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Preparando a câmara para o uso
Gravação de fotografia, vídeo e som
Apresentando gravações na câmara
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Introdução

Este manual de instruções é para os usuários do TRUST 732AV LCD POWER
VIDEO. Esta câmara pode tirar fotografias com uma resolução máxima de 2048 x
1536 (3.3M pixels) e gravar vídeos com uma qualidade quase equivalente à
qualidade VHS. A câmara tem, uma função webcam, gravação digital de vídeo, uma
função automática de exposição e uma lente com configuração macro para
fotografias close-up. A memória da câmara pode ser aumentada até 512 Mbyte
usando uma placa de memória CF. Esta câmara necessita de uma placa CF para
operar.

2
2.1

Segurança
Informação Geral

Leia cuidadosamente as seguintes instruções antes de usar.
- O TRUST 732AV LCD POWER VIDEO não requer nenhuma manutenção em
especial. Use uma flanela macia umedecida levemente para limpar a câmara.
- Não use substâncias agressivas, assim como por exemplo substâncias de
limpeza agressivas para limpar o dispositivo. Elas podem danificar o material.
- Não submirja o dispositivo em líquidos. Isto pode ser perigoso e irá danificar o
dispositivo. Não use este dispositivo perto de água.
- Não conserte este dispositivo sozinho
- Não olhe através da mira diretamente se ele estiver mirando o sol, isto pode
machucar os seus olhos.
- Não aponte a câmara diretamente para o sol por um período muito longo de
tempo porque isto pode danificar o sensor.

2.2

Aprovações

P T

Este produto é complacente aos padrões essenciais e outras direções relevantes
das regras européias CE. A declaração de conformidade (DoC) está disponível no
www.trust.com/13427/ce.

2.3
1.
2.
3.

Pilhas
As pilhas fornecidas com a câmara não são recarregáveis. Não tente
recarregá-las. As pilhas podem explodir.
Nunca jogue as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir.
Nunca perfure as pilhas.
1
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4.
5.
6.
Nota:
Nota:

3
3.1

Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças pequenas.
Use apenas pilhas AA alcalinas ou pilhas AA NiMH recarregáveis nesta
câmara.
Quando as pilhas estiverem gastas, pergunte à autoridade local o local
onde se dispor delas.
Não use pilhas velhas e novas ao mesmo tempo porque as pilhas
velhas podem vazar e causar danos.
As pilhas devem ser removidas da câmara se esta não for usada por
algum tempo. Isto servirá para economizar a capacidade da pilha.

Descrição da câmara
Frente da câmara

Use a tabela 1 em combinação com a figura 1.
Item
Descrição
Função
1

Botão de Exposição

Tira uma fotografia.

2

Lentes

3

Interruptor da
configuração macro

4
5

Espelho
Microfone

Grava a imagem a ser tirada. Mantenha os
seus dedos fora das lentes.
Liga e desliga a configuração do macro. A
configuração do macro é usada para tirar
fotografias close-up.
Para tirar auto-retratos.
Não o obstrua. O som gravado não estará alto
o suficiente se você obstruí-lo acidentalmente
com o seu dedo.

Tabela 1: Funções localizadas na frente da câmara

3.2

Atrás da câmara

Use a tabela 2 em combinação com a figura 1.
Item
Descrição
Função

2

6

Mira

7

Tela de LCD

8

Gravação de Vídeo

9

Menu

10
11

Conexão USB
Slot de expansão para

Para visualizar a imagem a gravar. Você pode
também ver o objeto olhando a tela de LCD
embutida. A mira é útil quando a visualização
da tela de LCD estiver difícil de se ver.
Para ver como a fotografia sairá. Ë também
usada para ver as fotos que já foram tiradas,
e se desejar, apagá-las.
Um video clip (com som) é gravado depois de
pressionar este botão uma vez. Pressione o
botão novamente para parar a gravação.
Liga e desliga a câmara (depois de pressionar
por 5 segundos) e opera o menu (pressione e
mova para cima e para baixo). Além disso, se
andar para cima ou para baixo durante o
modo de visualização, fará operar o zoom
digital.
Para conectar a câmara no seu computador.
Aceita o padrão de placas de memória
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Item

Descrição

Função

a placa CF (opcional)

12
13

3.3

Compact Flash (CF). Use uma placa CF para
aumentar o número de fotografias e a
duração do vídeo e clipes de som.
Conexão AV
Para conectar a câmara à sua TV.
Botão EJECT
Para remover a placa CF da câmara.
Tabela 2: Funções localizadas atrás da câmara

Lado direito

Use a tabela 3 junto com a figura 1.
Item
Descrição
Ponto de imobilização
14
para a correia de pulso.
Alto-falante
15
16
17

3.4

Função
Para segurar a correia de pulso à câmara.
Para emitir o som das gravações de vídeo
e som.

Compartimento de pilha

Para duas pilhas AA. Você pode usar
pilhas NiMH recarregáveis.
Para anexar o estrado fornecido com a
câmara ou um estrado maior. O estrado é
útil quando usar a função webcam.
Tabela 3: Lado direito da câmara
Ponto de parafusamento
para o estrado

Lado esquerdo

Use a tabela 4 junto com a figura 1.
Item
Descrição
Interruptor LCD
18

Função
Desliga a tela de LCD. Isto conserva a
energia da pilha.
Tabela 4: Lado esquerdo da câmara

3.5

Sistema do Menu

Use a tabela 5 junto com a figura 8.
Item
Descrição
Função
Sair do menu .
1
2
3
4
5

Esta função seleciona a apresentação do menu para
a visualização de fotografias e apresentação das
gravações de vídeo e som.
Selecione esta função para gravar som com a
qualidade de conversação.
Tira uma fotografias após 10 segundos. Utilize esta
opção para tirar fotografias de si próprio.
Vá para o menu de configurações.
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Tabela 5a: menu principal
Item
Descrição
Função
Volta ao menu principal.
6
7

Seleciona a resolução utilizada para tirar fotografias.
Mais alto para fotografias mais nítidas e mais baixo
para outras fotografias.
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Item
8
9
10
11
12
13

Descrição

Função
Grau de compressão dos dados utilizado para as
fotografias tiradas. A qualidade pior duplica o
número máximo de fotografias.
Selecione o tipo de vídeo sog.
Configura o idioma no visor.
Mostra ou esconde os ícones no visor LCD no modo
de tirar fotografias.
Apaga todas as gravações.
Apaga as gravações na placa CF e prepara-a para
novas gravações (refaz a estrutura do diretório das
placas).

Tabela 5b: menu de configurações

4
4.1

Usando a câmara
Anexe a correia de pulso e o adesivo

Uma correia de pulso é fornecida junto com a câmara. Anexe a correia de pulso
como o indicado.
1.
Insira a ponta fina da correia de pulso através do orifício (14 na figura 1).
2.
Faça um laço com a corda da correia que foi inserida através do orifício (14).
3.
Passe a outra ponta da correia através do laço no ponto 2.
Um adesivo com instruções breves é também fornecido junto com a câmara. Cole o
adesivo como o indicado.
1.
Encontre o adesivo imprimido com o idioma que preferir. O adesivo é
imprimido em um número de idiomas diferentes.
2.
Abra a tela de LCD da câmara.
3.
Remova o papel detrás do adesivo para descobrir a parte adesiva.
4.
Cole o adesivo embaixo do botão 18 (veja a figura 1), ex.: no espaço no
compartimento que está coberto quando a tela de LCD se fecha. Não cole o
adesivo sobre o botão.
Nota:

4.2

Cuidado. O adesivo não pode ser removido depois de colado.
Qualquer tentativa para removê-lo pode danificar a superfície.

Inserindo a placa Compact Flash o

Uma placa Compact Flash é fornecida.câmara. Você pode também comprar estas
placas separadamente para aumentar o número de gravações que a câmara pode
salvar.
1.
Segure a câmara com as lentes voltadas para frente (veja a figura 3)
2.
Insira a placa CF na câmara com a cabeça da placa voltada para a
esquerda.
Pressione a placa firmemente no lugar. A placa não pode sobressair a
câmara. Não use muita força quando inserir a placa na mesma câmara.
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Nota:
Nota:
Nota:

Nota:

4.3

Leitor de placa externo: use a câmara, não o leitor de placas, para
formatar a placa. A câmara não pode processar os formatos FAT32 ou
NTFS.
Faça uma cópia das suas fotografias antes de usar o Windows Explorer
no Windows XP. Este programa pode alterar as suas fotografias e esta
alteração não pode ser desfeita.
Depois de tirar uma fotografia, espere pelo menos 5 segundos antes de
abrir o compartimento de pilhas. Se a câmara ainda estiver processando
os dados na placa quando as pilhas forem removidas, todas as
fotografias na placa podem ser apagadas.
Mantenha a placa CF em um lugar sem poeira. Poeira e areia podem
entrar nos orifícios de conexão das placas e danificar a câmara ou a
placa.

