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1. Introdução
Este manual destina-se a utilizadores da ‘Trust PhotoCam LCD 2300’. Em caso de dúvida
consulte um dos centros da Trust Customer Care Centres. Na parte de trás deste manual
encontra mais informações sobre estes centros.
Este manual de instalação descreve a instalação do software e como solucionar problemas
durante a instalação.
O manual de instalação extensivo deste produto está no CD-ROM. Consulte o capítulo 3 para
saber como activar a leitura do manual extensivo.

2. Ligação / instalação
2.1

Pilhas

1.

As pilhas não são recarregáveis. Não tente recarregar as pilhas, isto pode criar perigo
de explosão.

2.

Não exponha as pilhas a chama directa. As pilhas podem explodir.

3.

Nunca perfure as pilhas.

4.

Mantenha as pilhas longe das crianças pequenas.

5.

Quando as pilhas estiverem vazias informe-se junto à autoridade local de aonde as
pode entregar.

As câmaras digitais consumem muita energia o que resulta num ciclo de vida curto. Embora isto
seja normal neste tipo de câmaras a Trust recomenda-lhe o seguinte para limitar os custos de
utilização:
1.

Ao fazer fotografias de dia, desligue o flash da câmara.

2.

Utilize o adaptador incluído ao transferir as imagens para o seu computador.

3.

Utilize pilhas recarregáveis. Para este tipo de câmara só servem as pilhas do formato AA
tipo NiMH. Utilize apenas pilhas do tipo NiMH já que as pilhas do tipo NiCd não são
adequadas.

2.2

Colocação de pilhas

Coloque da seguinte forma as pilhas na sua câmara.

Figura 1: colocação de pilhas
1.

Abra a tampa do compartimento de pilhas na parte de baixo da câmara pressionando no
botão A e deslizando a tampa para baixo.

2.

Coloque as pilhas no compartimento conforme indicado na Figura 1. Na parte interior do
compartimento pode ver como deve colocar as pilhas.
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3.

Feche o compartimento das pilhas.

Atenção: A colocação incorrecta das pilhas pode causar danos.
Atenção: Substitua as pilhas somente por um tipo equivalente, (4x formato AAA) pilhas
alcalinas ou pilhas recarregáveis NiMH.

2.3

Colocar a placa de memória

A placa de memória de 2MB fornecida da ‘PhotoCam LCD 2300’ deve ser colocada da maneira
indicada na Figura 2. Siga as seguintes instruções para efectuar a colocação da placa.

Figura 2: colocar a placa de memória
1.

Desligue a câmara.

2.

Abra a tampa no lado direito da câmara.

3.

Insira a placa de memória no encaixamento.

Atenção: Evite qualquer contacto com os contactos da placa de memória.

2.4

Ligar a câmara ao computador

Existem duas maneiras de ligar a câmara ‘PhotoCam LCD 2300’, utilizando a porta de série
(RS232) ou a porta USB. Veja as conexões na figura 3.
Conselho: Para ligar um dispositivo USB ao seu computador não é necessário desligar o seu
computador.
Atenção: No caso de ligar a câmara a um USB-HUB é necessário que o USB-HUB tenha uma
fonte de alimentação própria.
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Figura 3 : ligar a câmara
A

Conexão de série (RS 232)

B

Conexão USB

C

Conexão para o adaptador de alimentação (opcional)

Tabela 1 : conexões da câmera

2.4.1

Ligação à porta de série (RS 232)

1.

Desligue o seu sistema.

2.

Desligue a câmara.

3.

Ligue o cabo de série (RS232) à conexão A da câmara. Veja a figura 3.

4.

Ligue a outra extremidade do cabo de série à porta de série livre do computador.

5.

Inicie Windows.

6.

Ligue a câmara.

2.4.2

Ligação à porta USB

Atenção: O programa de controlo deve ser instalado antes de efectuar a ligação da câmara.
Veja o capítulo 2.5.
1.

Inicie Windows.

2.

Desligue a câmara

3.

Ligue o cabo USB à conexão B da câmara. Veja a figura 3.

4.

Ligue a outra extremidade do cabo USB numa porta USB livre do computador.

5.

