl ash ou de um 
balanço de brancos seleccionados.

Medição (  75)
Seleccione como deseja que a câmara 
ajuste a exposição.

O modo de exposição (  76–83)
Ajuste a velocidade de obturação (o interva-
lo de tempo em que o CCD estará exposto 
à luz) e a abertura (o tamanho da abertura 
através da qual a luz penetra na câmara) a 
fi m de conseguir efeitos diferentes.

Compensação da exposição (  86)
Ajuste a exposição a partir do valor 
sugerido pela câmara.

As imagens aparecem tremidas?

O tema é demasiado brilhante?

O tema é demasiado escuro ou 
está a contraluz?

As imagens aparecem apagadas 
e sem vida?

As cores não são naturais?

As imagens aparecem com matizes 
vermelhos ou azuis?

Equilíbrio de brancos (  48–55)
Adapte o balanço de brancos de 
acordo com a iluminação disponível 
para obter assim uma cor natural.
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 O menu de disparo ................................................................  132–134

O quadro de mais abaixo mostra a ordem básica para confi gurar os ajustes 
quando se tirarem fotografi as. Antes de começar, assegure-se de ler a secção 
“Uso dos menus da câmara” (  39) para dispor de informação em relação 
às operações dos menus.

 Qualidade e tamanho da imagem ..........................................  41–45

 Escolher um modo de disparo ................................................  62–63

 A focagem.............................................................................  64–74

 A exposição: Medição ............................................................  75

 A exposição: O modo de exposição........................................  76–83

 A exposição: Compensação da exposição...............................  86

 A exposição: Bracketing .........................................................  87–93

Qual é a importância da iluminação de fundo para a imagem?

 Optimizar imagens .................................................................  56–61

 Sensibilidade (Equivalência ISO) ..............................................  46–47

 Equilíbrio de brancos..............................................................  48–55

 Modo de disparo automático .................................................  105–106

 Uso do controlo remoto .........................................................  107–110

 Captar imagens com fl ash......................................................  94–104

Vou ter que usar um fl ash?

Será que o tema que escolhi é muito brilhante, muito escuro ou com muito contraste?

Qual é a minha prioridade para este tema? A velocidade de obturação ou a abertura?

Que tipo de tema é que eu quero captar e como é que vou compor a imagem?

Vou captar uma única imagem ou uma série de imagens?

O que é que vou fazer com esta imagem?

Que iluminação está disponível?

Como é que vou controlar o disparo?

 Acessórios opcionais: Flashes opcionais ..................................  186–189
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As quatro secções seguintes estão relacionadas com ajustes aos quais se 
pode aceder através dos menus da câmara. Para visualizar os menus, ligue a 
câmara e pressione o botão .

Uso dos menus da câmara
Operações básicas dos menus

Eleição de um menu
A câmara possui quatro menus principais: o menu de reprodução, o menu de 
disparo, o menu de ajustes personalizados e o menu de confi guração. Quan-
do se premir o botão dos menus, a câmara mostra o último menu utilizado. 
Para seleccionar um menu diferente:

 O menu de ajustes personalizados (  161)
Normalmente, o menu de ajustes personalizados mostra unicamente as opções de R a 
9; no entanto também é possível visualizar todas as opções.

Se a opção de menu estiver marcada, 
pressione o botão .

1

(Para visualizar os nomes dos menus, 
pressione o multisselector para a esquer-

da quando o ícone estiver ressaltado.)

Seleccione um menu.

2

Coloque o cursor sobre o menu se-
leccionado.

3
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• Para voltar ao menu anterior sem ter efectuado uma selecção, pressione o 
indicador esquerdo do multisselector.

• A selecção de determinadas opções é efectuada desde um menu secundá-
rio. Repita os passos 3 e 4 para efectuar uma selecção a partir de um menu 
secundário.

• É possível que alguns itens dos menus não estejam disponíveis em deter-
minados modos, durante a gravação ou quando não existe nenhum cartão 
na câmara.

• Quando se pressiona o botão  executam-se as mesmas funções que 
quando se pressiona o multisselector para a direita. Nalguns casos a selec-
ção só pode ser efectuada com o botão .

Sair dos menus
Para sair dos menus, pressione o botão  (se estiver seleccionada uma 
opção do menu, pressione duas vezes o botão . Também é possível sair 
dos menus pressionando o botão  para voltar ao modo de reprodução 
ou então desligando a câmara. Para sair dos menus e focar a câmara para o 
seguinte disparo, pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador.

Marque o item do menu. Visualize as opções.

21

Faça a selecção.

4

Marque a opção.

3

Fazer uma selecção
Para modifi car os ajustes de um item do menu que se visualiza nesse mo-
mento:
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Qualidade e tamanho da imagem
Fazer um uso efectivo da memória

Em conjunto, a qualidade e o tamanho da imagem determinam que quanti-
dade de espaço ocupa cada fotografi a no cartão de memória.

Qualidade da imagem
A D70S é compatível com as seguintes opções de qualidade da imagem (lista-
das em ordem descendente de qualidade da imagem e tamanho do fi cheiro):

Opção Descrição

NEF (Raw)
(RAW)

Os dados Raw de 12 bits do CCD são armazenados direc-
tamente no cartão de memória no Formato de Imagem 
Electrónico Nikon (NEF) comprimido.

JPEG Normal
(NORM)

Qualidade de imagem normal, adequada 
para a maioria de aplicações.

JPEG Fine
(FINE)

Qualidade de imagem fi na, adequada para 
ampliações e impressões de grande qualidade.

JPEG Basic
(BASIC)

Qualidade de imagem básica, adequada para 
a distribuição por correio electrónico ou para 
utilização em páginas web.

NEF+JPEG 
Basic

(RAW BASIC)

Gravam-se duas imagens, uma imagem no formato NEF 
(RAW) e outra no formato JPEG de qualidade básica. O tama-
nho de imagem (  43) ajusta-se automaticamente para L; a 
imagem JPEG tem um tamanho de 3.008 × 2.000 pixels.

 NEF (Raw) / NEF + JPEG
As imagens NEF só podem ser visualizadas com o PictureProject ou com o Nikon 
Capture 4, versão 4.2 ou posterior (  191). Quando se visualizam na câmara as ima-
gens captadas no formato NEF+JPEG Basic, só são visíveis as imagens JPEG. Quando 
se eliminam imagens captadas no formato NEF + JPEG Basic, eliminam-se tanto as 
imagens NEF como as JPEG.

 Nomes de arquivos
As imagens são armazenadas em arquivos de imagem com nomes como “DSC_
nnnn.xxx,”, no qual nnnn é um número de quatro dígitos entre 0001 e 9999 atribuído 
automaticamente pela câmara em ordem ascendente e xxx é uma das seguintes exten-
sões de três letras: “NEF” para imagens NEF, “JPG” para imagens JPEG e “NDF” para 
as imagens de referência para eliminar os efeitos do pó (Dust Off ref photos) (  166). 
Os arquivos NEF e JPEG gravados com o ajuste NEF + JPEG Basic possuem o mesmo 
nome de arquivo, mas com uma extensão diferente. As imagens gravadas com a op-
ção II (Adobe RGB) do ajuste Optimize image > Color mode possuem nomes que 
começam com um traço baixo, por exemplo, “_DSC0001.JPG” (  56).

Formato

NEF

JPEG

NEF+
JPEG

Relação de com
pressão

Média Média 
(1 : 8)(1 : 8)

BaixaBaixa
(1 : 4)(1 : 4)

AltaAlta
(1 : 16)(1 : 16)
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A qualidade da imagem pode ser ajustada ao usar a opção Image quality 
(Qualidade de imagem) do menu de disparo, ou então ao premir o botão 
QUAL e rodar o disco de controlo principal.

O menu de Qualidade de imagem

1 Marque Image quality no menu de disparo 
(  132) e pressione o indicador direito do 
multisselector.

2 Marque a opção desejada e pressione o indi-
cador direito do multisselector. A seguir, será 
visualizado o menu de disparo.

O botão QUAL
Para ajustar a qualidade de imagem quando o 
monitor estiver desligado, pressione o botão 
QUAL e rode o disco de controlo principal. A qua-
lidade de imagem ajustada visualiza-se no painel 
de controlo:
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Tamanho da imagem
O tamanho da imagem é medido em pixels. Os tamanhos mais pequenos 
dão origem a arquivos mais pequenos, tornando-os mais aptos para serem 
distribuídos via e-mail ou incluídos em páginas web. Pelo contrário, quanto 
maior for a imagem, maior será o tamanho ao qual poderá ser imprimida 
sem que o “grão” seja tão visível. Escolha um tamanho de imagem de acordo 
com o espaço disponível no cartão de memória e com o trabalho fotográfi co 
que deseje efectuar.

Tamanho (pixels) Tamanho quando impresso a 200 dpi (aprox.)

38 × 25 cm

28 × 19 cm

Opção

3.008 × 2.000L (3008 × 2000)

2.240 × 1.488M (2240 × 1488)

19 × 13 cm1.504 × 1.000S (1504 × 1000)

É possível ajustar o tamanho de imagem com a opção Image size do menu 
de disparo ou pressionando o botão QUAL e rodando o disco de controlo 
secundário. Não é possível seleccionar a opção Tamanho de imagem quando 
a qualidade de imagem seleccionada é a de NEF (Raw) ou NEF+JPEG Basic. 
Quando as imagens NEF são abertas com o PictureProject ou com o Nikon 
Capture 4, versão 4.2 ou posterior, o seu tamanho é de 3.008 × 2.000 pixels. 
Quando se selecciona a qualidade de imagem NEF+JPEG Basic (  41), o 
tamanho das imagens JPEG fi ca ajustado em L (3.008 × 2.000 pixels).
O menu de Tamanho de imagem

1 Marque Image size no menu de disparo (  
132) e pressione o indicador direito do multis-
selector.

2 Marque a opção desejada e pressione o indi-
cador direito do multisselector. A seguir, será 
visualizado o menu de disparo.
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O botão QUAL
Para ajustar o tamanho de imagem quando o mo-
nitor estiver desligado, pressione o botão QUAL e 
rode o disco de controlo secundário. O tamanho 
de imagem ajustado visualiza-se no painel de 
controlo:
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 A capacidade do cartão de memória e a qualidade e tamanho de imagem
O quadro seguinte mostra o número aproximado de imagens que podem ser arma-
zenadas num cartão de memória de 256 MB, em função dos diferentes ajustes de 
qualidade e tamanho de imagem.

Qualidade de 
imagem

Tamanho de 
imagem

Tamanho de 
arquivo* N.º de imagens*

Capacidade 
da memória 
temporária†

NEF (Raw)  4 44 5,0 MB—

JPEG Fine

 9 732,9 MBL

 71301,6 MBM

192790,8 MBS

JPEG Normal

121441,5 MBL

 72530,8 MBM

275280,4 MBS

JPEG Basic

192790,8 MBL

 74810,4 MBM

499500,2 MBS

NEF+JPEG Basic  4 39 5,8 MB **L  ‡

* Todas as cifras são aproximadas. O tamanho dos arquivos varia em função da cena 
gravada.

† Número máximo de imagens que podem ser armazenadas na memória temporária. 
O número de imagens que podem ser armazenadas no buffer pode variar em função 
da marca do cartão de memória.

‡ O tamanho das imagens JPEG fi ca ajustado em L. Quando as imagens NEF são aber-
tas com o PictureProject ou com o Nikon Capture 4, versão 4.2 ou posterior, o seu 
tamanho é de 3,008 × 2,000 pixels.

**Tamanho total do arquivo de imagens NEF (RAW) e JPEG.

 Cartões de memória de grande capacidade
Se existir memória sufi ciente no cartão de memória para 
gravar mil ou mais fotografi as com os ajustes usados nesse 
momento, o número de exposições restantes será mostra-
do em milhares, arredondado para as centenas inferiores 
(ex.: se existir capacidade para aproximadamente 1.260 
ex po si ções, o contador de exposições mostrará 1.2 K).
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A “Sensibilidade” é a equivalente digital da velocidade do fi lme. Quanto mais 
elevada for a sensibilidade, menos luz será necessária para uma exposição, 
permitindo velocidades de obturação maiores ou aberturas mais pequenas.

A sensibilidade pode ser ajustada entre valores aproximadamente equivalen-
tes a 200 ISO e 1600 ISO em passos equivalentes a 1/3 de EV. A sensibilidade 
pode ser ajustada através da opção ISO do menu de disparo, ou então pres-
sionando o botão ISO e rodando o disco de controlo principal.

O menu ISO

1 Marque ISO no menu de disparo (  132) e 
pressione o indicador direito do multisselec-
tor.

 Sensibilidade
Quanto maior for a sensibilidade ajustada, mais probabilidades existem de que as 
fotografi as possam estar sujeitas a “ruído”, na forma de pixels de cores intensas disse-
minados aleatoriamente pela fotografi a.

 5—ISO Auto (  142)
Quando se seleccionar a opção On (Activação) no Ajuste Personalizado 5 (ISO auto), a 
câmara mudará automaticamente o valor da sensibilidade ajustada pelo usuário a fi m 
de ajudar a assegurar uma exposição óptima.

Sensibilidade (Equivalência ISO)
Reagir mais rapidamente à luz

2 Marque a opção desejada e pressione o indi-
cador direito do multisselector. A seguir, será 
visualizado o menu de disparo.



47

Tirar fo
to

g
rafi as—

Sen
sib

ilid
ad

e (Eq
u

ivalên
cia ISO

)

O botão ISO
Para ajustar a sensibilidade quando o monitor 
estiver desligado, pressione o botão ISO e rode o 
disco de controlo principal. O valor da sensibilida-
de ajustado visualiza-se no painel de controlo:
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Equilíbrio de brancos
Reprodução real das cores

A cor da luz refl ectida desde um objecto varia em função da cor da fonte de 
luz. O cérebro humano é capaz de adaptar-se às mudanças na cor da fonte de 
luz, pelo que os objectos brancos são sempre percebidos como brancos tanto se 
estiverem situados na penumbra, como se estiverem iluminados directamente 
pelo Sol ou por uma luz incandescente. À diferença do que sucede com o fi lme 
usado nas câmaras de fi lme, as câmaras digitais podem imitar esta adaptação 
através do processamento de imagens em base à cor da fonte de luz. Esta 
adaptação é conhecida como “balanço de brancos”. Para uma coloração mais 
natural, antes de disparar opte por um ajuste de balanço de brancos que se 
adapte à fonte de luz. Quando o disco de modos estiver ajustado para os modos 
de balanço de brancos P, S, A ou M, as seguintes são as opções disponíveis:

* Ajuste de precisão ajustado para 0.

Recomenda-se o uso do equilíbrio de brancos automático com a maioria das 
fontes de luz. Se não conseguir obter os resultados desejados com a opção 
de equilíbrio de brancos automático, escolha outra opção de entre as indica-
das no quadro anterior ou use o equilíbrio de brancos pré-ajustado.

Use um objecto cinzento ou branco ou uma ima-
gem existente como referência para o balanço de 
brancos (  52).

—Preset

Use com luz de dia e o tema na penumbra.8.000 KShade

Use com luz de dia e céu encoberto.6.000 KCloudy

Use com os fl ashes da Nikon, incluindo o fl ash 
incorporado.5.400 KFlash

Use com luz solar directa.5.200 KDir. sunlight

Use com uma iluminação fl uorescente.4.200 KFluorescent

Use com uma iluminação incandescente.3.000 KIncandescent

O balanço de brancos ajusta-se automaticamente 
de acordo com a temperatura da cor medida com 
o sensor RGB de 1.005 pixels e com o sensor de 
imagem CCD. Para obter os melhores resultados, 
utilize objectivas de tipo G ou D. Quando se utiliza 
o fl ash incorporado e os fl ashes opcionais SB-800 
e 600, o balanço de brancos refl ectirá as condi-
ções existentes no momento de disparo do fl ash.

3.500–
8.000 K

Auto

Temperatura 
da cor apro-

ximada * DescriçãoOpção
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O equilíbrio de brancos pode ser ajustado através da opção White bal. (Equi-
líbrio de brancos) do menu de disparo ou ao premir o botão WB e rodar o 
disco de controlo principal.

O Menu de equilíbrio de brancos

1 Marque White bal. no menu de disparo (  
132) e pres si o ne o indicador direito do multis-
selector.

2 Seleccione a opção desejada e pressione o mul-
tisselector para a direita. Quando se selecciona 
“Preset” (pré-ajuste), visualizar-se-á um menu de 
opções de balanço de brancos pré-ajustadas (  
52). Noutros casos visualiza-se um diálogo para o 
ajuste fi no do balanço de brancos (  50).

O botão WB
Para ajustar o balanço de brancos quando o monitor 
estiver desligado, pressione o botão WB e rode o 
disco de controlo principal. O valor do balanço de 
brancos ajustado visualiza-se no painel de controlo:

 Flashes ligados através de um cabo de sincronização
Quando se usa o adaptador de sapata de acessórios AS-15 para ligar fl ashes opcionais 
através de um cabo de sincronização, é possível que a câmara não possa ajustar o 
balanço de brancos adequadamente no modo automático. Nesse caso, use a opção de 
pré-ajuste do balanço de brancos, ou ajuste o modo de balanço de brancos para Flash 
e use o ajuste fi no para ajustar o balanço de brancos.

 12—BKT Set (  146)
Quando se seleccionar a opção WB bracketing (Bracketing do equilíbrio de brancos) 
no Ajuste personalizado 12 (BKT Set), a câmara criará várias imagens em cada vez que 
se dispare o obturador. O equilíbrio de brancos variará em cada imagem, fazendo o 
“bracketing” do valor seleccionado através do menu de equilíbrio de brancos.
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Ajuste fi no do balanço de brancos
Com ajustes que não sejam o de “Preset” (pré-ajuste), o balanço de brancos 
pode ser ajustado de uma forma chamada “ajuste fi no” destinada a compen-
sar as variações da cor da fonte de luz ou para introduzir deliberadamente 
um tom “quente” ou “frio” numa imagem. Ajustes mais elevados podem ser 
usados para dar às imagens um matiz azulado ou para compensar o efeito 
das fontes de luz com um tom amarelo ou vermelho, enquanto que um ajuste 
mais baixo do balanço de brancos pode fazer com que as fotografi as saiam 
um pouco mais amarelas ou vermelhas ou também pode servir para compen-
sar o efeito das fontes de luz com um tom azul. Os ajustes podem ser feitos de 
+3 a –3 em incrementos de uma unidade. Excepto no modo “Fluorescent” 
(fl uorescente), cada incremento equivale a aproximadamente 10 mired.

O ajuste fi no do balanço de brancos efectua-se com a opção “White bal.” 
(balanço de brancos) do menu de disparo, ou pressionando o botão WB e ro-
dando o disco de controlo secundário. Com ajustes diferentes de ±0, aparece 
o ícone  no painel de controlo.

O menu de balanço de brancos

1 No menu de balanço de brancos (  49), 
seleccione uma opção que não seja a de “Pre-
set” (pré-ajuste) e seguidamente pressione o 
multisselector para a direita.

2 Prima os indicadores para cima ou para baixo 
do multisselector para escolher o valor dese-
jado e prima o indicador direito do multisse-
lector. A seguir, será visualizado o menu de 
disparo.

 Temperatura da cor
A percepção da cor de uma fonte de luz varia em função do observador e de outras 
con di ções. A temperatura da cor é uma medição objectiva da cor de uma fonte de luz, 
defi nida com referência à temperatura à qual um objecto teria que ser aquecido para 
radiar luz nos mesmos comprimentos de onda. Enquanto que fontes de luz com uma 
temperatura da cor de aproximadamente 5.000–5.500 K parecem brancas, fontes de 
luz com uma temperatura da cor inferior, como por exemplo lâmpadas de luz incan-
descente, parecem ligeiramente amarelas ou vermelhas. Por outro lado, fontes de luz 
com uma temperatura da cor mais elevada parecem ter um matiz azul.
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O botão WB
Para ajustar o balanço de brancos para ajuste fi no 
quando o monitor estiver desligado, pressione o 
botão WB e rode o disco de controlo secundário.

 Ajuste fi no e temperatura da cor
Na tabela seguinte, oferecem-se as temperaturas da cor aproximadas que correspon-
dem aos ajustes distintos do A (automático) (os valores podem ser diferentes das tem-
peraturas da cor proporcionadas pelos colorímetros de fotografi a):

* O tamanho dos incrementos para Fluorescent refl ecte as amplas variações na tem-
peratura da cor entre os muitos tipos de fontes de luz fl uorescente diferentes, que 
vão desde a iluminação de baixa temperatura de um estádio desportivo até à elevada 
temperatura das lâmpada de vapor de mercúrio.

 “Mired”
Qualquer mudança efectuada na temperatura da cor produz uma maior diferença na 
cor com temperaturas de cor baixas do que produziria com temperaturas de cor eleva-
das. Por exemplo, com uma temperatura da cor de 6.000 K, uma mudança de 1,000 
K não produz quase nenhuma alteração na cor, enquanto que uma mudança de igual 
valor mas com uma temperatura da cor de 3.000 K produziria uma maior alteração 
da cor. A “Mired”, calculada multiplicando o inverso da temperatura da cor por 106, é 
uma medida da temperatura da cor que tem em conta essa variação e igualmente é a 
unidade usada nos fi ltros de compensação da temperatura da cor.
• 4000 K – 3000 K =1000 K  :  83 mired
• 7000 K – 6000 K =1000 K  :  24 mired

+3 2.700 K 2.700 K 4.800 K 4.800 K 5.400 K 6.700 K

+2

+1

±0

–1

–2

–3 3.300 K 7.200 K 5.600 K 6.000 K 6.600 K 9.200 K

3.200 K 6.500 K 5.400 K 5.800 K 6.400 K 8.800 K

3.100 K 5.000 K 5.300 K 5.600 K 6.200 K 8.400 K

3.000 K 4.200 K 5.200 K 5.400 K 6.000 K 8.000 K

2.900 K 3.700 K 5.000 K 5.200 K 5.800 K 7.500 K

2.800 K 3.000 K 4.900 K 5.000 K 5.600 K 7.100 K

Shade 
(luz de dia)

Cloudy 
(luz de dia)

Direct 
sunlight

Fluores-
cent*

Incandes-
cent* Flash
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Pré-ajuste do balanço de brancos
O balanço de brancos pré-ajustado usa-se para gravar 
e recuperar os ajustes de balanço de brancos persona-
lizados, os quais serão usados na captação de imagens 
em condições de iluminação mistas, para compensar 
as fontes de luz com um matiz de cor forte ou para 
copiar o balanço de brancos usado numa imagem 
existente. Existem duas formas de ajustar o balanço de brancos pré-ajustado:

DescriçãoReferência

Coloque um objecto cinzento ou branco neutro sob a iluminação que 
será usada na fotografi a fi nal e a câmara mede o balanço de brancos.Medir

O valor do balanço de brancos é copiado de uma imagem captada com 
a D70S (é possível usar como imagem de referência uma imagem RAW 
modifi cada com a opção de ajuste de balanço de brancos do Nikon 
Capture 4, versão 4.2 ou posterior).

Usar 
imagem

A câmara só pode armazenar um valor de balanço de brancos pré-ajustado de cada 
vez; assim, quando se mede ou se copia um valor novo este anula automaticamente o 
valor existente. Quando se mede um valor novo para o balanço de brancos o modo de 
ajuste passa automaticamente de “Preset” (pré-ajuste) para “Measure” (Medir).
Medição de um valor para o balanço de brancos

1 Coloque um objecto cinzento ou branco neutro sob a iluminação que será 
usada na fotografi a fi nal. Com luz de estúdio fotográfi co, use um painel 
de difusão de 18% para que o objecto de referência pareça cinzento.

2 Seleccione “Measure” (Medir) no menu “Preset” 
(pré-ajuste) (  55), ou pressione o botão WB e rode 
o disco de controlo principal até que apareça  no 
painel de controlo. O balanço de brancos ajustar-se-
á de acordo com o último valor seleccionado para o 
balanço de brancos pré-ajustado; no caso de que não 
existisse nenhum valor, o balanço de brancos ajustar-
se-á para 5.200 K, equivalente a “Dir. sunlight” 
(balanço de brancos medido com luz solar directa).

 Medição do balanço de brancos
O balanço de brancos pré-ajustado pode ser medido nos modos P (multiprograma au-
tomático), S (automático com prioridade ao obturador), A (automático com prioridade 
à abertura), ou M (manual). Nestes modos, a exposição incrementa-se automaticamen-
te para mais uma unidade de EV, a fi m de garantir resultados mais precisos. No modo 
de exposição M, é possível obter melhores resultados ajustando a exposição para ±0 EV, 
tal como mostra o indicador analógico-electrónico da exposição.
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3 Deixe de pressionar o botão WB por um mo-
mento e depois volte a pressioná-lo até que 
o ícone  comece a cintilar no painel de 
controlo. Também aparecerá um ícone  a 
cintilar nos indicadores do painel de controlo 
e do contador de imagens do visor.

4 Enquadre o objecto de referência para que 
este ocupe todo o visor e pressione totalmen-
te o botão de disparo do obturador. A câmara 
medirá um valor para o balanço de brancos, o 
qual será usado quando se seleccione o balan-
ço de brancos pré-ajustado. O obturador disparará mas não se guardará 
nenhuma imagem; o balanço de brancos pode ser medido com precisão 
até mesmo no caso de que a câmara não esteja focada.

Para sair sem medir um novo valor para o equilíbrio de brancos, prima o 
botão WB.

5 Quando a câmara tiver obtido um valor para 
o balanço de brancos,  cintilará no 
painel de controlo e no visor aparecerá  
a cintilar. Para voltar ao modo de disparo, 
pressione ligeiramente o botão de disparo do 
obturador ou aguarde que os exposímetros se 
desactivem.

Se a iluminação for muito escura ou muito 
forte, é possível que a câmara não possa 
efectuar a medição do balanço de brancos. 
Nesse caso,  aparecerá a cintilar no 
painel de controlo e no visor. Volte ao Passo 4 
e efectue novamente a medição do balanço 
de brancos.
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Visualize as opções.

2

Seleccione “Use photo” (usar imagem).

3
Seleccione “Preset” (pré-ajuste).

1

Visualiza-se a imagem de referência actual. *

4

Copiar o balanço de brancos de uma imagem
Para copiar um valor de balanço de brancos de uma imagem armazenada no 
cartão de memória, visualize o menu de balanço de brancos (  49) e siga os 
passos indicados à continuação:

* Se desejar copiar o valor do balanço de brancos desta imagem, avance até ao Passo 11. No caso de que não se visualize 
nenhuma imagem, o balanço de brancos pré-ajustado será de 5.200 K equivalente a “Dir. sunlight” (luz solar directa).

Seleccione “Select image” (seleccionar imagem).

5

Visualize a lista de pastas.

6

Visualize as imagens contidas na 
pasta seleccionada.

8

Seleccione uma pasta.

7



55

Tirar fo
to

g
rafi as—

Eq
u

ilíb
rio

 d
e b

ran
co

s

† As imagens visualizadas tanto podem ter sido captadas com a D70S como com outra câmara. No 
entanto, unicamente as imagens captadas com a D70S podem ser usadas como referência para 
o pré-ajuste do balanço de brancos.

Confi rme a selecção.

10

Seleccione uma imagem. †

9

Seleccione “This image” 
(esta imagem).

11

A câmara copiará o valor do balanço 
de brancos da imagem seleccionada e 
esse valor passará a ser o novo valor 
pré-ajustado do balanço de brancos. ‡

12

‡ Para seleccionar outra imagem, repita os passos 5–12.

Usar o valor actual de balanço de brancos pré-ajustado
Para ajustar o balanço de brancos para o valor de balanço de brancos pré-
ajustado seleccionado nesse momento:

1 Seleccione “Preset” (pré-ajuste) no menu de 
balanço de brancos (  49) e pressione o mul-
tisselector para a direita.

2 Seleccione “Measure” (medir) e pressione o 
multisselector para a direita a fi m de ajustar 
o balanço de brancos para o valor actual do 
balanço de brancos pré-ajustado e voltar ao 
menu de disparo.
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Optimizar imagens
Realce da imagem

Quando se selecciona um modo Vari-Program digital, a câmara optimiza auto-
maticamente os contornos, o contraste, a saturação e o tom de acordo com o 
tipo de cena. Nos modos P, S, A, e M, as opções de realce da imagem podem ser 
seleccionadas entre “Normal”, “Vivid”, “Sharper”, “Softer”, “Direct Print”, 
“Portrait”, ou “Landscape”, a fi m de optimizar as imagens consoante o uso 
que se fará delas ou em função do tipo de cena. Também é possível personalizar 
individualmente a nitidez, o contraste, a reprodução da cor, a saturação e o tom 
de forma a adaptar estes atributos da imagem às intenções criativas do usuário.

Recomenda-se para a maioria das situações.
Normal
(por defeito)

N

Aumenta a saturação, o contraste e a nitidez para conseguir ima-
gens vívidas com vermelhos, verdes e azuis vibrantes.

Vivid
(intenso)

VI

DescriçãoOpção

Torna os contornos mais nítidos.
Sharper
(nítido)SH

Suaviza os contornos. Usa-se para conseguir um tom de pele suave 
e de aspecto natural nos retratos ou quando se captam imagens que 
serão depois retocadas com um programa de retoque de imagens.

Softer
(suave)

SF

Optimiza as imagens para imprimi-las “tal qual” através de uma 
ligação USB directa (  175). As imagens serão nítidas e claras até 
mesmo quando ampliadas.

Direct Print
(impressão 
directa)

DP

Diminui o contraste ao mesmo tempo que proporciona à pele das pes-
soas uma textura natural e um aspecto perfeito nos retratos.

Portrait
(retrato)

PO

Aumenta a saturação e a nitidez para obter paisagens com verdes 
e azuis vibrantes.

Landscape
(paisagem)

LA

Personaliza a nitidez, o contraste, a reprodução da cor, a satura-
ção e o tom (  57).

Custom
(personalizado)

 Com ajustes diferentes de “Custom”
Com ajustes diferentes de “Custom”:
• As imagens são optimizadas em base às condições de disparo actuais. Os resultados 

conseguidos variam em função da exposição e da posição do tema no enquadra-
mento, até mesmo no caso do mesmo tipo de cenas. Para captar uma sequência de 
imagens com uma optimização de imagem idêntica, seleccione “Custom” e efectue 
os ajustes individualmente, tendo o cuidado de não seleccionar a opção “Auto” no 
ajuste de Sharpning (nitidez de imagem) ou de Tone comp. (compensação do tom).

• As imagens são gravadas no espaço de cor sRGB. Quando se selecciona “Custom”, é 
possível seleccionar uma opção de espaço de cor no menu de “Color mode” (modo 
de cor) (  59).

• Para obter os melhores resultados, use uma objectiva de tipo G ou D.
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Para escolher uma opção de optimização da imagem:

1 Seleccione “Optimize image” (optimizar 
imagem) no menu de disparo (  132) e pres-
sione o multisselector para a direita.

2 Seleccione a opção desejada e pressione 
o multisselector para a direita. Se a opção 
“Custom” estiver seleccionada, visualizar-se-
á um menu com as opções personalizadas. Em 
qualquer outro caso, visualizar-se-á o menu de 
disparo.

A câmara ajusta automaticamente a nitidez das bordas em função do 
tema. Os resultados variam de uma imagem a outra, até mesmo no 
caso de cenas do mesmo tipo; escolha um ajuste diferente para captar 
várias imagens com a mesma nitidez de imagem. A fi m de atingir uns 
resultados óptimos, use objectivas G ou D.

A câmara aplica o mesmo nível standard de nitidez em todas as imagens.

Descrição

O nível de nitidez aplicado nas imagens é inferior ao nível standard.

O nível de nitidez aplicado nas imagens é levemente inferior ao nível standard.

O nível de nitidez aplicado nas imagens é levemente superior ao nível standard.

O nível de nitidez aplicado nas imagens é superior ao nível standard.

Não se usa a função de nitidez de imagem.None

High

Medium high

Medium low

Low

Opção

Normal

Auto
(automática)
(por defeito)

Personalizar as opções de realce da imagem
Seleccione “Custom” para efectuar ajustes personalizados da nitidez, do 
contraste, da reprodução da cor, da saturação e do tom.

Obtenção de umas bordas mais diferenciadas: Sharpening (nitidez de imagem)
Durante a captação de imagens, a câmara realça automaticamente as bordas 
entre as zonas iluminadas e as zonas escuras da imagem, conseguindo assim 
que a imagem pareça mais nítida. As opções no menu “Sharpening” ofere-
cem a possibilidade de personalizar o nível de nitidez a aplicar.
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Ajuste do contraste: Tone comp.
À medida que as fotografi as são guardadas no cartão de memória, são 
processadas para ajustar a distribuição dos tons na imagem, ressaltando o 
contraste. A compensação do tom é efectuada através de curvas de tom que 
defi nem a relação entre a distribuição dos tons na imagem original e o resul-
tado compensado. O menu Tone comp. controla o tipo de curva usado.

A câmara optimiza automaticamente o contraste seleccio-
nando a curva adequada. A curva varia de um disparo para 
outro, até mesmo no caso de cenas do mesmo tipo; para 
captar várias imagens com a mesma curva, seleccione um 
ajuste diferente. Para obter os melhores resultados, use uma 
objectiva de tipo G ou D.

Auto
(por defeito)

A câmara aplica a mesma curva standard em todas as ima-
gens. Esta opção é adequada para a maioria das cenas, tanto 
se são escuras como claras.

Normal

DescriçãoOpção

Esta curva produz imagens mais “suaves”. Ela evita que as 
zonas brilhantes dos retratos saiam “deslavadas” sob a luz 
solar directa.

Low contrast

Contraste ligeiramente inferior ao Normal.Medium low

É possível criar uma curva personalizada no Nikon Capture 
4, versão 4.2 ou posterior (não incluído no equipamento de 
série da câmara) e depois transferi-la para a câmara. Escolha 
“Custom” (personalizada) para seleccionar esta curva defi ni-
da pelo usuário. Se não foi criada nenhuma curva personali-
zada, esta opção é equivalente a “Normal”.

Custom
(personalizado)

Escolha esta curva para conservar os detalhes quando estiver 
a fotografar paisagens enevoadas e outros temas de baixo 
contraste.

High contrast

Contraste ligeiramente superior ao Normal.Medium high
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Adequar as cores ao trabalho a efectuar: Color mode
A D70S oferece uma selecção de modos de cor, que determinam a escala de cores 
disponível para a reprodução a cores. Escolha um modo de cor em função da forma 
em que se efectuará o processamento das fotografi as quando saírem da câmara.

Escolha esta opção para retratos que serão impressos ou usa-
dos “tal qual”, sem nenhuma outra modifi cação. As fotogra-
fi as são adaptadas ao sistema de separação de cores sRGB.

As fotografi as tiradas com este ajus te adaptam-se ao sistema 
de se pa ra ção de cores Adobe RGB, que abran ge uma escala de 
cores mais ampla do que o sRGB. Isto torna-o ideal para aque-
las imagens que serão pro ces sa das ou retocadas.

II (Adobe RGB)

Escolha esta opção para fotografi as de natureza ou de paisa-
gens que serão impressas ou usadas “tal qual”, sem nenhuma 
outra mo di fi  ca ção. As fotografi as são adaptadas ao sistema de 
se pa ra ção de cores sRGB.

IIIa (sRGB)

Ia (sRGB)
(por defeito)

DescriçãoOpção

 Color Mode
Recomendam-se os Modos Ia e IIIa para fotografi as impressas sem qualquer alteração 
ou visualizadas em aplicações que não suportam a gestão da cor, bem como para foto-
grafi as impressas com ExifPrint, a opção de impressão directa em algumas impressoras 
domésticas, ou para a impressão em quiosques ou através de outros serviços comerciais 
de impressão.  As fotografi as tiradas no Modo II também podem ser impressas com estas 
opções, mas as cores não serão tão vívidas como em fotografi as JPEG tiradas no Modo 
II compatíveis com Exif 2.21 e DCF 2.0. As aplicações e impressoras que suportam o Exif 
2.21 e DCF 2.0 irão seleccionar automaticamente a separação de cor correcta.  Se a 
aplicação ou o dispositivo não suportarem Exif 2.21 e DCF 2.0, seleccione a separação de 
cor adequada manualmente.  Para mais informações, consulte a documentação fornecida 
com a aplicação ou dispositivo.

 Software da Nikon
Para obter os melhores resultados quando se visualizam imagens num computador, utilize 
o software PictureProject (incluído no equipamento de série da câmara) ou o Nikon Cap-
ture 4 versão 4.2 ou posterior (não incluído no equipamento de série da câmara). O Nikon 
Capture, que constitui um excelente elemento de ajuda para qualquer tipo de trabalho de 
tratamento de imagens, é único na sua capacidade de editar, directamente, arquivos NEF 
sem afectar a qualidade de imagem do original e utiliza-se na primeira fase de qualquer 
tipo de trabalho de produção que envolva um software de edição de imagens. Quando 
as imagens criadas com a D70S são abertas com o software PictureProject ou com o Ni-
kon Capture 4, versão 4.2 ou posterior, selecciona-se automaticamente o espaço de cor 
apropriado.
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O controlo do tom: Hue Adjustment
O tom pode ser ajustado numa escala de –9 º a 9 º em incrementos de 3 º. Se 
tomarmos a cor vermelha como cor de partida, um aumento de tom superior 
a 0 º (ajuste por defeito) introduziria um matiz amarelo, fazendo com que 
cores que seriam vermelhas com um ajuste de 0 º se tornem cada vez mais 
alaranjadas. Uma diminuição do tom inferior a 0 º introduziria um matiz azul, 
fazendo com que as cores que seriam ver me lhas com um ajuste de 0 º se 
tornem cada vez mais violetas.

 O tom
O sistema de cores RGB usado em fotografi as digitais reproduz as cores mediante o 
uso de diferentes intensidades de luz vermelha, verde e azul. Ao misturar duas cores 
de luz, gera-se uma variedade de cores diferentes. Por exemplo, a luz vermelha com-
binada com um pouco de luz verde dá origem ao laranja. Se as luzes vermelha e verde 
são misturadas em igual proporção obtém-se o amarelo, ao passo que uma menor 
quantidade de luz vermelha pro duz um verde amarelado. A mistura de quantidades 
diferentes de luzes vermelha e azul dá origem a cores que vão desde o violeta averme-
lhado até ao azul marinho passando pelo violeta, enquanto que a mistura de quanti-
dades diferentes de luzes verde e azul dá origem a cores que vão desde o esmeralda 
ao turquesa. (Se acrescentarmos uma terceira cor de luz obteremos tons mais claros; 
se misturarmos essas três cores de luz em igual proporção, os resultados variam entre 
o branco e o cinzento.) Quando esta progressão de tons é feita em círculo, o resultado 
é conhecido como uma roda de cores.