Inserindo as pilhas

Veja também a figura 4.
1.
Abra a presilha do compartimento de pilhas.
2.
Insira duas pilhas AA na câmara como o mostrado no compartimento de
pilhas.
3.
Feche a presilha do compartimento de pilhas deslizando-o até fechar.
4.
O TRUST 732AV LCD POWER VIDEO está pronto para ser usado.
Nota:

Use apenas pilhas alcalinas não-recarregáveis ou pilhas NiMH 1600
mA, ou pilhas recarregáveis melhores. Outros tipos de pilhas não
funcionam corretamente com esta câmara.

Nota:

CâmaraCâmaras digitais gastam muita energia. As pilhas duram
aproximadamente uma hora se a tela LCD estiver sendo usada. Elas
podem não durar muito se o vídeo for gravado continuamente. A
durabilidade das pilhas também variam de acordo com a fabricação e
tipo de pilhas e da placa CF. Use pilhas Duracell Ultra ou pilhas
recarregáveis NiMH para uma maior durabilidade. Desligar a tela LCD
também farão as pilhas durar mais tempo.

A condição da pilha é mostrada na tela de LCD (10, figura 2) como o indicado.
As pilhas estão carregadas.
A capacidade da pilha está baixa. Apenas mais algumas fotos
podem ser tiradas.
As pilhas estão esgotadas.
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Tabela 6: Condições das pilhas

4.4
1.

2.

Ligando e desligando a câmara
Veja a figura 1 na primeira página deste manual de instruções. A câmara
não tem um botão separado de ON/OFF (liga/desliga). Abrindo a tela LCD
ligará a câmara (ON). Pode também ligar a câmara utilizando o botão do
menu (9câmaraPrima o botão do menu e mantenha-o pressionado. O LED
na parte traseira da câmara acende-se câmara.
Espere por 5 segundos mantendo o botão pressionado. Um ruído será
ouvido. A câmara está ligada agora.
5
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3.

Para usar a tela de LCD, verifique se a interruptor de LCD (18) está
apontado para cima. A tela de LCD está apagada se este interruptor estiver
votado para baixo. Desligar a tela de LCD irá aumentar a durabilidade das
pilhas.

Desligando a câmara
1.
Pressione o botão menu e mantenha-o pressionado.
2.
Espere por 5 segundos mantendo o botão pressionado. A tela de LCD se
desligará. A câmara está desligada agora.
Dica:

4.5

A câmara se desliga automaticamente quando não for usada por
aproximadamente 1 minuto. A câmara apagar-se-á quando a tela de LCD é
fechada.

Sistema do Menu

Veja a figura 1. A maioria das configurações estão disponíveis na tela de LCD via
menu. Use o menu como o indicado.
1.
Ligue a câmara (veja o capítulo 4.4).
2.
Pressione o botão do menu por um período curto de tempo. O menu será
mostrado. Uma curta descrição dos símbolos é dada na figura 2 e nas
tabelas 5a e 5b.
3.
Empurre o botão do menu para baixo para mover os itens para baixo e
empurre o botão do menu para cima para mover os itens para cima.
4.
Pressione o botão do menu por um período curto de tempo para selecionar
um item.
5.
A maior parte das configurações encontram-se no item «Settings». Utilize a
função cima/baixo do botão do menu e vá para o item «settings». Depois
pressione o botão para entrar o menu «settings». A tela contem os símbolos
explicados na tabela 5b.
Selecione opção 1 (veja a figura 2) para sair do menu.
Dica:

4.6
4.6.1

O menu também pode ser visualizado em uma tela de TV se a câmara for
conectada à TV com um cabo AV.

Configurações
Tela LCD

A tela LCD pode ser desligada para economizar a energia das pilhas. A presilha do
LCD é o botão 18 na figura 1. Deslize o botão:
Para cima para ligar a tela de LCD.
Para baixo para desligar a tela de LCD.

4.6.2

Resolução

Você pode tirar fotografias em três resoluções diferentes usando o TRUST 732AV
LCD POWER VIDEO, nomeadamente 2048x1536, 1600 x 1200 e 1280 x 1024 . A
resolução padrão está programada para 1600x1200(2M). Faça o seguinte se você
quiser configurar a câmara para uma resolução mais alta ou mais baixa.
1.
Torne o menu visível usando o botão do menu.
2.
Selecione «Settings» (item 5, figura2) e pressione o botão do menu por
breves instantes.
3.
Role o símbolo de resolução (7 na figura 2).
6
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4.
5.

Selecione a resolução desejada e pressione o botão de menu para confirmar
a seleção. O menu «setting» aparece novamente.câmara
Guarde a configuração saindo do menu. A câmara fica novamente ligada e
utilizará as novas configurações para a próxima fotografia que tirar.

1.3M
Baixa
Resolução é 1280x1024
2.0M
Normal
Resolução é 1600x1200
3.3M
Máxima
Resolução é 2048x1536.
Tabela 7: Sumário dos símbolos usados na tela de LCD para indicar a
resolução fotográfica

4.6.3

Qualidade

Você pode tirar fotografias com uma alta e baixa qualidade usando o TRUST 732AV
LCD POWER VIDEO. A resolução permanece a mesma, mas o dobro de fotografias
pode ser armazenado na memória usando uma compressão maior. No entanto,
uma compressão maior pode causar distorção da imagem. Quando a câmara
estiver ligada, ela está programada em alta qualidade. Faça o seguinte se quiser
configurar a câmara para uma qualidade mais baixa.
1.
Torne o menu visível usando o botão do menu.
2.
Selecione «Settings» (item 5, figura2) e pressione o botão do menu por
breves instantes.
3.
Role o símbolo de qualidade (item 8 na figura 2).
4. Pressione o botão do menu por um período curto de tempo. O menu da
qualidade aparecerá.
5.
Selecione a qualidade desejada e pressione o botão do menu para a
confirmar.
Guarde a configuração saindo do menu. A câmara está novamente ligada e
utilizará as novas configurações para a próxima fotografia que tirar.
4.6.4
Câmara padrão de vídeo
O TRUST 732AV LCD POWER VIDEO tem uma saída de vídeo. A configuração
padrão é usada para Europa (PAL). Se você desejar conectar a câmara à TV nos
EUA, programe a saída para NTSC.
1.
Torne o menu visível usando o botão do menu.
2.
Selecione «Settings» (item 5, figura 2) e pressione o botão do menu por
breves instantes.
3.
Role o símbolo TV (9 na figura 2).
4.
Pressione o botão do menu por um período curto de tempo. O menu da
qualidade aparece.câmara
5.
Selecione PAL quando estiver na Europa ou NTSC quando estiver nos EUA
e pressione o botão do menu para confirmar.
6.
Guarde as configurações saindo do menu.
A câmara está novamente ligada e utilizará as novas configurações para a próxima
fotografia que tirar. A configuração permanecerá a mesma quando a câmara estiver
desligada. Esta configuração pode afetar também a imagem de vídeo e webcam.
Mantenha esta opção de padrão PAL se você usá-la na Europa ou em outros
países que usam o mesmo padrão. A câmara não pode ser configurada para o
sistema francês SECAM.

4.6.5

Configuração Macro

Objetos fotografados à distância com menos de 2.5 metros não sairão nítidos. Use
a configuração macro para tornar estas fotografias nítidas. Esta configuração
funciona a uma distância mínima de 40 cm. Objetos fotografados com uma
7
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distância maior que 2.5 metros não sairão nítidas quando a configuração macro for
selecionada. Selecione a configuração macro como o indicado.
Configuração macro
1.
Direcione a câmara ao objeto que deseja fotografar.
2.
Gire o anel das lentes no sentido anti-horário. Você sentirá dois cliques, um
quando sair da configuração normal e um quando a configuração macro for
atingida. As setas nas lentes apontarão agora no símbolo de flor.
Configuração normal
1.
Direcione a câmara ao objeto que deseja fotografar.
2.
Gire o anel das lentes no sentido horário. Você sentirá dois cliques, um
quando sair da configuração macro e um quando a configuração normal for
atingida. As setas nas lentes apontarão para o símbolo de montanha.
Nota:

Nota:

Não se esqueça de retornar a câmara para a configuração normal
depois de tirar as fotografias com a configuração macro. Durante a
configuração macro, fotografias normais não sairão nítidas. Isto será
difícil de notar na tela de LCD ou através da mira.
A mira pode estar imprecisa quando a configuração macro for
selecionada. Fotografe com um quadro um pouco maior para evitar que
partes do objeto não sejam incluídos na fotografia. Você pode usar
também a tela de LCD, pois deste modo a fotografia sairá sempre mais
acurada.