Ligue a câmara. A câmara ‘Trust PhotoCam LCD 2300’ é automaticamente detectada e o
programa de controlo correspondente é automaticamente detectado.

2.5

Instalação da ‘Trust PhotoCam LCD 2300’

1.

Inicie Windows 98.

2.

Coloque o CD-ROM no seu leitor de CD-ROM.

3.

Clique em ‘Executar’ (Run) no menu de Iniciar.

4.

Digite [D:\SETUP.EXE] e clique em ‘OK’. Veja a figura 4.
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Figura 4: instalação em Windows 98
5.

A figura 5 aparece. Clique na língua que deseja utilizar para efectuar a instalação.

Figura 5: instalação em Windows 98
6.

A figura 6 aparece. Clique em ‘Install Trust PhotoCam LCD 2300’ para instalar o
programa de controlo.
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Figura 6: instalação em Windows 98
Uma descrição mais pormenorizada da instalação e do uso deste produto pode encontrar no
manual em CD-ROM. Veja o capítulo 3 para mais informações. Se necessidade consulte também
os manuais do seu computador.

3. Acrobat Reader
3.1

Leitura do manual de instruções digital

1.

Inicie o Trust Software Installer.

2.

Seleccione ‘Leitura do manual de instruções’.

3.

Seleccione a língua desejada para o manual de instruções.

4.

Agora o manual de instruções aparece no ecrã.

3.2

Imprimir o manual de instruções

1.

Clique em ‘Print’ no menu ‘File’ (Veja a figura 7).

Figura 7: abrir o ficheiro
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2.

Se for necessário altere as definições.

3.

Clique em ‘OK’ para imprimir o documento.

4. Solucionar o problema
Problema

Causa

Possível solução

Windows não detecta
aparelho novo depois
da ligação da câmara.

A porta USB não funciona
em condições.

Retire a porta USB da gestão
de aparelhos e instale-o de
novo.

A câmara não está ligada à
porta USB.

Ligue a câmara a uma porta
USB.

A câmara foi ligada a um
USB-HUB sem alimentação.

Ligue a câmara a um USBHUB com alimentação ou à
porta USB do computador.

Ao utilizar a
comunicação USB o
computador paralisa.

A porta USB está a utilizar
um IRQ partilhado com
outro dispositivo.

Retire as placas do
computador ou modifique a
configuração de IRQs.

Desliga subitamente.

Baixa tensão de pilhas.

Substitua as pilhas. Veja o
capítulo 2.2.

Utilizou pilhas do tipo NiCd.

Utilize pilhas do tipo Alkaline
ou NiMH.

A função ‘Auto-off’ está
ligado.

Volte a ligar a alimentação.

A placa de memória não
está ou está mal colocada.

Coloque a placa de memória
na câmara. Veja o capítulo 2.3.

Memória está cheia.

Apague todas as imagens da
memória.

Má ligação do cabo.

Ligue os cabos de novo. Veja o
capítulo 2.4.

A função Auto-off’ está
ligada.

Ligue a alimentação de novo.

Ao pressionar o
disparador a câmara
não tira fotografias.
Não há ligação com o
computador.

Tabela 1: Solução de problemas
Veja também o capítulo ‘Solucionar o problema’ (capítulo 6) do manual de instruções digital no
CD-ROM. Consulte o capítulo 3 para iniciar a sua leitura do manual de instruções.
Veja na Internet (www.trust.com) as perguntas mais frequentes FAQ's. Através do sítio
www..trust.com poderá registar o seu produto a fim de aproveitar da nossa óptima assistência de
cliente e serviço de garantia. Desta forma é automaticamente informado do desenvolvimento do
seu e dos outros produtos da Trust. Além disso também poderá ganhar prémios sensacionais.
Se após consulta das possíveis soluções ainda tiver dificuldades com o seu produto contacte um
dos centros da Trust Customer Care Centres. Na parte de trás deste manual de instalação
encontra mais informações sobre os nossos centros. Necessita de ter os seguintes dados à mão:
•

Número do produto, neste caso: 12099, 12103;

•

Dados do Hardware;

•

Uma boa descrição daquilo que não funciona;

•

Uma boa descrição de quando é que o problema ocorre.
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