Controlar a intensidade: Saturation
Saturation (a saturação) controla a intensidade das cores.

Intensidade normal. Recomenda-se para a maioria das situações.
Normal
(por defeito)

Diminui a intensidade. Usa-se quando se captam imagens que 
serão depois retocadas com um programa de retoque no com-
putador.

Moderate
(moderada)

DescriçãoOpção

Aumenta a intensidade. Usa-se para obter um efeito de impressão 
vívido, quando se captam imagens destinadas a serem impressas 
“tal qual”, ou seja sem nenhuma outra modifi cação.

Enhanced
(realçada)
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Seleccione a opção.

3

Confi rme a selecção.

4
Seleccione a opção de optimização.

1

Visualize o submenu.

2

Seleccionar opções personalizadas de optimização de imagem
Quando se selecciona “Custom” (personalizado) no menu “Optimize ima-
ge” (optimizar imagem) (  57) visualiza-se o menu mostrado no Passo 1.

Para ajustar outras opções, re-
pita os passos 1 – 4.5

Seleccione “Done” (Aceite).

6

Volte ao menu de disparo.7
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Escolher um modo de disparo
Imagem a imagem, contínuo, com disparador automático ou por controlo remoto

O modo de disparo determina a forma em que a câmara capta as imagens: 
uma de cada vez, numa sequência contínua, com um atraso no disparo do 
obturador, ou usando o controlo remoto.

A câmara capta uma imagem cada vez que se pressiona totalmente o botão de disparo do 
obturador. A luz de acesso permanecerá acesa enquanto a imagem estiver a ser gravada; é 
possível voltar a disparar imediatamente se existir espaço sufi ciente na memória temporária.

Imagem-a-
imagem

DescriçãoModo

O disparo do obturador é controlado pela unidade de controlo remoto ML-L3 incluída 
no equipamento de série da câmara. A câmara foca quando se pressiona o botão de 
disparo do obturador da unidade de controlo remoto ML-L3; o disparo efectua-se 
passado 2 seg. (  107). Este modo de disparo proporciona ao usuário o tempo ne-
cessário para posar no caso de um auto-retrato, usando para isso o controlo remoto.

Controlo 
remoto 

retardado
O disparo do obturador é controlado pela unidade de controlo remoto ML-L3 
incluída no equipamento de série da câmara. Quando se pressiona o botão de 
disparo do obturador da unidade de controlo remoto ML-L3, a câmara efec-
tua o disparo imediatamente depois de ter atingido a focagem (  107). Este 
modo permite uma resposta rápida do obturador; pode ser usado para reduzir 
o efeito de tremido produzido nas imagens pelo estremecimento da câmara.

Disparo imedia-
to por controlo 

remoto

A câmara grava as imagens no cartão de memória a uma média de três imagens por 
segundo* enquanto se mantiver pressionado o botão de disparo do obturador.Contínuo

Use o disparador automático para auto-retratos ou para reduzir o efeito de tremido 
das imagens produzido pelo estremecimento da câmara (  105).

Disparador 
automático

* Velocidade media de enquadramento no modo M com 
focagem manual, velocidade de obturação de 1/250 de seg. 
ou superior, função de redução de ruído desactivada e com 
memória temporária sufi ciente. O número de imagens que 
podem armazenar-se na memória temporária depende 
das opções seleccionadas para a qualidade e tamanho de 
imagem (ver quadro à direita). À medida em que se for 
dispondo de espaço na memória temporária, será possível 
continuar a captar imagens.

Tenha em linha de conta que as imagens captadas no modo 
contínuo são gravadas em base à orientação da primeira 
imagem de cada uma das séries de imagens, até mesmo no 
caso de que se mude a orientação da câmara durante o dis-
paro. Por exemplo, se a primeira imagem for captada com a 
câmara na posição horizontal, todas as imagens das séries de 
disparos serão gravadas com a orientação “ampla” (formato 
de paisagem), até mesmo no caso de que se rode a câmara 
para a posição vertical durante o disparo.

Qualidade Tamanho Capacidade

RAW

FINE

 9L

 7M

NORM

12L

 7M

19S

BASIC  7M

27S

19L

49S

RAW
BASIC  4L

 4—
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 A memória temporária
A câmara está equipada com uma memória para o armazenamento temporário, per-
mitindo assim continuar a disparar enquanto as fotografi as estiverem a ser guardadas 
no cartão de memória. Quando a memória temporária estiver cheia, o obturador será 
desactivado até que se tenha transferido para o cartão de memória uma quantidade 
sufi ciente de dados que permita deixar espaço livre para o armazenamento de mais 
fotografi as. No modo de disparo contínuo, é possível continuar a tirar fotografi as en-
quanto o botão de disparo do obturador se mantiver pressionado, ainda que a veloci-
dade de disparo diminuirá quando a memória temporária estiver cheia.
Durante a gravação das imagens no cartão de memória, a luz de acesso situada ao 
lado da tampa da ranhura para o cartão permanecerá acesa. Em função do número 
de imagens armazenadas na memória temporária, a gravação pode demorar alguns 
segundos ou alguns minutos. Não pressione o botão de ejecção do cartão de 
memória, nem extraia ou desligue a fonte de alimentação até que a luz se 
tenha apagado. Se se desliga a câmara quando ainda existe informação na memória 
temporária, a alimentação da câmara não se desliga até que tenham sido gravadas no 
cartão de memória todas as imagens existentes na memória temporária. Se a bateria se 
esgotar e existirem imagens armazenadas na memória temporária, o botão de disparo 
do obturador fi cará bloqueado e todas as imagens armazenadas serão transferidas 
para o cartão de memória.
O tempo aproximado, necessário para escrever toda a memória temporária num cartão 
de memória Lexar Media 40 × WA USB, é indicado à continuação. Tenha em linha de 
conta que é possível que o tempo necessário para escrever toda a memória temporária 
diminua quando se usa um cartão de memória Microdrive.
• NEF (RAW): 6 seg. (4 imagens) • JPEG Normal (tamanho L): 9 seg. (12 imagens)

 Capacidade da memória temporária
Enquanto o botão de disparo do obturador estiver ligei-
ramente pressionado, o número de imagens que podem 
ser armazenadas na memória temporária com os ajustes 
usados nesse momento é mostrado nos indicadores de 
contagem de exposições do painel de controlo e do 
visor. Tenha em linha de conta que o número real de 
imagens que podem ser armazenadas na memória tem-
porária pode variar em função do tipo de tema.

Para seleccionar um modo de disparo, pressione 
o botão  e rode o disco de controlo principal. 
O modo de disparo visualiza-se no painel de 
controlo:
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Esta secção descreve as opções que controlam a forma de focagem da sua 
câmara: modo de focagem, selecção da zona de focagem e o modo de zona 
de AF (focagem au to má ti ca).

O modo de focagem
O modo de focagem é controlado pelo selector 
de modo de focagem situado na parte frontal da 
câmara. Existem dois modos de focagem automá-
tica (AF) disponíveis:

VIDEO
OUTVIDEO
OUT

A câmara foca automaticamente quando se pressiona ligeiramente o bo-
tão de disparo do obturador. O funcionamento da focagem automática 
depende da opção seleccionada no Ajuste personalizado 2 (“Autofo-
cus”;  139):
• AF-S (autofoco de servo único): Quando a câmara tiver atingido a 

focagem, soará um sinal acústico e o indicador de focado (●) aparece 
no visor. A focagem permanece bloqueada enquanto se mantiver li-
geiramente pressionado o botão de disparo do obturador (bloqueio 
da focagem). Só é possível disparar o obturador quando o indicador 
de focado aparece no visor (prioridade à focagem). Se o tema estava 
em movimento quando se pressionou ligeiramente o botão de disparo 
do obturador, a câmara fará o seguimento do tema até que este esteja 
focado e seja possível efectuar o disparo (seguimento da focagem 
previsível;  65). Se o tema deixa de mover-se antes do disparo do 
obturador, aparecerá o indicador de tema focado no visor e a focagem 
fi cará bloqueada a esta distância.

• AF-C (AF de servo contínuo): A câmara ajusta continuamente a fo-
cagem enquanto se mantiver ligeiramente pressionado o botão de 
disparo do obturador. Se o tema se move, a focagem ajusta-se para 
compensar o movimento (seguimento da focagem previsível;  65). 
É possível captar imagens independentemente de se a câmara está ou 
não a focar (prioridade ao disparo).

AF
Focagem 
automá-

tica

DescriçãoOpção

A câmara não foca automaticamente; é necessário ajustar a focagem 
ma nu al men te através do anel de focagem da objectiva. Se a objectiva 
tiver uma abertura de f/5,6 ou superior, o indicador de focagem do visor 
pode ser usado para con fi r mar a focagem (telémetro electrónico;  74), 
mas as fo to gra fi  as podem ser tiradas em qual quer momento, indepen-
dentemente de se a câ ma ra está ou não a focar o tema.

M
Man u al

O modo de AF de servo simples assegura a otenção de uma imagem com 
uma focagem mais nítida. O modo de AF de servo contínuo é uma opção 
mais apropriada para fo to gra far temas com movimento irregular. O modo de 
focagem manual é recomendado nos casos em que a câmara não pode focar 
através da focagem automática.

A focagem
O controlo da forma de focagem da câmara
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 Seguimento da focagem previsível
Se o sistema de focagem automática da câmara detecta que o tema está em movi-
mento quando se pressiona ligeiramente o botão de disparo do obturador, iniciará 
au to ma ti ca men te um seguimento da focagem previsível. Se o tema se estiver a apro-
ximar ou a afastar da câmara, a câmara fará um seguimento com o foco ao mesmo 
tempo que tentará prever onde estará situado o tema quando se efectue o disparo 
do obturador. No modo de AF de servo simples, a câmara iniciará um seguimento de 
focagem previsível se o tema estava em mo vi men to quando se pressionou ligeiramente 
o botão de disparo do obturador. A focagem fi cará bloqueada quando o tema deixar 
de estar em movimento. No modo de AF de servo contínuo, a câmara também iniciará 
um seguimento de focagem previsível se o tema co me çar a mover-se depois de que se 
pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador. No entanto, a focagem não 
fi cará bloqueada quando o tema deixar de estar em movimento.

A opção de seguimento de focagem previsível não está disponível no modo de foca-
gem manual.
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A selecção da zona de focagem
A D70S oferece cinco possibilidades de zona de focagem que, em conjunto, 
cobrem uma ampla superfície do enquadramento. A zona de focagem pode 
ser seleccionada manualmente, permitindo assim compor a imagem com o 
tema principal posicionado praticamente em qualquer lugar do enquadra-
mento, ou então automaticamente, para garantir que o tema mais próximo 
da câmara esteja sempre focado independentemente da sua posição no en-
quadramento (prioridade ao tema mais próximo;  140).

Quando se selecciona a opção de prioridade ao tema mais próximo no modo 
de focagem automática, não é possível efectuar a selecção manual da zona 
de focagem. Ao rodar o disco de modos para , , , ,  ou , se-
lecciona-se automaticamente a opção de prioridade ao tema mais próximo; 
para poder seleccionar manualmente a zona de focagem nestes modos, 
seleccione “Single area” (zona única) ou “Dynamic area” (zona dinâmica) 
no Ajuste personalizado 3 (AF-are mode;  140).

Selecção manual da zona de focagem
Para seleccionar a zona de focagem, rode o inter-
ruptor de bloqueio do selector de focagem para 
a posição ●. O multisselector poderá então ser 
usado para seleccionar a zona de focagem. Se 
for necessário, a zona de focagem seleccionada 
aparecerá no visor, marcada em vermelho, para 
estabelecer um contraste com o fundo (Zonas de 
focagem Vari-Brite”;  8). A zona de focagem 
seleccionada também aparece indicada no painel 
de controlo.

Se rodar o interruptor de bloqueio do selector de focagem até à posição L 
(bloqueio) depois de ter seleccionado a zona de focagem, a zona de focagem 
seleccionada não mudará até mesmo quando se pressionar o multisselector.

 A selecção da zona de focagem
A zona de focagem não pode ser mudada durante uma reprodução nem enquanto os 
menus estiverem a ser visualizados.
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 3—Modo de zona de AF (  140)
O Ajuste personalizado 3 (“AF-area mode”) (modo de zona de AF) determina como 
se selecciona a zona de focagem e o que sucede se o tema se move para fora da zona 
de focagem seleccionada enquanto a câmara ainda estiver a focar. O ajuste actual apa-
rece indicado no indicador de zona de focagem do painel de controlo e do visor.

Símbolo DescriçãoOpção

O usuário selecciona a zona de focagem manualmente; a câmara 
focará unicamente o tema situado na zona de focagem seleccio-
nada. A zona de focagem seleccionada aparece ressaltada no visor 
(  8), tanto quando foi seleccionada uma zona de focagem 
como quando a câmara atinge a focagem. Escolha esta opção 
quando a sua composição for relativamente estática e quando 
possa prever que o tema a fotografar permanecerá na zona de 
focagem seleccionada. Selecciona-se automaticamente quando 
se roda o disco de modos para a posição ; ajuste por defeito 
nos modos P, S, A e M.

Single 
area
(Zona 
única)

O usuário selecciona a zona de focagem manualmente mas a 
câmara usa a informação obtida de várias zonas de focagem para 
determinar a focagem. A zona de focagem seleccionada aparece 
ressaltada no visor (  8), tanto quando foi seleccionada uma zona 
de focagem como quando a câmara atinge a focagem. Se o tema 
sair da zona de focagem seleccionada, ainda que brevemente, a câ-
mara continuará a focar o tema utilizando a informação das outras 
zonas de focagem (a zona de focagem seleccionada não muda). Es-
colha esta opção quando estiver a efectuar o seguimento de temas 
que se movam imprevisivelmente e noutras situações em que possa 
ser difícil manter o tema na zona de focagem seleccionada.

Dynamic 
area
(Zona di-
nâmica)

A câmara selecciona automaticamente a zona de focagem 
onde se encontra o tema mais próximo da câmara. A zona de 
focagem não pode ser seleccionada manualmente e não apa-
rece no painel de controlo; a zona de focagem activa aparece 
ressaltada no visor enquanto a câmara estiver a focar. Deste 
modo evitam-se os disparos com a câmara desfocada quando 
se efectua o seguimento de temas que se movam imprevisi-
velmente. Selecciona-se automaticamente quando se roda o 
disco de modos para a posição , , , ,  ou .

Closest 
subjct 
(Priori-
dade ao 
tema mais 
próximo)

 17—Focus Area (  148)
Esta opção pode ser usada para ajustar a selecção da zona de focagem para “envol-
vente”.

 18—AF area illm (  149)
Em função da opção seleccionada no Ajuste personalizado 18 (“AF area illm”) (ilu-
minador de zona de AF), a zona de focagem activa aparecerá ressaltada em vermelho 
para melhorar o contraste (Zonas de focagem Vari-Brite”), se assim for necessário, 
aparecerá sempre ressaltada, ou nunca aparecerá ressaltada.
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Selecção 
da zona de 
focagem

Zona de foca-
gem activa

Ajuste personali-
zado 3 

(Modo de zona AF)

O painel 
de con-

trolo

 Sumário das opções da focagem automática

Ajuste personali-
zado 2 

(Focagem automática)

AF-S

AF-C

O ecrã do 
visor de 
imagem

Manual

Indicada no 
visor e no 
painel de 
controlo

Single area

Manual

Indicada no 
visor e no 
painel de 
controlo

Single area

Manual

Indicada no 
visor e no 
painel de 
controlo

Dynamic area

AutomáticaNão indicadaClosest subjct

Manual

Indicada no 
visor e no 
painel de 
controlo

Dynamic area

AutomáticaNão indicadaClosest subjct
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Como funciona Quando usá-la

A câmara foca o tema na zona de focagem seleccio-
nada. Quando a câmara tiver efectuado a focagem 
soará um sinal acústico. A focagem permanecerá 
bloqueada enquanto se mantiver ligeiramente pres-
sionado o botão de disparo do obturador.

Use-a com temas estáticos e 
quando dispuzer de tem po 
para compôr a fo to gra fi a.

A câmara continua a focar o tema na zona de foca-
gem seleccionada enquanto se mantiver ligeiramente 
pressionado o botão de disparo do obturador.

Use-a com temas em movi-
mento que possam ser con-
tinuamente enquadrados na 
zona de focagem única.

A câmara foca o tema na zona de focagem selecciona-
da. Se o tema se mover antes da câmara ter atingido a 
focagem, a câmara focará utilizando a informação das 
outras zonas de focagem. Quando a câmara tiver atin-
gido a focagem soará um sinal acústico. A focagem 
permanecerá bloqueada enquanto se mantiver ligeira-
mente pressionado o botão de disparo do obturador.

Use-a com temas estáticos e 
quando dispuser de tempo 
para compor a imagem.

Igual que no caso anterior, excepto que a câmara selec-
ciona automaticamente a zona de focagem que conte-
nha o tema mais próximo da câmara. Quando a câmara 
já tiver efectuado a focagem soará um sinal acústico e a 
zona de focagem activa aparece ressaltada no visor.

Use-a quando souber que o 
tema será o objecto mais pró-
ximo da câmara, mas não tiver 
a certeza da posição onde ele 
aparecerá na composição fi nal.

A câmara foca o tema na zona de focagem seleccio-
nada. Enquanto se mantiver ligeiramente pressionado 
o botão de disparo do obturador, a câmara fará o se-
guimento do tema à medida que este passe de uma 
zona de focagem para outra zona.

Use-a com temas que se mo-
vam imprevisivelmente.

Igual que no caso anterior, excepto que a câmara 
selecciona automaticamente a zona de focagem que 
contenha o tema mais próximo da câmara. A zona de 
focagem activa aparece ressaltada no visor quando a 
câmara já tiver efectuado a focagem.

Use-a com temas que estejam 
a mover-se de uma forma im-
previsível quando souber que 
o tema será o objecto mais 
próximo da câmara.
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O bloqueio da focagem
O bloqueio da focagem pode ser usado para mudar a composição depois da 
câmara ter atingido a focagem, tornando assim possível focar um tema que 
não estará em nenhuma das cinco zonas de focagem da composição fi nal. 
Também pode ser usado naquelas situações em que o sistema de focagem 
automática não possa atingir a focagem (  73).
No modo AF-S (AF de servo simples) do Ajuste personalizado 2 (“Autofo-
cus”;  139), a focagem bloqueia-se automaticamente quando o indicador 
de focado (●) aparece no visor. No modo AF-C (AF de servo contínuo), a 
focagem deve ser bloqueada manualmente com o botão AE-L/AF-L. Para 
recompor uma imagem com o bloqueio da focagem:

1 Posicione o tema na zona de focagem seleccionada e pressione ligeira-
mente o botão de disparo do ob tu ra dor para iniciar a focagem.

2 Comprove que o indicador de focado (●) aparece no visor.
AF-S (AF de servo simples)
A focagem fi cará automaticamente bloqueada 
quan do apareça o indicador de focado no visor 
e per ma ne ce rá bloqueada até que se deixe de 
pressionar o botão de disparo do obturador. A 
focagem também pode ser bloqueada pressio-
nando o botão AE-L/AF-L (ver em baixo).
AF-C (AF de servo contínuo)
Pressione o botão AE-L/AF-L para bloquear 
tanto a focagem como a exposição. A foca-
gem per ma ne ce rá bloqueada enquanto se 
estiver a pressionar o bo tão AE-L/AF-L, até 
mesmo se depois se deixa de pres si o nar o 
botão de disparo do obturador.
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No modo AF de servo simples (AF-S), a focagem permanecerá bloqueada 
entre os disparos, sempre que se mantiver ligeiramente pressionado o botão 
de disparo do obturador, permitindo assim captar uma sucessão de várias 
imagens com o mesmo ajuste de focagem. A focagem também permanece-
rá bloqueada entre os disparos enquanto se mantiver pressionado o botão 
AE-L/AF-L.

Não mude a distância entre a câmara e o tema enquanto a focagem estiver 
bloqueada. Se o tema se mover, volte a focar o tema à nova distância.

 Modo de zona de AF
Para focar com o bloqueio da focagem, seleccione a opção “Single area” ou “Dy-
namic area” no Ajuste personalizado 3 “AF-area mode” (modo de zona de AF  
140).

  Modo
AF-C selecciona-se automaticamente quando se roda o disco de modos para .

 15—AE-L/AF-L (  147)
Esta opção controla se o botão AE-L/AF-L bloqueia a focagem e a exposição (o ajuste 
por defeito), somente a focagem ou somente a exposição.

3 Recomponha a fotografi a e dispare.
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O iluminador auxiliar de AF
O iluminador auxiliar de AF incorporado permite que 
a câmara foque até mesmo em situações em que o 
tema esteja pouco iluminado. Para usar o ilumina-
dor, a câmara deve estar no modo AF-S (AF de servo 
simples) do Ajuste personalizado 2 (“Autofocus”; 

 139), a objectiva deve ser uma Nikkor AF e a zona 
de focagem seleccionada deve ser a central ou então deve estar activada a fun-
ção de prioridade ao tema mais próximo. Se estas condições forem cumpridas e o 
tema estiver pouco iluminado, o iluminador acender-se-á automaticamente para 
facilitar a operação de focagem automática quando se pressione ligeiramente o 
botão de disparo do obturador. O iluminador auxiliar de AF não está disponível 
nos modos  (Paisagem),  (Desportos) e  (Paisagem nocturna).

Para que o iluminador auxiliar de AF funcione correctamente, a objectiva tem que ter 
uma distância focal de 24–200 mm e o tema tem que estar dentro da gama de distân-
cias do iluminador. Deve retirar-se o pára-sol da objectiva. Com a maioria das objectivas, 
o iluminador tem uma gama de distâncias de 0,5 a 3 m aproximadamente. Com as 
seguintes objectivas, não é possível usar o iluminador a distâncias inferiores a 1 m:
• AF Micro ED 200 mm f/4
• AF-S DX ED 12–24 mm f/4
• AF-S ED 17–35 mm f/2.8
• AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5
• AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5
• AF 20–35 mm f/2.8

• AF ED 24–85 mm f/2.8–4
• AF ED 24–85 mm f/3.5–4.5
• AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6
• AF 24–120 mm f/3.5–5.6
• AF ED 28–200 mm f/3.5–5.6
• AF Micro ED 70–180 mm f/4.5–5.6

Com as seguintes objectivas, não é possível usar o iluminador a distâncias 
inferiores a 2 m:
• AF-S ED 28–70 mm f/2.8 • AF-S DX ED 17–55 mm f/2.8

O iluminador auxiliar de AF não pode ser usado com as seguintes objectivas:
• AF-S VR ED 70–200 mm f/2.8
• AF-S ED 80–200 mm f/2.8
• AF ED 80–200 mm f/2.8

• AF VR ED 80–400 mm f/4.5–5.6
• AF-S VR ED 200–400 mm f/4

Quando se usa um fl ash opcional SB-800 ou SB-600, o iluminador auxiliar 
de AF apaga-se e usa-se o iluminador do fl ash opcional. Com outros fl ashes 
opcionais, é o iluminador auxiliar de AF incorporado da câmara aquele que 
se usa.

 4—AF Assist (  141)
É possível usar esta opção para desligar o Iluminador auxiliar de AF.
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Como obter bons resultados com a focagem automática
A focagem automática não oferece uma boa performance nas condições 
listadas mais abaixo. Se a câmara não puder atingir a focagem ao usar a fo-
cagem automática, utilize a focagem manual (  74) ou então use o bloqueio 
da focagem (  70) a fi m de focar outro tema situado à mesma distância e, 
depois, recomponha a fotografi a.

 Uso continuado do iluminador auxiliar de AF (  72)
Quando se usou o Iluminador Auxiliar de AF de forma continuada, a iluminação é 
desligada brevemente para proteger a lâmpada. O iluminador volta a estar operacional 
passados alguns momentos. Tenha em linha de conta que o uso continuado do ilumi-
nador pode fazer com que este fi que muito quente.
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Focagem manual com o telémetro electrónico
O telémetro electrónico funciona com objectivas 
que tenham uma abertura de f/5,6 ou superior, 
em cujo caso o indicador de focagem do visor 
pode ser usado para confi rmar se o tema situado 
na zona de focagem se lec ci o na da está ou não 
focado. Depois de ter posicionado o tema na 
zona de focagem activa, pressione li gei ra men te 
o botão de disparo do obturador e rode o anel 
de focagem da objectiva até que o indicador de 
focado (●) apareça no visor.

VV

 Selecção A-M/Focagem automática com prioridade a ma nu al
Quando se usa uma objectiva que permite escolher entre A e M, seleccione M quando 
foque manualmente. Com objectivas que oferecem a opção M/A (focagem automática 
com pri o ri da de manual), a focagem pode ser ajustada manualmente se a objectiva 
está ajustada para M ou M/A. Para mais informação, consulte a documentação forne-
cida com o a objectiva.

 Indicador de plano focal
Para determinar a distância entre o tema e a câmara, 
efectue a medição a partir do indicador de plano focal 
do corpo da câmara. A distância entre a junta de monta-
gem da objectiva e o plano focal é de 46,5 mm.

Focagem manual
Use a focagem manual quando se tenha montada 
uma objectiva que não aceite a focagem automá-
tica (objectivas Nikkor que não sejam AF) ou nas 
situações nas quais a focagem automática possa 
não produzir os resultados desejados (  73). Para 
focar manualmente, ajuste o selector do modo 
de focagem para M e rode o anel de focagem da 
objectiva até que a imagem visualizada no campo 
transparente mate do visor seja nítida. É possível 
tirar fotografi as independentemente de se o tema 
está ou não focado.
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Medição
Nos modos P, S, A, e M, o sistema de medição determina a forma em que a 
câmara ajusta a exposição. Pode-se escolher entre as seguintes opções quan-
do a câmara usa uma objectiva com CPU (não é possível efectuar a medição 
quando se usa uma objectiva sem CPU).

A câmara mede um círculo de 2,3 mm de diâmetro, que ocupa aproxima-
damente 1% da totalidade do enquadramento. Este círculo está centrado 
dentro da zona de focagem actual, permitindo assim efectuar a medição de 
um tema fora do centro (quando a opção de Closest subjct está activada no 
modo de zona de AF, a câmara medirá a zona de focagem central). Este sis-
tema garante que a exposição do tema será a correcta, até mesmo naquelas 
situações em que o fundo é muito mais brilhante ou muito mais escuro.

Localizada

A câmara mede a totalidade do enquadramento mas concede uma maior impor-
tância à zona de 8 mm de diâmetro situada no centro do enquadramento, a qual é 
mostrada por meio do correspondente círculo de referência de 8 mm de diâmetro no 
visor de imagem. É a medição clássica para realizar retratos; recomenda-se quando se 
usarem fi ltros com um factor de exposição (factor de fi ltro) superior a 1 × (  191).

Central

DescriçãoSistema

O sensor RGB de 1.005 pixels efectua a medição e ajusta a exposição em função 
da informação que obtém de todas as zonas do enquadramento. Este método é 
particularmente efectivo quando uma grande parte da superfície do enquadra-
mento está ocupada por cores brilhantes (branco ou amarelo) ou escuras (preto 
ou verde escuro), situação na qual o resultado que se obtém com este sistema se 
assemelha ao que vê o olho humano. A Medição matricial a cores 3D, que para 
ajustar a exposição usa a informação sobre a distância procedente da objectiva, 
só está disponível quando se usam objectivas de tipo G ou D. A Medição matricial 
a cores, que não inclui a informação sobre a distância, está disponível com outras 
objectivas com CPU. A medição matricial não produzirá os resultados desejados 
quando se usa o bloqueio da exposição automática (  84) ou a compensação da 
exposição (  86), mas recomenda-se o seu uso em muitas outras circunstâncias.

Matricial a 
cores 3D 
/ Matricial 

a cores

 11—Center Wtd (  145)
Esta opção controla o tamanho da zona à qual se concede uma maior importância na 
medição central.

Para escolher um modo de medição, pressione o bo-
tão  e rode o disco de controlo principal. O modo 
de medição visualizar-se-á no painel de controlo:

A exposição
O controlo da forma em que a câmara ajusta a exposição
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O modo de exposição
Quando se roda o disco de modos para P, S, A, ou M o usuário pode determi-
nar os valores da velocidade de obturação e da abertura tal como se descreve 
nas páginas seguintes.

 Objectivas com CPU (Todos os modos de exposição)
Ao usar uma objectiva com CPU equipada com um anel de aberturas, o anel de abertu-
ras deve estar ajustado para a abertura mínima (número f maior). Com outros ajustes, 
o ob tu ra dor fi cará bloqueado e aparecerá  a cintilar no indicador de abertura do 
painel de con tro lo e do visor. As objectivas de tipo G não possuem anel de aberturas.

 Objectivas sem CPU
As objectivas sem CPU só podem ser usadas no modo de exposição M (manual) no qual 
a abertura pode ser ajustada manualmente através do anel de aberturas da objectiva. 
Se se seleccionam outros modos, não se pode disparar o obturador e aparecerá  
a cintilar no indicador de abertura do painel de controlo e do visor.

 Pré-visualização da profundidade de campo
Para ter uma ideia prévia dos efeitos da abertura, pressione 
e mantenha pressionado o botão de pré-visualização da 
profundidade de campo. Quando se monta uma objectiva 
com CPU na câmara a objectiva ajusta-se ao valor de aber-
tura seleccionado pela câmara (nos modos P e S), ou então 
ajusta-se ao valor escolhido pelo usuário (nos modos A e 
M), permitindo assim a pré-visualização da profundidade de campo no visor (com objec-
tivas sem CPU não é possível obter uma pré-visualização da profundidade de campo).

 5—ISO Auto (  142)
Quando se selecciona On (activado) no Ajuste personalizado 5 (ISO auto) (Ajuste automá-
tico da sensibilidade), a câmara varia automaticamente a sensibilidade numa escala de 200 
a 1.600 (equivalência ISO) para ajudar a conseguir uma exposição e um nível de fl ash ópti-
mos. Nos modos P e A, a câmara ajusta a sensibilidade quando a velocidade de obturação 
necessária para obter a exposição óptima deveria ser superior a 1/8000 de seg. ou inferior a 
um valor especifi cado (a velocidade de obturação poderia ser inferior ao valor especifi cado 
se a exposição óptima não pudesse ser obtida com o equivalente de 1.600 ISO). Nos outros 
modos de exposição, a câmara ajusta a exposição quando os limites do sistema de medição 
da exposição da câmara são excedidos (modo S) ou quando não se pode obter a exposição 
óptima com a velocidade de obturação e a abertura seleccionadas pelo usuário (modo M).

Quando a sensibilidade escolhida pelo usuário é modifi -
cada, o indicador ISO AUTO cintilará no painel de contro-
lo e no visor. No indicador de informação de imagens da 
câmara correspondente a imagens captadas com valores 
de sensibilidade modifi cados, o valor ISO também será 
visualizado em vermelho. Tenha em linha de conta que é 
mais provável que se produza ruído em imagens capta-
das com valores de sensibilidade mais elevados.
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P: Modo multiprograma automático
Neste modo, a câmara ajusta automaticamente a velocidade de obturação e 
a abertura de acordo com um programa incorporado (  78) para obter uma 
exposição óptima na maioria das situações. Este modo é recomendado para 
instantâneos e outras situações em que deseje que a câmara se encarregue 
de controlar a velocidade de obturação e a abertura. Os ajustes podem ser 
efectuados através do programa fl exível, da compensação da exposição (  
86) e do bracketing de exposições automáticas (  87). O modo P só está 
disponível com as objectivas com CPU.

Para captar imagens no modo multiprograma automático:

1 Rode o disco de modos para P.

2 Enquadre a fotografi a, foque e dispare.

 Programa fl exível
No modo P (multiprograma automático), quando se 
roda o disco de controlo principal, é possível obter dife-
rentes combinações de velocidade de obturação e aber-
tura (“programa fl exível”) mantendo sempre o mesmo 
valor de exposição. Quando se usa o programa fl exível o 
ícone  aparece no painel de controlo. Para voltar aos 
valores de velocidade de obturação e de abertura ajus-
tados por defeito, rode o disco de controlo principal até 
que o ícone  desapareça. Também é possível voltar aos 
valores ajustados por defeito, desligando o interruptor 
principal, rodando o disco de modos, levantando o bai-
xando o fl ash incorporado, executando a reinicialização 
de dois botões (  111), ou seleccionando outra opção 
no Ajuste personalizado 9 (EV step;  144).
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Velocidade de obturação

Se o indicador de fl ash preparado ( ) cintilar no visor, o fl ash pode ser usado para 
aumentar a iluminação. Quando se selecciona a opção Off (desactivado) no Ajuste 
personalizado 20 (“Flash sign”) (sinal de fl ash), o indicador de fl ash preparado não 
aparecerá no visor.

 Programa de exposição
O programa de exposição para o modo P aparece indicado no gráfi co seguinte:

AF 50 mm f/1.4D
AF ED 180 mm f/2.8D
AF-S ED 300 mm f/4D

A
bertura

Tema demasiado escuro. Aumente a sensibilidade (  46).

DescriçãoIndicador

Tema demasiado claro. Use um fi ltro opcional de densidade neutra (ND) 
ou diminua o valor da sensibilidade (equivalência ISO; (  46).

 Aviso sobre a exposição
Se se excederem os limites do sistema de medição da exposição, aparecerá um dos 
seguintes indicadores no painel de controlo e no visor:

Os valores máximos e mínimos de EV variam em função da sensibiliddae (equivalência 
ISO); o gráfi co acima indicado está ba se a do numa sensibilidade equi va len te a 200 ISO. 
Quando se usa a medição matricial, os valores superiores a 17 1/3 EV são reduzidos a 
17 1/3 EV.
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S: Automático com prioridade ao obturador
O modo S permite ajustar manualmente a velocidade de obturação que de-
sejar enquanto a câmara selecciona automaticamente a abertura adequada 
para conseguir uma exposição óptima. A velocidade de obturação pode ser 
ajustada para valores entre 30 e 1/8.000 de seg. Use velocidades de obturação 
lentas para criar um efeito de movimento produzido pelo tremido de temas 
em movimento e velocidades de obturação elevadas para “congelar” o mo-
vimento. O modo S (automático com prioridade ao obturador) só se pode 
seleccionar quando a objectiva tem CPU.

Para captar imagens no modo automático com prioridade ao obturador:

1 Rode o disco de modos para S.

2 Rode o disco de controlo principal para esco-
lher a velocidade de obturação desejada.

3 Enquadre a fotografi a e dispare.

Se o indicador de fl ash preparado ( ) cintilar no visor, o fl ash pode ser usado para 
aumentar a iluminação. Quando se selecciona a opção Off (desactivado) no Ajuste 
personalizado 20 (“Flash sign”) (sinal de fl ash), o indicador de fl ash preparado não 
aparecerá no visor.

Tema muito escuro. Escolha uma velocidade de obturação mais lenta ou 
aumente o valor da sensibilidade (  46).

DescriçãoIndicador

Tema muito claro. Escolha uma velocidade de obturação mais elevada, 
uma sensibilidade inferior (  46) ou use um fi ltro opcional de densidade 
neutra (ND).

 Aviso sobre a exposição
Se se excederem os limites do sistema de medição da exposição, aparecerá um dos 
seguintes indicadores no painel de controlo e no visor:



80

Tirar fo
to

g
rafi as—

A
 exp

o
sição

 Passar do modo M (manual) para o modo S (automático com prioridade ao obturador)
Quando se selecciona uma velocidade de obturação  ou  (exposição pro-
longada) no modo de exposição M (manual) e depois se roda o disco de modos para 
S (automático com prioridade ao obturador) sem que se tenha mudado a velocidade 
de obturação, o indicador de velocidade de obturação cintilará e o obturador fi cará 
bloqueado. Rode o disco de controlo principal para seleccionar uma velocidade de 
obturação diferente antes de efectuar o disparo.

 Velocidade de obturação e estremecimento da câmara
A fi m de evitar o efeito tremido causado pelo estremecimento da câmara, a velocidade 
de obturação deverá ser superior ao inverso da distância focal da objectiva, em segun-
dos (por exemplo, se uma objectiva tiver uma distância focal de 300 mm, a velocidade 
de obturação deverá ser superior a 1/300 de seg.). No caso de velocidades inferiores, 
recomenda-se o uso de um tripé. Igualmente para evitar o efeito tremido, experimente 
aumentar a sensibilidade (  46), usar o fl ash incorporado (  94), ou monte uma 
objectiva VR.
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A: Automático com prioridade à abertura
O modo A (automático com prioridade à abertura) permite ajustar manu-
almente a abertura que desejar enquanto a câmara selecciona automatica-
mente a velocidade de obturação adequada para conseguir uma exposição 
óptima. Aberturas pequenas (números f maiores) aumentam a profundidade 
de campo, focando tanto o tema principal como o fundo. Aberturas grandes 
(números f menores) suavizam os detalhes do fundo e deixam passar mais 
luz à câmara, aumentando o alcance do fl ash e tornando as imagens menos 
susceptíveis ao efeito de tremido. O modo A só se pode seleccionar quando 
a objectiva tem CPU.

Para captar imagens no modo automático com prioridade à abertura:

1 Rode o disco de modos para A.

2 Rode o disco de controlo secundário para es-
colher a abertura desejada.

3 Enquadre a fotografi a e dispare.

Se o indicador de fl ash preparado ( ) cintilar no visor, o fl ash pode ser usado para 
aumentar a iluminação. Quando se selecciona a opção Off (desactivado) no Ajuste 
personalizado 20 (“Flash sign”) (sinal de fl ash) o indicador de fl ash preparado não 
aparecerá no visor.

Tema muito escuro. Escolha uma abertura maior (números f menores) ou 
aumente a sensibilidade (  46).

DescriçãoIndicador

Tema muito claro. Escolha uma abertura mais pequena (número f maior), uma 
sensibilidade inferior (  46) ou use um fi ltro opcional de densidade neutra (ND).

 Aviso sobre a exposição
Se se excederem os limites do sistema de medição da exposição, aparecerá um dos 
seguintes indicadores no painel de controlo e no visor:
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M: Manual
O modo M (manual) permite ajustar manualmente tanto a velocidade de ob-
turação como a abertura. A velocidade de obturação pode ser ajustada para 
valores entre 30 seg. e 1/8.000 de seg. ou então o obturador pode permanecer 
aberto indefi nidamente para uma exposição prolongada ( ). A aber-
tura pode ser ajustada para valores entre o mínimo e o máximo dos valores 
da objectiva. Através do indicador analógico-electrónico da exposição no 
visor, é possível ajustar a exposição de acordo com as condições de disparo e 
do trabalho a efectuar.

Para captar imagens no modo de exposição manual:

1 Rode o disco de modos para M.

2 Rode o disco de controlo principal para escolher a velocidade de obtu-
ração desejada e o disco de controlo secundário para ajustar a abertura. 
Comprove a exposição no indicador analógico-electrónico da exposição 
(ver ilustração à direita), e continue a ajustar a velocidade de obturação e 
a abertura até conseguir a exposição desejada.