4.6.6

Zoom Digital

O TRUST 732AV LCD POWER VIDEO tem uma função zoom digital para aumentar
o objeto se for demasiado pequeno a não puder aproximar-se. o zoom só trabalha
com a tela LCD no modo de tirar fotografias. Usando a função zoom pode diminuir a
qualidade da imagem.
Para zoom in:
-

Pressione o botão do menu para cima. O zoom máximo é de duas vezes.

Para zoom out:
-

Pressione o botão do menu para baixo. Isto só trabalha quando a função
zoom in tiver sido usada antes.

Observação: a função zoom só opera enquanto se fotografa. O zoom não é
suportado durante a gravação de vídeo clipes.

4.6.7

Configurando o idioma na tela

O TRUST 732AV LCD POWER VIDEO tem a opção de alterar o idioma na tela. O
idioma padrão é o Inglês.
1.
2.
3.
4.
5.

8

Torne o menu visível usando o botão do menu.
Selecione «Settings» (item 5, figura 2) e pressione o botão do menu por
breves instantes.
Role para o símbolo «0Language» (10 na figura 2).
Pressione o botão do menu por um curto período. O menu do idioma
aparece.
Selecione o idioma desejado e pressione o botão do menu para confirmar. A
versão atual suporta Inglês e Alemão.
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6.

Guarde as configurações saindo do menu. A câmara volta a ligar e usará as
novas configurações a partir de agora.
A configuração mantém-se quando a câmara for desligada.

4.7

Gravando

4.7.1

A primeira fotografia

Comentário: Para economizar a energia das pilhas, a câmara se desligará
automaticamente quando ela não for usada por 1 minuto.
Veja a figura 1.
1.
Abra a tela de LCD. A câmara ficará ligadacâmara.
2.

Você pode ligar a tela de LCD usando a presilha de LCD (18) ou você pode
usar a mira (6).
Desligue o menu se ele estiver visível. Você não pode tirar fotografias se o
menu estiver visível.
Se você usar a mira, segure com uma distância de 20 a 40 cm dos seus
olhos. A mira foi desenhada para ser usada deste modo porque não há
espaço para a sua face perto da câmara.

3.
4.

5.

Foque o objeto a ser fotografado. Se necessário, use a configuração macro
(veja o capítulo 4.6.5).
Segure a câmara imóvel.
Pressione o botão de exposição (1). A fotografia pode ser tirada agora. A
imagem na tela de LCD desaparecerá por um período curto de tempo e o
indicador LED (encima do botão de vídeo) se acenderá.
Espere até que a câmara esteja pronta. A câmara estará pronta para tirar
outra fotografia quando um ruído for ouvido e quando o LED se desligar.

6.
7.
8.
Nota:
Dica:
Dica:
Dica:

Mantenha o vidro da lente limpo. Use um algodão para limpar a lente.
Se for necessário, use um líquido especial de limpeza para as lentes
da câmara. Não use um produto de limpeza diferente. câmara
A qualidade da fotografia depende da iluminação ambiental. Mais
iluminação resultará em uma imagem melhor.
O número de fotografias que pode ser tirado depende do número de
detalhes do objeto a ser fotografado. As especificações são uma
aproximação.
A imagem vista através da mira pode diferenciar levemente da
gravada pela lente. Você pode usar a tela de LCD para uma precisão
maior.

Placa de
memória CF
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512MB

Resolução/fotografias
3.3M
2.0M
1.3M
15
30
60
130
260
520

20
40
80
160
320
640

30
60
120
240
480
1000

Tabela 8: O número máximo de fotografias. Este número pode ser duplicado
alterando a qualidade para ‘Low’ (Baixo).
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4.7.2
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Tirando fotografias usando a função de exposição
automática

Veja também as figuras 1 e 2. Você pode tirar uma fotografia de si mesmo
usando a função de exposição automática. A câmara tem um espelho
embutido na frente (4, figura 1) que é usada para ver aproximadamente o que
será fotografado. Coloque a câmara em um estrado.
Ligue a câmara (veja o capítulo 4.4).
Direcione a câmara para o objeto a ser fotografado. Se necessário, use a tela
de LCD.
Selecione a função de exposição automática usando o botão do menu. Este é
o símbolo 4 na figura 2.
Pressione o botão de exposição (botão 1, figura 1). O LED começará a
piscar devagar. O LED piscará rapidamente justamente antes da fotografia
ser tirada. Um sinal será ouvido. A fotografia foi tirada quando o LED não
estiver mais aceso.
Saia do menu para desligar a função de exposição automática.

4.7.3

Gravando clipes de vídeo

Veja a figura 1. Faça o seguinte para gravar um clipe de vídeo.
1.
Ligue a câmara (veja o capítulo 4.4).
2.
Desligue o menu se ele estiver visível. Você não pode gravar um clipe de
vídeo se o menu estiver visível.
3.
Direcione a câmara para o objeto. Se necessário, use a tela de LCD.
4.
Pressione o botão de vídeo (botão 8, figura 1). A câmara começará a gravar
agora. O LED encima do botão de vídeo irá piscar. O contador para o tempo
transcorrido estará visível na tela de LCD.
5.
Pressione o botão de vídeo para parar a gravação. Um som será escutado e
a gravação será interrompida.
Dica:

A qualidade de gravação do vídeo depende da iluminação ambiental.
Quanto maior a iluminação melhor a imagem.
A duração máxima de uma gravação de vídeo depende da memória
da câmara. Uma aproximação é dada na Tabela 9.
Comentário: O conteúdo do contorno enquanto gravando um video é ligeiramente
diferente comparando com o contorno enquanto tira fotografias.
Verifique o conteúdo do contorno com a tela de LCD para evitar que
partes do objeto fiquem fora do contorno.
Dica:
O resultado será melhor se você mover a câmara devagar ou gravar
sem se mover. Movimentos rápidos podem originar imagens
sacudidas, porque o vídeo é gravado em 10 imagens por segundo,
menos que o padrão de 25 imagens por segundo.
Dica:
As pilhas durarão mais tempo se você desligar a tela de LCD e usar a
mira.
Comentário: A câmara produz um vídeo clipe novo toda vez que uma gravação de
vídeo for feita. Estes clipes podem ser editados juntos formando um
filme que pode ser usado mais tarde usando um software fornecido
junto com a câmara. Muitos clipes curtos são mais difíceis de serem
editados do que longos clipes.
Dica:

Placa de
memória CF
16 MB
32 MB
10

Tempo de gravação
(minutos)
3
6

TRUST 732AV LCD POWER VIDEO
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB

13
26
50
100

Tabela 9: Tempo total de duração dos clipes de vídeo. A duração atual
depende do objeto e pode durar 30% mais. Câmara

4.7.4

Gravador de Memória (gravações de áudio)

Veja a figura 1.
Faça o seguinte para gravar áudio.
1.
Ligue a câmara (veja o capítulo 4.4).
2.
Selecione a função de gravação de áudio usando o botão menu. Este é o
símbolo 3 na figura 2. A câmara irá gravar um áudio imediatamente. O LED
piscará. O contador para o tempo transcorrido estará visível na tela de LCD.
3.
Pressione o botão do menu para parar a gravação. Um som será escutado e
você retornará ao menu.
O tempo de duração máximo para gravações de áudio depende da placa CD
inserida na câmara (veja a Tabela 10).
Placa de
Tempo de
memória
Gravação
CF
(horas)
16 MB
1
32 MB
2
64 MB
4
128 MB
8
256 MB
16
512 MB
32
Tabela 10: Tempo total de duração de gravações de áudio. câmara

4.8
4.8.1

Visualizando e apagando as gravações
Visualizando

As gravações são mostradas via menu PLAY. Todas as gravações (vídeo, foto ou
som) que podem ser vistas neste menu estão mostrados como ícones. Os arquivos
podem ser apenas mostrados um de cada vez na câmara. Você pode conectar uma
TV na câmara via cabo AV assim você pode ver e escutar as gravações na sua TV.
Faça o seguinte para ir ao menu PLAY.
1.
Certifique-se de que a câmara esteja ligada.
2.
Torne o menu visível pressionando o botão menu uma vez.
3.
Role até aparecer o símbolo play (2, figura 2).
4.
Pressione o botão menu por um período curto de tempo. Você estará agora
no menu play. Todas as fotografias, gravações de som e vídeo estarão
visíveis como ícones.
5.
Role até o arquivo que deseja apresentar. A gravação que procura pode
estar noutra página.
6.
Pressione o botão menu por um período curto de tempo. A gravação será
apresentada.
7.
Pressione o botão menu por um período curto de tempo para interromper a
apresentação da gravação.
8.
Pressione novamente o botão do menu por um curto período para ver todos
os ícones.
11
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9.

Pressione o botão de vídeo para sair do menu play. Você retornará ao menu
principal.

Quando apresentar uma gravação, você pode apresentar a gravação seguinte ou
anterior pressionando o botão do menu para interromper a apresentação e depois
movendo diretamente o botão do menu para cima e para baixo para apresentar a
gravação seguinte ou a anterior.

4.8.2

Apagando as gravações selecionadas

Apague os arquivos que você não precisa mais.
1.
Abra o menu play (capítulo 4.8.1, pontos 1 a 4).
2.
Role até o arquivo que deseje apagar.
3.
Abra o arquivo se você não tiver certeza de que ele é o arquivo que deseja
apagar.
4.
Pressione o botão exposição (1, figura 1). O ícone do arquivo se tornará um
ícone de lixo. Se, depois de fazer uma inspeção, você não desejar apagar
este arquivo, espere 10 segundos e a função será cancelada.
5.
Pressione o botão exposição novamente dentro de 10 segundos para
apagar a gravação. O arquivo será apagado.
6.
Repita os pontos 2 a 5 até que todos os arquivos que deseja apagar forem
apagados.
7.
Pressione o botão de vídeo para sair do menu play.

4.8.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dica:

Nota:

4.8.4

Apagando todas as gravações
Certifique-se de que a câmara está ligada.
Torne o menu visível pressionando o botão menu uma vez.
Selecione ‘Settings’ (item 5, figura 2) e pressione o botão do menu por
breves instantes.
Role até aparecer o símbolo apagar (12, figura 2).
Pressione o botão menu por um período curto de tempo. A câmara mostrará
um aviso.
Considere o desejo de apagar todas as gravações. Selecione «No» para
cancelar.
Selecione «yes». O conteúdo da memória será apagado agora.
Em vez de apagar todas as gravações da placa CF, você pode
escolher também ‘Format’ (Formatar) (símbolo 13, figura 2). O
resultado será o mesmo, ex.: todos os arquivos serão apagados.
Formatar é recomendado quando usar uma placa de memória nova
ou se a placa de memória não pode ser mais usada.
Arquivos apagados não podem ser recuperados. As suas gravações
serão apagadas por bem depois que você seguir as instruções dadas
acima.

Conectando a câmara em uma TV

A câmara pode ser conectada em uma TV. Você poderá então apresentar todas as
gravações (inclusive gravações de áudio) na TV. A tela de LCD se apagará. Um
cabo RCA AV padrão é fornecido com a câmara.
1.
Conecte uma ponta do cabo AV na câmara (12, figura 1).
2.
Conecte a outra ponta no cabo AV da sua TV. A sua TV deve ter um input
de vídeo. Uma tomada amarela é para o sinal de imagem e a tomada branca
é para o sinal de som. Você precisará um adaptador se a sua TV tiver
apenas uma tomada SCART. Ele pode ser comprado na maioria das lojas de
TV e rádio.
12
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3.
4.
Nota:
Dica:

5
5.1

Programe a sua TV para mostrar o input de vídeo.
Ligue a câmara (veja o capítulo 4.4). A imagem da câmara será visível na
TV. Você pode usar também o menu de acordo com a figura 2.
A saída AV da câmara não é adequada em conexões de antena da
sua TV. A sua TV deve ter uma conexão de entrada de vídeo.
Se você não vir uma imagem e ouvir um zumbido alto através dos
alto-falantes, então você pode ter conectado as tomadas de áudio e
imagem incorretamente. Alterne as tomadas de áudio e imagem e
tente novamente.

Instalando o software
Removendo drivers e dispositivos antigos

A causa mais comum das falhas durante a instalação é a presença de um driver
para um dispositivo similar e antigo. A melhor solução é remover primeiro todos os
drivers relacionados com o dispositivo antigo antes de instalar um driver novo.
Certifique-se em apagar somente os programas dos dispositivos antigos e não
usados (parecidos).
Drivers antigos para webcams, placas de TV e placas de edição de vídeo podem
afetar a função webcam (imagem ao vivo).
1. Entre no Windows ‘Safe Mode’ (Modo Seguro) (pressione F8 quando começar o
Windows e depois selecione ‘Safe Mode’ (Modo Seguro) do menu que for
apresentado).
2. Clique no ‘Start – Settings – Control Panel’ (Iniciar-Configuração-Painel de
Controlo) e duplo-clique no ícone ‘Add/Remove Programs’ (Adicionar/Remover
Programas).
3. Encontre todos os programas dos dispositivos antigos parecidos e remova-os
clicando no botão ‘Add/Remove’ (Adicionar/Remover). Quando estiver no ‘Safe
Mode’ (Modo Seguro), é possível para alguns programas aparecer duas vezes.
Neste caso, remova todos os programas que aparecerem duas vezes.
4. Reinicie o seu computador.

5.2

Instalando o driver no Windows 98SE / Windows ME /
Windows 2000 / Windows XP

Nota:

Usuários Windows XP e Windows 2000: As instruções dadas abaixo
podem ser seguidas apenas se você tiver entrado no sistema como
‘Administrator’ (Administrador).

Nota:

Este dispositivo não foi projetado para funcionar com Windows 98
(Windows 98 SE não incluído). Apesar de algumas funções funcionarem,
a operação estável não é garantida. Este dispositivo não funciona em
nenhuma versão do Windows 95.
O mais novo driver pode ser baixado do www.trust.com/13427. Verifique
se um driver novo está disponível e é usado na instalação. A versão
corrente do driver está incluído no CD de Instalação Trust.
Certifique-se de que todos os programas estão fechados durante a
instalação.

Dica:
Nota:

P T
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Nota:
Nota:

Durante a instalação no Windows 2000 e Windows XP, você pode
receber uma mensagem dizendo que o driver não foi assinalado. Isto
não causa problemas para a funcionalidade.
No exemplo, ‘D:\’ é usado para indicar o drive CD-ROM. Ele pode ser
diferente no seu computador.

1.

Insira o CD-ROM do conjunto de CD-ROM no seu drive de CD-ROM do seu
computador. O programa de instalação irá começar automaticamente. Se
ele não começar, faça o seguinte:
a)
Selecione ‘Run’ (Ativar) do menu Start (Iniciar).
b)
Datilografe [D:\SETUP.EXE] e clique no 'OK' para iniciar o Instalador
de Software Trust.
2.
A janela do Instalador de Software Trust aparecerá. (Veja a figura 11).
3.
Selecione o idioma que deseja usar na instalação.
4.
Clique no ‘TRUST 732AV LCD POWER VIDEO‘ para iniciar a instalação da
câmara.
5.
Siga as instruções da tela.
A instalação do driver e software do TRUST 732AV LCD POWER VIDEO foi
completada. A instalação de outros programas é descrito mais tarde neste manual.

5.3
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Conectando a câmara
Certifique-se de que o seu computador está ligado.
Você também precisará do seu CD-ROM de instalação original Windows.
Assegure-se de que ele está disponível.
Conecte o cabo de USB no porte USB da câmara (10, figura 1). Conecte a
outra ponta do cabo USB no seu computador. O Windows detectará e
instalará a câmara. Siga as instruções da tela. A câmara foi instalada
corretamente uma vez que todas as janelas forem fechadas. Os drivers para
o dispositivo de armazenagem da câmara foram instalados agora.
Selecione a opção ‘Live’ (Ao Vivo) do menu da câmara (veja a figura 8). O
Windows irá detectar e instalar o componente webcam da câmara.
Siga as instruções da tela. Você precisa do CD-ROM de instalação original
do Windows para a instalação.
Depois de instalar, insira o Trust CD-ROM de volta no seu CD-ROM drive.
Você irá receber uma mensagem de erro se você tentar continuar sem ter o
Trust CD-ROM no seu CD-ROM drive.
A câmara foi instalada corretamente uma vez que todas as janelas se
fecharem. É possível baixar fotografias da câmara para o seu computador e
usar a câmara como webcam. Veja o capítulo 7 para mais informações.