3 Enquadre a fotografi a, foque e dispare.
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 O indicador de fl ash preparado
Se o indicador de fl ash preparado ( ) cintilar no visor, o fl ash pode ser usado para 
aumentar a iluminação. Quando se selecciona a opção Off (desactivado) no Ajuste 
personalizado 20 (“Flash sign”) (sinal de fl ash) o indicador de fl ash preparado não 
aparecerá no visor.

 Exposições prolongadas
Com uma velocidade de obturação de , o obturador permanecerá aberto 
enquanto se estiver a pressionar o botão de disparo do obturador. Nos modos de dis-
paro por controlo remoto retardado e controlo remoto imediato, aparece  em vez 
de ; o obturador abre-se quando se pressiona o botão de disparo na unidade 
opcional de controlo remoto ML-L3 (2 seg. depois de se ter pressionado o botão de dis-
paro no modo de controlo remoto retardado) e permanece aberto até que se pressione 
novamente o botão de disparo da unidade de controlo remoto (máximo 30 minutos; 

 107). A Nikon recomenda o uso de uma bateria EN-EL3a totalmente carregada ou 
de um adaptador de CA EH-5 opcional para evitar que se corte a alimentação enquan-
to o obturador estiver aberto. Tenha em linha de conta que se o obturador permanecer 
aberto mais de 1 seg. aproximadamente em qualquer ajuste, poderia aparecer “ruído” 
na forma de pixels de cores intensas disseminados aleatoriamente pela imagem fi nal.

 Objectivas sem CPU
Se se usa uma objectiva sem CPU no modo M (exposição manual),  aparecerá nos 
indicadores de abertura do painel de controlo e do visor. A abertura deve ser ajustada 
manualmente com o anel de aberturas da objectiva e a pré-visualização da profundi-
dade de campo não estará disponível. Neste caso, não é possível usar o exposímetro da 
câmara e a exposição não aparecerá no indicador analógico-electrónico da exposição.

 Indicador analógico-electrónico da exposição
O indicador analógico-electrónico da exposição do visor mostra se a imagem aparecerá 
subexposta ou sobreexposta com os ajustes actuais. Consoante a opção escolhida no 
Ajuste personalizado 9 (EV step), a quantidade de subexposição e sobreexposição 
aparecerá em incrementos de 1/3 de EV ou de ½ EV. Se se excedem os limites do sistema 
de medição da exposição, o indicador analógico-electrónico da exposição cintilará. 

“EV step” ajustado para “1/3 step” “EV step” ajustado para “1/2 step”

Subexposição de 1/3 de EV Subexposição de 1/2 EV

Exposição óptima Exposição óptima

Sobreexposição em mais de 2 EV Sobreexposição em mais de 3 EV
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Bloqueio da exposição automática
Quando se usa a medição central, no momento de determinar a exposição 
dá-se mais importância a uma zona no centro do enquadramento. Da mes-
ma maneira, quando se usa a medição localizada, a exposição baseia-se nas 
condições de iluminação da zona de focagem seleccionada nesse momento. 
Se quando se tira a fotografi a, o tema não se encontra na zona onde a me-
dição foi efectuada, a exposição estará baseada nas condições de iluminação 
do fundo e o tema principal poderia sair subexposto ou sobreexposto. Para 
evitar esta situação, use a função de bloqueio da exposição au to má ti ca:

1 Rode o disco de modos para P, S, ou A e 
seleccione a medição central ou localizada (o 
bloqueio da exposição não se activa no modo 
M, ao passo que não se recomenda o uso de 
modos de Vari-Program digitais já que não é 
possível seleccionar, nem a medição central 
nem a localizada, nesses modos).

Enquanto o bloqueio da exposição estiver activado, visualizar-se-á no 
visor o indicador EL.

2 Posicione o tema na zona de focagem seleccionada e pressione ligei-
ramente o botão de disparo do obturador (quando se usa a medição 
central, o tema deverá estar posicionado na zona de focagem central). 
Com o botão de disparo do obturador ligeiramente pressionado e o tema 
imóvel e posicionado na zona de focagem, pressione o botão AE-L/AF-L 
para bloquear a exposição. Comprove que o indicador de focagem (●) 
aparece no visor.
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3 Com o botão AE-L/AF-L pressionado, enquadre novamente a fotografi a e 
dispare.

 Zona usada para a medição
Na medição localizada, a exposição fi cará bloqueada no valor medido num círculo de 
2,3 mm no centro da zona de focagem seleccionada. Na medição central, a exposição 
fi cará bloqueada no valor medido num círculo de 8 mm situado no centro do visor.

 Ajuste da velocidade de obturação e da abertura
Enquanto o bloqueio da exposição estiver activado, é possível mudar os seguintes 
ajustes sem mudar o valor de exposição medido:

Os novos valores podem ser confi rmados no visor e no painel de controlo. Tenha em 
linha de conta que o sistema de medição não pode ser mudado enquanto o bloqueio 
da exposição estiver activado (as mudanças na medição são activadas quando o blo-
queio for desactivado).

 15—AE-L/AF-L (  147)
Consoante a opção seleccionada, o botão AE-L/AF-L bloqueia a focagem e a exposição 
(ajuste por defeito), unicamente a focagem ou unicamente a exposição. Encontram-se 
disponíveis algumas opções a fi m de manter bloqueada a exposição até que o botão 
AE-L/AF-L seja premido pela segunda vez, o obturador seja disparado ou o exposímetro 
seja desligado.

 16—AE Lock (  148)
Ao seleccionar +Release bttn (+Botão de disparo) em AE Lock (Bloqueio do AE), a 
exposição fi cará bloqueada quando se pressionar ligeiramente o botão de disparo do 
obturador.

Velocidade de obturaçãoS

AjustesModo

Velocidade de obturação e abertura (programa fl exível;  77)P

AberturaA
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Compensação da exposição
Para obter os resultados desejados em certas fotografi as, pode ser necessário 
usar a com pen sa ção da exposição para alterar o valor de exposição sugerido 
pela câmara. Por regra geral, quando o tema é mais escuro que o fundo é 
necessária uma compensação positiva e quando o tema é mais brilhante que 
o fundo é necessária uma compensação negativa.

A compensação da exposição está disponível nos modos P, S, e A (no modo 
M, só afecta a informação sobre a exposição do indicador analógico-electró-
nico da exposição; a velocidade de obturação e a abertura não mudam).

1 Pressione o botão , rode o disco de contro-
lo principal e confi rme a compensação da ex-
posição no painel de controlo ou no indicador 
analógico-electrónico da exposição (o 0 do 
indicador analógico-electrónico cintilará). A 
compensação da exposição pode ser ajustada 
para valores entre –5 EV (subexposição) e +5  
EV (sobreexposição) em incrementos de 1/3  de 
EV.

O valor actual da compensação da exposição 
pode ser confi rmado pressionando o botão 

. O valor actual aparece no painel de 
controlo com o ícone ; no visor, os valores 
positivos são mostrados com o ícone  e os 
negativos com o ícone .

2 Enquadre a imagem, foque e dispare.

É possível restabelecer a exposição normal ajustando a compensação da ex-
posição para ±0 ou efectuando uma reinicialização de dois botões (  111). A 
compensação da exposição não se restabelece quando se desliga a câmara.

 9—EV Step (  144)
Use esta opção para ajustar os incrementos da compensação da exposição para ½ EV.

 10—Exp Comp. (  145)
Se assim o desejar, a compensação da exposição pode ser ajustada sem pressionar o 
botão .

+2,0 EV

–0,3 EV

±0 EV (botão  premido)
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Bracketing
Nos modos P, S, A e M, a D70S permite efectuar três tipos de bracketing (o 
bracketing não está disponível nos modos Vari-Program digitais). O tipo de 
bracketing que se efectua é determinado pela opção seleccionada no Ajuste 
personalizado 12 “BKT set” (ajuste do bracketing): “AE & fl ash” (EA e 
fl ash), “AE only” (só EA), “Flash only” (só fl ash), ou “WB bracketing” 
(bracketing do balanço de brancos) (  146).

DescriçãoOpção

A câmara muda a compensação da exposição em cada disparo, 
até um máximo de ±2 EV e faz o bracketing da exposição se-
leccionada mediante a compensação da exposição (modos P, S 
e A) ou pelo usuário (modo M). Só se capta uma imagem cada 
vez que se pressiona o botão de disparo do obturador. Assim, é 
necessário efectuar até três disparos para completar a sequência 
de bracketing.

Bracketing de 
exposições 

(AE & fl ash ou 
AE only)

A câmara varia a intensidade do fl ash em cada disparo, até um 
máximo de ±2 EV. Só se capta uma imagem cada vez que se 
pressiona o botão de disparo do obturador. Assim, é necessário 
efectuar até dois disparos para completar a sequência de bracke-
ting. Só está disponível nos modos de controlo do fl ash i-TTL e 
abertura automática (  150).

Bracketing do 
fl ash

(AE & fl ash ou 
Flash only)

A câmara cria até três imagens cada vez que se efectua um 
disparo, e faz o bracketing do ajuste de balanço de brancos 
seleccionado (  92). É necessário um só disparo para completar 
a sequência de bracketing. Recomenda-se usar o bracketing de 
balanço de brancos quando se captam imagens com iluminação 
mista ou quando quiser experimentar com distintos ajustes de 
balanço de brancos. O bracketing do balanço de brancos não 
está disponível com qualidades de imagem NEF (Raw) ou 
NEF+JPEG Basic.

Bracketing do ba-
lanço de brancos
(WB bracketing)

 Vari-Program digital
Quando se selecciona um modo Vari-Program digital enquanto se estiver a usar o 
bracketing, o bracketing deixará de funcionar até que se volte a ajustar o modo P, S, 
A, ou M.
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Bracketing de exposições e de fl ash

1 Seleccione o tipo de bracketing que desejar 
efectuar com o Ajuste personalizado 12 (BKT 
set;  146). Seleccione AE & fl ash para mo-
difi car tanto a exposição como a intensidade 
do fl ash (ajuste por defeito), AE only para 
modifi car unicamente a exposição, ou Flash 
only) para modifi car unicamente a intensida-
de do fl ash.

2 Pressionando o botão , rode o disco de 
controlo principal até que apareça  no 
painel de controlo e os ícones  no painel de 
controlo e no visor comecem a cintilar.

3 Pressione o botão  e rode o disco de contro-
lo secundário para seleccionar um programa 
de bracketing (  90–91).
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4 Enquadre a imagem, foque e dispare. A 
câmara modifi cará a exposição e/ou a inten-
sidade do fl ash em cada disparo em função 
do programa de bracketing seleccionado. As 
modifi cações que se efectuem na exposição e 
na intensidade do fl ash serão acrescentadas às 
realizadas com a compensação da exposição 
(  86) e com a compensação da exposição 
com fl ash (  102).

Quando se usa o bracketing, os ícones  cin-
tilarão no painel de controlo e no visor. Após 
cada disparo, desaparecerá um segmento 
do indicador de progressão do bracketing 
( ,  ou ). O segmento 
central ( ) desaparecerá quando se efectue 
o disparo sem qualquer modifi cação; o seg-
mento  desaparecerá quando se efectue 
um disparo com compensação negativa e o 
segmento  quando se efectue um disparo 
com compensação positiva. O bracketing vol-
ta a começar quando se tiver completado toda 
a sequência de disparos.

Para cancelar o bracketing, pressione o botão  e rode o disco de con-
trolo principal até que desapareça  do painel de controlo. Quando 
voltar a activar o bracketing, se restabelecerá o último programa usado. 
O bracketing também pode ser cancelado através da opção “WB bra-
cketing” (bracketing de balanço de brancos) no Ajuste personalizado 12 
ou com a função de reinicialização de dois botões (  111), ainda que 
neste caso o último programa de bracketing não se restabelecerá quando 
volte a activar o bracketing.

 Modo de disparo
Nos modos imagem-a-imagem, disparador automático e controlo remoto, efectua-se 
um só disparo cada vez que se pressiona o botão de disparo do obturador. No modo 
contínuo, a câmara parará a sequência de disparos quando se tenham efectuado os 
disparos especifi cados no programa de bracketing. A câmara reiniciará a sequência de 
disparos quando se volte a pressionar o botão de disparo do obturador.
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Os programas de bracketing disponíveis dependem da opção seleccionada 
no Ajuste personalizado 9 (EV step – Incremento de EV;  144).

Número 
de dis-
paros

Indicador do painel 
de controlo

Incre-
mento da 
exposição

  3 ±1/3 EV 0, –0,3, +0,3

  3 ±2/3 EV 0, –0,7, +0,7

Ordem do 
bracketing (EVs)

  3 ±1 EV 0, –1,0, +1,0

  3 ±11/3 EV 0, –1,3, +1,3

  3 ±12/3 EV 0, –1,7, +1,7

  3 ±2 EV 0, –2,0, +2,0

  2 +1/3 EV 0, +0,3

  2 +2/3 EV 0, +0,7

  2 +1 EV 0, +1,0

  2 +11/3 EV 0, +1,3

  2 +12/3 EV 0, +1,7

  2 +2 EV 0, +2,0

  2 –1/3 EV 0, –0,3

  2 –2/3 EV 0, –0,7

  2 –1 EV 0, –1,0

  2 –11/3 EV 0, –1,3

  2 –12/3 EV 0, –1,7

  2 –2 EV 0, –2,0

Ajuste personali-
zado 9

(EV step)

1/3 de passo
(por defeito)

 13—BKT Order (  146)
Esta opção pode ser utilizada para mudar a ordem do bracketing.
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Número 
de dis-
paros

Indicador do painel 
de controlo

Incre-
mento da 
exposição

  3 ±½ EV 0, –0,5, +0,5

  3 ±1 EV 0, –1,0, +1,0

Ordem do 
bracketing (EVs)

  3 ±1½ EV 0, –1,5, +1,5

  3 ±2 EV 0, –2,0, +2,0

  2 +½ EV 0, +0,5

  2 +1 EV 0, +1,0

  2 +1½ EV 0, +1,5

  2 +2 EV 0, +2,0

  2 –½ EV 0, –0,5

  2 –1 EV 0, –1,0

  2 –1½ EV 0, –1,5

  2 –2 EV 0, –2,0

Ajuste personali-
zado 9

(EV step)

1/2 de passo

 Reiniciar o bracketing de exposições ou de fl ash
Se o cartão de memória se encher antes de que se tenha completado toda a sequência 
de disparos, é necessário habilitar espaço no cartão eliminando algumas fotografi as da 
memória, ou então colocar um cartão novo, para poder continuar com a sequência de 
disparos a partir do seguinte disparo após o último efectuado antes de ter mudado o 
cartão ou eliminado fotografi as. Se se desligar a câmara antes de que se tenha efectu-
ado toda a sequência de disparos, o bracketing continuará a partir do seguinte disparo 
da sequência quando se voltar a ligar a câmara.

 Bracketing de exposições e de fl ash
A câmara muda a exposição variando a velocidade de obturação e a abertura (modo 
P), a abertura (modo S), ou a velocidade de obturação (modos A e M). Quando se se-
lecciona a opção “On” (activado) no Ajuste personalizado 5 (ISO auto;  142) devem 
realizar-se mudanças na sensibilidade para obter a exposição e o nível de intensidade 
do fl ash óptimos antes de efectuar o bracketing de exposições ou do fl ash.
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3 Pressione o botão  e rode o disco de con-
trolo secundário para seleccionar um progra-
ma de bracketing (  93). Cada incremento 
equivale aproximadamente a 10 mired (  
51); se o número de imagens no programa 
de bracketing for superior ao número de ex-
posições restantes, o indicador de progressão 
do bracketing ( ,  ou ) 
cintilará.

Bracketing do equilíbrio de brancos

1 Seleccione “WB bracketing” (bracketing do 
balanço de brancos) no Ajuste personalizado 
12 (BKT set;  146) (ajuste do bracketing). 
Tenha em linha de conta que o bracketing 
do balanço de brancos não está disponível 
com qualidades de imagem NEF (Raw) ou 
NEF+JPEG Basic.

2 Pressionando o botão , rode o disco de con-
trolo principal até que apareça  no painel 
de controlo. O ícone  no painel de con-
trolo e as setas  e  nas extremidades do 
indicador electrónico-analógico da exposição 
começarão a cintilar.

 Modo de disparo
Em todos os modos (incluindo o modo contínuo) o obturador só disparará uma vez 
cada vez que se pressione o botão de disparo do obturador. Cada disparo será proces-
sado para criar o número de cópias especifi cado no programa de bracketing.

 Desligar a câmara
Se se tenta desligar a câmara durante a gravação das imagens, a câmara não se desli-
gará até que se tenham gravado todas as imagens da sequência do bracketing.
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4 Enquadre a fotografi a, foque e dispare. Cada 
disparo será processado para criar o número de 
cópias seleccionado no programa de bracke-
ting, e cada cópia terá um equilíbrio de brancos 
diferente. As modifi cações que se efectuem no 
equilíbrio de brancos serão acrescentadas ao ajuste de equilíbrio de bran-
cos confi gurado com o ajuste fi no do equilíbrio de brancos (  50).

Se o número de imagens do programa de bra-
cketing for superior ao número de exposições 
restantes, aparecerá o ícone  ( ) e 
o indicador de progressão do bracketing e o 
número de exposições restantes cintilarão. 
Para disparar, introduza um cartão de memó-
ria novo.

Número 
de dis-
paros

Indicador 
do painel de 

controlo

  3 ±1 0, –1, +1

  3 ±2 0, –2, +2

Ordem do 
bracketing

  3 ±3 0, –3, +3

  2 +1 0, +1

  2 +2 0, +2

  2 +3 0, +3

Número 
de dis-
paros

Indicador 
do painel de 

controlo
Ordem do 
bracketing

  2 –1 0, –1

  2 –2 0, –2

  2 –3 0, –3

WB WB

 13—BKT Order (  146)
Esta opção pode ser utilizada para mudar a ordem do bracketing.

Para cancelar o bracketing, pressione o botão  e rode o disco de controlo 
principal até que  desapareça do painel de controlo. Quando voltar a 
activar o bracketing, restabelecer-se-á o último programa usado. O bracke-
ting também pode ser cancelado seleccionando uma qualidade de imagem 
NEF (Raw) ou NEF+JPEG Basic ou através da reinicialização de dois bo-
tões (  111), ainda que neste caso o último programa de bracketing não 
se restabelecerá quando volte a activar o programa de bracketing.

À continuação mostra-se o número de disparos, o incremento do balanço 
de brancos (WB) e a ordem do bracketing para cada um dos programas de 
bracketing do balanço de brancos disponíveis.
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A D70S está equipada com um fl ash com um número guia de 15 (200 ISO, m; 
o número guia a 100 ISO é 11). Quando se monta uma objectiva com CPU, 
o fl ash incorporado emite pré-fl ashes de controlo (controlo de fl ash i-TTL) 
que são analisados mediante a tecnologia “through the lens” (TTL) através 
da objectiva. O fl ash incorporado pode usar-se não só quando a iluminação 
natural não é a adequada, mas também para encher as sombras e os temas a 
contraluz ou para proporcionar um olhar atractivo às pessoas fotografadas.

Controlo do fl ash i-TTL
Quando se usam objectivas com CPU, as opções de controlo do fl ash dispo-
níveis são as seguintes:

Captar imagens com fl ash
Uso do fl ash incorporado

DescriçãoControlo do fl ash

Nas câmaras refl ex digitais, a opção de fl ash de enchimento equilibrado i-
TTL selecciona-se automaticamente em todos os modos excepto no modo 
M ou quando se selecciona a medição localizada nos modos P, S e A. O 
fl ash emite uma série de pré-fl ashes praticamente invisíveis (pré-fl ashes de 
controlo) precisamente antes que se dispare o fl ash principal. Os pré-fl a-
shes refl ectidos pelos objectos em todas as zonas do enquadramento são 
captados pelo sensor RGB de 1.005 pixels que os analisa de forma imedia-
ta juntamente com a informação proporcionada pelo sistema de medição 
matricial. O resultado desta análise é usado para ajustar a intensidade do 
fl ash para um equilíbrio natural entre a iluminação do tema principal e a 
do fundo. Quando se usam objectivas de tipo G ou D, também se usa a in-
formação sobre a distância para calcular o nível de intensidade do fl ash.

Flash de 
enchimento 
equilibrado 
i-TTL para 

câmaras refl ex 
digitais (SLR)

Nas câmaras refl ex digitais, a opção de fl ash de enchimento equilibrado 
i-TTL standard selecciona-se automaticamente no modo M ou quando 
se selecciona a medição localizada nos modos P, S e A. A intensidade 
do fl ash é ajustada de forma a assegurar que o tema principal seja cor-
rectamente exposto; o brilho do fundo da imagem não é tomado em 
consideração. Esta opção é recomendada para realizar disparos em que 
o tema principal é destacado a expensas de perder detalhes do fundo da 
imagem, ou então quando for utilizada a compensação da exposição.

Flash i-TTL 
standard para 
câmaras refl ex 
digitais (SLR)

Quando se monta uma objectiva sem CPU na câmara o fl ash incorporado só 
poderá ser usado quando estivar seleccionada a opção Manual no Ajuste per-
sonalizado 19 “Flash mode” (modo de fl ash;  150). Se estiver seleccionada 
a opção TTL, o obturador fi cará bloqueado quando o fl ash incorporado se 
levantar. O indicador de fl ash preparado ( ) no visor e o ícone  e as bordas do 
indicador de modo de sincronização do fl ash no painel de controlo cintilarão.

 19—Flash Mode (  150)
O modo de fl ash pode ser seleccionado entre os modos TTL, Manual e “Commander 
mode” (modo de fl ash externo). No modo Manual, o fl ash incorporado tem um número 
guia (m) de 17 (200 ISO) ou 12 (100 ISO). O modo “Commander mode” pode ser usado 
para captar imagens com os fl ashes SB-800 ou SB-600 como unidades externas sem cabos.
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Modos de sincronização do fl ash
Nos modos P, S, A, e M, a D70S permite usar os ajustes de sincronização do fl ash seguintes:

DescriçãoModo de sincronização do fl ash

Recomenda-se usar este modo na maioria de situações fotográ-
fi cas. Nos modos P e A, a velocidade de obturação ajustar-se-á 
automaticamente para valores entre 1/60 de seg. e 1/500 de seg.

A luz de redução do efeito de olhos vermelhos acende-se durante um segundo 
aproximadamente antes que se dispare o fl ash principal, fazendo com que as 
pupilas dos olhos da pessoa ou do animal a fotografar se contraiam reduzindo-se 
assim o efeito de “olhos vermelhos” que o fl ash produz algumas vezes. Tendo em 
consideração que o obturador se abre aproximadamente um segundo após ter 
sido pressionado completamente o botão de disparo do obturador, recomenda-
se não usar este modo para captar temas que se movem imprevisivelmente ou 
noutras situações em que se deseje que a câmara dispare rapidamente. Após ter 
pressionado o botão de disparo do obturador, não mova a câmara enquanto a 
luz de redução do efeito de olhos vermelhos estiver acesa.

Nos modos S e M, o fl ash dispara justamente antes que se feche 
o obturador, criando assim uma espécie de rasto de luz por detrás 
dos objectos em movimento. Nos modos P e A, a sincronização 
de cortina traseira lenta é usada para captar tanto o tema como o 
fundo. Recomenda-se utilizar um tripé para evitar que as fotogra-
fi as saiam tremidas devido ao estremecimento da câmara.

Este modo combina a redução do efeito de olhos vermelhos e a 
sincronização lenta, e só pode ser usado nos modos P e A. Reco-
menda-se utilizar um tripé para evitar que as fotografi as saiam 
tremidas devido ao estremecimento da câmara.

Neste modo o fl ash combina-se com velocidades mais lentas, de 
até 30 seg., para captar tanto o tema como o fundo em cenas noc-
turnas ou com iluminação escassa. Só se pode usar nos modos P 
e A. Recomenda-se utilizar um tripé para evitar que as fotografi as 
saiam tremidas devido ao estremecimento da câmara.

Sincronização lenta

Redução do efeito de olhos ver-
melhos com sincronização lenta

Sincronização de 
cortina traseira

Sincronização de cortina 
traseira lenta

Redução do efeito de 
olhos vermelhos

Sincronização de cortina dianteira

 Ângulo de fl ash
Ainda que o fl ash incorporado possa cobrir o campo de visão de uma objectiva de 18 mm, é pos-
sível que não possa iluminar todo o tema com algumas objectivas ou com determinados ajustes 
de abertura (  101).

 ISO Automático
Quando On (Ligado) está seleccionado na Defi nição personalizada 5 (ISO auto;  142), a sensibi-
lidade será ajustada automaticamente em função das necessidades para uma saída de fl ash ideal.  
Isto poderá provocar uma exposição insufi ciente dos motivos em primeiro plano nas fotografi as 
com fl ash tiradas com velocidades de obturação reduzidas, durante o dia ou com um fundo bri-
lhante.  Nestes casos, seleccione um modo de fl ash diferente de sincronização lenta ou seleccione 
o modo A ou M juntamente com uma abertura maior.
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Nos modos ,  e , os ajustes de sincronização do fl ash disponíveis são 
os seguintes:

DescriçãoModo de sincronização do fl ash

Combina a redução do efeito de olhos vermelhos (  95) 
com a sincronização de cortina dianteira automática.

O fl ash não dispara ainda que a iluminação seja escassa ou 
ainda que se levante. Por outro lado, o fl ash não se levanta 
automaticamente ainda que se pressione ligeiramente o bo-
tão de disparo do obturador.

Desactivado

Automática com 
redução do efeito de 

olhos vermelhos 

Se a iluminação for escassa ou o tema estiver a contraluz, o 
fl ash levanta-se quando se pressiona ligeiramente o botão 
de disparo do obturador e dispara automaticamente quando 
se pressiona totalmente o botão. A velocidade de obturação 
fi ca restringida a valores entre 1/60 e 1/500 de seg. (1/125 e 1/500 
de seg. no modo ). Quando se roda o disco de modos para 

,  ou , selecciona-se automaticamente a opção de 
fl ash de sincronização de cortina dianteira automática.

Sincronização de 
cortina dianteira 

automática

No modo , os ajustes de sincronização do fl ash disponíveis são os seguintes:

DescriçãoModo de sincronização do fl ash

Combina a redução do efeito de olhos vermelhos (  95) 
com a sincronização lenta automática. Recomenda-se o uso 
de um tripé para evitar o efeito tremido nas imagens, causa-
do pelo estremecimento da câmara.

O fl ash não dispara ainda que a iluminação seja escassa ou 
ainda que se levante. Por outro lado, o fl ash não se levanta 
automaticamente ainda que se pressione ligeiramente o bo-
tão de disparo do obturador.

Desactivado

Sincronização lenta auto-
mática com redução do 

efeito de olhos vermelhos 

Se a iluminação for escassa ou o tema estiver a contraluz, o fl ash 
levanta-se quando se pressiona ligeiramente o botão de disparo do 
obturador. O fl ash combina-se com velocidades de obturação tão 
lentas como, por exemplo, um segundo para captar tanto o tema 
como o fundo, numa cena nocturna ou numa situação de luz es-
cassa. Recomenda-se o uso de um tripé para evitar o efeito tremido 
nas imagens, produzido pelo estremecimento da câmara. Quando 
se roda o disco de modos para , selecciona-se automaticamente 
a opção de fl ash de sincronização lenta automática.

Sincronização lenta 
automática
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Uso do fl ash incorporado
Para captar imagens com o fl ash incorporado e uma objectiva com CPU, siga 
os passos indicados à continuação:

1 Rode o disco de modos para o ajuste que 
desejar (  10). Se o modo , ,  ou  
estiver seleccionado, avance para o Passo 4 
(  98). Seleccionar-se-á a opção Flash de 
enchimento equilibrado i-TTL para câmaras 
refl ex digitais e o fl ash incorporado levantar-
se-á automaticamente se for necessário.

2 Seleccione um sistema de medição. Nos mo-
dos P, S, e A, o sistema de medição determina 
o tipo de controlo de fl ash que se usará (  
94); nas câmaras refl ex digitais seleccione a 
medição matricial ou central para activar o 
fl ash de enchimento equilibrado i-TTL. Neste 
tipo de câmaras o fl ash i-TTL standard activa-se automaticamente quan-
do se selecciona o modo M e quando se selecciona a medição localizada 
nos modos P, S, e A.

3 Pressione o botão . O fl ash incorporado 
levantar-se-á e começará a carregar-se. Quan-
do o fl ash estiver completamente carregado, 
acender-se-á a luz de fl ash preparado.

 Flash automático (modos , , , e )
Nos modos , ,  e , o fl ash incorporado não poderá levantar-se e não será pos-
sível disparar manualmente. Depois de levantado, o fl ash incorporado só disparará se 
for necessário aumentar a iluminação.

 Redução do efeito de olhos vermelhos
Consoante a objectiva que se use e a posição do tema, este poderia não ver a luz de 
redução do efeito de olhos vermelhos, pelo que talvez não se obtivesse o efeito dese-
jado com a redução do efeito de olhos vermelhos.

 Quando não se usa o fl ash
Para economizar bateria quando não estiver a usar o fl ash, volte a colocá-lo na sua 
posição de fechado pressionando-o ligeiramente para baixo até ouvir o estalido do 
fecho que indica que está bem colocado no seu lugar.
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4 Pressione o botão  e rode o disco de controlo principal até que apareça 
seleccionado no painel de controlo o modo de sincronização de fl ash 
desejado.

 Sistemas de fl ash de estúdio
Com os sistemas de fl ash de estúdio não se pode usar a sincronização de cortina tra-
seira, porque não se pode obter uma sincronização correcta.

As opções disponíveis dependem do modo seleccionado com o disco de 
modos:

Automática 
com redução do 
efeito de olhos 

vermelhos 

Sincronização 
de cortina dian-
teira automática

Desacti-
vado

Sincronização 
lenta automá-

tica

Sincronização lenta 
automática com 

redução do efeito 
de olhos vermelhos 

Desacti-
vado

1 Opção disponível unicamente nos modos P e A. Quando se roda o disco de modos 
para S ou M, depois de ser ter seleccionado esta opção nos modos P ou A, o modo de 
sincronização de fl ash ajustar-se-á para  (redução do efeito de olhos vermelhos).

2 Opção disponível unicamente nos modos P e A. Quando se roda o disco de modos 
para S ou M, depois de ser ter seleccionado esta opção nos modos P ou A, o modo 
de sincronização de fl ash ajustar-se-á para  (sincronização de cortina dianteira).

3 Nos modos P e A, o modo de sincronização do fl ash ajustar-se-á para  (sincro-
nização de cortina traseira lenta) quando se deixe de pressionar o botão .

, , 

P, S, A, M

Sincronização 
lenta 2

Sincronização de 
cortina traseira 3

Redução do efeito de 
olhos vermelhos com 
sincronização lenta 1

Redução do efeito 
de olhos verme-

lhos

Sincronização de 
cortina dianteira
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5 Pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador e comprove a 
exposição (velocidade de obturação e abertura). Nos modos , ,  e 

, o fl ash incorporado levantar-se-á automaticamente, se for necessário 
o uso de luz adicional e começará a carregar-se. À continuação encontra-
rá os valores que se podem seleccionar para a velocidade de obturação e 
para a abertura quando o fl ash incorporado está levantado.

Modo Velocidade de obturação Abertura

Ajustada automati-
camente pela câmara

Valor selecciona-
do pelo usuário 3

P Ajustada automaticamente pela câmara (1/500–1/60 de seg.) 1 72

S Valor seleccionado pelo usuário (1/500 de seg. –30 seg.) 2 79

A Ajustada automaticamente pela câmara (1/500–1/60 de seg.) 1 81

M Valor seleccionado pelo usuário (1/500 de seg.–30 seg.) 2 82

Ajustada automaticamente pela câmara (1/500–1/125 de seg.) —

Ajustada automaticamente pela câmara (1/500–1/60 de seg.) —, 

Ajustada automaticamente pela câmara (1/500–1 seg.) —

Ajustada auto-
maticamente 
pela câmara

1 O limite da velocidade de obturação mais lenta ajusta-se no Ajuste personalizado 21 
“Shutter spd” (velocidade de obturação;  152). Independentemente da opção se-
leccionada, a câmara pode ajustar o obturador para velocidades tão lentas como, por 
exemplo, 30 seg., nos seguintes modos de fl ash de sincronização: sincronização lenta, 
sincronização de cortina traseira lenta e sincronização lenta com redução do efeito de 
olhos vermelhos.

2 As velocidades superiores a 1/500 de seg. reduzem-se para 1/500 de seg. quando o fl ash 
incorporado está levantado ou quando se liga um fl ash opcional montado na câmara.

3 A gama de distâncias de disparo com fl ash depende da abertura. Consulte o quadro 
de distâncias do fl ash (  100) para ajustar a abertura nos modos A e M.

6 Comprove que aparece no visor a luz de fl ash 
preparado. Se, ao usar o fl ash incorporado, a luz indicadora de fl ash pre-
parado não se acender no visor, o obturador fi cará bloqueado e não se 
poderá disparar.

7 Enquadre a imagem assegurando-se de que o tema se encontra dentro 
da gama de distâncias do fl ash (  100), e seguidamente foque e dispare. 
Se a luz indicadora de fl ash preparado cintila uns três segundos após a 
imagem ter sido captada quer dizer que o fl ash foi disparado com a sua 
intensidade máxima e que pode ter-se produzido uma subexposição. 
Comprove os resultados no monitor. Se a imagem estiver subexposta, 
confi gure novamente os ajustes e volte a tentar.
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 Uso do fl ash incorporado
Quando se usa o fl ash incorporado no modo de disparo contínuo, só se captará uma 
imagem cada vez que se pressione o botão de disparo do obturador.

A redução de vibrações (disponível nas objectivas VR) não funcionará quando se pres-
siona ligeiramente o botão de disparo do obturador enquanto o fl ash incorporado se 
estiver a carregar.

Quando o fl ash incorporado tiver sido usado para efectuar vários disparos consecuti-
vos, é possível que se desactive momentaneamente a fi m de autoproteger-se. Depois 
de uma pequena pausa, o fl ash pode ser usado novamente.

 Gama de distâncias de disparo com fl ash, abertura e sensibilidade
A gama de distâncias de disparo depende da sensibilidade (equivalência ISO) e da abertura.

200

Abertura com um equivalente ISO de

250 320 400 500 640 800 1000 1250 m1600

2

2,8 3,2

8 9 10 11 13 14 16 18 20 22

4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11

5,6 6,3 7,1 8 9 10 11 13 14 16

11 13 14 16 18 20 22 25 29 32

16 18 20 22 25 29 32 — — —

22 25 29 32 — — — — — — 0,6–0,7

0,6–0,9

0,6–1,4

0,6–2,7

0,6–3,8

0,6–1,9

3,5 4 4,5 5,65 6,3 7,1 0,7–5,48

2,2 2,5 2,8 3,2 43,5 4,5 5 1,0–7,55,6

Gama de distâncias

A distância mínima à qual o fl ash incorporado pode iluminar todo o tema é de 0,6 m.

Nos modos P, , ,  e , a abertura máxima (número f menor) está limitada pela 
sensibilidade (equivalência ISO), como se mostra à continuação:

Abertura máxima com ISO equivalente a

250

3

6

Modo

P, , , 

320

3,2

6,3

400

3,3

6,7

500

3,5

7,1

640

3,8

7,6

800

4

8

1000

4,2

8,5

1250

4,5

9

1600

4,8

9,5

200

2,8

5,6

Por cada incremento de um passo na sensibilidade (p. ex. de 200 a 400), reduz-se a 
abertura em meio f/-stop. Se a abertura máxima da objectiva é menor do que as acima 
indicadas, o valor máximo da abertura será a abertura máxima da objectiva.

O controlo de fl ash i-TTL está disponível em todos os ajustes de sensibilidade (equiva-
lência ISO).
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 Objectivas compatíveis
O fl ash incorporado pode ser usado com qualquer objectiva com CPU com uma distân-
cia focal de 18–300 mm. No entanto, tenha em linha de conta que se as seguintes ob-
jectivas não são usadas às distâncias mínimas de disparo mencionadas à continuação 
ou a distâncias superiores, o fl ash incorporado poderia não iluminar todo o tema:

A distância mínima de uso do fl ash incorporado é de 0,6 m. O fl ash incorporado não 
pode ser usado nas distâncias macro das objectivas zoom macro.

O fl ash incorporado também pode ser usado com as objectivas sem CPU AI-S, AI e AI 
modifi cada, com uma distância focal de 18–200 mm. No entanto, tenha em linha de 
conta que estas objectivas apresentam as seguintes restrições:
• Ai-S 25–50 mm f/4, Ai 25–50 mm f/4 e Ai-S 35–70 mm f/3,5: podem ser usadas a 

35 mm a uma distância de 1,0 m ou superior
• Ai 50–300 mm f/4.5, Ai modifi cada 50–300 mm f/4.5, Ai-S ED 50–300 mm f/4.5, e Ai 

modifi cada 85–250 mm f/4: usadas a 135 mm ou mais
• Ai ED 50–300 mm f/4.5: usada a 105 mm ou mais
• Ai-S ED e Ai-ED 200 mm f/2: não podem ser usadas

Objectivas Posição do zoom Distância mínima

20 mm
AF-S DX ED 12–24 mm f/4G

2,5 m 

24 mm 1,0 m 

20 mm, 24 mm
AF-S ED 17–35 mm f/2.8D

2,5 m 

28 mm 1,0 m

20 mm, 24 mm

AF-S DX IF ED 17–55 mm f/2.8G

2,5 m 

28 mm 1,5 m 

35 mm 0,7 m 

20 mm
AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5D

2,0 m 

24 mm 0,7 m

20 mm
AF 20–35 mm f/2.8D

1,5 m 

24 mm 1,0 m 

24 mmAF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G 0,8 m 

28 mm
AF-S ED 28–70 mm f/2.8D

3,0 m 

35 mm 1,0 m

200 mm
AF-S VR 200–400 mm f/4G

4,0 m 

250 mm 2,5 m 

18 mmAF-S DX ED 18–70 mm f/3.5–4.5G (IF) 1,0 m 
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Compensação da exposição com fl ash
Nos modos P, S, A e M, a compensação da exposição com fl ash pode ser usa-
da para modifi car o valor de intensidade do fl ash seleccionado pelo sistema 
de controlo de fl ash da câmara, aumentando ou reduzindo a sua intensidade 
(a compensação da exposição com fl ash não está disponível nos modos Vari-
Program digitais). É possível aumentar a intensidade do fl ash para fazer com 
que o tema principal apareça mais brilhante ou reduzir a intensidade para 
evitar zonas marcadas ou refl exos não desejados. Normalmente, quando o 
tema principal é mais escuro do que o fundo é possível que seja necessária 
uma compensação positiva e quando o tema principal é mais brilhante do 
que o fundo é possível que seja necessária uma compensação negativa.