Dica:

O acima também pode ser usado sem nenhuma pilha inserida na
câmara.

5.4

Verificando depois da instalação

Depois de instalar o dispositivo e os drivers, o seguinte será instalado no seu
computador e pode ser checado (conecte a câmara e ligue-a).
Start – Settings – Control Panel’ (Iniciar-Configuração-Painel de Controle). Duploclique o ícone ‘System’ (Sistema) e selecione o tab ‘Device Manager’ (Gerente do
dispositivo) .
Se usado como um webcam (opção ‘Live’ (Ao Vivo)):
- Dispositivo de imagem
– TRUST 732AV LCD PV(Vídeo)
– TRUST 732AV LCD PV(Fixa)
Se usado para baixar fotografias:
14
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- Drives de disco
- Controladores de disco de hard

– TRUST 732AV LCD PV
– TRUST 732AV LCD PV

E no Menu Start (Iniciar):
- TRUST 732AV LCD Power Video -> Gerente de Energia de Vídeo
A informação dada acima é uma indicação. Versões diferentes do driver e sistemas
de operação diferentes podem resultar em resultados diferentes.

6

Instalando o software de aplicação

Um número diferente de aplicações é fornecido com a câmara. Estas aplicações
não precisam ser instalados para poder usar a câmara. No entanto, é recomendado
instalar estes programas para poder usar todas as opções extras disponíveis da
mesma.
Nota:
Nota:

6.1

Usuários Windows XP e Windows 2000: As instruções dadas acima
podem ser seguidas se você tiver entrado no sistema como um
‘Administrator’ (Administrador).
Assegure-se de que todas as outras aplicações estão fechadas durante
a instalação.

Photo Express 4

O Photo Express está incluído no segundo CD-ROM, intitulado ULEAD Photo
Express 4.0. Photo Express 4.0 é uma aplicação que pode ser usada para carregar
e editar as fotografias do seu PC tiradas usando o seu TRUST 732AV LCD POWER
VIDEO. Este programa requer espaço de disco livre de 500 MB. Siga as instruções
abaixo para instalar o Photo Express 4.0. Esta instalação pode levar mais do que 10
minutos.
1.

Insira o Photo Express 4.0 CD-ROM no CD drive do seu computador. O
programa de instalação irá começar automaticamente. Se ele não começar
automaticamente, faça o seguinte:
a) Selecione ‘Run’ (Ativar) do menu Start (Iniciar).
b) Datilografe [D:\SETUP.EXE] e clique 'OK' para iniciar a instalação do
programa.

2.
3.
4.

Selecione ‘Photo Express’.
Selecione o idioma que desejar usar.
Siga as instruções da tela.

6.2

Photo Explorer 7

O Ulead Photo Explorer 7 SE é um programa que você pode usar para organizar as
suas fotografias. Processos simples podem ser feitos, assim como rotação,
impressão e visualização das fotografias. O Photo Explorer é útil se você desejar
baixar fotografias e armazená-las no seu computador. Siga as instruções abaixo
para instalar o Photo Explorer 7.0.
1.
Comece o Instalador de Software Trust (veja o capítulo 5.2, pontos 1 – 3).
Figura 11 irá aparecer.
2.
Selecione ‘Photo Explorer’.
3.
Selecione o idioma que desejar usar.
4.
Siga as instruções da tela.
15
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6.3

DVD MovieFactory

DVD MovieFActory (Fábrica de Filmes de DVD) é um programa que você pode usar
para compor filmes de vídeo de vários clipes de vídeo (fragmentos) na câmara. Se o
seu computador tiver um DVD-writer ou CD-writer adequado, este filme de vídeo
pode ser guardado em um CD-ROM ou DVD. Siga as instruções dadas abaixo para
instalar este programa.
1.
Inicie o Instalador de Software Trust (veja o capítulo 5.2, pontos 1 – 3).
Figura 11 irá aparecer.
2.
Selecione ‘DVD MovieFactory’ (Fábrica de Filmes de DVD).
3.
Se perguntado, selecione o sistema de vídeo PAL.
4.
Se perguntado, prefira instalar QuickTime. Você pode pular o registro.
5.
Siga as instruções da tela.

6.4

VideoLive Mail

Você pode usar o VideoLive Mail para enviar e-mails com gravações de áudio e
vídeo. O recipiente não requer nenhum software especial para ver ou escutar estes
e-mails. Para usar a aplicação com sucesso, você precisa ter uma conexão de
Internet e uma placa de som com alto-falantes.
1.
Inicie o Instalador de Software Trust (veja o capítulo 5.2, pontos 1 – 3).
Figura 11 irá aparecer.
2.
Selecione ‘VideoLive Mail’.
3.
Siga as instruções da tela. Você precisará um número de série para
completar a instalação. Ele está imprimido na caixa do CD ou no envelope
do CD

7
7.1
7.1.1

Usando o software
Obtendo imagens da câmara
Trust DV Power Video Utility

O TRUST Power Video Manager é o programa principal para apresentar as
gravações feitas com a câmara e para guardá-las no seu computador. Você pode
usar também a câmara como uma câmara PC de modo que você poderá gravar
vídeo e tirar fotografias via seu computador. Eles podem ser armazenados então,
no seu computador.

7.1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Carregando e salvando fotografias
Conecte a câmara como o descrito no capítulo 5.3.
Verifique se a opção DV Disk foi selecionada na câmara (veja a figura 7).
Clique o ‘Start -> Programs -> TRUST 732AV LCD Power Video -> Power
Video Manager’.
A figura 9 aparecerá. A câmara está configurada agora de modo que você
pode editar os clipes de vídeo, fotografias e gravações de áudio feitas
previamente.
Clique no ‘:DV folder’ (13).
Clique na pasta ‘DCIM’. A pasta ‘100media’ aparecerá.
Clique na pasta ‘100media’. As gravações serão mostradas como ícones
(14).
Duplo-clique em uma gravação para vê-la.
Selecione todas as gravações para salvá-las no seu computador clicando no
‘Select All’. Este é o botão 3.

TRUST 732AV LCD POWER VIDEO
10.
11.
Item
1

Clique no botão cópia (4) para salvar as gravações no seu computador.
Espere. Todas as gravações selecionadas serão transferidas ao álbum.

Função
Apaga as gravações selecionadas.
Gravações selecionadas possuem um
contorno vermelho.
Detetor de status
Fornece dicas e indica o que o programa
2
está fazendo.
Selecionar todos
Seleciona todas as gravações.
3
Fazer uma cópia
Copie e selecione as gravações para o seu
4
computador.
Enviar mail
Envia as gravações selecionadas por e5
mail. Nota: gravações de vídeo levam
bastante tempo para enviar por e-mail.
Começar o slide show
Inicia o slide show e ativa os botões 7, 8, 9,
6
10 e 11.
Gravação anterior
A fotografia anterior será visível.
7
Iniciar. Inicia a
Inicia o slide show. Você será perguntado
8
apresentação
quanto tempo deseja mostrar cada
fotografia.
Interromper o show
Pára o slide show. Botões 7, 8, 9, 10 e 11
9
são desativados. A folha de contato estará
visível novamente.
Pausa
Pausa o slide show. Ele pode ser reiniciado
10
na mesma posição pressionando start
(iniciar).
Próxima gravação
A próxima fotografia será mostrada.
11
Álbum de foto
Isto contém todas as gravações que foram
12
salvadas no computador.
Memória da câmara
Isto contém todas as gravações que
13
podem ser salvadas na câmara.
Página de contato
Aqui, você pode selecionar as gravações
14
para edição.
Botão de resolução
Para ativar a função de aumento para 3.3
15
Mpixel.
Tabela 11: Trust DV Power Video Manager usado como dispositivo de
armazenamento. Use esta tabela junto com a figura 9.

7.1.3

Descrição
Apagar

Salvando fotografias4 Mpixel

1.

Se você desejar salvar fotografias com uma resolução de 4 Mpix, siga as
seguintes instruções dadas no capítulo 7.1.2. Pressione o botão de
configuração (15, figura 9) antes de transferir as fotografias ao seu
computador.
2.
Uma janela aparecerá na qual você poderá aumentar as fotografias.
3.
Selecione ‘Enlargement’ e clique ‘OK’.
4.
Quando as fotografias são transferidas no seu computador, elas serão
salvadas com uma resolução de 4 Mpix.
Esta função é destinada para melhorar a qualidade das fotografias imprimidas em
formatos maiores que 10 x 15 cm. Desde que as fotografias foram alargadas, elas
podem não parecer tão nítidas no computador. O resultado da fotografia impressa é
normalmente melhor. Apesar da resolução das fotografias ser 4 Mpix, elas não são
tão nítidas como as fotografias tiradas com uma câmara de resolução 4 Mpix (muito
mais caras).
17
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7.1.4

Usando a função live da câmara

Veja a figura 10 e a tabela abaixo para mais informações.
1.
Conecte a câmara ao seu computador.
2.
Selecione ‘Live’ (Ao Vivo) do menu da câmara (veja a figura 8). Pressione o
botão do menu para confirmar a sua escolha.
3.
Clique ‘Start -> Programs -> TRUST 732AV LCD Power Video -> Power
Video Manager’.
4.
Figura 10 aparecerá. A imagem será mostrada na tela.
5.
Se necessário, use os botões 5 e 6 para alterar a configuração. A freqüência
na Europa é 50 Hz. A imagem estará menos distorcida quando a função
‘Flicker filter’ for ativada. A melhor configuração para o ‘Bandwidth’ é 6.
6.
Pressione o botão gravar (1, figura 10).
7.
Uma janela aparecerá na qual você pode especificar se quer que a gravação
tenha um limite de tempo e a duração do mesmo. Você pode também alterar
a localização e o nome do arquivo.
8.
Clique ‘Save’. Uma janela aparecerá e indicará que a câmara está pronta
para ser usada (‘Capture’).
9.
Clique 'OK'. A gravação começará. Se você programar um limite de tempo, a
gravação se interromperá uma vez que o tempo estiver esgotado.
10.
Pressione o botão 2 (veja a figura 10) para parar a gravação. A gravação foi
feita com sucesso agora.
Item
1

Descrição
Iniciar gravação

2
3
4
5
6

Parar a gravação
Tela de status
Tirar uma foto
Formato do vídeo
Configuração do vídeo

7

Iniciar ou parar a
apresentação da
gravação
Mais configurações

8

11
12

Indicador para o modo
salvar
Indicador para o modo
live
Tela de vídeo
Esconder tela

13

Fechar

9
10

Função
Iniciar a gravação da imagem a qual será
visível na tela (11).
Para a gravação.
Indica o que o programa está fazendo.
Uma fotografia foi tirada da imagem atual.
Altera a resolução da imagem de vídeo.
Altera a imagem (por exemplo, a
claridade). Configura o filtro para 50 Hz
para uso na Europa. A configuração para a
banda pode ser reduzida para melhorar a
resposta do computador (fornece uma
qualidade de imagem mais pobre).
Pressione para parar a apresentação da
gravação se desejar transferir para o modo
salvar.
Aqui, você pode ligar e desligar o ‘Flicker
filter’. Ligue o filtro se partes da imagem
tremer.
Este indicador é aceso quando a câmara
está no modo salvar.
O indicador é aceso quando a câmara está
no modo ao vivo.
Mostra a imagem vista pela câmara.
Esconde a tela, mas não fecha o
programa. Ele é recomendado para parar
primeiro a imagem usando o botão 7.
Fecha o programa.

Tabela 12: Trust DV Power Video Manager usado no modo live. Use esta tabela
junto com a figura 10.
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7.1.5
1.
2.
3.
4.
5.

Abrindo fotografias ou clipes de vídeo salvadas
Se você desejar conectar a câmara (isto não é necessário), selecione o
modo ‘DV disk’ (veja a figura 7).
Clique ‘Start -> Programs -> TRUST 732AV LCD Power Video -> Power
Video Manager’.
Do lado direito da tela (12), role até a localização onde você quer salvar as
fotografias e gravações de vídeo.
As gravações serão visíveis como ícones.
Duplo-clique uma das gravações. A gravação será aberta no seu programa
de edição padrão ou no programa media player.

Dica:

Veja a função Help (Ajuda) fornecido junto com este programa para
mais informações detalhadas.

7.1.6

Método alternativo para transferência das gravações da
câmara

O TRUST 732AV LCD POWER VIDEO é visível no Windows como um disco
removível quando ele está no modo ‘Storage medium’ (veja a figura 7). Ele é usado
tão facilmente quanto mover um arquivo. Em contraste com as outras câmaras, esta
câmara não requer um driver separado (TWAIN). Baixe as fotografias usando ‘File –
Open’ ou copie-as no seu hard disk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nota:

7.2

Tire algumas fotografias.
Conecte a câmara no porte USB do seu computador usando o cabo USB
fornecido.
Espere por alguns segundos. O computador detectará a câmara e a tela de
LCD se acenderá.
Verifique se o modo ‘Storage medium’ foi selecionado (veja a figura 7). Ele
deve estar selecionado.
Abra ‘My Computer’.
Busque por ‘Removable Disk’ e abra-o. Uma pasta chamada ‘DCIM’ estará
visível. Se não, procure um segundo ‘Removable Disk’ e abra-o.
Duplo-clique a pasta ‘DCIM’. Uma pasta chamada ‘100media’ estará visível .
Duplo-clique a pasta ‘100media’ . Os arquivos estarão visíveis agora.
Copie todos os arquivos em um lugar adequado no seu hard disk (por
exemplo C:\My Recordings).
Você pode editar estas gravações agora se desejar.
Se você desejar aumentar as fotografias da câmara para uma
resolução de 4 Mpix, use o método descrito nos capítulos 7.1.2 e
7.1.3. O método descrito acima processa apenas uma resolução
máxima de 3.3 Mpix.

P T
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Você pode usar esta aplicação para resolver problemas com as fotografias como
olho-vermelho, fotografias tingidas, fotografias muito claras ou escuras, remover
objetos indesejados do fundo, etc. Você pode usar esta aplicação também para
projetar calendários e cartões.
Siga as instruções dadas abaixo:
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1.

Copie as suas fotografias no seu hard disk como foi descrito no capítulo
7.1.2 ou 7.1.6.
2.
Clique ‘Start – Programs – Ulead Photo Express 4.0 SE – Ulead Photo
Express 4.0 SE’. Figura 12 aparecerá. Você estará no modo ‘Browse’.
3.
Encontre a pasta contendo as suas fotografias no lado esquerdo da janela.
4.
Clique nesta pasta para ver os conteúdos. As suas fotografias serão visíveis
na janela principal como miniaturas.
5.
Selecione a fotografia que deseja editar e duplo-clique-a. Depois de alguns
segundos, a fotografia se tornará visível na janela principal. Você pode editar
a fotografia agora.
6.
Clique ‘Edit’ no topo da janela e selecione uma opção. As opções mais
comuns estão incluídas aqui.
7.
Clique ‘Save’ depois de editar a fotografia para salvar o resultado não
acabado.
Veja o manual de instruções deste programa e a Ajuda para mais informações.
Nota:

As fotografias são salvadas no formato JPEG para economizar espaço.
JPEG reduz o tamanho do arquivo removendo pequenos detalhes da
fotografia. Se você desejar editar as fotografias durante diferentes
sessões, use um formato diferente de arquivo do JPEG (por exemplo
TIFF) para evitar perda de qualidade como resultado de carregamento e
salvamento constante do formato JPEG.

Nota:

Visto que a edição não pode ser desfeita. É recomendado que faça uma
cópia das fotografias e editar apenas as cópias. Você pode sempre
voltar para as fotografias originais. É explicitamente recomendado fazer
um backup em um CD-ROM usando um CD-writer para proteger-se
contra falhas do computador.