1 Rode o disco de modos para P, S, A, ou M e seleccione um modo de sin-
cronização do fl ash tal como se descreve nos Passos 1 a 4 da secção “Uso 
do fl ash incorporado” (  97–98).

2 Pressionando o botão , rode o disco de 
controlo secundário e confi rme a compen-
sação da exposição com fl ash no painel de 
controlo ou no visor. A compensação da ex-
posição com fl ash pode ajustar-se para valores 
entre –3 EV (mais escuro) e +1 EV (mais claro) 
em incrementos de 1/3 de EV.
Com valores distintos de ± 0, o ícone  apa-
recerá no painel de controlo e no visor quando 
se deixar de pressionar o botão . O valor de 
compensação da exposição com fl ash usado 
nesse momento pode ser confi rmado pressio-
nando o botão .

3 Capte uma imagem tal como se descreve nos Passos 5 a 7 da secção 
“Uso do fl ash incorporado” (  99).

É possível restabelecer a intensidade normal do fl ash ajustando a compensa-
ção da exposição com fl ash para ± 0,0 ou efectuando uma reinicialização de 
dois botões (  111). A compensação da exposição com fl ash não se restabe-
lece quando se desliga a câmara.

 Uso da compensação da exposição com fl ash com fl ashes opcionais
A compensação da exposição com fl ash também pode ser usada com os fl ashes op-
cionais SB-800 e SB-600.

 9—EV Step (  144)
Esta opção pode ser usada para ajustar os incrementos da compensação da exposição 
com fl ash para ½ EV.
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um modo de sincronização do fl ash tal como se descreve nos Passos 1 a 
4 da secção “Uso do fl ash incorporado (  97–98).

3 Situe o tema no centro do enquadramento e 
prima ligeiramente o botão de disparo do obtu-
rador para focar.

Bloqueio do VF
Esta função usa-se para bloquear o nível de intensidade de disparo do fl ash, 
permitindo assim recompor as imagens sem mudar o nível de intensidade do 
fl ash. Para além disso, esta função também permite assegurar que o nível de 
intensidade de disparo do fl ash é o adequado ao tema a captar, até mesmo 
no caso de que o tema não esteja posicionado no centro do enquadramento. 
O nível de intensidade de disparo do fl ash ajusta-se automaticamente no 
caso de qualquer mudança nos valores da sensibilidade (equivalência ISO) ou 
da abertura. Para usar a função de bloqueio de VF:

1 Seleccione FV Lock (bloqueio de VF) no Ajuste 
personalizado 15 (AE-L / AF-L;  147).

4 Verifi que se o indicador de fl ash preparado 
aparece no visor e depois pressione o botão 
AE-L/AF-L. O fl ash incorporado emitirá pré-
fl ashes de controlo destinados a determinar 
o nível adequado de intensidade do fl ash. 
Depois de ter determinado este nível, o fl ash 
bloquear-se-á e o ícone EL aparecerá no visor.
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5 Recomponha a imagem.

6 Pressione totalmente o botão de disparo do 
obturador para efectuar o disparo. É possível 
continuar a disparar sem desactivar o bloqueio 
de VF.

7 Pressione o botão AE-L/AF-L para desactivar o 
bloqueio de VF e verifi que se o ícone EL está 
apagado no painel de controlo e no visor.

 Utilização do bloqueio de VF com o fl ash incorporado
A função de bloqueio de VF só está disponível com o fl ash incorporado quando se 
encontra seleccionada a opção TTL (ajuste por defeito) no Ajuste personalizado 19 
(Flash mode;  150).

 Uso do bloqueio de VF com fl ashes opcionais
Também é possível efectuar o bloqueio de VF nos fl ashes opcionais SB-800 e SB-600 
(não incluídos no equipamento de série da câmara). Para isso, ajuste o fl ash para o 
modo TTL (com o fl ash SB-800 também se pode ajustar o modo AA; para mais in-
formação, consulte o manual do fl ash). Enquanto o bloqueio de VF estiver activado, 
o nível de intensidade do fl ash será ajustado automaticamente no caso de qualquer 
mudança na posição da cabeça do zoom do fl ash.
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O disparador automático pode ser usado para reduzir o estremecimento da 
câmara ou para tirar auto-retratos. Para activar o disparador automático:

1 Monte a câmara num tripé (recomendado) ou coloque-a sobre uma su-
perfície es tá vel e lisa.

2 Pressione o botão  e rode o disco de con-
trolo principal até que  (modo de disparador 
automático) apareça no painel de controlo.

Modo de disparo automático
Retardar o disparo do obturador

3 Enquadre a fotografi a e foque. Se a focagem 
automática se encontrar activada, assegure-se 
de não bloquear a objectiva quando estiver 
activado o disparador automático. No modo 
de focagem automática de servo simples (  
139), as fotografi as somente podem ser tira-
das se o indicador de focagem (●) aparecer no 
visor de imagem.

 Cobrir o visor
Para se assegurar de que se obtém a exposição correcta nos modos de 
exposição diferentes do modo M, cubra a ocular do visor com a mão ou 
com a tampa de ocular DK-5 fornecida juntamente com o equipamento 
de série da câmara, antes de pressionar o botão de disparo do obturador. 
Isto evitará que a luz que entra através do visor possa interferir com o 
funcionamento da exposição automática. Para colocar a tampa de ocular 
DK-5, retire o olhal da ocular do visor e deslize a DK-5 de forma a cobrir 
a ocular do visor.
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4 Pressione completamente o botão de disparo 
do obturador para activar o disparador auto-
mático. A luz do disparador automático (luz 
do iluminador auxiliar de AF) começará a cin-
tilar e soará um sinal acústico. Dois segundos 
antes que se capte a imagem, a luz do disparador automático deixará de 
cintilar e o sinal acústico soará mais rapidamente. Depois da imagem ter 
sido captada, a câmara voltará ao modo de disparo ajustado antes que se 
tivesse seleccionado o modo de disparo com disparador automático.

 O fl ash incorporado
Nos modos P, S, A e M, o disparador automático desactivar-se-á se o fl ash 
incorporado se levantar antes que se tenha captado a imagem. Para ac-
tivar o disparador automático depois de que o fl ash se tenha levantado, 
aguarde que o indicador de fl ash preparado apareça no visor e depois 
pressione o botão de disparo do obturador.

É possível cancelar o temporizador automático através da selecção de outro 
modo de disparo. Ao desligar a câmara, cancela o temporizador automático 
e volta ao modo de disparo activo antes da selecção do modo de temporiza-
dor automático.

 
No modo de disparo com disparador automático, uma velocidade de obturação de 

 equivale a aproximadamente 1/5 de segundo.

 1—Beep (  138)
Esta opção controla o sinal acústico que soará durante a conta atrás do intervalo de 
tempo de disparo do disparador automático.

 24—Self-timer (  153)
O retardo do disparador automático pode ajustar-se para 2 seg., 5 seg., 10 seg. (ajuste 
por defeito) ou 20 seg.



107

Tirar fo
to

g
rafi as—

U
so

 d
o

 co
n

tro
lo

 rem
o

to

O controlo remoto ML-L3 opcional pode ser utilizado para tirar auto-retratos 
e para operar a câmara à distância.

 Antes de usar o controlo remoto
Antes de usar o controlo remoto pela primeira vez, retire a folha de plástico 
transparente de protecção da bateria.

Uso do controlo remoto
Captar imagens por controlo remoto

DescriçãoModo de disparo

Assegura uma resposta rápida do obturador; pode ser 
usado para reduzir o efeito de tremido produzido pelo 
estremecimento da câmara.

Disparo por controlo 
remoto imediato

Proporciona ao usuário o tempo necessário para posar para 
um auto-retrato usando o controlo remoto.

Disparo por controlo 
remoto retardado

 Exposições prolongadas
Quando se usa o controlo remoto no modo M, é possível seleccionar  na velocidade de 
obturação. Com este ajuste, o obturador abre-se quando se pressiona o botão de disparo 
na unidade opcional de controlo remoto ML-L3 (2 seg. depois de se ter pressionado o 
botão de disparo no modo de controlo remoto retardado) e permanece aberto até que 
se pressione novamente o botão de disparo da unidade de controlo remoto (máximo 30 
minutos;  83). A Nikon recomenda o uso de uma bateria EN-EL3a totalmente carregada 
ou de um adaptador de CA EH-5 opcional para evitar que se corte a alimentação enquanto 
o obturador estiver aberto. Tenha em linha de conta que se o obturador permanecer aberto 
mais de 1 seg. aproximadamente em qualquer ajuste, poderia aparecer “ruído” na forma 
de pixels de cores intensas disseminados aleatoriamente pela imagem fi nal.

 Uso do fl ash incorporado
Naquelas situações em que o uso de fl ash seja necessário, o fl ash incorporado da câmara só 
disparará quando se pressione o botão de disparo do obturador na unidade de controlo remoto 
ML-L3 e depois que o fl ash se tenha carregado. Nos modos , ,  e , o fl ash começará 
a carregar-se quando se seleccione o modo de disparo por controlo remoto retardado ou o de 
disparo por controlo remoto imediato; quando o fl ash estiver carregado levantar-se-á automa-
ticamente, se for necessário, quando se pressione o botão de disparo do obturador da unidade 
de controlo remoto ML-L3. A luz do disparador automático acender-se-á durante aproxima-
damente um segundo antes do disparo do obturador, quando se selecciona qualquer um dos 
seguintes modos: redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta com redução do 
efeito de olhos vermelhos, automática com redução do efeito de olhos vermelhos ou automáti-
ca de sincronização lenta com redução do efeito de olhos vermelhos. No modo de disparo por 
controlo remoto retardado, a luz do disparador automático cintilará durante dois segundos e 
depois permanecerá fi xa durante um segundo antes do disparo do obturador.
Nos modos P, S, A e M, se o fl ash incorporado se levanta durante a conta atrás do 
intervalo de dois segundos de atraso do disparo por controlo remoto retardado, o 
temporizador desactivar-se-á e este atraso fi cará sem efeito. Aguarde até que o fl ash se 
carregue novamente e depois pressione o botão de disparo do obturador na unidade 
de controlo remoto ML-L3 para reiniciar o temporizador.
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3 Enquadre a imagem. No modo de focagem au-
tomática (AF), o botão de disparo do obturador 
da câmara pode ser usado para comprovar a fo-
cagem, ainda que unicamente o botão de dispa-
ro do obturador da unidade de controlo remoto 
possa ser usado para efectuar o disparo.

 Cobrir o visor
Para se assegurar de que se obtém a exposição correcta nos modos de 
exposição diferentes do modo M, cubra a ocular do visor com a mão ou 
com a tampa de ocular DK-5 fornecida juntamente com o equipamento 
de série da câmara, antes de pressionar o botão de disparo do obturador. 
Isto evitará que a luz que entra através do visor possa interferir com o 
funcionamento da exposição automática. Para colocar a tampa de ocular 
DK-5, retire o olhal da ocular do visor e deslize a DK-5 de forma a cobrir 
a ocular do visor.

Para usar o controlo remoto:

1 Monte a câmara num tripé (recomendado) ou coloque-a sobre uma su-
perfície estável e lisa.

2 Pressione o botão  e rode o disco de con-
trolo principal até que o ícone  (modo de 
disparo por controlo remoto retardado) ou o 
ícone  (modo de disparo por controlo remoto 
imediato) apareça no painel de controlo.

 1—Beep (  138)
Esta opção controla o sinal acústico que soa durante a conta atrás do intervalo de dois 
segundos no modo de disparo por controlo remoto retardado ou no modo de disparo 
por controlo remoto imediato.

 25—Remote (  154)
O intervalo de tempo para que a câmara desligue automaticamente o disparo por 
controlo remoto retardado ou o disparo por controlo remoto imediato pode ajustar-se 
para um minuto, cinco minutos, dez minutos ou quinze minutos.
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4 Dirija o transmissor do ML-L3 para o receptor de 
infravermelhos da câmara e pressione o botão 
de disparo do obturador no ML-L3 (quando utili-
ze o controlo remoto no exterior, comprove que 
o tema não esteja a contraluz e que a objectiva, 
ou qualquer outro obstáculo, não se interponha 
entre o transmissor e o receptor de infraverme-
lhos). A forma em que a câmara efectua a foca-
gem e o disparo depende da opção seleccionada 
no Ajuste personalizado 2 (Autofocus;  139).

A câmara não ajustará a focagem no modo de focagem manual ou se a foca-
gem automática foi ajustada com o botão de disparo do obturador da câmara.

O modo de controlo remoto pode ser cancelado através da selecção de ou-
tro modo de disparo.  O modo de disparo activo antes da selecção do modo 
de controlo remoto também será restaurado se desligar a câmara ou se não 
efectuar quaisquer operações durante o tempo seleccionado na Defi nição 
personalizada 25 (Remote (controlo remoto);  154). A defi nição de fábrica 
é de um minuto.

AF-S (AF de servo simples)

O disparo efectua-se imediatamente 
após a câmara ter atingido a foca-
gem. A luz do disparador automático 
cintilará quando o disparo tiver sido 
efectuado. Se não for possível atingir a 
focagem, a câmara voltará ao modo de 
espera sem ter efectuado o disparo.

Dispa-
ro por 

controlo 
remoto 

imediato

A câmara efectua o disparo 
imediatamente sem ter 
atingido a focagem. A luz 
do disparador automático 
cintilará quando o disparo 
tiver sido efectuado.

AF-C (AF de servo contínuo)

Quando a câmara tiver obtido a fo-
cagem, a luz do indicador de disparo 
automático iluminar-se-á durante 2 
seg. antes do disparo do obturador. Se 
a câmara não poder focar, voltará ao 
modo “Standby” (espera) sem accionar 
o disparo do obturador.

Dispa-
ro por 

controlo 
remoto 

retardado

A luz do indicador de dis-
paro automático cintila du-
rante 2 seg. antes do dispa-
ro do obturador. A câmara 
não efectua a focagem.

Ajuste personalizado 2Modo de 
disparo

Aprox., 5 m

Receptor de infravermelhos

 O cabo remoto MC-DC1  (  191)
O cabo remoto MC-DC1 opcional pode ser utilizado para accionar o obturador à 
distância e para evitar o esbatimento provocado pelo efeito de sacudidela da câmara.  
Está disponível um botão de disparo do obturador para exposições prolongadas (  83) 
e para disparo contínuo  (  62).
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Voltar a colocar a bateria
A unidade de controlo remoto ML-L3 é alimentada por uma bateria de lítio 
de três vóltios CR2025. Para voltar a colocar a bateria:

1 Depois de ter deslizado o fecho na direcção 
mostrada em � para soltar o suporte da ba-
teria, retire o suporte tal como se mostra em 
�.

2 Extraia a bateria do seu suporte.

3 Introduza uma bateria nova com o lado mar-
cado com os símbolos “+” virado para cima.

4 Deslize o suporte da bateria para dentro da 
unidade de controlo remoto até ouvir o es-
talido do fecho que indica que a bateria está 
devidamente colocada.

 Manter fora do alcance das crianças
Recomenda-se ter um cuidado muito especial para evitar que as crianças possam che-
gar a introduzir a bateria ou outras partes pequenas na boca. Na eventualidade de uma 
criança chegar a engolir uma bateria, consulte imediatamente um médico.
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Os ajustes da câmara indicados à continuação po-
dem ser restabelecidos para os seus valores por de-
feito pres si o nan do ao mesmo tempo os botões 
  e   du ran te mais de dois segundos (os botões 

 e  es tão marcados com um ponto verde). 
Os ajustes per so na li za dos não serão afectados.

 R—Menu Reset (  136)
Os Ajustes personalizados podem ser restabelecidos para os seus valores por defeito 
seleccionando “Reset” (reinicializar) no Ajuste personalizado R “Menu reset” (reini-
cializar menu).

Reinicialização de dois botões
Restabelecer os ajustes por defeito

Opção Ajuste por defeito

Modo de disparo Imagem-a-imagem*

Zona de focagem Central†

Medição Matricial

Programa fl exível Desligado

Bloqueio do AE Desligado‡

Opção Ajuste por defeito

Compensação da 
exposição com fl ash

Desligado

Bloqueio do VF Desligado‡

Iluminadores LCD Desligado

* O modo de disparo não se reinicializa nos modos de disparo com disparador automá-
tico e disparo por controlo remoto.

† Não se reinicializa quando se selecciona a opção “Closest subjct” (prioridade ao tema 
mais próximo) no Ajuste personalizado 3 “AF-area mode” (modo de zona de AF).

‡ O ajuste personalizado 15 (AE-L/AF-L) não se vê afectado.

Também se restabelecerão para os valores por defeito as seguintes opções 
do menu de disparo.

Opção Ajuste por defeito

ISO 200

Opção Ajuste por defeito

Image quality JPEG Normal

Image size L

* O ajuste fi no é reajustado para 0.

Compensação da 
exposição

±0

Bracketing Desligado‡

Modo de sincronização do fl ash

, , 

Sincronização 
lenta automática

Sincronização de corti-
na dianteira automática

P, S, A, M
Sincronização de 
cortina dianteira

White bal. Auto*

Optimize image Normal
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Nesta secção descrevem-se detalhadamente as 
ope ra ções que podem realizar-se durante a repro-
dução, incluindo a reprodução de miniaturas, o 
zoom de reprodução e a visualização da informa-
ção sobre a fotografi a.

Mais sobre a 
reprodução de imagens

Opções de reprodução
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 Como usar o multisselector
O multisselector pode ser usado em qualquer momento quando o monitor estiver liga-
do. O dis po si ti vo de bloqueio do selector de focagem só funciona quando o monitor 
estiver des li ga do.

 Rodar na vertical (  126)
As imagens com uma orientação vertical (orientação de retrato) não se visualizam com 
esta mesma orientação quando se selecciona “Off” (desactivada) na opção “Rotate 
tall” (rodar na vertical)  no menu de reprodução. Tenha em linha de conta que todas 
as imagens captadas com “Off” no ajuste “Image rotation” (rotação da imagem; 
(  168) serão visualizadas com a orientação horizontal (orientação de paisagem), 
independentemente da opção seleccionada em “Rotate tall”.

 7—Image Review (  144)
Durante a gravação, as imagens não serão visualizadas no monitor se a opção “Off” 
estiver seleccionada no Ajuste personalizado 7 “Image Review”.

 22—Monitor Off (  153)
O monitor apagar-se-á automaticamente para economizar bateria se não se efectua 
ne nhu ma operação durante o tempo especifi cado no ajuste personalizado 22 (Moni-
tor Off).

Reprodução imagem-a-imagem
As imagens podem ser visualizadas no monitor durante a gravação e quando 
se pressiona o botão .

Imagens captadas com uma orientação vertical 
(orientação de retrato) são mostradas com esta 
mesma orientação.

Pressione o botão  em qualquer 
momento para visualizar a imagem 

captada mais recentemente.

O botão  

As imagens aparecem automaticamente 
no monitor à medida que vão sendo 

gravadas no cartão de memória.

Durante a 
gravação
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No modo de reprodução imagem-a-imagem é possível efectuar as operações 
seguintes:

To Pressionar Para Descrição

Visualizar mais 
imagens

Pressione o multisselector para baixo para visualizar as 
imagens pela ordem em que foram gravadas ou pressio-
ne-o para cima para visualizá-las pela ordem inversa.

Visualizar a in-
formação sobre 

a imagem

Pressione o multisselector para a esquerda ou para a di-
reita para visualizar a informação sobre a imagem actual 
(  116).

Visualizar 
miniaturas

Pressione o botão  para passar à visualização de ima-
gens em miniatura (  118).

 ( )
Aumentar o zoom 

numa imagem
Pressione o botão  para obter uma ampliação da ima-
gem seleccionada nesse momento (  120).

Eliminar uma 
imagem

Pressione o botão  para 
eliminar a imagem actual (  
122). Visualiza-se um diálogo 
de confi rmação; pressione 
novamente  para eliminar 
a imagem, ou pressione qual-
quer outro botão para sair sem 
ter eliminado a imagem.

Mudar o esta-
do de protec-
ção de uma 

imagem

As fotografi as marcadas com um ícone  não podem 
ser eliminadas com o botão  ou com a opção Delete 
no menu de reprodução (tenha em conta que as imagens 
protegidas serão eliminadas se se dá formato ao cartão 
de memória). Para pro te ger uma imagem ou eliminar a 
protecção de uma imagem protegida, pressione o bo-
tãoss  (  121).

Visualizar os 
menus

Pressione o botão  para fi nalizar a reprodução e visua-
lizar os menus da câmara (  39).

Botão de 
disparo/ 

Finalizar a 
reprodução

Para fi nalizar a reprodução e voltar ao modo de disparo, 
pressione o botão  ou pressione ligeiramente o botão 
de disparo do obturador.
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Informação sobre a fotografi a
A informação sobre a imagem aparecerá sobreposta nas imagens visualiza-
das no modo de reprodução imagem-a-imagem. Pressione o multisselector 
para a esquerda ou para a direita para passar de uma informação a outra, 
tal como se indica à continuação: Informação sobre o disparo, Página 2 ↔ 
Informação sobre o disparo, Página 1 ↔ Informação sobre o arquivo ↔ His-
tograma ↔ Zonas marcadas.

Informação sobre o arquivo

Informação sobre o disparo, Página 1
  1 Estado de protecção 121
  2 Número de imagem/

número total de ima-
gens ......................126

  3 Tipo de câmara
  4 Data de gravação.....16
  5 Hora de gravação ....16
  6 Medição ..................75

  7 Velocidade de obtura-
ção ..........................76

  8 Abertura..................76
  9 Modo de exposição..76

Compensação da 
exposição ................86

10 Distância focal .......185
11 Controlo do fl ash.....94

  1 Estado de protecção 121
  2 Número de imagem/

número total de ima-
gens ......................126

  3 Nome da pasta ......156

  4 Nome do arquivo.....41
  5 Tamanho da imagem

...............................43
  6 Qualidade da imagem

...............................41

Informação sobre o disparo, Página 2
  1 Estado de protecção 121
  2 Número de imagem/

número total de ima-
gens ......................126

  3 Optimização de ima-
gem.........................56

  4 Sensibilidade 
(equivalência ISO) ....46

  5 Equilíbrio de brancos..48
Ajuste do equilíbrio 
de brancos...............50

  6 Tamanho da imagem ..43
Qualidade da imagem..41

  7 Nitidez.....................57
  8 Compensação do tom..58
  9 Modo de cores ........59

Tom .........................60
10 Saturação ................60

 Comentários de imagem
Os comentários de imagem (  163–164) não são visíveis quando se visualiza a infor-
mação sobre a imagem.
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Histograma

Zonas marcadas
  1 Estado de protecção .............................................121
  2 As zonas marcadas da imagem (as zonas mais bri-

lhantes da imagem) estão marcadas com uma linha 
de pontos descontínua.

  3 Número de imagem/número total de imagens ....126

  1 Estado de protecção .............................................121
  2 Número de imagem/número total de imagens ....126
  3 Histograma com a distribuição dos tons na imagem. 

O eixo horizontal corresponde ao brilho dos pixels, 
com os tons escuros à esquerda e os tons brilhantes 
à direita. O eixo vertical mostra o número de pixels 
de cada zona brilhante da imagem.

 Histogramas
Os histogramas da câmara devem ser utilizados apenas como uma guia e podem ser 
diferentes dos que se visualizam nas aplicações de reprodução de imagens.

�� �

� �

�
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Visualizar múltiplas imagens: Reprodução de miniaturas
Se pressionar o botão  no modo de reprodução 
imagem-a-imagem, poderá visualizar as imagens 
em “folhas de contacto” com quatro ou nove 
imagens. Enquanto se visualizam as miniaturas 
podem efectuar-se as seguintes operações:

To PressionarPara Descrição

Marcar 
imagens

Prima o multisselector para cima, para a direita, para a 
esquerda ou para baixo a fi m de marcar miniaturas.

Mudar o núme-
ro de imagens 
visualizadas

Pressione o botão , para modifi car o número de 
imagens visualizadas da seguinte forma: visualização 
de quatro miniaturas, visualização de nove miniaturas e 
reprodução imagem-a-imagem.

 ( )
Aumentar o zoom 

na imagem marcada
Pressione o botão  para obter uma imagem ampliada da 
imagem marcada nesse momento no monitor (  120).

Eliminar a ima-
gem marcada

Pressione o botão  para elimi-
nar a imagem marcada (  122). 
Aparece um diálogo de confi r-
mação. Pressione novamente 

 para eliminar a imagem, ou 
pressione qualquer outro botão 
para sair sem ter eliminado a 
imagem.

Mudar o esta-
do de protec-

ção da imagem 
marcada

As fotografi as marcadas com um ícone  não podem 
ser eliminadas com o botão  ou com a opção Delete no 
menu de reprodução (tenha em conta que as imagens pro-
tegidas serão eliminadas se se dá formato ao cartão de me-
mória). Para pro te ger uma imagem ou eliminar a protecção 
de uma imagem protegida, pressione o botãos  (  121).

Visualizar os 
menus

Pressione  para fi nalizar a reprodução e visualizar os 
menus da câmara (  39).

Botão de 
disparo/ 

Finalizar a 
reprodução

Para fi nalizar a reprodução e voltar ao modo de disparo, 
pressione o botão  ou pressione ligeiramente o botão 
de disparo do obturador.
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 Como usar o multisselector
O multisselector pode ser usado em qualquer momento quando o monitor estiver liga-
do. O dis po si ti vo de bloqueio do selector de focagem só funciona quando o monitor 
estiver des li ga do.

 22—Monitor Off (  153)
O monitor apagar-se-á automaticamente para economizar bateria se não se efectua 
ne nhu ma operação durante o tempo especifi cado no Ajuste personalizado 22 (Mo-
nitor Off).
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Ver mais de perto: Zoom de reprodução
Pressione o botão  para aumentar o zoom na imagem que aparece duran-
te a reprodução imagem-a-imagem ou na imagem seleccionada nesse mo-
mento na reprodução de miniaturas. Enquanto o zoom estiver a funcionar, é 
possível efectuar as seguintes operações:

To Pressionar e/ou rodarPara Descrição

Mudar a 
relação de 
ampliação 
do zoom 
/ navegar 
por outras 
zonas da 
imagem

Pressione o botão . 
A janela de navegação 
na parte inferior direi-
ta do monitor mostra 
a zona que será visu-
alizada quando deixe 
de pressionar o botão 

. Com o botão  pressionado, rode o disco 
de controlo principal a fi m de mudar o tamanho 
da zona seleccionada ou use o multisselector 
para mover o quadro da janela de navegação 
para outro lugar. A zona seleccionada visualizar-
se-á no monitor quando deixe de pressionar o 
botão .

 ( )
Cancelar/ 
Reiniciar o 

zoom

Pressione  para cancelar o zoom e voltar ao 
modo de re pro du ção imagem-a-imagem ou ao 
de reprodução de miniaturas. Pressione nova-
mente para aumentar o zoom na imagen.

Ver outras 
zonas da 
imagem

Pressione o multisse-
lector para ver zonas 
da imagem que não 
aparecem no monitor. 
Mantenha o multisse-
lector completamente 
premido a fi m de deslo-
car-se rapidamente para outras zonas da imagem.
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Proteger as fotografi as da eliminação
Na reprodução de imagens de tamanho completo e na de miniaturas, use 
o botão  para proteger as fotografi as de uma eliminação acidental. Os 
arquivos protegidos não podem ser eliminados com o botão  ou através 
da opção Delete do menu de reprodução, e têm o estatuto DOS “só leitura” 
quando se visualizam num computador com Windows. No entanto, tenha 
em conta que as imagens protegidas serão eli mi na das se se dá formato ao 
cartão de memória.

Para proteger uma fotografi a:

1 Visualize a imagem no modo de reprodução de tamanho completo ou 
seleccione a imagem na lista de miniaturas.

2 Pressione o botão . A fotografi a fi cará marcada com o ícone .

Para eliminar a protecção de uma fotografi a de maneira a que possa ser eli-
minada, visualize a fotografi a no modo de reprodução de tamanho completo 
ou seleccione a fotografi a na lista de miniaturas e depois pressione o botão 
e .
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Eliminação de fotografi as individuais
Pressione o botão  para eliminar uma fotografi a visualizada no modo de 
re pro du ção imagem-a-imagem ou a fotografi a seleccionada no modo de 
reprodução de mi ni a tu ras. Depois de eliminadas não é possível recuperar 
essas fotografi as.

1 Visualize a imagem no modo de reprodução de tamanho completo ou 
seleccione a imagem na lista de miniaturas.

2 Pressione o botão . Aparecerá um diálogo de 
confi rmação.

3 Para eliminar a imagem, pressione novamente o botão . Pressione 
qualquer outro botão para sair sem ter eliminado a imagem.

 Imagens protegidas e ocultas
As imagens marcadas com o ícone  estão protegidas e não podem ser eliminadas. 
As imagens ocultas não podem visualizar-se na reprodução imagem-a-imagem ou na 
de mi ni a tu ras e não podem ser seleccionadas para serem eliminadas.

 Delete (  124)
Para eliminar diversas imagens, use a opção Delete (Eliminar) do menu de reprodução.
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Com os menus que apa re cem no monitor da câ-
mara é possível modifi car os di ver sos ajustes da 
câmara. Esta secção inclui:

O menu de reprodução
O menu de reprodução contém opções para gerir 
as imagens armazenadas nos cartões de memória 
e para reproduzir as imagens em exibições de dia-
positivos automáticas.

O menu de disparo
O menu de disparo contém opções de disparo 
avançadas, como a optimização da imagem e a 
redução do ruído.

Ajustes personalizados
O menu CSM (Ajustes personalizados) controla 
os detalhes mais precisos do funcionamento da 
câmara.

O menu de confi guração
Este menu usa-se para efectuar as operações 
básicas de confi guração da câmara, incluindo dar 
formato aos cartões de memória e o ajuste da hora 
e da data.

Guia de menus
Índice das opções dos me nus
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O menu de reprodução inclui as seguintes opções:

O menu de reprodução
Gestão das imagens

Opção

Delete (Eliminar) 124–125

Playback fl dr (Pasta para a reprodução) 126

Rotate tall (Rodar na vertical) 126

Slide show (Exibição de diapositivos) 127–128

Hide image (Ocultar imagens) 129

Print set (Ajuste da impressão) 130–131

O menu de reprodução não pode ser visualizado se não houver instalado 
cartão de memória algum.

Delete (Eliminar)
Para visualizar o menu de eliminação, marque De-
lete e pressione o indicador direito do multisselec-
tor. Prima o multisselector para cima ou para baixo 
a fi m de marcar uma opção e, depois, prima-o para 
a direita a fi m de realizar a selecção.

 Cartões de memória de grande capacidade
Se o cartão de memória contém muitos arquivos ou pastas e o número de fotografi as 
que se deseja eliminar é elevado, a operação de eliminação poderia às vezes demorar 
mais de meia hora.

 Imagens ocultas ou protegidas
As imagens marcadas com o ícone  estão protegidas e não podem ser eliminadas. 
As imagens ocultas (  129) não aparecem na lista de miniaturas e não se podem 
seleccionar para serem eliminadas.

 Como usar o multisselector
O multisselector pode ser usado em qualquer momento quando o monitor estiver liga-
do. O dispositivo de bloqueio do selector de focagem só funciona quando o monitor 
estiver desligado.

Opção Descrição

Selected Eliminar as fotografi as seleccionadas

All Eliminar todas as fotografi as
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Repita os passos 1 e 2 para seleccionar mais imagens. Se quiser eliminar a 
marca de selecção de uma imagem, marque-a e pressione o centro do multis-
selector. Para sair sem eliminar nenhuma imagem, pressione o botão .

3

Eliminar as fotografi as seleccionadas: Selected (Seleccionadas)
Quando se seleccionar Selected, aparecem as fotografi as da pasta ou pastas 
seleccionadas no menu Playback fl dr (  126) como imagens em miniatura.

Seleccione a imagem.

1

Seleccione a imagem marcada. 
A imagem seleccionada fi cará mar-

cada com o ícone .

2

Eliminar todas as fotografi as: All (Todas)
Ao seleccionar All, aparece o diálogo de confi rmação 
mostrado à direita. Prima o multisselector para cima 
ou para baixo a fi m de marcar uma opção e, depois, 
prima o botão  a fi m de realizar a selecção.
• Yes (sim): para eliminar todas as fotografi as 

da(s) pasta (s) seleccionada(s) no menu “Play-
back fl dr” (pastas de reprodução) (  126).

• No (Não): Permite sair sem eliminar nenhuma 
imagem.

4 Aparecerá um diálogo de confi rmação. 
Pressione o indicador superior ou o infe-
rior do multisselector para marcar a op-
ção e o botão  para validar a selecção:
• Yes (sim): eliminar as imagens selec-

cionadas
• No (Não): Permite sair sem eliminar 

nenhuma imagem.
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Playback folder (Pasta para a reprodução)
Para visualizar o menu da pasta para a reprodução, 
marque a opção Playback fl dr do menu de repro-
dução (  124) e pressione o indicador direito do 
multisselector. Prima o multisselector para cima ou 
para baixo a fi m de marcar uma opção e, depois, 
prima-o para a direita a fi m de realizar a selecção.

Opção Descrição

Current

Durante a reprodução, só se poderão visualizar as imagens contidas na pasta seleccionada 
nesse momento para armazenagem no menu de confi guração “Folders” (pastas) (  156). 
Esta opção selecciona-se automaticamente quando se capta a imagem. Se esta opção for 
seleccionada antes de se começar a captar imagens e se houver um cartão de memória na 
câmara, visualizar-se-á, durante a reprodução, uma mensagem indicando que a pasta não 
contém nenhuma imagem. Seleccione “All” (todas) para iniciar a reprodução de imagens.

All
Durante a reprodução é possível visualizar todas as imagens das pastas criadas com câmaras que 
cumprem com os requisitos das Normas de desenho de sistemas de arquivo em câmaras (DCF), 
isto é, todas as câmaras digitais Nikon e de muitos outros fabricantes de câmaras digitais.

Rotate tall (Rodar na vertical)
Para determinar se as imagens captadas com a orien-
tação vertical (orientação retrato) serão rodadas auto-
maticamente para a sua visualização no monitor, se-
leccione “Rotate tall” (rodar na vertical) no menu de 
reprodução (  124) e pressione o multisselector para 
a direita. Pressione o multisselector para cima ou para 
baixo para seleccionar uma opção e depois pressione o 
multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Yes (Sim)
(por defeito)

As imagens captadas com uma orientação vertical (orientação retrato) serão visualiza-
das com a mesma orientação durante a reprodução (para adaptar-se ao tamanho do 
monitor as imagens captadas com uma orientação vertical serão visualizadas com um 
tamanho de 2/3 do tamanho das imagens captadas com a orientação horizontal).

No (Não)
Quando se selecciona esta opção as imagens captadas com uma orienta-
ção vertical não serão reproduzidas com este tipo de orientação.

 Rotação da imagem (  168)
As imagens captadas estando seleccionada a opção “Off” (desactivada) do ajuste “Image rota-
tion” (rotação da imagem) serão visualizadas com uma orientação horizontal (orientação paisa-
gem), independentemente da opção seleccionada no ajuste “Rotate tall” (rodar na vertical).
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Slide Show (Exibição de diapositivos)
Para reproduzir as imagens uma após a outra 
numa “exibição de diapositivos” automática, mar-
que a opção Slide show do menu de reprodução 
(  124) e pressione o indicador direito do multis-
selector. Prima o multisselector para cima ou para 
baixo a fi m de marcar uma opção e, depois, prima-
o para a direita a fi m de realizar a selecção.

Opção Descrição

Start Começar a exibição de diapositivos.

Frame intvl Seleccionar quanto tempo será visualizada cada imagem.

Início de uma exibição de diapositivos: Start (Início)
Seleccione Start para iniciar a exibição de diapositivos automática. Todas as 
imagens da pasta ou pastas seleccionadas no menu Playback fl dr (  126) 
serão reproduzidas, com uma pausa entre cada uma, pela ordem em que fo-
ram registadas. As fotografi as ocultadas (  129) não serão visualizadas. Du-
rante a exibição de diapositivos, podem-se efectuar as seguintes operações:

To PressionarPara Descrição

Avançar ou 
retroceder uma 

imagem

Pressione o indicador superior do multisselector para vol-
tar à imagem anterior e o indicador inferior para passar 
à imagem seguinte.

Ver a informa-
ção sobre a 
fotografi a

Pressione o indicador do multisselector para a direita ou 
para a esquerda para mudar a informação sobre a foto-
grafi a que se visualiza durante a exibição de diapositivos.

Efectuar uma 
pausa

Pressione o botão  para efectuar uma pausa na exibi-
ção de diapositivos (  128).

Sair e visualizar o 
menu de reprodução

Pressione o botão  para fi nalizar a exibição de diaposi-
tivos e visualizar o menu de reprodução.

Sair e ir ao modo 
de reprodução

Pressione o botão  para fi nalizar a exibição de diapositivos e voltar 
ao modo de reprodução com a imagem actual visualizada no monitor.

Dispara-
dor

Sair e ir ao modo 
de disparo

Pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador para fi nalizar a 
exibição de diapositivos, desligar o monitor e voltar ao modo de disparo.
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Quando a exibição terminar ou quando se pres-
sionar o botão  para efectuar uma pausa na 
reprodução, aparecerá o diálogo mostrado à di-
reita. Pressione o indicador superior ou o inferior 
do multisselector para marcar a opção desejada 
e, depois, pressione o indicador da direita para 
realizar a selecção.
• Restart (Reiniciar): Prossegue com a exibição de diapositivos.
• Frame intvl (Intervalo de imagens): Modifi ca a duração do tempo de visu-

alização de cada imagem.

Para sair da exibição de diapositivos e voltar ao menu de reprodução, pressio-
ne o indicador esquerdo do multisselector ou pressione o botão .

Modifi car o intervalo de visualização: Frame Intvl (Intervalo de imagens)
Quando se seleccionar Frame intvl no menu 
Slide show ou no menu de pausa, aparecerá o 
menu da direita. Para modifi car a duração do tem-
po de visualização de cada imagem, pressione o 
indicador superior ou o inferior do multisselector 
para marcar a opção desejada e, depois, pressione 
o indicador da direita para voltar ao menu ante-
rior.
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Hide image (Ocultar imagens)
A opção “Hide image” é usada para ocultar ou 
mostrar as imagens seleccionadas. As imagens 
ocultas só podem visualizar-se no menu “Hide 
image” e só serão eliminadas quando se formata 
o cartão de memória. Seleccione “Hide image” 
no menu de reprodução (  124) e pressione o 
multisselector para a direita. As imagens conti-
das na pasta ou pastas seleccionadas no menu 
“Playback fl dr” (pastas de reprodução (  126) 
aparecerão como imagens em miniatura.

Seleccione a imagem.

1

Seleccione a imagem marcada. A imagem 
seleccionada é marcada com o ícone .

2

Repita os passos 1 e 2 para se-
leccionar mais imagens. Para 
eliminar a marca de selecção de 
uma imagem, marque-a e pres-
sione o centro do multisselector. 
Para sair sem mudar o estado de 
ocultação das imagens, pressione 
o botão .

3

Complete a operação e volte ao 
menu de reprodução.

4

 Atributos de fi cheiro das imagens ocultas
As imagens ocultas têm atributos de “ocultas” e “só leitura” quando se visualizam 
num computador com sistema operativo Windows. No caso de imagens captadas com 
uma qualidade de imagem NEF+JPEG Basic, estes atributos também se aplicam às 
imagens NEF (RAW) e JPEG.

 Imagens protegidas e ocultas
O facto de retirar a protecção de uma imagem que se encontre tanto oculta como 
protegida deixará igualmente sem efeito a ocultação da mesma.
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Print Set (Ajuste da impressão)
A opção Print set usa-se para criar uma “ordem de impressão” digital que determina 
as fotografi as que vão ser impressas, o número de cópias e a informação que deverá 
ser incluída em cada uma delas. Esta informação está guardada no cartão de memó-
ria em formato DPOF (Digital Print Order Format - Formato de ordem de impressão 
digital). Depois da ordem de impressão ter sido criada, o cartão de memória pode ser 
extraído da câmara e introduzido em qualquer aparelho compatível com o formato 
DPOF de forma que as imagens serão impressas directamente desde o cartão.
Marque a opção Print set no menu de reprodução (  
124) e pressione o indicador direito do multisselector. 
Pressione o indicador superior ou o inferior do multis-
selector para marcar a opção desejada e, depois, pres-
sione o indicador da direita para realizar a selecção.

Opção Descrição

Select / set Seleccionar as fotografi as para a impressão.

Deselect all?
Cancelar a ordem de impressão de 
todas as fotografi as.

 Quando “Print Set” não está disponível
Se a opção “Print set” não estiver disponível no menu de reprodução é porque não existe 
memória sufi ciente disponível no cartão de memória para armazenar a ordem de ajuste de 
impressão. Elimine algumas imagens e volte a tentar esta opção.

 Tirar fotografi as para as imprimir directamente
Quando se captam imagens para as imprimir directamente, sem modifi cações, ajuste a 
opção “Direct Print” (impressão directa) no menu “Optimize image” (optimizar imagem 

 56) ou seleccione “Custom” (ajuste personalizado) e ajuste “Color mode” (modo de 
cores) para Ia (sRGB) ou IIIa (sRGB).

 Depois de criar uma ordem de impressão
Depois de ter criado a ordem de impressão, não mude o estatuto de imagem oculta das imagens da 
ordem de impressão nem elimine imagens usando para isso outro dispositivo, como um computa-
dor. Qualquer uma destas acções poderia causar problemas no momento de imprimir as imagens.

 DPOF
O DPOF (Formato de ordem de im pres são digital) é um standard mui to usado que 
permite imprimir as imagens a partir de “ordens de im pres são” digitais armazenadas 
num cartão de memória. Antes de im pri mir as imagens, comprove se a im pres so ra ou 
o serviço de impressão são compatíveis com o DPOF.

 Exif Versão 2.21
A D70S é compatível com o Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras - Forma-
to de fi cheiro de imagem interpermutável para câmaras digitais de imagem fi xa) versão 2.21, um 
standard que permite usar a informação armazenada com as fotografi as para efectuar uma repro-
dução óptima da cor quando se processarem as imagens em impressoras compatíveis com o Exif.
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Modifi car uma ordem de impressão: Select / Set (Seleccionar/ajustar)
Ao escolher a opção Select/set, aparecem as fotografi as da pasta ou pastas 
seleccionadas no menu Playback fl dr (  126) como imagens em miniatura.

Complete a ordem de impressão e visualize o menu das opções de impressão. 
Prima o multisselector para cima ou para baixo a fi m de marcar uma opção.
• Para imprimir a velocidade de obturação e a abertura em todas as imagens 

da ordem de impressão, marque Data Imprint (Imprimir dados) e pressione 
o indicador da direita do multisselector. ✔ aparecerá ao lado do item.

• Para imprimir a data de gravação em todas as imagens da ordem de impres-
são, marque Imprint date (Imprimir data) e pressione o indicador da direita 
do multisselector. ✔ aparecerá ao lado do item.

• Para anular a marca de selecção de um item, marque-o e pressione o indica-
dor direito do multisselector.

Para completar a ordem de impressão e voltar ao menu de reprodução, mar-
que Done (Aceite) e pressione o indicador direito do multisselector. Para sair 
sem modifi car a ordem de impressão, pressione o botão .

4

1 Seleccione a imagem.

2 Pressione o multisselector para cima 
para confi rmar a selecção e ajuste o 
número de cópias para 1. As imagens 
seleccionadas terão a marca . Pressio-
ne o multisselector para cima ou para 
baixo para especifi car o número de 
cópias (máximo 99).

Repita os passos 1 e 2 para seleccionar mais imagens. Para eliminar a marca de se-
lecção de uma imagem, pressione o multisselector para baixo quando o número de 
cópias for 1. Para sair sem mudar a ordem de impressão, pressione o botão .

3
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O menu de disparo
Administração de imagens

Opção

Optimize image * (Optimizar imagens) 56–61

Long exp. NR
 (Exposições prolongadas; redução do ruído)

133

Image quality (Qualidade de imagem) 41–42

Image size (Tamanho de imagem) 43–45

White bal. * (Equilíbrio de brancos) 48–55

ISO 46–47

Optimize image (Optimizar imagens)
Quando o disco de modos se encontra na posição 
P, S, A, ou M, as imagens são realçadas em base 
à opção seleccionada no menu Optimize image. 
Para mais informação, consulte “Tirar fotografi as: 
Optimizar imagens” (  56).

 Como usar o multisselector
O multisselector pode ser usado em qualquer momento quando o monitor estiver liga-
do. O dis po si ti vo de bloqueio do selector de focagem só funciona quando o monitor 
es ti ver desligado.

* Disponível unicamente quando o disco de modos está 
ajustado para P, S, A, ou M.

O menu de disparo inclui duas páginas de opções:
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Long Exp. NR (Exposições prolongadas; redução do ruído)
Esta opção controla se as imagens captadas com 
velocidades de obturação inferiores a 1 seg. serão 
processadas a fi m de reduzir o “ruído” (pixels 
de cores intensas disseminados aleatoriamente 
que aparecem quando se usam velocidades de 
obturação lentas, especialmente nas sombras). 
Seleccione a opção “Long Exp. NR”no menu 
de disparo (  132) e pressione o multisselector para a direita. Pressione o 
multisselector para cima ou para baixo para seleccionar uma opção e depois 
pressione-o para a direita para confi rmar a selecção. 

 A memória temporária
O máximo número de disparos que pode ser armazenado na memória buffer quando 
se encontrar activada a função de redução de ruído encontra-se em função da opção 
de qualidade da imagem da maneira seguinte:

Opção Descrição

Off
(por defeito) Função de redução de ruídos desactivada; a câmara funciona nor mal men te.

On

A função de redução de ruído activa-se a velocidades 
de obturação de aproximadamente 1 seg. ou mais 
lentas. O período de tempo necessário para processar 
as imagens é mais do dobro; quando se selecciona 
esta opção no modo de disparo contínuo (  62), a 
velocidade de enquadramento diminui para menos 
de 3 fps. Durante o processamento,   
cintila no indicador de velocidade de obturação e da 
abertura. Poderá captar-se outra imagem, logo que 

 desapareça.

Qualidade de 
imagem

Tamanho 
de imagem

Capacidade da me-
mória temporária†

BASIC

17L

 5M

47S

RAW+BASIC  3L

RAW

FINE

 7L

 5M

17S

NORM  5M

25S

10L

 3—

Qualidade de 
imagem

Tamanho 
de imagem

Capacidade da me-
mória temporária†
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Image quality (Qualidade de imagem)
A qualidade de imagem pode ser seleccionada 
entre as opções mostradas à direita. Para mais in-
formação, consulte “Tirar fotografi as: Qualidade e 
tamanho da imagem” (  41).

Image size (Tamanho de imagem)
O tamanho da imagem pode ser seleccionado entre 
L (grande) (3008 × 2000), M (médio) (2240 × 1488) 
e S (pequeno) (1504 × 1000). Para mais informa-
ção, consulte “Tirar fotografi as: Qualidade e tama-
nho da imagem” (  43).

White bal. (Balanço de brancos)
Esta opção está disponível unicamente quando se 
roda o disco de modos para P, S, A, ou M. Para 
mais informação, consulte “Tirar fotografi as: Equi-
líbrio de brancos” (  48).

ISO
A sensibilidade (equivalência ISO) pode ser ajustada 
para valores superiores aos do ajuste por defeito 
(equivalente a 200 ISO). Para mais informação, 
consulte “Tirar fotografi as: Sensibilidade (equiva-
lência ISO)” (  46).
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O menu de Ajustes personalizados (CSM) usa-se 
para confi gurar com precisão diversos ajustes da 
câmara a fi m de os adaptar às preferências pessoais 
do usuário. Quando se selecciona a opção “Simple” 
(simples) no “CSM menu” (menu de Ajustes perso-
nalizados) do menu de confi guração da câmara (  
161), aparecem disponíveis as opções seguintes:

Ajustes personalizados
Ajustes de precisão da câmara

Quando se selecciona a opção “Detailed” (detalhado) no “CSM menu”, 
aparecem disponíveis mais dezasseis opções:

 Como usar o multisselector
O multisselector pode ser usado em qualquer momento quando o monitor estiver ligado. O dis-
 po si ti vo de bloqueio do selector de focagem só funciona quando o monitor estiver desligado.

Opção

Menu reset 136–137R

Beep 13801

Autofocus 13902

AF-area mode 14003

AF assist 14104

Opção

ISO auto 142–14305

No CF card? 14306

Image review 14407

Grid display 14408

EV step 14409

Opção

Exp comp. 14510

Center wtd 14511

BKT set 14612

BKT order 14613

Command dial 14714

Opção

AF area illm 14918

Flash mode 150–15119

Flash sign 15220

Shutter spd 15221

Monitor off 15322

AE-L / AF-L 14715

AE lock 14816

Focus area 14817

Meter-off 15323

Self-timer 15324

Remote 15425

A primeira e a última opção de cada menu estão ligadas. Assim, ao pressionar o 
multisselector para baixo quando a opção “09 EV step” (no modo de visualiza-
ção simples) ou “25 Remote” (no modo de visualização detalhada) estiver selec-
cionada visualiza-se automaticamente “R Menu reset”. Quando se pressiona o 
multisselector para cima quando a opção “R Menu Reset” estiver seleccionada 
visualiza-se automaticamente a opção “09 EV step” ou a opção “25 Remote”.
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O botão “HELP” (ajuda)
Para visualizar a ajuda nos Ajustes personalizados, pressione o botão  
“HELP” (ajuda) quando estiver seleccionado um item do menu Ajustes per-
sonalizados (menu “CSM”) ou quando se visualizem as opções de um ajuste 
personalizado.

 Reinicialização de dois botões
Os ajustes personalizados não são restabelecidos para os seus valores por defeito 
quando for executada a reinicialização de dois botões (  111).

Ajuste personalizado R: Menu Reset (Restabelecer menu)
Para restabelecer os ajustes personalizados para 
os seus valores por defeito, seleccione “Menu 
Reset” no menu de Ajustes personalizados 
(menu CSM) (  135) e pressione o multisselec-
tor para a direita. Pressione o multisselector para 
cima ou para baixo para seleccionar uma opção e 
depois pressione-o para a direita para confi rmar 
a selecção.

Opção Descrição

No
(por defeito)

Sair do menu, deixando os ajustes sem 
mudanças.

Reset
Restabelecer os ajustes para os seus valo-
res por defeito.
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Os valores por defeito dos ajustes são mostrados a seguir.

Opção Ajuste por defeito

Menu reset NoR

Beep On01

Autofocus AF-S *02

AF-area mode Single area †03

AF assist On04

Opção Ajuste por defeito

ISO auto Off05

No CF card? Release lock06

Image review On07

Grid display Off08

EV step 1/3 Step09

Exp comp. Off10

Center wtd � 8 mm11

BKT set AE & fl ash12

BKT order MTR>Under>Over13

Command dial No14

AF area illm Auto18

Flash mode TTL19

Flash sign On20

Shutter spd 1/6021

Monitor off 20 s22

AE-L / AF-L AE / AF Lock15

AE lock AE-L button16

Focus area No wrap17

Meter-off 6 s23

Self-timer 10 s24

Remote 1 min25

* O ajuste por defeito no modo  é AF-C.
† O ajuste por defeito nos modos , , , , , e  é o de “Closest subjct” (prio-

ridade ao tema mais próximo).
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Ajuste personalizado 1: Beep (sinal acústico)
Para ligar ou desligar o altifalante da câmara, 
seleccione “Beep” no menu de Ajustes personali-
zados (menu CSM) (  135) e pressione o multis-
selector para a direita. Pressione o multisselector 
para cima ou para baixo para seleccionar uma 
opção e depois pressione o multisselector para a 
direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

On
(por defeito)

Altifalante activado; visualiza-se  no painel 
de controlo. O sinal acústico soa enquanto o 
temporizador do disparo estiver a funcionar 
(nos modos de disparador automático e de 
controlo remoto), quando se captarem ima-
gens no modo de disparo por controlo remoto 
imediato, ou quando a câmara tiver focado o tema no modo AF de 
servo simples (com o selector de modos de focagem na posição de AF 
e de AF-S do Ajuste personalizado 2).

Off
Altifalante desactivado; o sinal acústico não 
soa. Visualiza-se  no painel de controlo.
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Ajuste personalizado 2: Autofocus (Focagem automática)
Para escolher o modo em que a câmara focará 
quando o selector de modo de focagem estiver 
na posição de AF, seleccione “Autofocus” no 
menu de Ajustes personalizados (menu CSM) (  
135) e pressione o multisselector para a direita. 
Pressione o multisselector para cima ou para baixo 
para seleccionar uma opção e depois pressione o 
multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

AF-S *

AF de servo simples (  64). A focagem bloqueia-se 
quando o indicador de focado (●) aparece no visor. 
Só é possível disparar o obturador quando o indica-
dor de focado aparece no visor. Quando o selector 
de modo de focagem estiver na posição AF, no 
painel de controlo aparece AF-S.

AF-C †

AF de servo contínuo (  64). A câmara ajusta 
continuamente a focagem enquanto se mantiver 
ligeiramente pressionado o botão de disparo do 
obturador. É possível captar imagens independente-
mente de se a câmara está ou não a focar. Quando 
o selector de modo de focagem estiver na posição 
AF, no painel de controlo aparece AF-C.

* Ajuste por defeito nos modos P, S, A, M, , , , ,  e  modes. No Ajuste 
personalizado 2 ajusta-se automaticamente a opção AF-S quando se roda o disco de 
modos para , , , ,  ou .

† Ajuste por defeito no modo . No Ajuste personalizado 2 ajusta-se automaticamen-
te a opção AF-C quando se roda o disco de modos para .
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Ajuste personalizado 3: AF-Area Mode (modo de zona de focagem automática)
Para determinar o modo em que a câmara seleccionará 
a zona de focagem quando o selector de modo de fo-
cagem estiver na posição de AF, seleccione “AF area 
mode” no menu de Ajustes personalizados (menu 
CSM) (  135) e pressione o multisselector para a 
direita. Pressione o multisselector para cima ou para 
baixo para seleccionar uma opção e depois pressione o 
multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

1 A zona de focagem central seleccionada visualiza-se no painel de controlo e no visor.
2 Ajuste por defeito nos modos P, S, A, M e . No Ajuste personalizado 3 ajusta-se automatica-

mente a opção “Single area” (zona única) quando se roda o disco de modos para .
3 Ajuste por defeito nos modos , , , ,  e . No Ajuste personalizado 3 ajusta-se au-

tomaticamente a opção AF-C quando se roda o disco de modos para , , , ,  ou .
4 Quando a câmara atinge a focagem, visualiza-se no visor a zona de focagem activa.

DescriçãoOpção

O usuário selecciona a zona de focagem manualmente 
(  66); a câmara focará o tema unicamente na zona de 
focagem seleccionada. Escolha esta opção quando a sua 
composição for relativamente estática ao permanecerem 
os temas a fotografar na zona de focagem seleccionada. 
Também se recomenda quando se usam objectivas telefoto 
ou quando o tema estiver escassamente iluminado.

Single 
area 1, 2

O usuário selecciona a zona de focagem manualmente (  
66), mas a câmara usa a informação obtida de múltiplas 
zonas de focagem para determinar a focagem. Se o tema 
sair da zona de focagem seleccionada, ainda que breve-
mente, a câmara continuará a focar o tema utilizando a 
informação das outras zonas de focagem (a zona de foca-
gem seleccionada no visor não muda). Escolha esta opção 
quando estiver a efectuar o seguimento de temas que se movam imprevisivelmente e nou-
tras situações em que possa ser difícil manter o tema na zona de focagem seleccionada.

Dynamic 
area 1

A câmara selecciona automaticamente a zona de 
focagem que contiver o tema mais próximo; a zona 
de focagem activa aparece marcada quando a câmara 
atingir a focagem (  8). Se o tema abandonar a zona 
de focagem activa, a câmara fará a focagem baseando-
se na informação obtida em outras zonas de focagem. 
Quando estiver seleccionada a opção AF-S no Ajuste 
personalizado 2 “Autofocus” (focagem automática;  139), a focagem fi cará blo-
queada logo que a câmara tiver atingido a focagem. Esta função evita disparos desfo-
cados quando se captam temas que se movem de forma imprevisível.

Closest
subjct 3, 4
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Ajuste personalizado 4: AF-Assist (Iluminador auxiliar de AF)
Para determinar se o iluminador auxiliar de AF 
incorporado se acenderá para ajudar na operação 
de focagem quando o tema estiver escassamente 
iluminado. Seleccione “AF assist” no menu de 
Ajustes personalizados (menu CSM) (  135) e 
pressione o multisselector para a direita. Pressio-
ne o multisselector para cima ou para baixo para 
seleccionar uma opção e depois pressione o mul-
tisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

On
(por defeito)

O iluminador auxiliar de AF acende-se quando as condições forem as 
apropriadas (  72). O iluminador auxiliar de AF não se acende quando 
o disco de modos estiver na posição ,  ou .

Off Iluminador auxiliar de AF desactivado.
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Ajuste personalizado 5: ISO Auto (ISO automático)
Para determinar se a câmara ajustará automaticamente 
a sensibilidade (equivalência ISO) necessária para ob-
ter uma exposição e um nível de intensidade de fl ash 
óptimos. Seleccione “ISO auto” no menu de Ajustes 
personalizados (menu CSM) (  135) e pressione o 
multisselector para a direita. Pressione o multisselector 
para cima ou para baixo para seleccionar uma opção e 
depois pressione o multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Off
(por 

defeito)

A sensibilidade permanece ajustada para o valor seleccionado pelo usu á rio 
(  46), independentemente de se foi ou não conseguida uma ex po si ção 
óptima com os ajustes de exposição usados nesse mo men to.

On

No caso de não ser possível conseguir uma exposi-
ção e um nível de intensidade de fl ash óptimos com 
o valor de sensibilidade seleccionado pelo utilizador, 
a sensibilidade ajusta-se para compensar, até um 
mínimo aproximado equivalente a 200 ISO e um 
máximo aproximado de 1.600 ISO. O ícone ISO AUTO 
aparece no painel de controlo e no visor; excepto 
quando se utiliza um fl ash, o ícone cintila quando se modifi ca o valor de sensibi-
lidade seleccionado pelo utilizador. Tenha em consideração que é mais provável 
que apareça ruído quando se seleccionam sensibilidades elevadas.
• Quando se roda o disco de modos para P, A, , , , , ,  ou  a câmara 

ajusta automaticamente a sensibilidade quando a velocidade de obturação necessária 
para obter a exposição óptima for superior a 1/8.000 de segundo ou inferior ao valor 
especifi cado em P, A, DVP mode (  143); é possível que a velocidade de obturação 
diminua para um valor inferior ao valor especifi cado no caso de que a exposição óptima 
não possa ser alcançada a um equivalente de 1.600 ISO.

• Quando se roda o disco de modos para S a câmara ajusta automaticamente a sensibili-
dade quando os limites do sistema de medição de exposição da câmara forem excedidos.

• Quando se roda o disco de modos para M a câmara ajusta automaticamente a 
sensibilidade quando não for possível obter a exposição óptima com as velocidades de 
obturação e de abertura seleccionadas.

 Utilizar um fl ash
Quando ISO auto está activo, os motivos em primeiro plano poderão ter uma exposição 
insufi ciente nas fotografi as tiradas com velocidades de obturação reduzidas, durante o dia ou 
com um fundo brilhante.  Seleccione um modo de fl ash diferente de sincronização lenta ou 
seleccione o modo A ou M em conjunto com uma abertura maior.

 Valor ISO
O valor da sensibilidade (equivalência ISO) visualizado quando se pressiona o botão ISO é 
o valor seleccionado pelo usuário. O valor mostrado quando se selecciona a opção “ISO 
auto” poderia ser diferente ao valor usado realmente pela câmara.
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Quando se selecciona “On” (activado) visualiza-se 
o menu mostrado à direita. Para aceitar o ajuste ac-
tual nos modos P, A, DVP mode e activar a função 
“ISO auto”, seleccione “Done” (aceite) e pressio-
ne o multisselector para a direita. Visualizar-se-á o 
menu de Ajustes personalizados (menu CSM).

Para mudar os limites da velocidade de obtura-
ção nos modos P, A, , , , , ,  ou , 
seleccione P, A, DVP mode e pressione o multis-
selector para a direita. Pressione o multisselector 
para cima ou para baixo para seleccionar uma ve-
locidade de obturação entre 1/125 de segundo e 30 
segundos em passos equivalentes a 1 EV e depois 
pressione o multisselector para a direita para confi rmar o valor seleccionado e 
voltar ao menu de Ajustes personalizados (menu CSM). Nos modos P, A, , 

, , , ,  e , a câmara aumentará automaticamente a sensibilidade 
quando a velocidade de obturação necessária para obter a exposição óptima 
for inferior ao valor da velocidade de exposição seleccionada.

Ajuste personalizado 6: No CF Card? (Não há cartão de memória?)
Para determinar se o obturador disparará ainda 
que não exista um cartão de memória na câmara, 
seleccione “No CF card?” no menu de Ajustes 
personalizados (menu CSM) (  135) e pressione 
o multisselector para a direita. Pressione o multis-
selector para cima ou para baixo para seleccionar 
uma opção e depois pressione o multisselector 
para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Release lock
(por defeito)

O botão de disparo do obturador permanecerá bloqueado enquanto 
não houver um cartão de memória na câmara. O botão de disparo 
do obturador não se bloqueará quando se estiver a usar o software 
Nikon Capture 4, versão 4.2 ou posterior (não incluído no equipamen-
to de série da câmara) para transferir imagens para um computador.

Enable 
release

O botão de disparo do obturador funciona inclusive quando não for 
introduzido na câmara um cartão de memória.
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Ajuste personalizado 7: Image Review (Visualizar imagens)
Para determinar se as imagens são visualizadas au-
tomaticamente no monitor após terem sido cap-
tadas (a opção por defeito é a de activada “On”) 
ou unicamente quando se pressiona o botão  
(desactivada “Off”). Seleccione “Image review” 
no menu de Ajustes personalizados (menu CSM) 
(  135) e pressione o multisselector para a direi-
ta. Pressione o multisselector para cima ou para baixo para seleccionar uma 
opção e depois pressione o multisselector para a direita para confi rmar a 
selecção. Independentemente da opção seleccionada as imagens podem ser 
visualizadas em qualquer momento ao pressionar-se o botão .

Ajuste personalizado 8: Grid Display
Quando se desejar, podem visualizar-se no visor 
as linhas de quadrícula para utilizá-las como refe-
rência ao enquadrar a imagem quando se captam 
paisagens ou quando se inclina ou se roda uma 
objectiva Nikkor PC. Para activar ou desactivar 
a visualização da quadrícula, seleccione “Grid 
display” no menu de Ajustes personalizados 
(menu CSM) (  135) e pressione o multisselector para a direita. Pressione o 
multisselector para cima ou para baixo para seleccionar uma opção e depois 
pressione o multisselector para a direita para confi rmar a selecção. Para visu-
alizar a quadrícula, seleccione a opção “On” (activada). O ajuste por defeito 
é “Off” (desactivada) e portanto não aparecem as quadrículas.

Ajuste personalizado 9: EV Step (Incremento de EV)
Para determinar se os ajustes da velocidade de 
obturação, da abertura, da compensação da 
exposição, do bracketing e da compensação da 
exposição com fl ash são efectuados em incremen-
tos equivalentes a 1/3 de EV (1/3 step, é a opção 
por defeito) ou a ½ EV (1/2 step), seleccione “EV 
step” no menu de Ajustes personalizados (menu 
CSM) (  135) e pressione o multisselector para a direita. Pressione o multisse-
lector para cima ou para baixo para seleccionar uma opção e depois pressione 
o multisselector para a direita para confi rmar a selecção.
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Ajuste personalizado 10: Exp. Comp. (Compensação da exposição)
Esta opção serve para determinar se o botão  
é necessário para ajustar a compensação da expo-
sição nos modos P, S, e A (  86); seleccione “Exp 
comp.” no menu detalhado de Ajustes personali-
zados (menu CSM) (  135) e pressione o multisse-
lector para a direita. Pressione o multisselector para 
cima ou para baixo para seleccionar uma opção e 
depois pressione o multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Off
(por defeito)

On

A compensação da exposição ajusta-se ao rodar unicamente um dos discos 
de controlo. O disco a utilizar depende da opção seleccionada no Ajuste 
personalizado 14.

A compensação da exposição ajusta-se ao premir o botão  e rodar o 
disco de controlo principal.

Ajuste personalizado 14

Yes

Disco de controlo secundário

Disco de controlo principal

Disco de controlo secundárioDisco de controlo principal

Disco de controlo secundário

Disco de controlo secundário

No

M
ode de

exposição

S

A

P

Esta opção não está disponível nos modos M, , , , , ,  ou .

Ajuste personalizado 11: Center Wtd (Zona de medição central)
Quando se calcula a exposição, a medição central 
(disponível nos modos P, S, A e M;  75) atribui 
uma maior importância a um círculo situado no 
centro do enquadramento. O diâmetro (φ) deste 
círculo pode ser seleccionado entre 6, 8, 10 e 12 
mm (a opção por defeito é a de 8 mm). Seleccio-
ne “Center wtd” no menu detalhado de Ajustes 
personalizados (menu CSM) (  135) e pressione o multisselector para a 
direita. Pressione o multisselector para cima ou para baixo para seleccionar 
uma opção e depois pressione o multisselector para a direita para confi rmar 
a selecção.



146

G
u

ia d
e m

en
u

s—
A

ju
stes p

erso
n

alizad
o

s

Ajuste personalizado 12: BKT Set (Ajuste do bracketing)
Esta opção serve para determinar quais os ajustes 
afectados quando se activa o bracketing automá-
tico. Seleccione “BKT set” no menu detalhado 
de Ajustes personalizados (menu CSM) (  135) 
e pressione o multisselector para a direita. Pres-
sione o multisselector para cima ou para baixo 
para seleccionar uma opção e depois pressione o 
multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

AE only A câmara só realiza o bracketing de exposições.

AE & fl ash
(por defeito) A câmara realiza o bracketing de exposições e de nível de fl ash.

WB bracketing A câmara realiza o bracketing de equilíbrio de brancos.

Flash only A câmara só realiza o bracketing de nível de fl ash.

 Bracketing de equilíbrio de brancos
O bracketing de balanço de brancos não está disponível com qualidades de imagem 
NEF (Raw) ou NEF+JPEG Basic.

Ajuste personalizado 13: BKT Order (Ordem do bracketing)
Esta opção serve para determinar em que ordem 
se efectuará o bracketing. Seleccione “BKT or-
der” no menu detalhado de Ajustes personali-
zados (menu CSM) (  135) e pressione o multis-
selector para a direita. Pressione o multisselector 
para cima ou para baixo para seleccionar uma 
opção e depois pressione o multisselector para a 
direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Under>MTR>Over O bracketing vai dos valores negativos aos positivos.

MTR>Under>Over
(por defeito)

O bracketing effectua-se na ordem descrita na secção “Bracke-
ting” (  90, 93).
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Ajuste personalizado 14: Command Dial (Disco de controlo)
Esta opção pode ser usada para inverter as funções 
do disco de controlo principal e as do disco de 
controlo secundário quando se efectua o ajuste da 
velocidade de obturação e da abertura nos modos 
S, A e M. Seleccione “Command dial” no menu 
detalhado de Ajustes personalizados (menu CSM) 
(  135) e pressione o multisselector para a direita. 
Pressione o multisselector para cima ou para baixo para seleccionar uma opção 
e depois pressione o multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Yes
O disco principal controla a abertura e o disco secundário controla a velo-
cidade de obturação.

No
(por defeito)

O disco principal controla a velocidade de obturação e o disco secundário 
controla a abertura.

Ajuste personalizado 15: AE-L / AF-L
Esta opção serve para determinar o funcionamento 
do botão AE-L / AF-L. Seleccione “AE-L / AF-L” (blo-
queio da exposição automática/bloqueio da focagem 
automática) no menu detalhado de Ajustes persona-
lizados (menu CSM) (  135) e pressione o multisse-
lector para a direita. Pressione o multisselector para 
cima ou para baixo para seleccionar uma opção e 
depois pressione o multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

FV Lock
O nível de intensidade do fl ash bloqueia-se quando se pressiona o 
botão AE-L/AF-L e permanece bloqueado até que se volte a pressio-
nar o botão ou até que se desactive o exposímetro (  103).

AE Lock 
hold

A exposição fi ca bloqueada quando se pressionar o botão AE-L/AF-L e permanece-
rá bloqueada até que se volte a pressionar o botão ou se desligue o exposímetro.

AF Lock only
A focagem permanecerá bloqueada enquanto se mantiver pressiona-
do o botão AE-L/AF-L. A exposição não será afectada.

AE Lock only
A exposição bloqueia-se enquanto se pressionar o botão AE-L/AF-L. 
Não afecta a focagem.

AE/AF Lock
(por defeito)

A focagem e a exposição bloqueiam-se enquanto se pressionar o 
botão AE-L/AF-L.

AF-ON
A câmara foca quando se pressiona o botão AE-L/AF-L. No entanto, a câmara 
não foca quando se pressiona ligeiramente o botão de disparo do obturador.
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Ajuste personalizado 17: Focus Area (Zona de focagem)
Por defeito, o indicador de zona de focagem está 
limitado pelas quatro zonas de focagem exterio-
res pelo que, por exemplo, quando a zona de 
focagem superior estiver seleccionada, o facto de 
pressionar o multisselector para cima não produz 
nenhum efeito. A selecção da zona de focagem 
pode ser modifi cada para “envolver” a imagem 
de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda e da es-
querda para a direita. Seleccione “Focus area” no menu detalhado de Ajus-
tes personalizados (menu CSM) (  135) e pressione o multisselector para a 
direita. Pressione o multisselector para cima ou para baixo para seleccionar 
uma opção e depois pressione o multisselector para a direita para confi rmar 
a selecção.

Opção Descrição

No wrap
(por defeito) A função “envolvente” está desactivada.

Wrap A função “envolvente” está activada.

Ajuste personalizado 16: AE Lock (Bloqueio do AE)
Esta opção serve para determinar se a exposição 
permanecerá bloqueada enquanto se mantiver 
ligeiramente pressionado o botão de disparo do 
obturador. Seleccione “AE Lock” no menu deta-
lhado de Ajustes personalizados (menu CSM) (  
135) e pressione o multisselector para a direita. 
Pressione o multisselector para cima ou para baixo 
para seleccionar uma opção e depois pressione o multisselector para a direita 
para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

AE-L button
(por defeito)

+Release bttn
A exposição pode ser bloqueada ao premir o botão AE-L/AF-L ou 
ao pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador.

Só se poderá bloquear a exposição com o botão AE-L/AF-L.
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Ajuste personalizado 18: AF Area Illm (Iluminação da zona de AF)
Esta opção serve para determinar se a zona de 
focagem activa aparecerá ou não marcada a 
vermelho no visor. Seleccione “AF area illm” no 
menu detalhado de Ajustes personalizados (menu 
CSM) (  135) e pressione o multisselector para 
a direita. Pressione o multisselector para cima ou 
para baixo para seleccionar uma opção e depois 
pressione o multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Off A zona de focagem seleccionada não é marcada.

Auto
(por defeito)

A zona de focagem seleccionada é automaticamente marcada, se for 
necessário, para proporcionar um contraste com o fundo da imagem.

On

A zona de focagem seleccionada é sempre marcada, independente-
mente do brilho do fundo da imagem. Em função do brilho do fundo 
da imagem é possível que seja difícil visualizar a zona de focagem 
seleccionada.
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Ajuste personalizado 19: Flash Mode (Modo de fl ash)
Esta opção serve para escolher o modo de fl ash para o 
fl ash incorporado. Seleccione “Flash mode” no menu 
detalhado de Ajustes personalizados (menu CSM) (  
135) e pressione o multisselector para a direita. Pres-
sione o multisselector para cima ou para baixo para 
seleccionar uma opção e depois pressione o multisse-
lector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

TTL
(por defeito)

O nível de intensidade de disparo do fl ash incorporado ajusta-se automati-
camente de acordo com as condições para a captação de imagens.

Manual

Visualizar-se-á o menu à direita. Seleccione um ajuste 
entre as opções “Full” (intensidade máxima) e 1/16 
(1/16 da intensidade máxima) e pressione o multisse-
lector para a direita para voltar ao menu de Ajustes 
personalizados (menu CSM). Quando se roda o disco 
de modos para a posição P, S, A, ou M, o fl ash dispa-
rará com a fracção de intensidade máxima escolhida 
cada vez que o fl ash incorporado se levantar (com um 
nível de intensidade máxima, o fl ash incorporado tem 
um número guia de 17 [200 ISO, m] ou 12 [100 ISO, m]). Os ícones  cintilarão 
no painel de controlo e no visor. Não se emitirá nenhum pré-fl ash de controlo, 
permitindo assim que o fl ash incorporado funcione como fl ash principal quando se 
usem unidades de fl ashes escravos opcionais.

Comman-
der mode 
(modo de 
fl ash exter-

no)

Seleccione esta opção para permitir que a câmara 
controle o nível de intensidade de disparo do fl ash 
quando se usa um ou mais fl ashes SB-800 ou SB-
600 para a captação de imagens com fl ashes sem 
cabo nos modos P, S, A, ou M. Visualizar-se-á o 
menu à direita; seleccione TTL (o modo de contro-
lo de fl ash i-TTL só está disponível quando se usam 
objectivas com CPU), AA (abertura automática, 
disponível unicamente quando se usa uma objec-
tiva com CPU e um fl ash SB-800), ou M. Quando 
se selecciona M visualiza-se o menu mostrado à 
direita; pressione o multisselector para cima ou 
para baixo a fi m de seleccionar um valor de inten-
sidade de fl ash para a unidade de fl ash sem cabo 
entre “Full” e 1/128 (1/128 da intensidade máxima). 
Pressione o multisselector para a direita para voltar 
ao menu de Ajustes personalizados (menu CSM).
* Se estiver seleccionado o modo “Commander 

mode”, não se visualizará  no ícone de modo de 
fl ash de sincronização quando o fl ash incorporado 
se levantar.
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Modo “Commander mode” (modo de fl ash externo)
Quando se usam os fl ashes opcionais SB-800 ou SB-600 e se selecciona o 
modo “Commander mode” no Ajuste personalizado 19 “Flash mode”, 
ajuste os fl ashes opcionais para o Canal 3, Grupo A e coloque-os tal como 
se indica à continuação.

O sensor remoto sem 
cabos do fl ash deve 
estar voltado para a 
câmara.

Câmara (fl ash 
incorporado)

5 m ou menos

5 m ou menos

60–30 °

60–30 °

30° ou menos

30° ou menos

10 m ou 
menos

A distância máxima entre os fl ashes opcionais e a câmara é de aproximadamente 
10 m quando o fl ash está posicionado em frente da câmara (até 30 ° a ambos 
lados da linha central), ou aproximadamente 5 m quando o fl ash  está posicionado 
lateralmente (30–60 ° a ambos lados da linha central).

 Modo “Commander mode”
Para levantar o fl ash incorporado, pressione o botão . Posicione as janelas do sensor dos fl ashes 
opcionais de maneira a que possam captar os pré-fl ashes de controlo emitidos pelo fl ash incorpo-
rado (no caso de não utilizar um tripé, tome as devidas precauções para evitar o estremecimento da 
câmara). Tenha o cuidado de evitar que luz directa ou refl exos muito fortes provenientes dos fl ashes 
opcionais  penetrem na objectiva da câmara (no modo TTL) ou na célula fotoeléctrica do fl ash opcional 
(modo AA), porque poderiam provocar interferências na exposição. A fi m de evitar que os clarões 
temporizados, emitidos pelo fl ash incorporado, apareçam nas fotografi as tiradas a distâncias curtas, 
use uma sensibilidade baixa e uma abertura pequena (número f/ maior) e seleccione qualquer modo 
de sincronização do fl ash excepto o de sincronização de cortina traseira. Quando os fl ashes estiverem 
posicionados, efectue um disparo de comprovação e visualize os resultados no monitor da câmara.

Ainda que não exista um limite para o número de fl ashes opcionais que podem ser utiliza-
dos, o número máximo, desde o ponto de vista prático, é de 3 fl ashes. Quando se utilizam 
mais de 3 fl ashes, a luz emitida pelas outras unidades de fl ash afectará o resultado. Todos 
os fl ashes devem pertencer ao mesmo grupo; a compensação do fl ash (  102) aplica-se a 
todos os fl ashes. Para mais informação, consulte o manual de instruções do fl ash.

Os ajustes AA (só o SB-800) e TTL do modo “Commander mode”, só podem ser usados 
com objectivas com CPU. Quando se monta uma objectiva sem CPU na câmara, o botão de 
disparo do obturador bloquear-se-á. O indicador de fl ash preparado ( ) no visor e o ícone  e 
as bordas do indicador de modo de sincronização do fl ash do painel de controlo cintilarão.
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Ajuste personalizado 20: Flash Sign (Sinal de fl ash)
Nos modos P, S, A, e M, o fl ash incorporado 
não se levantará automaticamente. Esta opção 
serve para determinar se o indicador  no visor 
cintilará para avisar que é necessário usar o fl ash 
incorporado para aumentar a iluminação, quando 
se pressiona ligeiramente o botão de disparo do 
obturador. Seleccione “Flash sign” no menu 
detalhado de Ajustes personalizados (menu CSM) (  135) e pressione o 
multisselector para a direita. Pressione o multisselector para cima ou para 
baixo para seleccionar uma opção e depois pressione o multisselector para a 
direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Off O ícone  não cintila quando é necessário usar o fl ash incorporado.

On
(por defeito)

O ícone  cintila para avisar que é necessário usar o fl ash incorporado 
(unicamente nos modos P, S, A, e M). Não se visualiza o ícone  quando 
o fl ash incorporado estiver levantado ou quando se monte um fl ash 
opcional na câmara.

Custom Setting 21: Shutter Spd (Velocidade de obturação)
Esta opção determina a velocidade de obturação 
mais lenta possível quando se utiliza um fl ash com 
o disco de modos ajustado para P ou A. As opções 
disponíveis vão desde 1/60 de seg. (1/60, ajuste por 
defeito) até 30 seg. (30"). Seleccione Shutter spd 
(velocidade de obturação) no menu CSM detalha-
do (  135) e pressione o multisselector para a 
direita. Pressione o multisselector para cima ou para baixo para seleccionar 
uma opção e depois pressione-o para a direita para confi rmar a selecção. 
Independentemente do ajuste seleccionado, é sempre possível seleccionar 
velocidades de obturação lentas de até 30 seg.,quando o modo de sincroni-
zação do fl ash seleccionado for o de sincronização lenta.
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Ajuste personalizado 22: Monitor Off (Desligação do monitor)
Esta opção serve para controlar o intervalo de tem-
po durante o qual o monitor permanecerá aceso 
quando não se efectua nenhuma operação: 10 
seg., 20 seg. (a opção por defeito), 1 minuto, 5 mi-
nutos, ou 10 minutos. Seleccione “Monitor off” 
no menu detalhado de Ajustes personalizados 
(menu CSM) (  135) e pressione o multisselector 
para a direita. Pressione o multisselector para cima 
ou para baixo para seleccionar uma opção e depois pressione o multisselector 
para a direita para confi rmar a selecção. A fi m de poupar a carga da bateria, 
opte por um intervalo de tempo curto para que o monitor se desligue.

Ajuste personalizado 23: Meter-Off (Desligação do exposímetro)
Esta opção serve para controlar o intervalo de tem-
po durante o qual a câmara continuará a medir a 
exposição ainda que não se efectue nenhuma ope-
ração: 4 seg., 6 seg. (a opção por defeito), 8 seg., 
16 seg. ou 30 minutos. Seleccione “Meter-off” 
no menu detalhado de Ajustes personalizados 
(menu CSM) (  135) e pressione o multisselector 
para a direita. Pressione o multisselector para cima 
ou para baixo para seleccionar uma opção e depois pressione o multisselector 
para a direita para confi rmar a selecção. A fi m de poupar a carga da bateria, 
opte por um intervalo de tempo curto para que o exposímetro se desactive.

Ajuste personalizado 24: Self-Timer (Disparador automático)
Esta opção serve para controlar o intervalo de 
tempo de atraso no disparo do obturador quando 
se selecciona o modo de disparo com disparador 
automático. O disparo do obturador pode ser 
atrasado em, aproximadamente, 2 seg., 5 seg., 
10 seg. (a opção por defeito), ou 20 segundos. 
Seleccione “Self-timer” no menu detalhado de 
Ajustes personalizados (menu CSM) (  135) e 
pressione o multisselector para a direita. Pressione o multisselector para cima 
ou para baixo para seleccionar uma opção e depois pressione o multisselector 
para a direita para confi rmar a selecção.

 O adaptador de CA EH-5
Se a câmara se alimentar com um adaptador de CA EH-5 opcional, o exposímetro da câmara não 
se apagará e o monitor unicamente se apagará depois de passados 10 minutos, independente-
mente das opções seleccionadas nos Ajustes personalizados 22 (Monitor off) e 23 (Meter-off). 
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Ajuste personalizado 25: Remote (Controlo remoto)
Esta opção serve para controlar o intervalo de 
tempo durante o qual a câmara continuará à es-
pera de um sinal do controlo remoto quando não 
se efectua nenhuma operação nos modos de dis-
paro por controlo remoto retardado e disparo por 
controlo remoto imediato: 1 minuto (a opção por 
defeito), 5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos. 
Se não for recebido nenhum sinal durante o intervalo de tempo especifi cado, 
ou no caso de que se desligue a câmara, esta voltará ao modo de disparo 
imagem a imagem ou ao de disparo contínuo (o ultimo em ter sido usado).

Seleccione “Remote” no menu detalhado de Ajustes personalizados (menu 
CSM) (  135) e pressione o multisselector para a direita. Pressione o mul-
tisselector para cima ou para baixo para seleccionar uma opção e depois 
pressione o multisselector para a direita para confi rmar a selecção.
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O menu Confi guração contém três páginas de opções:

O menu de confi guração
Confi guração da câmara

 Utilização do multisselector
O multisselector pode ser usado em qualquer momento quando o monitor se encon-
trar ligado. O uso do botão de bloqueio do selector de focagem somente tem efeito 
quando o monitor estiver desligado.

Opção

Folders (Pastas) 156–158

File No. Seq. 
(Numeração sequencial de fi cheiros)

159

Format (Dar formato) 160

CSM menu 
(Menu de Ajustes personalizados) 

161

Date (Data) 161

LCD brightness (Brilho do LCD) 161

Mirror lock-up 
(Limpeza com o espelho levantado)

162

Video mode (Modo de vídeo) 162

Language (Idioma) 163

Image comment 
(Comentários sobre a imagem)

163–164

USB 165

Dust ref photo 
(Fotografi a de referência sem pó)

166–167

Firmware Ver. (Versão de fi rmware) 167

Image rotation (Rotação da imagem) 168
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Folders (Pastas)
Para criar e gerir pastas, ou para seleccionar a pas-
ta para a armazenagem das imagens, seleccione 
“Folders” no menu de confi guração (  155) e 
pressione o multisselector para a direita. Pressione 
o multisselector para cima ou para baixo para se-
leccionar uma opção e depois pressione o multis-
selector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Select folder Para seleccionar uma das pastas existentes para a armazenagem das imagens.

New Criar uma pasta nova com um nome de pasta de cinco dígitos.

Rename Mudar o nome de uma pasta existente.

Delete Eliminar pastas vazias.

Seleccionar uma pasta
Para seleccionar a pasta na qual serão armaze-
nadas as imagens que se captem a partir desse 
momento, seleccione “Select folder” (selec-
cionar pasta) no menu “Folders” e pressione o 
multisselector para a direita. Pressione o multis-
selector para cima ou para baixo para seleccionar 
uma pasta e depois pressione-o para a direita para 
confi rmar a selecção e voltar ao menu de confi guração. A pasta seleccionada 
também será usada para a reprodução quando se seleccione “Current” (ac-
tual) no menu “Playback fl dr (pasta de reprodução) (  126).
A pasta seleccionada nesse momento é a que aparece no início da lista, se-
guida pela pasta ND70S (a pasta por defeito) e à continuação as restantes 
pastas por ordem alfabética. A pasta seleccionada no menu “Select folder” 
não muda ainda que a pasta seja eliminada ou se introduza um cartão de 
memória novo na câmara. Quando se capte uma imagem, criar-se-á uma 
pasta com o mesmo nome.

Pasta seleccionada
ND70S

Outras pastas
(por ordem alfabética)
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Criar uma pasta nova
Para criar uma pasta nova, seleccione “New” (nova) no menu “Folders” e 
pressione o multisselector para a direita. Visualizar-se-á o diálogo mostrado 
no Passo 1.

1 Introduza um nome de pasta com cinco letras, tal como se descreve à 
continuação.

Zona de teclado
Use o multisselector 
para seleccionar as 
letras e pressione o bo-
tãos  para confi rmar 
a selecção.

Zona de nome
O nome da pasta apa-
rece aqui. Para mover 
o cursor, pressione o bo-
tão  e rode o disco de 
controlo principal.

Para mover o cursor na zona de nome, pressione o botão  e rode o 
disco de controlo principal. Para introduzir uma letra nova na posição 
actual do cursor, use o multisselector para seleccionar a letra desejada na 
zona de teclado e pressione o botão . Para eliminar a letra existente na 
posição actual do cursor, pressione o botão . Para voltar ao menu de 
confi guração sem ter criado uma pasta nova, pressione o botão .

Os nomes das pastas podem estar formados por um máximo de cinco caracte-
res. Qualquer carácter introduzido depois do quinto carácter será eliminado.

2 Pressione o botão  para criar a pasta e voltar ao menu de confi gu-
ração. Até que se seleccione outra pasta, todas as imagens, captadas a 
partir desse momento, serão armazenadas nesta pasta nova. Esta pasta 
também será usada para a reprodução quando se seleccione “Current” 
no menu “Playback fl dr” (pasta de reprodução) (  126).

 Nomes das pastas
No cartão de memória, os nomes das pastas são precedidos por um número de pasta 
de três dígitos atribuídos automaticamente pela câmara (p. ex., 100ND70S). Cada pasta 
pode conter um máximo de 999 imagens. Ao captar uma nova imagem quando o núme-
ro de imagens na pasta actual chega a 999, ou quando a pasta actual contém uma ima-
gem com o número 9999, a câmara criará uma pasta nova somando 1 ao último número 
de pasta usado (p. ex., 101ND70S). Para efeitos de selecção e de nome, todas as pastas 
com o mesmo nome são consideradas como uma única pasta. Por exemplo, quando 
se selecciona a pasta NIKON, as imagens com o nome NIKON (100NIKON, 101NIKON, 
102NIKON, etc.) contidas em todas as pastas serão visualizadas quando se seleccione a 
opção “Current” no menu Playback fl dr (  126). Quando se muda o nome de uma 
pasta, todas as pastas com o nome anterior passarão a ter o novo nome. À medida que 
se captam imagens, estas vão sendo armazenadas na pasta de numeração mais elevada 
entre as pastas com o nome igual ao nome de pasta seleccionado para armazenagem.



158

G
u

ia d
e m

en
u

s—
O

 m
en

u
 d

e co
n

fi g
u

ração

Mudar o nome de uma pasta
Para mudar o nome de uma pasta, seleccione “Rename” (mudar nome) no 
menu “Folders” (pastas) e pressione o multisselector para a direita.

1 Visualiza-se a lista das pastas existentes. Pres-
sione o multisselector para cima ou para baixo 
para seleccionar um nome de pasta.

2 Pressione o multisselector para a direita. Visu-
alizar-se o diálogo mostrado à direita. Escreva 
o novo nome da pasta tal como se descreve 
no Passo 1 da página anterior. Para voltar ao 
menu de confi guração sem ter mudado o 
nome da pasta, pressione o botão .

3 Pressione o botão  para mudar o nome da pasta e voltar ao menu de 
confi guração.

Eliminar uma pasta
Para eliminar qualquer pasta do cartão de me-
mória que não contenha imagens, seleccione 
“Rename” no menu “Folders” e pressione o 
multisselector para a direita. Visualizar-se o diálo-
go mostrado à direita; pressione o multisselector 
para cima ou para baixo para seleccionar uma 
opção e depois pressione-o para a direita para 
confi rmar a selecção.
• No (não): Voltar ao menu de confi guração sem ter eliminado nenhuma 

pasta vazia.
• Yes (sim): Eliminar as pastas vazias e voltar ao menu de confi guração.

 Número de pastas
Se o cartão de memória contiver um número muito grande de pastas, precisa-se de 
mais tempo para gravar e para reproduzir as imagens.
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File No. Seq. (Numeração sequencial de fi cheiros)
Quando se capta uma nova imagem, a câmara 
somará 1 ao último número de arquivo usado 
e atribuirá o número resultante à nova imagem. 
Esta opção controla se a numeração de arquivos 
continuará a partir do último número usado quan-
do se cria uma pasta nova, quando se formata 
um cartão de memória ou quando se introduz um 
cartão de memória novo na câmara. Seleccione “File No. Seq.” no menu de 
confi guração (  155) e pressione o multisselector para a direita. Pressione o 
multisselector para cima ou para baixo para seleccionar uma opção e depois 
pressione-o para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

On

Quando se cria uma pasta nova, quando se formata o cartão de me-
mória, ou quando se introduz um cartão de memória novo na câmara, 
a numeração dos arquivos continua a partir do último número usado. 
Quando se capta uma imagem e a pasta actual já contiver uma ima-
gem com o número 9999, será criada automaticamente outra pasta 
e a numeração de arquivos começará novamente a partir do número 
0001.

Off
(por defeito)

A numeração de fi cheiros será reinicializada para 0001 quando for 
criada uma nova pasta, for formatado o cartão de memória ou for 
introduzido um novo cartão de memória na câmara.

Reset
Tal como para On (activado), excepto que a numeração dos arquivos 
voltará a 0001 quando se capte a próxima imagem (se a pasta actual 
já contiver imagens, criar-se-á uma pasta nova).

 Numeração de arquivos
Quando o número da pasta actual for 999 e contiver 999 imagens ou uma imagem 
com o número 9999, o obturador fi cará bloqueado. Se a opção “File No. Seq.” estiver 
activada, desactive-a e depois proceda a formatar o cartão de memória ou introduza 
outro cartão de memória na câmara.
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Format (Dar formato)
É necessário dar formato aos cartões de memória 
antes de os usar pela primeira vez. A operação de 
dar formato aos cartões também é um método 
efi caz para eliminar todas as fotografi as grava-
das no cartão. Para dar formato a um cartão de 
memória, marque a opção Format no menu de 
confi guração (  155) e pressione o indicador 
direito do multisselector. Pressione o indicador superior ou o inferior do 
multisselector para marcar uma das opções seguintes e, depois, pressione 
o botãoe :

 Durante a operação de dar formato
Não retire o cartão de memória nem a bateria e não desligue o adaptador de 
CA (disponível por separado) enquanto se estiver a dar formato.

 Antes de dar formato ao cartão
Quando se dá formato a um cartão de memória elimina-se de forma perma-
nente toda a informação registada no cartão, incluindo as fotografi as prote-
gidas e qualquer outra informação que o cartão possa ter. Antes de dar formato 
ao cartão comprove que já transferiu para o computador todas as imagens que deseja 
conservar.

 FAT 32
A D70S é compatível com FAT 32, o que permite a utilização de cartões de memória 
com uma capacidade superior a 2GB. FAT 16 usa-se para reformatar cartões já forma-
tados em FAT 16.

 Dar formato con dois botões
Também é possivel dar formato aos cartões de memória com os botões  (  e 

) (  21).

Opção Descrição

No Sair sem formatar o cartão de memória.

Yes

Formatar o cartão de memória. Enquanto se levar 
a cabo a operação de dar formato, aparecerá a 
mensagem mostrada à direita. Não desligue a 
câmara, nem extraia as baterias ou o cartão 
de memória, nem desligue o adaptador de CA 
(disponível de uma forma separada) até que a 
operação de dar formato tenha sido completa-
da e seja visualizado o menu de confi guração.
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CSM Menu (Menu de Ajustes personalizados)
Para determinar se o menu de Ajustes perso-
nalizados (menu CSM) mostrará os vinte e seis 
Ajustes personalizados ou unicamente os dez 
primeiros, seleccione “CSM menu” no menu de 
confi guração (  155) e pressione o multisselector 
para a direita. Pressione o multisselector para cima 
ou para baixo para seleccionar uma opção e de-
pois pressione o multisselector para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Detailed
O menu de Ajustes personalizados (menu CSM) mostrará as vinte e seis 
opções (R–25).

Simple
(por 

defeito)

O menu de Ajustes personalizados (menu CSM) contém unicamente os 
itens abaixo mencionados. Não será possível efectuar modifi cações nos 
outros Ajustes personalizados enquanto esta opção estiver activada.

• 9: EV step

• 3: AF-area mode • 4: AF assist • 5: ISO auto
• 6: No CF card? • 7: Image review • 8: Grid display

• R: Menu reset • 1: Beep • 2: Autofocus

Date (Data)
Para ajustar o relógio da câmara para a data e hora 
actuais, seleccione “Date” no menu de confi gu-
ração (  155) e pressione o multisselector para a 
direita. Para mais informação, consulte o Passo 4 
da secção “Primeiros passos: confi guração básica” 
(  16). O menu “Date” visualiza-se automatica-
mente quando se liga a câmara pela primeira vez.

LCD Brightness (Brilho do LCD)
Para ajustar o brilho do monitor, seleccione “LCD 
brightness” no menu de confi guração (  155) e 
pressione o multisselector para a direita. Visualiza-se 
o menu mostrado à direita. Pressione o multisselector 
para cima para aumentar o brilho e para baixo para o 
diminuir. O número que aparece na parte inferior do 
monitor indica o nível de brilho aplicado nesse mo-
mento, sendo + 2 o mais brilhante e – 2 o mais escuro. Pressione o multisselector 
para a direita para completar a operação e voltar ao menu de confi guração.
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Mirror Lock-up (Limpeza com o espelho levantado)
Esta opção é usada para bloquear o espelho 
quando está levantado para poder inspeccionar 
ou limpar o fi ltro de passagem baixa (Low-Pass) 
que protege o sensor de imagem CCD. Consulte 
a secção “Observações técnicas: Cuidados da 
câmara” (  194). Seleccione “Mirror lock-up” 
no menu de confi guração (  155) e pressione o 
multisselector para a direita. Pressione o multisselector para cima ou para 
baixo para seleccionar uma opção e depois pressione o multisselector para a 
direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

No O espelho funciona normalmente.

Yes

Quando se dispare o obturador, o espelho fi cará bloqueado na posição de levan-
tado e visualiza-se “– – – –  – – ” a cintilar no painel de controlo. O espelho voltará 
à posição de baixado quando se desligar a câmara. Para garantir que existe ali-
mentação sufi ciente para baixar o espelho, a Nikon recomenda o uso desta opção 
unicamente quando a câmara estiver alimentada por um adaptador de CA EH-5.

Video Mode (Modo de vídeo)
Antes de ligar a sua câmara a um dispositivo de 
vídeo, tal como um televisor ou um aparelho de 
cassetes de vídeo (  170), seleccione um ajuste 
para o modo de vídeo que seja compatível com 
o standard utilizado pelo dispositivo de vídeo ao 
qual se liga a câmara. Marque a opção Video 
mode no menu de confi guração (  155) e pres-
sione o indicador direito do multisselector. Pressione o indicador superior ou 
o inferior do multisselector para marcar a opção desejada e, depois, pressio-
ne o indicador da direita para realizar a selecção.

Opção Descrição

NTSC Usa-se quando se ligar a câmara a dispositivos de vídeo NTSC.

PAL
Usa-se quando se ligar a câmara a dispositivos de vídeo PAL. Tenha em 
conta que o número de pixels da saída será reduzido selectivamente, o qual 
provocará uma perda de resolução. 

 Video Output
O modo de vídeo por defeito depende do país ou região onde se adquiriu a câmara.
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Language (Idioma)
Para mudar o idioma no qual se visualizarão 
os menus e mensagens da câmara, seleccione 
“Language” no menu de confi guração (  155) 
e pressione o multisselector para a direita. Para 
mais informação, consulte o Passo 1 da secção 
“Primeiros passos: confi guração básica” (  16). 
O menu “Language” visualiza-se automatica-
mente quando se liga a câmara pela primeira vez.

Image Comment (Comentários sobre a imagem)
Com esta opção é possível acrescentar comentá-
rios de texto breves às imagens à medida que estas 
vão sendo captadas. Os comentários podem ser 
lidos quando se visualizam as imagens mediante o 
software PictureProject ou o Nikon Capture 4, ver-
são 4.2 ou posterior. Seleccione Image comment 
(comentário de imagem) no menu Confi guração 
(  155) e pressione o multisselector para a direita. Pressione o multisselector 
para cima ou para baixo para seleccionar uma opção e depois pressione-o 
novamente para a direita para confi rmar a selecção.

Opção Descrição

Done Guardar comentário e voltar ao menu de confi guração.

Input comment Escrever comentário.

Attach comment Anexar comentário a todas as imagens novas.

Input Comment (Entrar comentário)
Para escrever o comentário da imagem, seleccione “Input comment”e pres-
sione o multisselector para a direita. Visualizar-se-á o diálogo seguinte.

Zona de teclado
Use o multisselector para 
seleccionar as letras e 
pressione o botão  
para confi rmar a selec-
ção.

Zona de comentário
O comentário aparece 
nesta zona. Pressione o 
botão  e rode o disco 
de controlo principal 
para mover o cursor.
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Para mover o cursor na zona de comentário, pressione o botão  e rode o 
disco de controlo principal. Para introduzir uma nova letra na posição em que 
se encontra o cursor, use o multisselector para seleccionar a letra desejada na 
zona de teclado e pressione o botão . Para eliminar uma letra na posição 
em que se encontra o cursor, pressione o botãoe . Para voltar ao menu de 
confi guração sem mudar o comentário, pressione o botão .

Os comentários podem ter um comprimento de até trinta e seis caracteres. 
Quaisquer caracteres posteriores ao trigésimo sexto serão eliminados.

Depois de editar o comentário, prima o botão  para voltar ao menu de 
comentários sobre a imagem.

Attach Comment (Anexar comentário)
Para acrescentar o comentário a todas as fotografi as posteriores, marque a 
opção Attach comment no menu de entrar comentário e pressione o indica-
dor direito do multisselector. O sinal ✔ aparecerá no quadrado que se encon-
tra ao lado de Attach comment; seguidamente, marque Done e pressione o 
indicador direito do multisselector para voltar ao menu de confi guração.

Se não desejar que o comentário apareça nas fotografi as, marque a opção 
Attach comment no menu de entrar comentário e pressione o indicador 
direito do multisselector para retirar a marca de selecção da opção Attach 
comment. À continuação, marque Done e pressione o indicador direito do 
multisselector para voltar ao menu de confi guração.
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USB
Antes de ligar a câmara a um computador ou 
a uma impressora através de uma ligação USB 
(  171,176), seleccione a opção USB adequada. 
Quando ligar a câmara a uma impressora PictBrid-
ge ou quando utilizar a componente Controlo da 
câmara do Nikon Capture 4 (é necessária a versão 
4.2 ou posterior), seleccione PTP. Quando utilizar 
o PictureProject para transferir (copiar) imagens para o computador, seleccio-
ne uma opção compatível com o sistema operativo do computador, tal como 
se indica à continuação.

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional Escolha entre PTP ou Mass Storage

Mac OS X

Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)

Escolha Mass Storage

O ajuste por defeito para a opção USB é o de Mass Storage (armazena-
mento em massa). A fi m de mudar o ajuste do USB, marque a opção USB 
no menu de confi guração (  155) e pressione o indicador direito do multis-
selector. Pressione o indicador superior ou o inferior do multisselector para 
marcar a opção desejada e, depois, pressione o indicador da direita para 
realizar a selecção.
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3 Seleccione “Yes” (sim) e pressione o multisselec-
tor para a direita (para voltar ao menu de confi gu-
ração sem ter obtido informação de referência da 
função “Image Dust Off”, seleccione “No” (não) 
e pressione o multisselector para a direita. A confi -
guração da câmara ajustar-se-á automaticamente 
para “Image Dust Off”. Visualizar-se-á a mensa-
gem mostrada à direita e, no visor e no painel de 
controlo, visualizar-se-á . Para cancelar a ope-
ração e voltar ao menu de confi guração, pressione 
o botão  ou pressione o multisselector para a 
direita. A operação também se cancelará quando 
se desligar a câmara ou o monitor.

Dust Ref Photo (Fotografi a de referência sem pó)
Esta opção é utilizada para obter dados de referência para a função Image 
Dust Off (Imagem sem pó) no Nikon Capture 4 versão 4.2 ou posterior (dis-
ponível em separado; para mais informações sobre Image Dust Off, consulte 
o Manual do utilizador do Nikon Capture 4).

Para obter informação de referência da função “Image Dust Off”:

1 Monte uma objectiva com CPU na câmara. A função” Dust ref photo” 
só está disponível quando a objectiva montada na câmara for uma objec-
tiva com CPU. Recomenda-se o uso de uma objectiva com uma distância 
focal não inferior a 50 mm. Com uma objectiva zoom, esta deve ser 
ajustada para a sua posição de telefoto máxima.

2 Marque a opção Dust Off ref photo no 
menu de confi guração (  155) e pressione 
o indicador direito do multisselector. A seguir, 
aparecerá o menu que se mostra à direita.

 Dados de referência para a função de imagem sem pó
A função “Image Dust Off” (eliminar efeitos do pó na imagem) do Nikon Capture 4 
(não incluído no equipamento de série da câmara) processa imagens NEF (RAW) para 
eliminar os efeitos do pó que possa existir no sistema de imagem da câmara; para isso, 
efectua a comparação das imagens com a informação obtida com a função “Dust ref 
photo”. Esta função não está disponível com imagens JPEG. A D70S pode ser usada 
com o software Nikon Capture 4, versão 4.2 ou posterior.
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4 Posicione a objectiva a dez centímetros de um objecto branco, brilhante 
e sem características específi cas. Enquadre o objecto para que nada mais 
seja visível no visor e pressione ligeiramente o botão de disparo. No modo 
de focagem automática a focagem será automaticamente ajustada para 
infi nito; no modo de focagem manual, ajuste a focagem para infi nito 
antes de pressionar o botão de disparo do obturador.

5 Prima completamente o botão de disparo do obturador a fi m de obter 
os dados de referência para a função de imagem sem pó (tenha em linha 
de conta que a função de redução de ruído é automaticamente ligada 
quando o tema se encontrar escassamente iluminado, o qual incrementa 
a quantidade de tempo necessária para gravar os dados). O monitor será 
desligado quando o botão de disparo do obturador for premido.

Se o objecto de referência for demasiado bri-
lhante ou demasiado escuro, é possível que a 
câmara não seja capaz de obter os dados de 
referência para a função de imagem sem pó, 
situação em que aparecerá a mensagem mos-
trada à direita. Escolha outro objecto de refe-
rência e repita o processo a partir do passo 3.

 Firmware Ver. (Versão de fi rmware)
A fi m de visualizar a versão actual de fi rmware da 
câmara, marque a opção Firmware Ver. no menu 
de confi guração (  155) e pressione o indicador 
direito do multisselector. Pressione o indicador 
esquerdo do multisselector para voltar ao menu 
de confi guração.

 Dados de referência de Image Dust Off
Quando os dados de referência de Image Dust Off 
(Imagem sem pó) são visualizados na câmara, o monitor 
apresenta o modelo de quadrícula mostrado à direita; o 
histograma e os realces não são visualizados.  Os fi chei-
ros criados com Dust ref photo (Fotografi a de referên-
cia sem pó) podem ser visualizados através de software 
de imagem normal.
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Image Rotation (Rotação da imagem)
Por defeito, a D70S grava a orientação da câmara 
com cada imagem captada. Isto permite visualizar 
as imagens captadas “ao alto” (tipo retrato) com 
a orientação correcta quando estas são reproduzi-
das na câmara, visualizadas com o PictureProject 
ou visualizadas com o Nikon Capture 4, versão 
4.2 ou posterior. No entanto esta função pode ser 
desactivada enquanto se captam imagens com a 
objectiva a apontar para cima ou para baixo, circunstância na qual é possível 
que a câmara não grave a orientação correcta. Seleccione Image rotation 
(rotação de imagem) no menu Confi guração (  155) e pressione o multisse-
lector para a direita. Pressione o multisselector para cima ou para baixo para 
seleccionar a opção desejada e depois pressione novamente o multisselector 
para a direita.

Opção Descrição

Automatic
(por defeito)

Off

Não se grava a orientação da câmara. Assim, quando se visualizam as imagens 
com o Nikon Capture 4, versão 4.2 ou posterior, ou com o PictureProject, as 
imagens aparecem com a orientação “sobre o comprido” (tipo paisagem) 
e o ícone de rotação da câmara da componente Nikon Capture 4 Camera 
Control mostra a câmara com uma orientação horizontal (tipo paisagem). 
Seleccione esta opção quando capte imagens com a objectiva a apontar para 
cima ou para baixo.

A câmara regista se os disparos foram efectuados com a orientação de paisa-
gem (ao comprido), de retrato (ao alto) com a câmara girada 90º no sentido 
dos ponteiros de um relógio, ou de retrato (ao alto) com a câmara girada 90º 
no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio. *

* No modo de disparo contínuo (  62), a orientação de imagem gravada para a primeira 
imagem captada será a mesma para todas as imagens da mesma sequência de disparo, 
ainda que a orientação da câmara possa mudar durante a sequência de disparo.

Orientação de paisa-
gem (ao comprido)

Câmara girada 90º no 
sentido contrário ao dos 
ponteiros de um relógio

Câmara girada 90º no 
sentido dos ponteiros 

de um relógio

 Rodar na vertical (  126)
As imagens com uma orientação vertical captadas com a opção “Automatic” seleccionada no ajus-
te de rotação da imagem, serão visualizadas unicamente com a orientação vertical no monitor da 
câmara se estiver seleccionada a opção “Yes” (sim) no ajuste “Rotate tall” (rodar na vertical).



169

As imagens e os menus da câmara podem ser 
visualizados no ecrã de um televisor ou gravados 
em vídeo. Se instalar o software PictureProject, in-
cluído no equipamento de série da câmara, poderá 
ligá-la a um computador o que lhe permitirá copiar 
as imagens para o disco a fi m de poder editá-las, 
visualizá-las, imprimi-las ou simplesmente mantê-
las armazenadas no disco durante um período de 
tempo prolongado.

Reprodução num televisor
Leia esta secção para dispor de informação sobre 
como ligar a câmara a um televisor ou a um apare-
lho de cassetes de vídeo.

Ligação a um computador
Esta secção descreve como ligar a câmara a um 
computador.

Ligações
Ligação de dispositivos externos
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Reprodução num televisor
Ligação da câmara a um dispositivo de vídeo

 Uso de um adaptador de CA
Nas reproduções prolongadas, é recomendável utilizar o adaptador de CA EH-5 
(disponível por separado). Quando o EH-5 estiver ligado, o tempo de retardo para a 
desligação do monitor será fi xado em dez minutes e o exposímetro não continuará a 
desligar-se automaticamente.

 Saída de vídeo (  162)
Certifi que-se de que o standard de vídeo ajustado seja compatível com o utilizado pelo 
dispositivo de vídeo. Tenha em consideração que a resolução será menor quando se 
visualizarem as imagens num dispositivo de vídeo PAL.

Mediante o uso do cabo de vídeo EG-D100, incluído no equipamento de 
série da câmara, pode ligar a D70S a um televisor ou a um vídeo para repro-
duzir as imagens ou gravá-las.

1 Desligue a câmara.

 O cabo EG-D100
Desligue a câmara antes de ligar ou de desli-
gar o cabo EG-D100.

2 Abra a tampa protectora dos dispositivos de 
ligação de vídeo e de DC.

3 Ligue o cabo EG-, da forma indicada.

Ligue-o à 
câmara

Ligue-o ao 
dispositivo 
de vídeoe

4 Ajuste o televisor ao canal de vídeo.

5 Ligue a câmara. A imagem que aparece normalmente no monitor será 
visualizada no televisor ou gravada numa cassete de vídeo. Durante esta 
operação o monitor da câmara permanecerá vazio, mas a câmara conti-
nuará a funcionar normalmente.

Ligar ao vídeo

Entrada de CD
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Ligação a um computador
Transferência de dados e controlo da câmara

O cabo USB UC-E4, incluído no equipamento de série da câmara, pode ser 
utilizado para ligá-la a um computador. Depois, poderá utilizar o software 
PictureProject, também fornecido juntamente com a câmara, para copiar as 
imagens para o computador, onde poderá localizá-las, visualizá-las e retocá-
las. Também pode utilizar a câmara com o Nikon Capture 4, versão 4.2 ou 
posterior (não incluído no equipamento de série da câmara), que permite 
efectuar o processamento por lotes e outras opções de edição de imagem 
mais avançadas e que também pode ser utilizado para controlar a câmara 
directamente desde o computador.

Antes de ligar a câmara
Instale o software necessário depois de ter lido os manuais e de ter revisado 
os requisitos de sistema. Para assegurar-se de que a transferência de dados 
não será interrompida, certifi que-se de que a bateria da câmara se encontre 
completamente carregada. Se tiver alguma dúvida, carregue a bateria antes 
de utilizá-la ou use o adaptador de CA EH-5 (disponível por separado).

Antes de ligar a câmara ajuste a opção USB no 
menu Confi guração (  165) em base ao sistema 
operativo do computador e de se a câmara é con-
trolada através da componente de Nikon Capture 
4 Camera Control ou se as imagens são transfe-
ridas para o computador através da utilização do 
PictureProject:

* A função “Camera Control” para a D70S está disponível com o software Nikon 
Capture 4, versão 4.2 ou posterior.

Sistema operativo PictureProject

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

Mac OS X

Escolha entre PTP ou 
Mass Storage

Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)

Escolha Mass Storage

Camera Control*

Escolha PTP

Mac OS 9 Não compatível
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 Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me),
 Windows 98 Second Edition (SE)
Quando utilizar o PictureProject com algum dos sistemas operativos acima mencio-
nados, NÃO seleccione a opção PTP. Se ligou a câmara a um computador que tenha 
instalado algum dos sistemas operativos acima mencionados e se a opção PTP estiver 
seleccionada, visualizar-se-á o assistente de hardware do Windows. Clique em Cancel 
para sair do assistente e à continuação desligue a câmara. Antes de voltar a ligar a 
câmara comprove que se encontra seleccionada a opção de armazenagem em massa 
Mass Storage.

Ligação do cabo USB

1 Ligue o computador e espere que se inicie o sistema operativo.

2 Desligue a câmara.

3 Ligue o cabo USB UC-E4 da forma indicada mais abaixo. Ligue a câmara 
directamente ao computador; não ligue o cabo por meio de um concen-
trador ou teclado USB.



173

Lig
açõ

es—
Lig

ação
 a u

m
 co

m
p

u
tad

o
r

Quando se selecciona a opção de armazena-
gem em massa Mass Storage em USB, visua-
liza-se  no painel de controlo e no visor (se 
a opção PTP estiver seleccionada, as indicações 
da câmara só mudarão quando estiver activa-
da a componente Nikon Capture 4 Camera 
Control). As imagens podem ser transferidas 
para o computador através do PictureProject. 
Para mais informação, consulte o Manual de 
instruções do PictureProject (em CD).

Se o componente “Nikon Capture 4 Camera 
Control” estiver activado, no painel de con-
trolo e no visor visualizar-se-á  em vez do 
número de exposições restantes. Quaisquer 
fotografi as que se tirem serão gravadas no dis-
co rígido do computador em vez de no cartão 
de memória da câmara. Para mais informação 
sobre o seu uso, consulte o Manual do usuário 
do Nikon Capture 4.

4 Ligue a câmara.

 Não desligue a câmara
Não desligue a câmara enquanto a transferência estiver a ser realizada.
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Macintosh
Arraste até ao cesto dos papéis o ícone que 
representa a câmara (“NIKON D70S” ou “NI-
KON_D70S”).

Desligação da câmara
Se se encontrar seleccionada a opção PTP no menu USB (  165), pode-se 
apagar a câmara e desligar o cabo USB depois de a transferência tiver sido 
completada. Se ainda se encontrar seleccionado o ajuste por defeito de Mass 
Storage na opção USB do menu de confi guração da câmara, dever-se-á reti-
rar primeiro a câmara do sistema da forma que se indica à continuação.

Windows XP Home Edition / Windows XP Professional
Faça click no ícone “Safely Remove Hardware” 
( ) da barra de tarefas e seleccione Safely re-
move USB Mass Storage Device do menu que 
apareça.

Windows 2000 Professional
Faça click no ícone “Unplug or Eject Hardware” 
( ) da barra de tarefas e seleccione Stop USB 
Mass Storage Device no menu que apareça.

Windows Millennium Edition (Me)
Faça click no ícone “Unplug or Eject Hardware” 
( ) da barra de tarefas e seleccione Stop USB 
Disk no menu que apareça.

Windows 98 Second Edition (SE)
Em My Computer, faça click com o botão direito 
do rato sobre o disco extraível correspondente à 
câmara e seleccione Eject no menu que apareça.



175

Quando se liga a câmara a uma impressora Pict-
Bridge compatível, as imagens podem ser impres-
sas directamente desde a câmara.

Imprimir 
imagens
Ligar a câmara a uma impressora PictBridge
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Quando a câmara estiver ligada a uma impressora PictBridge compatível através 
do cabo USB UC-E4, incluído no equipamento de série da câmara, as imagens em 
formato JPEG seleccionadas podem ser impressas directamente desde a câmara (as 
imagens RAW não podem ser impressas desta maneira). Antes de ligar a impressora, 
confi rme que ela é compatível com PictBridge. A fi m de ter a certeza que a impres-
são não será interrompida, comprove se a bateria da câmara está completamente 
carregada. Se não tiver a certeza, carregue a bateria antes de iniciar a impressão ou 
use o adaptador de CA EH-5 (não incluído no equipamento de série da câmara).

1 Ajuste a opção USB do menu de confi guração 
(  165) para PTP. As imagens não podem ser 
impressas com o ajuste por defeito “Mass 
Storage” (armazenagem em massa).

2 Ligue a impressora.

3 Desligue a câmara.

4 Ligue o cabo USB UC-E4 tal como se indica à continuação. Ligue a câmara 
directamente à impressora; não ligue o cabo através de um conector USB.

 Tirar fotografi as para as imprimir directamente
Quando captar imagens para serem impressas directamente, sem modifi cações, se-
leccione a opção “Direct Print” (impressão directa) do ajuste “Optimize image” 
(optimizar imagem) (  56) ou seleccione “Custom” (personalizado) e ajuste “Color 
mode” (modo de cor) para Ia (sRGB) ou para IIIa (sRGB).

 Duração da impressão
A duração da impressão irá variar em função do número de fotografi as impressas e 
das suas dimensões.
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 Como usar o multisselector
O multisselector pode ser usado em qualquer momento quando o monitor estiver ligado. O dis-
 po si ti vo de bloqueio do selector de focagem só funciona quando o monitor es ti ver desligado.

5 Ligar a câmara. Será visualizado um ecrã de 
boas-vindas no monitor, seguido por um 
menu PictBridge.

6 Pressione o multisselector para cima ou para bai-
xo até marcar Setup (Confi guração) e pressione 
o multisselector para a direita.  Será visualizado 
o menu mostrado à direita. Pressione o multisse-
lector para cima ou para baixo até marcar uma 
opção, e depois pressione o multisselector para a 
direita para efectuar a selecção.

Opção Descrição

Done

Page size

Imprint date

No border
Marcar para imprimir imagens sem uma margem branca (se su-
portado; algumas impressoras ignoram esta opção).

Seleccionar para imprimir a data de gravação de cada imagem.

Seleccionar o tamanho da página.  Pres-
sionar o multisselector para cima ou para 
baixo até marcar  (tamanho predefi nido 
para a impressora actual)3.5" x 5", 5" x 7", 
Hagaki, 100 mm x 150 mm, 4" x 6", 
8" x 10", Letter, A3, ou A4, e depois 
pressionar para a direita para seleccionar.

Gravar as alterações e voltar ao menu PictBridge.

7 Para seleccionar fotografi as para impressão ou para criar um índice de 
impressão de todas as imagens JPEG no cartão de memória, marque Print 
(Imprimir) no menu PictBridge e pressione o multisselector para a direita 
(  178–179).  Para imprimir a ordem de impressão criada com a opção de 
reprodução Print set (Defi nir impressão) (  130), marque Print (DPOF) 
(Imprimir DPOF) e pressione o multisselector para a direita (  180).



178

Im
p

rim
ir im

ag
en

s

Imprimir as imagens seleccionadas
Para imprimir as imagens seleccionadas, seleccione “Print” (imprimir) no menu 
PictBridge e pressione o multisselector para a direita. Visualizar-se-á o menu indi-
cado no Passo 1.

Seleccione “Print Select.” 
(selecção da impressão) †

5

Visualizam-se as imagens 
contidas na pasta actual.

6

† Para criar um índice de impressão com todas as imagens JPEG na pasta actual sob a forma de imagens em mi-
niatura, marque Index print (Índice de impressão) e pressione o multisselector para a direita (não seleccione  
(Predefi nido) para Page size (Tamanho da página) quando estiver a criar índices de impressão).  Serão visualizadas 
as fotografi as na pasta actual, com as imagens JPEG assinaladas por um ícone .  Pressione  para iniciar a 
impressão.  Para interromper a impressão e sair do menu PictBridge, pressione novamente o botão .

Seleccione “Choose folder” 
(escolher pasta).

1

Visualiza-se uma lista de pastas.

2

Seleccione uma pasta. *

3

Volte ao menu de impressão.

4

* Seleccione “All” (todas), para visualizar as imagens contidas em todas as pastas. Para seleccionar 
imagens de uma só pasta, seleccione o nome da pasta.

 Imagens ocultas / Imagens RAW
As imagens NEF (RAW) e as imagens ocultas mediante o ajuste “Hide image” (ocultar imagem) 
(  129) não podem ser seleccionadas para serem impressas através da opção “Print” (impressão) 
e “Print (DPOF)” (impressão DPOF).
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7 Visualize as imagens. A imagem actual 
aparece na parte inferior do ecrã.

Para seleccionar mais imagens, repita os passos 7 e 8. Para cancelar a or-
dem de selecção, pressione o multisselector para baixo quando se visuali-
ze o número 1 no contador de impressões. Para voltar ao menu PictBridge 
sem que se tenha efectuado a impressão, pressione o botão .

9

10 Inicie a impressão.  Para cancelar e 
voltar ao menu PictBridge antes de ter 
imprimido todas as imagens, pressione 
novamente o botão .  Desligue a 
câmara e o cabo USB após terminar a 
impressão.

8 Pressione o multisselector para cima a 
fi m de seleccionar a imagem e ajuste o 
número de impressões para 1. As ima-
gens seleccionadas serão marcadas com 
o ícone . Pressione o multisselector 
para cima ou para baixo a fi m de especi-
fi car o número de cópias (máximo 99). ‡

‡ Se a impressora permitir o recorte de imagens, é possí-
vel recortar a imagem a imprimir pressionando o botão 

. Visualizar-se-á o diálogo mostrado à direita; rode 
o disco de controlo principal a fi m de aumentar ou de 
reduzir o zoom e use o multisselector para passar para 
outras zonas da imagem (tenha em linha de conta que 
é possível que apareça o efeito de “grão” quando as 
imagens são muito ampliadas). Quando a zona desejada já estiver enquadrada no 
monitor, pressione o botão  para voltar ao diálogo de selecção da impressão. 
Quando a imagem for impressa, só se incluirá na impressão a parte da imagem selec-
cionada.
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Imprimir a ordem de impressão actual
Para imprimir a ordem de impressão actual, marque Print (DPOF) (Imprimir 
DPOF) no menu PictBridge e pressione o multisselector para a direita.  Esta 
opção apenas está disponível se a ordem de impressão estiver no cartão de 
memória.

2 Inicie a impressão.  Para cancelar e 
voltar ao menu PictBridge antes de ter 
imprimido todas as imagens, pressione 
novamente o botão .  Desligue a 
câmara e o cabo USB após terminar a 
impressão.

1 Visualize as imagens contidas na pasta 
actual. As imagens da ordem de im-
pressão estarão marcadas com o ícone 

 e com o correspondente número de 
cópias. A ordem de impressão pode ser 
mudada tal como se descreve na pági-
na 131. Para voltar ao menu PictBridge 
sem ter activado a ordem de impres-
são, pressione o botão .

 “Data Imprint” (Imprimir dados) / “Imprint Date” (Imprimir data)
Quando se selecciona “Print (DPOF)” reinicializam-se as opções “Data imprint” e “Im-
print date” da ordem de impressão actual (  131). Para imprimir a data de gravação 
nas imagens, seleccione “Imprint date” no menu “Setup” de PictBridge (  177).

 Mensagens de erro
Quando se visualiza o diálogo mostrado à direita é 
porque se produziu algum erro. Depois de comprovar 
o funcionamento da impressora e, se houver algum 
problema resolvê-lo tal como se indica no manual da 
impressora, pressione o multisselector para cima ou 
para baixo para seleccionar “Continue” (recomeçar) e 
depois pressione-o para a direita a fi m de recomeçar a 
impressão. Seleccione “Cancel” (cancelar) para sair sem 
imprimir as imagens restantes.

 Ajuste da impressão (  130)
Para criar uma ordem de impressão DPOF antes de imprimir as imagens, use a opção 
“Print set” (ajuste da impressão) no menu de reprodução.
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Este capítulo inclui os seguintes temas:

Ajustes da câmara
Encontrará as funções disponíveis nos diferentes 
modos.

Acessórios opcionais
Encontrará uma lista das objectivas e de outros 
acessórios disponíveis para a D70S.

Cuidados da câmara
Encontrará informação sobre como guardar e lim-
par a câmara.

Resolução de problemas
Encontrará uma lista das mensagens de erro que 
a câmara pode mostrar e o que fazer a esse res-
peito.

Especifi cações
Encontrará as principais especifi cações da D70S.

Observações 
técnicas

Cuidados da câmara, opções e recursos
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Ajustes da câmara
Ajustes disponíveis nos diferentes modos

À continuação indicam-se as funções que podem ser ajustadas em cada um 
dos modos disponíveis.

P S A M

Tamanho da imagem ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Qualidade da imagem ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Sensibilidade (equivalência ISO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Balanço de brancos 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Optimizar imagens 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Modo de disparo 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Bloqueio da focagem ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Medição 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Pré-visualização da profundidade de campo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔3✔ ✔ ✔

Programa fl exível 4 ✔

Bloqueio da exposição automática ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Compensação da exposição 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Bracketing 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Modo de sincronização do fl ash 1, 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔

Levantamento manual do fl ash incorporado ✔ ✔ ✔ ✔

Levantamento automático do fl ash incorporado ✔ ✔✔ ✔

Compensação da exposição com fl ash 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Ajuste personalizado 2: Autofocus1, 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Ajuste personalizado 3: AF-area mode1, 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Ajuste personalizado 4: AF assist ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔

Ajuste personalizado 5: ISO auto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Ajuste personalizado 19: Flash mode ✔ ✔ ✔ ✔

1 Quando se volta a seleccionar o modo P, S, A, ou M, restabelece-se o último ajuste efectuado.
2 Se os modos de disparo com disparador automático, disparo por controlo remoto retardado ou 

disparo por controlo remoto imediato estiverem seleccionados quando se desliga a câmara, ao 
voltar a ligar a câmara seleccionar-se-á automaticamente o modo de disparo imagem-a-imagem 
ou o modo de disparo contínuo (consoante o último modo usado antes de desligar a câmara).

3 É necessário o uso de uma objectiva com CPU.
4 A selecção de outro modo cancelará o programa fl exível.
5 Quando se selecciona , , , , , , ou , restaura-se automaticamente o ajuste por 

defeito do modo seleccionado.
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Acessórios opcionais

Objectivas e outros acessórios

Objectivas para a D70S
Recomenda-se o uso de objectivas com CPU (particularmente as objectivas 
de tipo G e D) na D70S. No entanto, tenha em linha de conta que não é 
possível usar objectivas Nikkor IX com CPU.

Ajustes da câmara Modo de focagem Modo Sistema de medição

AF
M (com 

telémetro 
electrónico)

M
DVP,
P, S, 
A

M
3D Cores  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔3
AF Nikkor tipo G ou D 2

Nikkor AF-S, AF-I 

Nikkor PC Micro 85 mm f/2,8D 4 — ✔ 5 ✔ — ✔ ✔ — ✔3

Objectivas/acessórios

Teleconversor AF-S / AF-I 6 ✔ 7 ✔ 7 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔3

✔8 ✔ 8 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔3
Outras Nikkor AF (excepto 
as objectivas para a F3AF)

Nikkor AI-P — ✔ 9 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔3

O
bjectivas com

 CPU
 1

— ✔ 9 ✔ — ✔ 11 — — —
Nikkor AI, AI-S ou AI modifi cada
Série E de Nikkor

Nikkor Medical 120 mm f/4 — ✔ ✔ — ✔ 12 — — —

Nikkor Refl ex — — ✔ — ✔ 11 — — —

PC-Nikkor — ✔ 5 ✔ — ✔ 11 — — —

Teleconversor tipo AI — ✔ 7 ✔ — ✔ 11 — — —

Fole de focagem PB-6 13 — ✔ 7 ✔ — ✔ 11 — — —

Anéis de extensão automática 
(série PK: 11-A, 12 ou 13; PN-11) — ✔ 7 ✔ — ✔ 11 — — —

O
bjectivas sem

 CPU
 10

 1 Não se podem usar as objectivas IX-Nikkor.
 2 É possível a Redução de vibrações (VR) com as objectivas VR.
 3 A medição localizada mede a zona de focagem seleccionada.
 4 Os sistemas de medição da exposição e de controlo do fl ash 

da câmara não funcionam adequadamente quando se move-
rem ou se inclinarem as objectivas, ou quando se usar uma 
abertura distinta da abertura máxima.

 5 Não se pode usar o telémetro electrónico quando se mover ou 
inclinar a objectiva.

 6 Compatível com todas as objectivas Nikkor AF-I e com 
todas as objectivas AF-S excepto as DX 12–24 mm f/4G, ED 
17–35 mm f/2.8D, DX 17–55 mm f/2.8G, DX, ED 18–70 mm 
f/3.5–4.5G, ED 24–85 mm f/3.5–4.5G, VR ED 24–120 mm 
f/3.5–5.6G e ED 28–70 mm f/2.8D.

 7 Com uma abertura efectiva máxima de f/5,6 ou maior.

 8 Quando se usa o zoom das objectivas AF-80–200 mm f/2.8S, 
AF 35–70 mm f/2.8S, o novo modelo da AF 28–85 mm 
f/3.5–4.5S ou AF 28–85 mm f/3.5–4.5S e se foca a distâncias 
mínimas, a imagem no campo mate do ecrã poderia não estar 
focada quando aparece o indicador de focado. Foque manual-
mente usando como referência a imagem no visor.

 9 Com uma abertura máxima de f/5,6 ou mais rápida.
10 Não se podem usar algumas objectivas.
11 Pode usar-se no modo M, mas não é possível usar o exposí-

metro da câmara.
12 Pode usar-se no modo M, a velocidades de obturação inferio-

res a 1/125 de seg., mas não é possível usar o exposímetro da 
câmara.

13 Montar verticalmente (pode colocar-se horizontalmente 
depois de montado).
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Com a D70S, NÃO se podem utilizar os seguintes acessórios e objectivas sem CPU:
• Teleconversor AF TC-16A 
• Objectivas não AI
• Objectivas que requeiram uma unida-

de de focagem AU-1 (400 mm f/4,5, 
600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm 
f/11)

• Objectiva olho-de-peixe (6 mm f/5,6, 
8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)

• 21 mm f/4 (modelo antigo)
• Anéis K2
• ED 180–600 mm f/8 (números de série 

174041–174180)
• ED 360–1.200 mm f/11 (números de 

série 174031–174127)

• 200–600 mm f/9,5 (números de série 
280001–300490)

• Objectivas para a F3AF (80 mm f/2,8, 
200 mm f/3,5, Teleconversor TC-16)

• PC 28 mm f/4 (número de série 180900 
ou anterior)

• PC 35 mm f/2,8 (números de série 
851001–906200)

• PC 35 mm f/3,5 (modelo antigo)
• Refl ex 1.000 mm f/6,3 (modelo antigo)
• Refl ex 1.000 mm f/11 (números de série 

142361–143000)
• Refl ex 2.000 mm f/11 (números de série 

200111–200310)

 Objectivas sem CPU compatíveis
As objectivas sem CPU não incluídas na lista anterior podem utilizar-se, ainda que uni-
camente no modo M. A abertura deve ajustar-se manualmente com o anel de abertu-
ras da objectiva e não é possível usar nem o exposímetro da câmara, nem a função de 
pré-visualização da profundidade de campo, nem a de controlo de fl ash i-TTL. Quando 
se selecciona outro modo de exposição estando montada uma objectiva sem CPU na 
câmara, não se poderá disparar o obturador.

As objectivas tipo G não possuem anel de aberturas. Ao contrário do que 
sucede com outras objectivas com CPU, quando se usa uma objectiva tipo G, 
não é necessário bloquear o anel de aberturas na abertura mínima (número 
f maior).

Objectiva com CPU Objectiva tipo G Objectiva tipo D

As objectivas com CPU podem identifi car-se graças aos contactos de CPU. As 
objectivas de tipo G têm a letra “G” marcada no cilindro e as objectivas de 
tipo D a letra “D”.
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 Calcular o ângulo de imagem
O tamanho da zona exposta por uma 
câmara de 35mm é de 36 × 24 mm, 
enquanto que o da D70S é de 23,7 × 
15,6 mm. Como resultado, o ângulo de 
imagem das fotografi as tiradas com a 
D70S é diferente do ângulo de imagem 
das câmaras de 35mm, inclusive se a 
distância focal da objectiva e a distância 
ao tema são iguais.

Ângulo de imagem e distância focal
Uma câmara de 35mm tem um ângulo de imagem diagonal aproximada-
mente 1,5 vezes maior do que a D70S. Assim, quando calcular a distância 
focal das objectivas com a D70S no formato de 35mm, terá que multiplicar a 
distância focal da objectiva por 1,5, tal como se mostra no quadro seguinte:

Tamanho da imagem (D70S)

Tamanho da imagem (formato de 35mm)

Objectiva

(23,7 mm × 15,6 mm)

Diagonal da imagem

(36 mm × 24 mm)

Âgulo de imagem (formato de 35mm)

Ângulo de imagem (D70S)

Ângulo de imagem
Distância focal aproximada (mm) em formato de 35mm 

(modifi cada em base ao ângulo de imagem)

Câmara de fi lme de 
35 mm 20 24 28 35 50 60 8517

D70S 30 36 42 52,5 75 90 127,525,5

Câmara de fi lme de 
35 mm 135 180 200 300 400 500 600105

D70S 202,5 270 300 450 600 750 900157,5
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Flashes opcionais
Quando utilizada em conjunto com um Flash compatível tal como o SB-800 ou 
o SB-600 (disponíveis em separado), a D70S suporta muitas das opções dispo-
níveis com o Sistema de iluminação criativa da Nikon (CLS;  203), incluindo 
o controlo de fl ash i-TTL (  94), a Comunicação de informação da cor do fl ash 
e o Bloqueio FV (  103).  A D70S não suporta a Sincronização automática de 
alta velocidade FP  Para mais informações, consulte o manual do Flash.

O SB-800
O SB-800 é um fl ash de alto rendimento com um número guia de 53 (m, com 
a cabeça do zoom a 35 mm, 200 ISO, m, 20ºC; o número guia a 100 ISO é 38). 
A alimentação pode ser efectuada com quatro pilhas alcalinas AA (cinco pilhas 
AA quando se usa a unidade de alimentação SD-800 incluída no equipamento 
de série do fl ash) ou com as fontes de alimentação SD-6, SD-7 ou SD-8A (não 
incluídas no equipamento de série do fl ash). Para a captação de imagens com 
fl ash refl ectido ou em primeiros planos a cabeça do fl ash pode inclinar-se 90º para 
cima, 7º para baixo, 180º para a esquerda e 90º para a direita. O zoom motori-
zado automático (24–105 mm) permite ajustar o ângulo de iluminação de acordo 
com a distância focal da objectiva. O painel amplo incorporado pode ser usado 
para iluminar ângulos de 14 mm e 17 mm. O SB-800 dispõe de um iluminador 
que permite confi gurar melhor os ajustes na escuridade. Os ajustes personalizados 
permitem ajustar com precisão todos os aspectos da utilização do fl ash.

O SB-600
Este fl ash de alto rendimento tem um número guia de 42 (m, com a cabeça do 
zoom a 35 mm, 200 ISO, m, 20ºC; o número guia a 100 ISO é 30) e a alimenta-
ção pode ser efectuada com quatro pilhas alcalinas AA (para mais informação, 
consulte o manual do SB-600). A cabeça do fl ash pode inclinar-se 90 ° para 
cima, 180º para a esquerda e 90º para a direita, pelo que pode utilizar-se para 
a captação de imagens com fl ash refl ectido ou para primeiros planos. O zoom 
motorizado automático (24–85 mm) permite ajustar o ângulo de iluminação de 
acordo com a distância focal da objectiva. O painel amplo incorporado pode ser 
usado para iluminar ângulos de 14 mm. O SB-600 dispõe de um iluminador que 
permite confi gurar melhor os ajustes na escuridade. Os ajustes personalizados 
permitem ajustar com precisão todos os aspectos da utilização do fl ash.

 Utilize unicamente acessórios para fl ash da Nikon
Utilize unicamente Speedlights Nikon. Se se aplicam voltagens negativas ou superiores a 
250 V à sapata de acessórios não só a câmara poderia não funcionar correctamente como 
tam bém se poderiam estragar os circuitos de sincronização da câmara ou do fl ash. Antes 
de utilizar um Speedlight Nikon não incluído na lista da página anterior, contacte um re pre -
sen tan te autorizado da Nikon para mais informação.
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Quando se monta na câmara um fl ash SB-800 ou um SB-600, as funções 
disponíveis são as seguintes:

SB-800Modo de fl ash / função

SB-800 
(iluminação 
sem cabo 
avançada) SB-600

SB-600 
(iluminação 
sem cabo 
avançada)

Flash

i-TTL 1

Abertura automática 1

Automático não TTL

GN

Manual

Flash de repetição

Sincronização de cortina traseira

Redução do efeito de olhos vermelhos

Comunicação da informação da cor 
do fl ash

Bloqueio do FV 1

Auxiliar de AF para AF de zona múltipla 6

Zoom automático 1

ISO automático (Ajuste personalizado 5) 1 ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

— ✔

✔ —

✔ ✔

✔ —

✔ ✔

✔5 —

✔3 ✔4

✔3

✔2 ✔ ✔2 ✔

✔ — —

— —

— —

✔ ✔

— —

✔ ✔

✔ —

—

— ✔ —

— ✔ —

✔ — ✔ —

REAR

M

Manual com prioridade à distância

A

AA

 1 Disponível unicamente com objectivas com CPU (excepto as 
objectivas Nikkor IX).

 2 O fl ash i-TTL standard para câmaras refl ex digitais usa-se quando 
se selecciona a exposição localizada. Caso contrário usa-se o fl ash 
de enchimento equilibrado i-TTL para câmaras refl ex digitais.

 3 Utilize os controlos do Flash para seleccionar o modo de 
fl ash.

 4 Disponível unicamente com objectivas sem CPU.
 5 Ajusta-se automaticamente de acordo com o ajuste de abertura da 

câmara quando se usa uma objectiva com CPU. Quando se usa uma 
objectiva sem CPU, deve ajustar-se manualmente de acordo com a 
abertura seleccionada com o anel de aberturas da objectiva.

 6 Disponível unicamente com objectivas AF com CPU (excepto 
as objectivas Nikkor IX).

 A sapata de acessórios
A D70S está equipada com uma sapata de acessórios que permi-
te montar, directamente na câmara, sem cabo de sincronização, 
os fl ashes da série SB, incluindo o SB-800, 600, 80DX, 28DX, 
28, 50DX, 27, 23, 22S, e 29S. A sapata de acessórios dispõe 
de um bloqueio de segurança para os fl ashes que possuam um 
pino de bloqueio, como por exemplo o SB-800 e o SB-80DX.

 O adaptador para sapatas de acessórios AS-15
É possível montar na sapata um adaptador para sapatas de acessórios AS-15 (não incluído 
no equipamento de série da câmara), que permite montar acessórios para fl ash mediante 
um cabo de sincronização.
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Os seguintes fl ashes podem utilizar-se nos modos automático não TTL e 
manual. Se forem ajustados para TTL, o botão de disparo do obturador da 
câmara bloquear-se-á e não será possível tirar fotografi as.

 1 Quando se montar um SB-27 na D70S, o modo de fl ash ajusta-se automaticamente para TTL e o disparo do obturador fi ca desacti-
vado. Ajuste o SB-27 para A (fl ash automático não TTL).

 2 Só se pode realizar a focagem automática com objectivas AF Micro (60 mm, 105 mm, 200 mm ou 70–180 mm).

 Modos , , , , ,  e 
Quando se monta um fl ash opcional nos modos , , , , ,  e , o fl ash dispara 
cada vez que se capte uma imagem. Os modos de fl ash disponíveis são os seguintes:
• Modos ,  e : Sincronização de cortina dianteira e redução do efeito de olhos ver-

melhos. Quando se selecciona o modo de sincronização de cortina dianteira automática 
ou desactivado, estando montado um fl ash opcional na câmara, a selecção do modo de 
sincronização do fl ash mudará para sincronização de cortina dianteira. O modo Automática 
com redução do efeito de olhos vermelhos passa a redução do efeito de olhos vermelhos.

• Modos ,  e : Selecciona-se automaticamente a sincronização de cortina dian-
teira. Também é possível seleccionar a redução do efeito de olhos vermelhos.

• Modo : Sincronização lenta, sincronização lenta com redução do efeito de olhos 
vermelhos e sincronização de cortina dianteira. O modo de sincronização lenta auto-
mática passa a sincronização lenta, o modo de sincronização lenta automática com 
redução do efeito de olhos vermelhos passa a redução do efeito de olhos vermelhos 
e desactivado passa a sincronização de cortina dianteira.

 ISO automático
Quando se selecciona “On” (activado) no Ajuste personalizado 5 “ISO auto” (  
142), o valor da sensibilidade será ajustado automaticamente para o nível óptimo de 
intensidade do fl ash. Se for necessária uma sensibilidade elevada, é possível que o 
fundo apareça sobreexposto quando se use o fl ash com velocidades de obturação 
lentas (sincronização lenta), quando se use o fl ash de enchimento com luz diurna forte 
(sincronização com luz de dia) ou quando o fundo estiver muito iluminado.

 Uso do fl ash incorporado
O fl ash incorporado não disparará se existe um fl ash opcional montado na câmara.

Modo de fl ash

Flash

Automático não TTL

Manual

Flash de repetição

REAR Sincronização de 
cortina traseira

M

A

SB-50DX, SB-23,
SB-29 2, SB-21B 2,
SB-29S 2

SB-30, SB-27 1, SB-
22S, SB-22, SB-20, 
SB-16B, SB-15

SB-80DX, SB-28DX,
SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24

✔ ✔✔

✔ ——

✔✔ ✔

—✔ ✔



189

O
b

servaçõ
es técn

icas—
A

cessó
rio

s o
p

cio
n

ais

 Observações sobre os fl ashes opcionais
Para uma informação mais detalhada, consulte o manual do fl ash. Se o fl ash for com-
patível com o CLS “Creative Lighting System” (Sistema de Iluminação Criativa), con-
sulte a secção sobre câmaras refl ex digitais compatíveis com o CLS. A D70S não está 
incluída na categoria “refl ex digital” nos manuais do SB-80DX, SB-28DX e SB-50DX.

O obturador sincronizar-se-á com um fl ash externo a uma velocidade de 1/500 de seg. 
ou mais lenta.

O controlo de fl ash i-TTL e o de abertura automática (AA) estão disponíveis unicamente 
com objectivas com CPU. Quando se selecciona a medição localizada e o fl ash mon-
tado na câmara é um SB-800 ou um SB-600, activa-se o fl ash de enchimento i-TTL 
standard para câmaras refl ex digitais.

O controlo de fl ash i-TTL pode ser usado com qualquer ajuste de sensibilidade (equi-
valência ISO). Se a luz de fl ash preparado cintilar durante aproximadamente três se-
gundos após ter sido captada a imagem com o controlo de fl ash i-TTL, é possível que 
a imagem apareça subexposta.

Quando se monta na câmara um fl ash SB-800 ou um SB-600, as funções de ilumina-
dor auxiliar de AF e de redução do efeito de olhos vermelhos são efectuadas pelo fl ash 
opcional. Com outros fl ashes a função do iluminador auxiliar de AF será efectuada com 
o iluminador auxiliar de AF da câmara (  72).

O zoom motorizado automático só pode ser usado com os fl ashes SB-800 e SB-600.

Nos modos P, , , , , ,  e , a abertura máxima (número f menor) está limi-
tada pela sensibilidade (equivalência ISO), como se mostra à continuação:

Por cada incremento de um passo na sensibilidade (p. ex. de 200 a 400), reduz-se a 
abertura em meio f/-stop. Se a abertura máxima da objectiva é menor do que as acima 
indicadas, o valor máximo da abertura será a abertura máxima da objectiva.

Quando se usa um cabo de sincronização da série SC17, 28 ou 29 para captar imagens 
com fl ash externo, não se poderá obter a exposição correcta no caso de usar-se o fl ash 
de enchimento equilibrado i-TTL para câmaras refl ex digitais. Efectue um disparo de 
comprovação e visualize o resultado no monitor.

No modo i-TTL, use o painel de fl ash fornecido com o fl ash. Não use outros painéis, como 
por exemplo os painéis difusores já que poderia provocar uma exposição incorrecta.

Abertura máxima com ISO equivalente a

250

4,2

8,5

Modo

P, , , , , , 

320

4,5

9

400

4,8

9,5

500

5

10

640

5,3

11

800

5,6

11

1000

6

12

1250

6,3

13

1600

6,7

13

200

4

8
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Baterias / 
Carregado-
res / Adap-
tadores de 

CA

♦ Bateria recarregável de iões de lítio EN-EL3a
Estão disponíveis baterias EN-EL3a suplementares em vendedores ou 
representantes locais da Nikon.

♦ Bateria recarregável de iões de lítio EN-EL3
Estas baterias podem ser usadas com a D100 e também com a D70.

♦ Adaptador de CA EH-5
Use o adaptador EH-5 para alimentar a câmara quando desejar usá-la 
durante um longo período de tempo.

♦ Suporte para pilhas CR2 MS-D70 (com tampa do terminal)
O MS-D70 pode ser usado para alimentar a câmara com pilhas de lítio 
CR2 (  15), à venda em muitas lojas.

♦ Multicarregador MH-19
O MH-19 pode ser usado para carregar novamente as seguintes baterias: 
baterias recarregáveis de iões de lítio EN-EL3a e EN-EL3, baterias MN-30 
da câmara F5 (com o MC-E1), baterias MN-15 da câmara F100 (com o 
MC-E2) ou baterias EN-3 para a câmara E3.  O carregador pode carregar 
dois pares de baterias diferentes, até um máximo de quatro baterias e 
é fornecido juntamente com um cabo de doze volts, permitindo a sua 
ligação ao isqueiro de um automóvel.

Acessórios 
para a 

ocular do 
visor

♦ Lentes de ajuste dióptrico para o visor
Usam-se para adaptar o visor às diferenças de visão de cada usuário e 
estão disponíveis as seguintes graduações –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 
e +3 m–1. Para colocar as lentes de ajuste dióptrico basta com deslizá-las 
através da ocular do visor; tenha em linha de conta que não é possível usar 
o olhal de borracha da ocular do visor com lentes correctoras de miopia. 
Use as lentes de ajuste dióptrico unicamente no caso de não ser possível 
atingir a focagem desejada com o controlo de ajuste dióptrico incorporado 
(–1,6 a +0,5 m–1). Experimente as lentes de ajuste dióptrico antes de as 
comprar para assegurar-se que é possível atingir a focagem desejada.

♦ Lente de ampliação DG-2
A DG-2 amplia a cena que aparece no visor. Usa-se para a captação de pri-
meiros planos, para realizar cópias, quando se usam teleobjectivas e nou-
tras ocasiões em que seja necessária uma maior precisão. É necessário o uso 
de um adaptador para ocular (não incluído no equipamento de série).

♦ Adaptador da ocular
Usa-se para montar a lente de ampliação DG-2 na D70S.

♦ Acessório de visualização em ângulo recto DR-6
O DR-6 encaixa-se em ângulo recto na ocular do visor, permitindo que se 
visualize a imagem no visor desde cima quando a câmara está na posição 
de disparo horizontal.

Outros acessórios
No momento da redacção deste manual, encontram-se disponíveis os se-
guintes acessórios para a D70S. Para mais informação, contacte com um 
vendedor ou um representante local da Nikon.
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 Utilize unicamente acessórios da marca Nikon
Só os acessórios da marca Nikon, aprovados pela Nikon para o seu uso específi co com esta câma-
ra digital, foram desenhados e testados para cumprir os seus requisitos operativos e de segurança. 
O USO DE ACESSÓRIOS QUE NÃO SEJAM NIKON PODERIA DANIFICAR A CÂMARA E ANULAR A GARANTIA DA NIKON.

Filtros • Os fi ltros Nikon podem ser divididos em três tipos: fi ltros de rosca, desli-
zantes e de baioneta. Utilize fi ltros da Nikon; os fi ltros de outros fabrican-
tes poderiam provocar interferências com a focagem automática e com o 
telémetro electrónico.

• Não se podem utilizar fi ltros polarizadores lineares com a D70S. No seu 
lugar, utilize um fi ltro polarizador circular C-PL.

• Recomenda-se utilizar os fi ltros NC e L37C para proteger a objectiva.
• Quando usar um fi ltro R60, ajuste a compensação da exposição para +1.
• Para evitar que apareçam refl exos (efeito moiré), não se recomenda uti-

lizar um fi ltro quando se enquadrar o tema contra uma luz brilhante ou 
quando no enquadramento existir uma fonte de luz brilhante. 

• É possível que os sistemas de medição matricial da cor e matricial da cor 
de 3D não proporcionem os resultados desejados quando forem usados 
com fi ltros que possuam um factor de exposição (factor de fi ltro) superior 
a 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4S, ND4, ND8S, 
ND8, ND400, A2, A12, B2, B8 e B12). Nestes casos, recomenda-se utilizar 
o sistema de medição central. Para conhecer mais detalhes, consulte o 
manual fornecido junto com o fi ltro.

Tampas do 
corpo

♦ Tampa do corpo BF-1A
A BF-1A evita que entre pó no espelho, no ecrã do visor e no fi ltro 
Low-Pass (de passagem baixa) quando não houver nenhuma objectiva 
montada na câmara.

Controlos 
e cabos 
remotos

♦ Cabo remoto MC-DC1
Evita o esbatimento provocado pelo efeito 
de sacudidela da câmara; inclui um botão 
de disparo do obturador para exposições 
prolongadas.  Durante a ligação, abrir a 
tampa do conector do cabo remoto e colo-
car o MC-DC1 tal como mostrado à direita.

♦ Controlo remoto sem fi os ML-L3
O ML-L3 pode ser utilizado para disparar o obturador à distância, sem 
tocar na câmara ou sem ligar um cabo.  Utilizar para tirar auto-retratos.

Adaptadores 
de cartões 

para PC

♦Adaptador de cartões para PC EC-AD1
O adaptador de cartões para PC EC-AD1 permite introduzir cartões de 
memória CompactFlash™ de tipo I nas ranhuras para cartões PCMCIA.

Software ♦Nikon Capture 4 (versão 4.2 ou posterior)
O Nikon Capture 4, versão 4.2 ou posterior pode ser usado para 
transferir as imagens captadas para um computador e para editar e 
guardar as imagens Raw noutros formatos.
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Cartões de memória homologados
Os seguintes cartões de memória foram submetidos a provas e o seu uso na 
D70S foi homologado:

Com cartões de memória de outras marcas não se garante o funcionamento 
correcto da câmara. Para mais informação sobre estes cartões, contacte com 
o fabricante.

 Cartões de memória
• Os cartões de memória podem aquecer-se durante o seu uso. Tenha cuidado ao retirá-los 

da câmara.
• É necessário dar formato as cartões de memória antes de os usar pela primeira vez.
• Desligue a câmara antes de introduzir ou de retirar os cartões de memória. Não retire o 

cartão, não desligue a câmara e não desligue ou retire a fonte de alimentação durante a 
operação de dar formato ao cartão ou enquanto se estiver a gravar, eliminar ou copiar 
dados para um computador. Se não se respeitarem estas advertências, poderiam perder-se 
os dados ou danifi car-se a câmara ou o cartão.

• Não toque nos terminais do cartão com os dedos ou com objectos metálicos.
• Não force a cobertura do cartão. Se não se respeitar esta advertência, poderia danifi car-se 

o cartão de memória.
• Não dobre os cartões, não os deixe cair nem os exponha a golpes fortes.
• Não os exponha ao calor, à água, a níveis de humidade elevados ou à luz solar directa.

SanDisk SDCFH (Ultra) 128 MB, 192 MB, 256 MB, 384 MB, 512 MB, 1 GB

USB de 4×

USB de 12× 64 MB, 128 MB, 192 MB, 256 MB, 512 MB

16 MB, 32 MB, 64 MB

SDCF2B (Type II)

10× USB

USB de 16× 192 MB, 256 MB, 320 MB, 512 MB, 640 MB, 1 GB

USB de 32×WA

Renesas Tech-
nology (Hitachi)

16 MB, 48 MB, 80 MB, 96 MB, 128 MB, 
160 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB

SDCFB (Type II)

USB de 8×

Microdrive

USB de 40×WA

SDCFX
SDCFH (Ultra II)

USB de 80×WA

SDCFX (Extreme III) 1 GB, 2 GB

512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB

256 MB
512 MB, 1 GB

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB

DSCM
3K4 2 GB, 4 GB

512 MB, 1 GB

16 MB, 32 MB
Compact FLASH 

HB28 C8×

16 MB, 32 MB, 48 MB, 64 MB, 80 MB

192 MB, 300 MB

SDCFB

1 GB

160 MB

256 MB

Lexar Media USB de 24×
USB de 24×WA 256 MB, 512 MB
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Cuidados da câmara

Armazenagem e manutenção da câmara

Armazenagem
Se não tenciona usar a câmara durante um período de tempo prolongado, 
coloque a tampa do monitor, retire a bateria e guarde-a num lugar seco e 
fresco com a tampa do terminal colocada. Para evitar a aparição de bolor ou 
de mofo, guarde a câmara num lugar seco e bem ventilado. Não guarde a 
câmara com bolas de naftalina ou de cânfora ou em:
• se encontrem pouco ventiladas ou estejam sujeitas a humidade superior a 60%
• lugares próximos a equipamentos que emitam fortes campos electromagnéti-

cos, como televisores ou rádios
• lugares expostos a temperaturas superiores a 50°C (por exemplo, próximo de 

aparelhos de aquecimento ou num veículo fechado num dia caloroso) ou infe-
riores a –10°C

Limpeza

Corpo da 
câmara

“Utilize uma pêra de ar a fi m de eliminar o pó, a sujidade ou a areia e à 
continuação limpe cuidadosamente com um pano suave e seco. Depois de 
ter usado a câmara na praia ou perto do mar, limpe os restos de areia e de 
sal com um pano levemente humedecido com água doce e, seguidamen-
te, seque a câmara cuidadosamente. A câmara pode resultar danifi cada 
se qualquer matéria alheia penetrar no corpo da câmara. A Nikon não se 
responsabiliza pelos danos ocasionados pela sujidade ou pela areia.”

Objectiva, 
espelho e 

visor

Lembre-se que estes elementos são de vidro e susceptíveis de serem 
danifi cados. Elimine suavemente o pó e a sujidade com uma pêra de 
ar. Quando utilizar um aerossol, mantenha-o em posição vertical para 
evitar uma descarga de líquido. Para limpar as dedadas ou outras man-
chas, aplique uma pequena quantidade de um produto específi co para 
a limpeza de objectivas sobre um pano suave e limpe cuidadosamente.

Monitor

O pó ou a sujidade que se adere ao monitor podem limpar-se com uma pêra de ar. 
As dedadas e outras manchas eliminam-se esfregando ligeiramente a superfície 
com um pano suave ou com uma camurça. Não exerça pressão sobre o monitor, 
já que isso poderia causar danos ou provocar um funcionamento incorrecto.

 O monitor
Se o monitor se partir, deve-se ter um especial cuidado tanto em não sofrer dano com 
os vidros partidos como em evitar que o cristal líquido do monitor possa tocar a pele 
ou entrar nos olhos ou na boca.

 O painel de controlo
Em raras ocasiões, a electricidade estática produzida por uma escova ou por um pano poderia 
provocar que a imagem no monitor LCD se torne mais escura ou mais clara. Isto não é sinal de 
um funcionamento incorrecto e o monitor voltará em seguida ao seu estado normal.
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O fi ltro Low-Pass
O sensor de imagem CCD que actua como elemento de processamento de ima-
gens da câmara, está equipado com um fi ltro de passagem baixa (Low-Pass) para 
evitar os refl exos. Ainda que este fi ltro evita que partículas estranhas se peguem 
directamente ao sensor de imagem, em certos casos a sujidade e o pó depositado 
no fi ltro poderiam aparecer nas imagens. Se pensa que a sujidade e o pó da câ-
mara afectam as imagens captadas, comprove se existem partículas estranhas no 
fi ltro de passagem baixa (Low-Pass), tal como se explica à continuação.

1 Retire a objectiva e ligue a câmara.

2 Pressione o botão  e seleccione Mirror 
lock-up (Bloqueio do espelho) no menu de 
confi guração (  162). Marque Yes e pres-
sione o indicador direito do multisselector. No 
monitor da câmara, aparecerá a mensagem 
“Press shutter-release button” (Pressione o 
botão de disparo do obturador) e, no painel 
de controlo e no visor, aparecerá uma linha de 
guiões.

4 Mantenha a câmara de forma a que chegue 
luz ao fi ltro e veja se há pó ou sujidade sobre 
o mesmo. Se detectar um objecto estranho no 
fi ltro, terá que o limpar. Consulte as instruções 
da página seguinte.

3 Pressione o botão de disparo do obturador 
completamente. O espelho levantar-se-á e a 
cortina do obturador abrir-se-á, deixando à 
vista o fi ltro Low-Pass. A linha de guiões do 
painel de controlo cintilará.
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5 Desligue a câmara. O espelho baixará e a cortina do obturador fechar-se-
á. Volte a colocar a objectiva ou a tampa do corpo da câmara e desligue 
o adaptador de CA.

Limpeza do fi ltro Low-Pass
O fi ltro Low-Pass é muito frágil e estraga-se com facilidade. Recomenda-se 
que o fi ltro seja limpo unicamente pelo pessoal técnico autorizado da Nikon. 
Se tiver que limpá-lo pessoalmente, siga os seguintes passos:

1 Levante o espelho como já foi descrito nos passos 1–4 da página ante-
rior.

2 Retire o pó e a sujidade do fi ltro com uma pêra 
de ar. Não utilize uma escova de ar, já que as 
cerdas poderiam danifi car o fi ltro. A sujidade 
que não possa ser eliminada com uma pêra 
de ar só pode ser limpa pelo pessoal técnico 
autorizado da Nikon. Não toque nem limpe o 
fi ltro com um pano em circunstância alguma.

3 Desligue a câmara. O espelho voltará à sua posição de baixado e a cor-
tina do obturador fechar-se-á. Volte a colocar a tampa da objectiva ou a 
tampa da câmara.

 Manutenção da câmara e dos acessórios
A D70S é um dispositivo de precisão e requer uma manutenção técnica regular. Reco-
mendamos que leve a câmara ao seu distribuidor ou a um centro de serviço técnico 
da Nikon para que realizem uma revisão cada ano ou dois anos e efectuem um serviço 
de manutenção das peças cada três ou cinco anos (tenha em conta que estes serviços 
não são gratuitos). Recomenda-se especialmente levar a cabo revisões e manutenções 
frequentes se utilizar a câmara profi ssionalmente. Quando levar a sua câmara à revisão 
ou à manutenção, recomendamos que leve também os acessórios que utilize regular-
mente com a câmara, como as objectivas ou os fl ashes opcionais.

 Use um adaptador de CA
Para evitar que a câmara fi que sem alimentação enquanto o espelho estiver levantado, 
use um adaptador de CA EH-5 (não incluído no equipamento de série da câmara) para 
inspeccionar ou limpar, durante um período de tempo prolongado, o fi ltro de passa-
gem baixa (Low-Pass).
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Evite os golpes
O produto poderia não funcionar ade qua da -
men te como resultado de golpes fortes ou de 
vi bra ções.

Mantenha o produto num lugar seco
Este produto não é impermeável e poderia não 
fun ci o nar adequadamente se for sub mer gi do 
em água ou exposto a níveis de humidade ele-
vados. A oxidação do mecanismo interno pode 
causar danos irreparáveis.

Evite as mudanças bruscas de tem pe ra tu ra
As mudanças bruscas de temperatura que se 
pro du zem quando, por exemplo, se entra ou 
se sai de um edifício com aquecimento num dia 
frio, podem pro vo car a condensação den tro do 
aparelho. Para evitar a condensação, deve-se 
colocar o produto num estojo de trans por te ou 
num saco de plástico antes de expô-lo a mudan-
ças bruscas de temperatura.

Mantenha o produto longe de campos mag né -
ti cos fortes
Não utilize nem guarde o produto próximo de 
apa re lhos que gerem radiações elec tro mag né ti cas 
ou cam pos magnéticos fortes. As car gas es tá ti cas 
ou os cam pos magnéticos fortes emitidos por 
aparelhos como os trans mis so res de rádio podem 
provocar in ter fe rên ci as no monitor, da ni fi  car os 
dados armazenados no cartão de me mó ria ou 
afectar os circuitos in ter nos do produto.

Não deixe a objectiva a apontar para o Sol
Não deixe a objectiva a apontar para o Sol 
ou para qualquer outra fonte de luz intensa 
durante períodos de tempo longos. A acção 
de uma fonte de luz intensa pode causar a 
deterioração do sensor de imagem ou que se 
produza um efeito de manchas esbranquiçadas 
nas imagens.

Não toque na cortina do obturador
A cortina do obturador é muito fi na e pode 
es tra gar-se facilmente. Nunca se deve exer cer 
pressão sobre a cortina, empurrá-la com qual-
 quer ma te ri al de lim pe za ou submetê-la a for tes 
correntes de ar produzidas por uma pêra de 
ar. Estas ac ções poderiam riscar, deformar ou 
romper a cortina.

Blooming
É possível que, devido a uma hiperluminosidade 
de imagem, apareçam linhas brancas verticais 
nas fotografi as quando se fotografa o Sol ou 
outras fontes de luz forte. Este fenómeno, 
conhecido como “blooming,” pode ser evitado 
reduzindo a quantidade de luz que entra no 
CCD; para isso, opte por uma velocidade de 
obturação e uma abertura inferiores ou então 
use um fi ltro ND.

Maneje com cuidado todas as partes mó veis
Não force a tampa do compartimento da 
ba te ria, a tampa da ranhura para o cartão de 
memória nem as tampas dos dispositivos de 
ligação. Estas partes são especialmente sus cep -
tí veis de sofrer danos.

Limpeza
• Para limpar o corpo da câmara, utilize uma 

pêra de ar a fi m de eliminar o pó e a su ji da de 
e à con ti nu a ção limpe-o cui da do sa men te com 
um pano suave e seco. Depois de ter usado a 
câmara na praia ou per to do mar, limpe os res-
tos de areia e de sal com um pano levemente 
humedecido com água doce e, se gui da men te, 
seque a câmara cui da do sa men te. Em raras 
ocasiões, a elec tri ci da de estática produzida 
por uma escova ou por um pano poderia pro-
vocar que a ima gem no monitor LCD se torne 
mais es cu ra ou mais clara. Isto não é sinal de 
um funcionamento in cor rec to e o monitor 
vol ta rá em seguida ao seu estado nor mal.

• Quando efectuar a limpeza da objectiva e do 
es pe lho, lembre-se que estes elementos são 
muito frá geis e susceptíveis de serem da ni -
fi  ca dos. Elimine su a ve men te o pó e a su ji da de 
com uma pêra de ar. Quan do uti li zar um aeros-
sol, mantenha-o em po si ção ver ti cal (in cli nar o 
aerossol poderia fazer com que o lí qui do 
atin gis se o espelho). Para limpar as de da das 
ou outras manchas na objectiva, apli que uma 
pe que na quan ti da de de um pro du to específi co 
para a lim pe za de ob jec ti vas so bre um pano 
suave e lim pe a ob jec ti va cui da do sa men te.

• Para mais informação sobre a limpeza do fi ltro 
de passagem baixa (Low-Pass), consulte “Lim-
peza do fi ltro de passagem baixa (Low-Pass)” 
(  194).

Cuidados da câmara e da bateria
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Armazenagem
• Para evitar a aparição de mofo ou de bolor, 

guarde a câmara num lugar seco e bem 
ven ti la do. Si não ten ci o na usar a câmara 
du ran te um período de tem po pro lon ga do, 
retire a bateria a fi m de proteger a câ ma ra de 
possíveis fugas de líquido da bateria e guar de 
a câ ma ra num saco de plástico com um pro-
 du to dessecante. Sem embargo, não guarde o 
es to jo da câmara num saco de plástico já que 
isso po de ria de te ri o rar o material de fabrico 
do estojo. Subs ti tua re gu lar men te o produto 
dessecante já que este perde gradualmente a 
sua ca pa ci da de de ab sor ção da humidade.

• Não guarde a câmara com bolas de naftalina 
ou de cânfora, nem perto de equi pa men tos 
que pro du zam campos magnéticos fortes, nem 
em lugares ex pos tos a temperaturas extremas, 
como por exemplo perto de um aquecedor ou 
dentro de um veículo fe cha do num dia cálido.

• Para evitar a aparição de mofo ou de bolor, 
re ti re a câmara do lugar onde ela se en con tra 
guardada, pelo menos uma vez ao mês. Ligue 
a câmara e dis pa re o obturador di ver sas vezes 
antes de voltar a guardar a câ ma ra.

• Guarde a bateria num lugar fresco e seco. 
Mon te a tampa do terminal antes de guar dar 
a ba te ria.

Observações relacionadas com o mo ni tor
• O monitor pode ter alguns pixels que es te jam 

sem pre acesos ou que não se acendam nun-
ca. Esta é uma característica típica de todos 
os monitores LCD TFT e não é sinal de um 
fun ci o na men to incorrecto. As imagens tiradas 
com a câmara não serão afec ta das por isso.

• Numa situação de luz intensa, pode ser di fí cil 
ver as imagens no monitor.

• Não exerça pressão sobre o monitor, já que 
isso poderia causar danos ou provocar um 
fun ci o na men to incorrecto. O pó ou a su ji da de 
que se ade re ao monitor podem limpar-se 
com uma pêra de ar. As manchas eli mi nam-se 
es fre gan do li gei ra men te a su per fí cie com um 
pano su a ve ou com uma ca mur ça.

• Se o monitor se partir, deve-se ter um es pe ci al 
cui da do tanto em não sofrer dano com os 
vidros par ti dos como em evitar que o cris tal lí-
quido do mo ni tor possa tocar a pele ou entrar 
nos olhos ou na boca.

• Sempre que transportar a sua câmara ou que 
a deixar em algum lugar, volte a co lo car a 
cobertura do monitor.

Desligue o produto antes de retirar ou de des-
 li gar a fonte de alimentação
Não desligue o produto nem retire a bateria en-
 quan to o produto estiver em fun ci o na men to, ou 
enquanto se estão a gravar ou a eli mi nar imagens. 
O facto de cortar bruscamente o fornecimento 
eléctrico ao pro du to nestas circunstâncias, pode-
ria provocar uma perda de dados ou danifi car a 
memória do produto ou os seus circuitos internos. 
Para evitar uma in ter rup ção acidental da alimen-
tação eléctrica, evite transportar o produto de um 
sítio para outro com o adaptador de CA ligado.

Baterias
• Quando ligar o dispositivo, comprove o nível 

de carga da bateria, indicado no painel de 
controlo, a fi m de determinar se é necessá-
rio substituí-la ou recarregá-la. É necessário 
recarregar a bateria ou substitui-la por outra 
nova quando o indicador de nível de carga da 
bateria começar a cintilar.

• Quando tirar fotografi as em ocasiões impor-
tantes, tenha uma bateria EN-EL3a sobres-
selente preparada e mantenha-a totalmente 
carregada ou leve um conjunto de três pilhas 
CR2 novas consigo no suporte de pilhas MS-
D70 opcional (  15).  Consoante a sua loca-
lização, poderá ter difi culdades em comprar 
rapidamente pilhas de substituição.

• Em dias frios, a ca pa ci da de das baterias 
ten de a diminuir. As se gu re-se de que a ba-
teria está to tal men te car re ga da an tes de ti rar 
fo to gra fi  as em ex te ri o res com tem pe ra tu ras 
bai xas. Tenha pre pa ra da uma ba te ria de subs-
tituição num lu gar cá li do e tro que as baterias 
quando for ne ces sá rio. De pois de ter sido 
aquecida, uma ba te ria que ar re fe ceu po de rá 
re cu pe rar parte da sua car ga.

• Se os terminais da ba te ria estiverem su jos, 
lim pe-os com um pano limpo e seco an tes de 
usar o apa re lho.

• Após ter retirado a ba te ria da câmara, não se 
es que ça de co lo car no va men te a tam pa do 
ter mi nal.

• As baterias usadas são um recurso valioso. 
Recicle as baterias usadas de acordo a regu-
lamentação local a esse respeito.
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Resolução de problemas
Entender as mensagens de erro e os indicadores

Entender as mensagens de erro e os indicadoresNesta secção descrevem-se os in-
dicadores e mensagens de erro que aparecem no visor, no painel de controlo e no 
monitor quando a câmara tem algum problema. Consulte a lista que encontrará à 
continuação antes de contactar com um distribuidor ou representante da Nikon.

Indicador

Problema
Painel de 
controlo Solução

18

14

14

74

46

191

79
81

46

94

79
81

O tema é demasiado es-
curo; a fotografi a poderia 
sair subexposta.

• Se a sensibilidade (equivalência 
ISO) for inferior a 1.600, selec-
cione uma sensibilidade maior.

• Utilize o fl ash incorporado.
• No modo:

S  Diminua a velocidade de obturação
A Seleccione uma abertura maior 

(número f menor)

O tema é demasiado bri-
lhante; a fotografi a pode-
ria sair sobreexposta.

• Se a sensibilidade (equivalência 
ISO) for superior a 200, seleccio-
ne uma sensibilidade mais baixa.

• Utilize um fi ltro de densidade neutral (ND)
• No modo:

S  Aumente a velocidade de obturação
A Seleccione uma abertura me-

nor (número f maior)

A câmara não consegue focar 
com a focagem automática.

●
(cintila) Foque manualmente.

Bateria esgotada.(cintila) (cintila) Mude a bateria.

Nível de carga de bateria 
baixo.

Prepare uma bateria de reposição 
completamente carregada.

O anel de aberturas da ob-
jectiva não está ajustado 
para a abertura mínima.(cintila)

Ajuste a abertura mínima (número 
f maior).

79, 
82

Seleccionou-se  no 
modo S.(cintila)

Seleccione outra velocidade de obtura-
ção ou ajuste o disco de modos para M.

18, 
82

Não está montada uma 
objectiva ou foi montada 
uma objectiva sem CPU.

(cintila)

Monte uma objectiva com CPU (excepto 
uma Nikkor IX) ou ajuste o disco de mo-
dos para M e use o anel de aberturas da 
objectiva para seleccionar a abertura.

Visor
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Indicador

Painel de 
controlo Solução

186

97

114

2Anomalia na câmara.

41

124
20

Não há memória sufi ciente 
para registar mais fotografi as 
com os ajustes actuais, ou a 
câmara esgotou os números 
de fi cheiro ou de pasta.

(cintila) (cintila)

• Reduza a qualidade ou o tama-
nho.

• Elimine algumas fotografi as.
• Introduza um novo cartão de 

memória.

(cintila)

Dispare. Se o erro persistir ou apa-
recer frequentemente, consulte 
um representante autorizado da 
Nikon.

• É necessário o uso do 
fl ash para obter a expo-
sição correcta (modos P, 
S, A e M).

• O fl ash foi disparado com a 
sua intensidade máxima ( ) 
cintila uns três segundos após 
a imagem ter sido captada). 

(cintila)

• Levante o fl ash incorporado.

• Comprove os resultados no mo-
nitor. Se a imagem estiver subex-
posta, confi gure novamente os 
ajustes e volte a tentar.

Montou-se um fl ash que 
não permite efectuar o 
controlo de fl ash i-TTL e 
foi ajustado para TTL.

(cintila)
Mude o ajuste do modo de fl ash 
do fl ash opcional.

Problema

Indicador

Solução

20A câmara não pode detec-
tar o cartão de memória.

NO CARD 
PRESENT

Desligue a câmara e com-
prove que o cartão foi intro-
duzido correctamente.

Painel de 
controlo ProblemaMonitor

21
Não se deu formato ao 
cartão de memória para ser 
usado com a D70S.

CARD IS NOT 
FORMATTED

Dê formato ao cartão de 
memória.

79, 
82

Seleccionou-se  no 
modo de disparo por con-
trolo remoto e ajustou-se o 
disco de controlo para S.

(cintila)
Seleccione outra velocidade de ob-
turação ou seleccione o modo M.

Visor
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Indicador

Painel de 
controlo SoluçãoProblemaMonitor

20

126

• O cartão de memória está 
vazio.

• A pasta seleccionada para a re-
produção não contém imagens.

FOLDER 
CONTAINS 

NO IMAGES

• Introduza outro cartão de 
memória.

• Ajuste “Playback fl dr” 
para “All”.

126, 
129

Todas as imagens da pasta 
actual estão ocultas.

ALL IMAGES 
HIDDEN

Ajuste “Playback fl dr” para 
“All” ou use “Hide image” 
para mostrar as imagens 
ocultas.

21, 
124

O fi cheiro foi criado ou modifi ca-
do com um computador ou com 
uma câmara de outro fabricante, 
ou o fi cheiro está estragado.

FILE DOES 
NOT

CONTAIN 
IMAGE DATA

Elimine o fi cheiro ou volte 
a dar formato ao cartão de 
memória.

 Observação sobre câmaras controladas electronicamente
Em muito raras ocasiões podem aparecer caracteres estranhos no painel de controlo e 
a câmara pode deixar de funcionar. Na maioria dos casos, isto é devido a uma potente 
carga estática externa. Desligue a câmara, extraia a bateria, volte a colocá-la, e volte 
a ligar a câmara; se está a utilizar um adaptador de CA (não incluído no equipamento 
de série da câmara), desligue e volte a ligar o adaptador e volte a ligar a câmara. Se o 
problema persistir, pressione o botão de reinicialização (ver ilustração à direita) e volte a 
ajustar o relógio da câmara para a data e hora correctas 
(  16). Se a anomalia não desaparece, contacte com o 
vendedor ou com um representante da Nikon. Tenha em 
linha de conta que desligar e ligar a câmara do modo 
descrito pode provocar a perda dos dados que ainda não 
tivessem sido gravados no cartão de memória no mo-
mento em que surgiu o problema. No entanto, os dados 
guardados no cartão de memória não serão afectados.

192

2, 
20

20, 
24
21

• Erro de acesso ao cartão 
de memória.

• Não se pode criar uma 
nova pasta.

• Não se deu formato ao cartão de me-
mória para ser usado com a D70S.

THIS CARD 
CANNOT BE 

USED
(cintila)

• Utilize um cartão homolo-
gado pela Nikon.

• Comprove que os contactos este-
jam limpos. Se o cartão estiver es-
tragado, contacte um distribuidor 
ou um representante da Nikon.

• Elimine alguns fi cheiros ou introdu-
za um cartão de memória novo.

• Dê formato ao cartão de 
memória.

Botão Reinicializar
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Especifi cações

Tipo Câmara refl ex digital de uma só objectiva com objectivas interpermutáveis

CCD 23,7 × 15,6 mm; pixels totais: 6,24 milhões
Tamanho de imagem 
(pixels)

• 3008 × 2000 (grande)

Pixels efectivos 6,1 milhões

Suporte da objectiva Suporte F da Nikon (com encaixe e contactos para AF)

Objectivas compatíveis*

Nikkor AF tipo G ou D Todas as funções são possíveis

Outras Nikkor AF† Executam todas as funções excepto a medição matricial a cores 3D e o 
fl ash de enchimento equilibrado i-TTL para câmaras refl ex digitais.

Nikkor Micro 85mm 
f/2,8D

São possíveis todas as funções, excepto a focagem automá-
tica e alguns modos de exposição.

Nikkor AI-P Executam todas as funções excepto a medição matricial a 
cores 3D e o fl ash de enchimento equilibrado i-TTL para câ-
maras refl ex digitais e a focagem automática.

Outras Podem ser usadas no modo M, mas o exposímetro não funciona; é possível 
usar o telémetro electrónico, se a abertura máxima for de f/5,6 ou superior.

Ângulo de imagem Aproximadamente equivalente a 1,5 vezes a distância focal 
da objectiva no formato de 35mm [135] 

Visor de imagem
Ajuste dióptrico De –1,6 a +0,5 m–1

Ecrã de focagem Ecrã transparente mate BriteView Mark V do tipo B com marcas de 
focagem sobrepostas e possibilidade de activação da quadrícula.

Ponto de mira 18 mm (a –1,0 m–1)

Cobertura da imagem Aproximadamente, 95% da objectiva (vertical e horizontal)
Aumento Aproximadamente, 0,75 × (com uma objectiva de 50 mm 

ajustada a infi nito e –1,0 m-1)

Espelho de tipo pentaprisma fi xo a nível do olho

* As objectivas Nikkor IX não podem ser utilizadas. † Excluídas as objectivas para a F3AF

Espelho refl ex Retorno rápido

Abertura da objectiva Retorno instantâneo com pré-visualização da profundidade de campo.

Selecção da zona de focagem É possível seleccionar uma das 5 zonas de focagem.

Servo da objectiva • Focagem automática (AF): AF de servo único instantâneo (AF-S), 
AF de servo contínuo (AF-C); o seguimento da focagem preditiva 
activa-se automaticamente em função do movimento do tema.

• Focagem manual (M)

• 2240 × 1488 (médio)
• 1504 × 1000 (small)
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Focagem automática

Gama de detecção De –1 a +19 EV (100 ISO a 20ªC)
Modo de zona de AF AF de zona única, AF de zona dinâmica, AF dinâmico de grupo e 

AF de zona dinâmica com prioridade ao tema mais próximo
Bloqueio da focagem A focagem bloqueia-se pressionando ligeiramente o botão de disparo 

do obturador (AF de servo simples) ou pressionando o botão AE-L/AF-L

Detecção de fase TTL mediante o módulo de autofoco Nikon 
Multi-CAM900 com iluminador auxiliar de AF (gama de dis-
tâncias aprox. 0,5–3,0 m)

Exposição
Medição Três modos de medição da exposição através da objectiva (TTL) .
Matricial Medição matricial a cores 3D (com objectivas de tipo G ou D); 

medição matricial a cores (com outras objectivas com CPU); a 
medição é efectuada pelo sensor RGB de 1.005 pixels.

Central Atribui-se 75% do peso a um círculo de 6, 8, 10, ou 12mm 
situado no centro do enquadramento.

Localizada Mede o círculo de 2,3 mm (aproximadamente, 1% de todo o 
enquadramento) do centro da zona de focagem seleccionada

Gama (equivalente a 100 
ISO, objectiva a f/1,4, a 20ºC)

0–20 EV (medição matricial da cor 3D ou central)
2–20 EV (medição localizada)

Acoplamento do exposímetro Encaixe de CPU
Controlo da exposição
Modos operativos Vari-Program digital (  automático,  retratos,  paisa-

gem,  primeiros planos,  desportos,  paisagem noc-
turna,  retrato nocturno), automático programado (P) com 
programa fl exível; automático com prioridade ao obturador 
(S), automático com prioridade à abertura (A); Manual (M).

Compensação da exposição
Bracketing

Bloqueio da exposição A luminosidade é bloqueada no valor detectado pressionan-
do o botão AE-L/AF-L

Bracketing de exposições e de exposições com fl ash (2-3 
exposições em incrementos de 1/3 ou de 1/2 EV)

De –5 a +5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV

Obturador
Velocidades 30–1/8000 de seg., em passos de 1/3 ou ½ de EV, bulb, remoto

Obturador combinado mecânico e CCD electrónico.

Sensibilidade 200 – 1.600 ISO (equivalente a ISO) em passos de 1/3 de EV. 

Equilíbrio de brancos

Bracketing De 2 a 3 exposições em passos de 1

Automático (balanço de brancos TTL com sensor RGB de 1.005 pixels), seis 
modos manuais com ajuste de precisão, balanço de brancos pré-ajustado.
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Armazenamento
Suporte
Sistema de fi cheiro

Compressão • NEF (Raw): 12 bits com compressão
• JPEG: Compressão de acordo com a linha básica JPEG

Conforme à Norma de design de sistema de fi cheiro para câma-
ras (DCF; Design Rule for Camera File System) e ao Formato de 
ordem de impressão digital (DPOF; Digital Print Order Format) 

Cartões de memória CompactFlash dos tipos I e II; cartões Microdrive

Flash incorporado

Número guia 
(m a 20 ºC)

• 200 ISO: aproximadamente 15 (manual 17).
• 100 ISO: aproximadamente 11 (manual 12).

• , , , : fl ash automático com levantamento automático.
• P, S, A, M: levantamento manual com o botão de disparo do obturador.

Flash
Contacto de sincronização

Modos de sincroni-
zação

Indicador de fl ash 
preparado

Acende-se quando um fl ash da série SB, tal como os SB-800, 600, 80DX, 
28DX, 50DX, 28, 27 ou 22s, estiver completamente carregado; cintila durante 
3 segundos após o fl ash ter sido disparado com a sua intensidade máxima

• , , : Sincronização de cortina dianteira, Redução do efeito de 
olhos vermelhos.

• : Sincronização lenta, Sincronização lenta com redução do efeito 
de olhos vermelhos.

• , , : Sincronização lenta e Redução do efeito de olhos verme-
lhos disponíveis com os fl ashes opcionais.

• P, S, A, M: Sincronização de cortina dianteira, Sincronização lenta, Sin-
cronização de cortina traseira, Redução do efeito de olhos vermelhos, 
Sincronização lenta com redução do efeito de olhos vermelhos.

TTL

Abertura automática
Automático não TTL
Manual com priorida-
de à distância

Compensação do fl ash

Sistema criativo de 
iluminação

Sapata de acessórios Contacto para sapata activa tipo ISO standard com bloqueio de segurança
Permite a Comunicação da informação sobre a cor do fl ash e o bloqueio de 
VF com o fl ash incorporado, com o SB-800 e com o SB-600. Com os fl ashes 
SB-800 e SB-600 também é possível a Iluminação avançada sem cabos.

–3 – +1 EV em incrementos de 1/3 ou de 1/2 EV

Disponível com o SB-800
Disponível com fl ashes tais como os SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 e 22s

Disponível com o SB-800 com uma objectiva com CPU

Controlo de fl ash TTL com o sensor RGB de 1.005 pixels (só 
com objectivas com CPU)
• Flash incorporado: fl ash de enchimento equilibrado i-TTL para 

câmaras refl ex digitais, ou fl ash i-TTL standard para câmaras refl ex 
digitais (medição localizada ou disco de modos ajustado para M)

• SB-800 ou 600: fl ash de enchimento equilibrado i-TTL para câmaras refl ex digi-
tais, ou fl ash i-TTL standard para câmaras refl ex digitais (medição localizada)

Unicamente contacto X; sincronização do fl ash até 1/500 de seg.
Controlo do fl ash
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Saída de vídeo É possível seleccionar NTSC ou PAL 

Interface externo USB 2.0 máxima velocidade

Encaixe para o tripé ¼ de polegada (ISO)

Fontes de alimentação • Uma bateria recarregável de iões de lítio Nikon EN-EL3a ou EN-
EL3; tensão de carga (carregador rápido MH-18a, carregador 
rápido opcional MH-18 ou multicarregador MH-19): 7,4V CC

• Três pilhas de lítio CR2 (com suporte de pilhas MS-D70 
opcional;  15).

• Adaptador de CA EH-5 (disponível por separado)

Dimensões (L × A × P) Aproximadamente, 140 × 111 × 78 mm

Peso Aproximadamente, 600 gr sem bateria, cartão de memória, 
tampa do corpo nem tampa do monitor

Ambiente operativo
Temperatura De 0 a 40°C
Humidade Inferior a 85% (sem condensação)

• Se não se especifi car o contrário, as cifras são para uma câmara que se utilize com a 
bateria completamente carregada a uma temperatura ambiente de 20ºC.

• A Nikon reserva-se o direito de mudar as especifi cações do hardware e do software 
descritos neste manual, em qualquer momento e sem aviso prévio. A Nikon não 
será responsável dos danos que se possam derivar de qualquer erro que este manual 
possa conter.

Disparador automático Controlado electronicamente; duração do temporizador: de 
2 a 20 seg.

Pré-visualização da pro-
fundidade de campo

Quando se monta uma objectiva com CPU, pode-se ajustar a 
abertura da objectiva para o valor seleccionado pelo usuário 
(nos modos A e M) ou para o valor seleccionado pela câmara 
(Modos Vari-Program digital, P e S)

Monitor LCD TFT de 2,0 polegadas e 130.000 pontos, de polissilício à 
prova de baixas temperaturas e com ajuste do brilho

Actualizações do fi rmware O fi rmware pode ser actualizado pelo usuário.

Idiomas suportados Chinês (Simplifi cado), Holandês, Inglês, Francês, Alemão, 
Italiano, Japonês, Coreano, Espanhol, Sueco
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 Duração da bateria
O número de imagens que podem ser captadas com uma bateria EN-EL3a totalmente 
carregada (1.500mAh) varia em função do estado da bateria, da temperatura e da 
forma em que se utiliza a câmara. Os números de disparos indicados à continuação 
foram efectuados a uma temperatura de 20°C.

Exemplo 1: 2.500 disparos
Com a objectiva Nikkor zoom AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G IF ED; modo de disparo 
contínuo; autofoco de servo contínuo; qualidade da imagem ajustada para JPEG Basic; 
tamanho da imagem ajustado para M (médio); velocidade de obturação de 1/250 de 
seg.; botão de disparo do obturador ligeiramente pressionado durante três segundos e 
ciclos de focagem de infi nito ao ajuste mínimo três vezes por cada disparo; depois de 
seis disparos, o monitor acende-se durante cinco segundos e depois apaga-se; o ciclo 
repete-se quando o exposímetro se desactiva.

Exemplo 2: 500 disparos
Com a objectiva AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G IF ED; modo de disparo imagem a 
imagem; autofoco de servo único; qualidade da imagem ajustada para JPEG Normal; 
tamanho da imagem ajustado para L (grande); velocidade de obturação de 1/250 seg. 
botão de disparo do obturador ligeiramente pressionado durante cinco segundos e um 
ciclo de focagem de infi nito ao ajuste mínimo uma vez por cada disparo; o fl ash incor-
porado dispara com o seu nível máximo de intensidade em um de cada dois disparos; 
o iluminador auxiliar de AF acende-se quando se usa o fl ash; o ciclo repete-se quando 
o exposímetro se desactiva; a câmara desliga-se durante um minuto cada vez que se 
efectuam dez disparos.

A bateria esgota-se mais rapidamente se:
• Se utilizar o monitor
• Se mantiver ligeiramente pressionado o botão de disparo do obturador
• Se utilizar a focagem automática repetitivamente
• Captam-se imagens com qualidade NEF (RAW)
• Se usarem velocidades de obturação lentas

Para ter a certeza de que aproveita ao máximo as baterias:
• Mantenha os contactos da bateria limpos. Se os contactos estiverem sujos, pode-se 

reduzir a performance da bateria.
• Use as baterias EN-EL3a imediatamente depois de as carregar. Quando se deixam 

sem usar, as baterias perdem carga.
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Menus
 Playback menu, 124–131
Delete, 124–125
Playback fl dr, 126
Rotate tall, 126
Slide show, 127–128
Hide image, 129
Print set, 130–131
 Shooting menu, 132–134
Optimize image, 56–61
Long exp. NR, 133
Image quality, 41–42
Image size, 43–45
White bal., 48–55
ISO, 46–47
 CSM menu, 135–154
R Menu reset, 136–137
01 Beep, 138
02 Autofocus, 139
03 AF-area mode, 140
04 AF assist, 141
05 ISO auto, 142–143
06 No CF Card?, 143
07 Image review, 144
08 Grid display, 144
09 EV step, 144
10 Exp comp., 145
11 Center wtd, 145
12 BKT set, 146
13 BKT order, 146
14 Command dial, 147
15 AE-L/AF-L, 147
16 AE lock, 148
17 Focus area, 148
18 AF area illm, 149
19 Flash mode, 150–151
20 Flash sign, 152
21 Shutter spd, 152
22 Monitor off, 153
23 Meter-off, 153
24 Self-timer, 153
25 Remote, 154

 Setup menu, 155–168
Folders, 156–158
File No. Seq., 159
Format, 160
CSM menu, 161
Date, 16, 161
LCD brightness, 161

Mirror lock-up, 162
Video mode, 162
Language, 16, 163
Image comment, 163–164
USB, 165, 171, 176
Dust ref photo, 166–167
Firmware Ver., 167
Image rotation, 168

Símbolos
, , , , , .  Ver 

modo, Vari-Program digital
Medição matricial da cor 3D.  
Ver medição

A
A.  Ver modo
Abertura, 76–83
AF de zona simples.  Ver 
Modo de zona de AF

AF.  Ver modo de focagem; 
focagem automática

Ajuste dióptrico, 27
Auto-retratos.  Ver contro-
lo remoto; temporizador 
automático
B

Balanço de brancos, 48–55
ajuste de precisão, 50–51
bracketing, 92–93
predefi nição, 52–55

BASIC.  Ver  Shooting 
menu, Image quality

Bateria, 14–15
armazenamento, 196–197
CR2, 14
duração, 205
EN-EL3a, 14
introduzir, 14–15

BKT.  Ver bracketing
Bloqueio de exposição auto-
mática, 84

Bloqueio de focagem, 70
Bloqueio FV, 103–104
bracketing, 87–91
Bracketing, 87–93.  Ver 
também Bracketing de expo-
sição; balanço de brancos, 
bracketing 

Bracketing de exposição, 88–91

Brilho.  Ver  Setup menu, 
LCD Brightness

Buffer de memória, 62–63
Bulb.  Ver exposições prolon-
gadas
C

Cabo remoto, 191
Cartão de memória, 20–21

aprovado, 192
capacidade de, 45
formatar, 21

CCD, 201
limpar, 194–195

Color mode, 59
CompactFlash.  Ver cartão de 
memória

Compensação da exposição, 86
Compensação da exposição 
com fl ash, 102

Computador, 171–174
Comunicação da informação 
da cor do fl ash, 48, 186–187

Contraste.  Ver Tone comp.
i- Controlo do fl ash TTL, 94
Controlo remoto, 107–110.  
Ver também modo de disparo

CSM.  Ver Defi nições perso-
nalizadas
D

Date.  Ver  Setup menu, Date
Defi nições personalizadas, 
135–154
predefi nições, 136–137

Disparo contínuo.  Ver modo 
de disparo

Disparo de imagem simples.  
Ver Modo de disparo

DPOF.  Ver Formato de ordem 
de impressão digital

DVP.  Ver modo, Vari-Program 
digital
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E
Ecrã de focagem, 8
Eliminar, 122.  Ver também 
Cartão de memória, formatar
imagens seleccionadas, 125
reprodução de imagem 
simples, 31
todas as imagens, 125

Esbatimento, redução, 80
Esconder imagens.  Ver  
Playback menu, Hide image

Exibições contínuas.  Ver  
Playback menu, Slide show

Exif versão 2.21, 130
Exposições prolongadas, 82–83
Exposições temporárias.  Ver 
Exposições prolongadas

Exposímetros, 75.  Ver também 
medição automática desligada
F

FAT32, 160
Ficheiros.  Ver fi cheiros de 
imagem

Ficheiros de imagem, 41
Filtro de passagem baixa, 
194–195

FINE.  Ver  Shooting 
menu, Image quality

Firmware, 167
Flash, 94–104, 186–189.

incorporado, 94–104
opcional, 186–189

Focagem.  Ver focagem auto-
mática; modo de focagem; 
focagem manual 

Focagem automática, 64, 139
AF-C, 139
AF-S, 139

Focagem manual, 74
Formato de ordem de impres-
são digital, 130–131
G

Grid display, 144
H

Histograma, 116
Hora.  Ver  Setup menu, Date
Hue adjustment, 60

I
Iluminação avançada sem 
fi os, 187

Iluminador auxiliar de AF, 72
Iluminador.  Ver luz de fundo, 
painel de controlo

Image dust off, 166–167
Image review, 144
Imprimir imagens, 175–180
Indicador de fl ash preparado, 
94, 97

Indicador de plano focal, 74
Indicador electrónico-analógi-
co de exposição, 82–83

Informações da fotografi a, 
116–117

ISO, 134.  Ver também Sen-
sibilidade

ISO auto, 142–143
J

JPEG, 41–45
L

L (grande).  Ver  Shooting 
menu, Image size

Language.  Ver  Setup 
menu, Language

Linhas de quadrícula.  Ver Grid 
display.

Luz de fundo, painel de 
controlo, 7
M

M (Média).  Ver  Shooting 
menu, Image size; focagem 
manual; modo

Mass storage, 165
Medição, 75
Medição automática desliga-
da, 12

Menu de confi guração, 
155–168

Menu de disparo, 132–134
Menu de reprodução, 124–131
Microdrive.  Ver cartão de 
memória

Modo, 10–11
P, S, A, M, 77–83
Vari-Program digital, 32–34

Modo  (automático), 32

Modo de disparo, 62–63
Modo de fl ash, 150–151
Modo de focagem, 64
Modo de sincronização do 
fl ash, 95–96

Modo de zona de AF, 140
Monitor, 193

desactivação automática, 153
tampa, 13

N
NEF, 41–45.  Ver também  
Shooting menu, Image 
quality; RAW

Nikon Capture 4, 41, 59, 
163, 165, 166, 168, 171, 
173, 191

NORMAL.  Ver  Shooting 
menu, Image quality
O

Objectiva, 183–185
com CPU, 183–184
compatível, 183–184
montar, 18–19
sem CPU, 183–184
tipo G ou D, 183–184

Objectivas com CPU, 183–184
Olhal, 105, 108
P

P.  Ver modo
Passos de EV, 144
Pastas, 126, 156–158
Perfi l de cor.  Ver Color mode
PictBridge, 175–180
PictureProject, 41, 59, 163, 
165, 168, 171, 173

PRE.  Ver Balanço de brancos, 
predefi nição

Pré-fl ashes do monitor, 94
Pré-visualização da profundi-
dade de campo, 76

Prioridade ao motivo mais próxi-
mo.  Ver Modo de zona de AF

Programa fl exível, 77.  Ver 
também modo, P, S, A, M

Proteger imagens, 121
Protocolo de transferência de 
imagens.  Ver PTP.

PTP, 165
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RAW, 41–45.  Ver também 

 Shooting menu, Image 
quality; NEF

Redução do efeito de olhos 
vermelhos, 95–96

Reinicialização de dois botões, 
111

Relógio, 16–17
Reprodução, 113–122
Reprodução de imagem 
simples, 114–115

Reprodução de miniaturas, 
118–119

Ruído, 83
redução, 133

S
S (pequena). Ver  Shooting 
menu, Image size; modo

SAÍDA DE VÍDEO, 170
Saturation, 60
Seguimento da focagem previ-
sível, 65

Sensibilidade, 46–47.  Ver 
também ISO

Sharpening, 57
Sistema de iluminação criativa, 
186–189

sRGB.  Ver Color mode
T

Tamanho.  Ver  Shooting 
menu, Image quality

Telémetro electrónico, 74
Televisor, 170
Temperatura da cor.  Ver 
balanço de brancos

Temporizador automático, 
105–106.  Ver também 
modo de disparo

Tone comp., 58
U

USB.  Ver  Setup menu, USB
V

Vari-Program digital.  Ver 
; modo

Velocidade de obturação, 
76–83
e sincronização do fl ash, 99

Vídeo, 162, 170
Visor, 8–9

focagem.  Ver ajuste 
dióptrico

Visualização de realces, 116
Z

Zona de focagem (marcas de 
focagem), 66

Zona dinâmica de AF.  Ver 
Modo de zona de AF

Zonas de focagem Vari-brite, 8
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