7.3

Ulead Photo Explorer 7

Você pode usar o Ulead Photo Explorer 7.0 para baixar facilmente as fotografias no
seu computador. Uma curta descrição de como usar o Photo Explorer é dado
abaixo. Para uma descrição detalhada do Photo Explorer, veja a função Ajuda. Siga
as instruções abaixo para usar o TRUST 732AV LCD POWER VIDEO no Photo
Explorer.
1.
Conecte a câmara ao computador usando o cabo USB.
2.
Selecione o modo ‘Save’ no menu da câmara (veja a figura 7).
3.
Inicie o Ulead Photo Explorer.
4.
A janela principal aparecerá. A janela 'Set-up Internet Connection' pode
aparecer também. Clique no botão 'Skip for now' para fechar esta janela se
ela aparecer. A câmara Trust estará visível como um ‘Removable disk’ na
lista à esquerda da janela.
5.
Duplo-clique nela. A pasta ‘DCIM’ estará visível.
6.
Duplo-clique nela. A pasta ‘100media’ estará visível. Esta pasta contém as
suas fotografias.
7.
Duplo-clique nela. As suas fotografias se tornarão visíveis devagar. A janela
parecerá como a figura 13.
8.
Clique em uma das miniaturas na janela principal para editar, imprimir, etc. a
fotografia. Nota: se você editar a fotografia original as alterações não
poderão ser desfeitas.
9.
Use o ‘Digital Câmara Wizard’ (8ª opção à esquerda, símbolo câmara) para
transferir as suas fotografias ao seu computador. Você terá que usar o botão
‘Configura..’ uma vez para indicar onde as fotografias devem ser salvadas e
se elas devem ser renumeradas ou não.
10.
Veja a função Ajuda do programa para mais informações.
20

TRUST 732AV LCD POWER VIDEO
Nota:

O programa tem a opção para publicar as fotografias na Internet (se
voc6e tiver uma conexão à Internet). Isto é útil se você desejar mostrar
as suas fotografias aos seus amigos. Lembre-se de que qualquer um
poderá ver as suas fotografias então e que os administradores do site
tem o direito de usar as suas fotografias em propagandas. Em geral,
este é o caso freqüente com outros websites de compartilhamento de
fotografia e por parte é por isso que elas são gratuitas. Leia as
condições de uso primeiro. Sites de compartilhamento de fotografia
assim como www.pbase.com e www.photo.net não usam as suas
fotografias em propagandas ou outros usos.

7.4

VideoLive Mail

Use a figura 14 e a tabela 13 c junto com estas instruções. Para enviar e-mails
multimídia, você deve ter uma placa de som, alto-falantes e uma conexão de
Internet com um programa de e-mail. Um e-mail de vídeo pode ser facilmente feito e
mandado usando o VideoMail Wizard.
1.
Ligue a câmara ao computador usando um cabo USB.
2.
Selecione
3.
Inicie o programa clicando ‘Start -> Programs -> Cyberlink VideoLive Mail
4.0 -> VideoLive Mail’. Figura 14 aparecerá.
4.
Clique no botão ‘Recording wizard’ (botão 1). A janela ‘Select Mail Type’
aparecerá.
5.
Selecione ‘Message Containing Video and Audio’ e clique ‘Next’ para
continuar. A janela de ‘Video Quality Control’ aparecerá.
6.
Selecione ‘Video Quality’ e clique ‘Next’ para continuar. Use o valor
recomendado pelo programa.
7.
A janela ‘Recording wizard – Audio Quality’ aparecerá. Ajuste a qualidade
de áudio e clique ‘Next’ para continuar. Use o valor recomendado pelo
programa.
8.
A janela ‘Start to Record Video Mail’ aparecerá.
9.
Clique no botão ‘Record’ para começar a gravação.
10.
Fale o texto a ser gravado.
11.
Clique o botão ‘Stop’ para terminar a gravação.
12.
Clique o botão 'Next’ para continuar. A janela ‘Complete VideoLive Mail’
aparecerá. Nesta janela, selecione o seguinte:
‘Play’ para apresentar a gravação,
‘Save’ para salvar a gravação,
‘Mail’ para mandar a gravação por e-mail. Um arquivo *.exe será criado
contendo o código para abrir o arquivo. Isto é necessário para assegurar
que o recipiente veja a mensagem sem ter que instalar qualquer programa
extra.
13.
A janela de e-mail aparecerá. Você deve preenchê-la com um endereço de
e-mail.
14.
Clique ‘Send’.
15.
Clique ‘Finish’ para fechar o Wizard.
Dica:

Este programa possui várias funções e possibilidades. Para maiores
informações, por favor veja a função Help do programa.

1

Iniciar Recording
Wizard

Uma ferramenta útil para compor uma
correspondência de vídeo.

2

Configuração

Para alterar a configuração da câmara de vídeo
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e o microfone
3

Iniciar gravação

Inicia a gravação de áudio e vídeo.

4

Apresentar gravação

Apresenta a gravação de modo que você possa
checá-la.

5

Pausa

Pára de apresentar a gravação. A gravação
pode ser reiniciada do mesmo ponto.

6

Parar

Pára de apresentar a gravação. A gravação
começará do começo quando o botão play for
pressionado novamente.

7

Enviar
correspondência

Envia a mensagem por email.

8

Abrir um arquivo de
vídeo

Abre um arquivo gravado previamente.

9

Salvar um arquivo de
vídeo

Salva a gravação de vídeo corrente no seu
computador.

10

Volume do alto-falante

Ajusta o volume durante a apresentação.

11

Sensibilidade do
microfone

Ajusta a sensibilidade do microfone. A
sensibilidade não pode ser ajustada quando
estiver usando a câmara como um microfone.
Ele é ajustado então automaticamente.

12

Fechar

Fecha o VideoLive Mail.

13

Minimizar

Esconde a janela, apesar do programa
permanecer ativo.

14

Ajuda

Inicia a função Ajuda. Lhe fornece informação
sobre como usar o programa.
Tabela 13: Significado dos componentes inclusos no programa

7.5

DVD MovieFactory

Este programa pode ser usado para compor rapidamente um filme de vídeo e tornálo adequado para ser salvado em um CD-ROM ou DVD. Você precisa de um CDwriter ou um DVD-writer para salvar o vídeo no disco. Você pode enviar também o
arquivo via Internet. Se você tiver um CD-writer ou um DVD-writer, você pode criar
CD-ROMs e DVDs que podem ser mostrados na maioria das casas dos usuários de
DVD.
1.
Inicie o programa clicando no ‘Start -> Programs -> ULEAD DVD
MovieFactory SE -> ULEAD DVD MovieFactory SE’. Uma janela aparecerá
onde você deve escrever o país onde você está localizado ou o sistema de
vídeo.
2.
Selecione a opção de baixo e depois selecione ‘PAL’.
3.
Clique no 'OK'. A janela principal aparecerá. Aqui você pode selecionar
‘Capture Video’ para gravar diretamente de um camcorder, ‘Author Menu’
para compor o filme do vídeo e ‘Burn Disc Images’ para salvar o resultado
final em um CD-ROM ou um DVD (veja a figura 15).
4.
Selecione ‘Capture Video’. Uma janela nova aparecerá.
5.
Selecione o tab ‘Edit’. Os clipes de vídeo da câmara podem ser adicionados
agora.
6.
Clique no ícone da pasta no canto esquerdo debaixo da janela. Encontre os
arquivos que quiser incluir no filme de vídeo. Eles também podem ser lidos
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Dica:

diretamente da câmara. Para isso, conecte a câmara e selecione ‘DV disk’
(veja a figura 7).
Selecione os arquivos de vídeo a serem usados e clique ‘Open’. Os clipes de
vídeo estarão visíveis na janela como ícones.
Selecione um clipe de vídeo clicando nele e veja-o para se certificar de que
é o videoclip correto.
Se você desejar, encurta os fragmentos diminuindo o comprimento da linha
verde embaixo do vídeo usando as barras de deslizamento.
Coloque todos os fragmentos na ordem correta clicando neles e arrastandoos para a lugar certo. Você completou agora a edição.
Selecione todos os fragmentos a serem incluídos no filme final clicando em
cima deles enquanto estiver pressionando a tecla CTRL do seu teclado.
Clique no botão ‘Make Movie’ (botão debaixo dos 4 botões no canto superior
esquerdo). Uma lista de formatos de vídeo aparecerá (veja a figura 16). A
escolha do formato de vídeo depende do seu uso. Selecione VCD 352 x 288
(PAL) se ele for salvado em um CD-ROM que será apresentado em um
player doméstico ou selecione DVD 720 x 567 baixa qualidade (PAL) se ele
for salvado em um DVD. Selecione os formatos WMV se o vídeo for usado
em um website. Considere selecionar MPEG-2 352 x 240 baixa qualidade
NTSC se o video for apresentado apenas em um computador. Depois de
selecionar um formato, uma janela aparecerá na qual você pode especificar
o nome do arquivo e uma localização para o resultado final.
Insira um nome e especifique uma pasta para onde salvar o arquivo.
Clique ‘Save’. Todos os fragmentos de vídeo serão juntados e convertidos
no formato escolhido.
Espere até que a conversão do arquivo seja completado. Isto pode levar
mais tempo do que mostrar o filme (particularmente o formato MPEG-2 /
DVD). Depois do arquivo estar convertido, um clipe extra estará visível com
um ícone CD encima. Este é o filme inteiro. A janela ‘Export’ estará visível
agora.
Apresente o arquivo inteiro para ver se ele está correto.
Se a intenção for apenas em criar um arquivo de vídeo, você terminou
agora. Continue se ele tiver que ser salvado em um CD-ROM ou DVD, ou se
ele tiver que ser enviado via e-mail.
Selecione a opção na qual o filme é pretendido. As seguintes instruções
assumem o seu desejo de fazer um VCD (VideoCD).
Clique ‘Create VCD title’. Uma janela nova aparecerá.
De-selecione ‘Create scene selection menu’ para fazer um VCD de padrão
simples.
Clique ‘Next’. Uma janela teste aparecerá na qual você pode testar o título
para ver se ele será mostrado totalmente ou se ele funciona.
Clique ‘Next’. Uma janela aparecerá na qual você pode copiar o arquivo em
um CD-ROM.
Siga as instruções da tela para copiar o arquivo em um CD-ROM.
As instruções dadas acima são apenas uma breve descrição das
opções do programa. Veja o arquivo Help por informações mais
detalhadas (pressione F1). Por exemplo, se é possível tornar o seu
VCD mais acessível com um menu extra de seleção (formato VCD
2.0).
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7.6

Usando a câmara como um webcam (NetMeeting)

Isto está incluído na sua versão de Windows. Você pode baixar a mais nova versão
do NetMeeting indo para www.microsoft.com e buscando sob as palavras ‘download
netmeeting’. Versão 3 está incluída no CD-ROM (\netmeeting).
1.
Assegure-se de que você tem uma conta de Internet instalada e que os seus
alto-falantes e microfone estejam conectados antes de iniciar o NetMeeting.
2.
Conecte a câmara no seu computador.
3.
Selecione o modo ‘Live’ (Ao Vivo) no menu da câmara (veja a figura 8).
4.
Inicie o NetMeeting (Start -> Programs -> Accessories -> Internet Tools ->
NetMeeting)
5.
Duas janelas serão abertas, o NetMeeting e a sua conexão Dial-up (de
discagem)
6.
Preencha o nome do usuário e a senha e clique 'Connect' para ligar à
Internet. Uma janela ‘Dial Up Connection’ aparecerá se você usar um
gateway externo, um cabo, modem ou ADSL.
7.
Uma vez que a conexão for estabelecida com a Internet, apenas a janela de
NetMeeting permanecerá visível. A janela de ‘Dial-up Connection’
desaparecerá.
8.
Um número de configurações devem ser feitas apenas uma vez.
Vá para ‘Tools -> Options…’ e clique no tab de ‘Video’
9.
Para prevenir uma imagem espelho da sua câmara, não selecione ‘Show
mirror image in preview video window’. Configurações da imagem, assim
como o tamanho e qualidade, podem ser também alteradas nesta janela.
Clique no 'OK' para salvar as novas configurações e retornar à janela de
início do NetMeeting. As configurações foram completadas agora.
10.
Clique 'View' na janela de NetMeeting e selecione 'My Video (New Window)'.
Uma janela extra ('My Video') será aberta
) para ligar a sua imagem corrente de vídeo.
Clique no botão ‘Play’ (
Esta imagem será visível também pela pessoa com quem estabelecer uma
conexão NetMeeting.
12.
Você está pronto para estabelecer uma conexão NetMeeting. Clique no
ícone de lista telefônica do NetMeeting. Uma janela nova aparecerá.
13.
Na barra de endereço, escreva ‘ils server name’ (por exemplo,
ils.worldonline.nl) e clique ‘Enter’.
14.
Duplo-clique em uma pessoa da lista. Uma conexão NetMeeting será
estabelecida.
A pessoa pode não desejar estabelecer uma conexão contigo, porque esta pessoa
pode estar se comunicando com outra pessoa. Se este for o caso, selecione outra
pessoa da lista. Você pode encontrar ‘ils servers’ na Internet. Um exemplo é :
http://www.netmeetinghq.com. Para mais informações ou soluções aos problemas,
clique na janela de início ‘Help’ do NetMeeting. Ela contém uma descrição de todas
as funções disponíveis do NetMeeting.
11.

Microsoft começou a fechar os seus servidores ILS. Isto significa que você será
apenas capaz de usar o via MSN Messenger (um programa de mensagem
instantânea), que está incluído na maioria das versões de Windows. Você deve
registrar-se com a Microsoft (para obter uma senha) antes deste programa
funcionar. Veja a função MSN Messenger Help por instruções em como se registrar.
Outras organizações possuem servidores ILS ativos que podem ser usados.
Nota:
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Quando usar o NetMeeting e MSN Messenger, você pode contatar as
pessoas que possuem opções diferentes de você. Não permita que
crianças usem estes programas sem supervisão.
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Dica:

7.7

A imagem é geralmente mais nítida se a configuração macro estiver
ligada quando usar a câmara para conferência de vídeo (veja o
capítulo 4.6.5).

Webcam & Internet

A câmara pode ser usada também como um webcam, por exemplo, na sua página
de Internet.
Um número de sites informativos sobre webcams são dados abaixo:
http://www.camarades.com
http://www.teveo.com
Nestes sites, você pode baixar o software que poderá usar para enviar imagens ao
vivo de vídeo pela Internet.
Por favor refira-se aos sites sobre os assunto por informações em como instalar e
usar o software.

P T
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8

Tabela de Problemas
Método
1.
Leia as soluções dadas abaixo.
2.
Verifique os FAQ mais novos, manuais de drivers e
instruções na Internet (www.trust.com/13427)

Problema
O Windows não
detecta um
dispositivo novo
depois de
conectar a
câmara.

Onde é que eu
encontro o
número de série
do VideoLive
Mail?
Mensagem de
erro ‘Capture
device was not
detected’ é
mostrado.

O erro de
mensagem ‘Fail
connect to
device, please try
again’ é
mostrado depois
de abrir o Câmara
Manager. A janela
se abre, mas eu
não posso obter
os arquivos da
memória da
câmara.
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Causa
O porte USB do
computador não
funciona.

A câmara não foi
conectada em um
porte USB.
A câmara foi
conectada em um hub
USB que não tem
uma fonte de força.
Ele está imprimido na
caixa ou envelope do
CD.

A câmara não foi
conectada em um
porte USB.
A câmara está no
modo ‘DV disk’.
A câmara foi
conectada em um hub
USB que não possui
uma fonte de força.
Windows 98 ou
Windows 95 é usado.
O porte USB não
funciona
corretamente.
A câmara não foi
conectada ao
computador.
Os drivers não foram
instalados
corretamente.

!

Solução possível
Verifique as configurações do seu
porte USB. Para mais informações
veja
www.trust.com/customercare/help/u
sb.
Conecte a câmara em um porte
USB
Conecte a câmara em um hub USB
o qual possui uma fonte de energia
ou à um porte USB no seu
computador.
Encontre o CD-ROM original e olhe
na caixa ou envelope.

Conecte a câmara em um porte
USB.
Configure a câmara no modo ‘Live’
(Ao Vivo) (veja a figura 8).
Conecte a câmara em um hub USB
o qual possua uma fonte de força
ou em um porte USB no seu
computador.
O software funciona apenas em
Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000 e Windows XP.
Teste o porte USB usando um
dispositivo diferente ou veja a
tabela de problemas do USB no
www.trust.com.
Conecte o cabo USB.

Desinstale os drivers, remova o
cabo USB e reinstale os drivers.

TRUST 732AV LCD POWER VIDEO

A câmara está
marcada com um
ponto de
exclamação ‘!’ no
Device Manager.

O modo webcam
da câmara não
funciona. O PC
tem uma placa de
captura de TV.

A câmara não faz
nada.

Os drivers não foram
instalados
corretamente.
O porte USB não
funciona
corretamente.
A câmara foi
conectada em um hub
USB o qual não
possui uma fonte de
força.
Há um conflito entre a
câmara e a placa de
TV.

As pilhas foram
colocadas
incorretamente.
A câmara está
conectada ainda no
seu computador.
A câmara está
desligada.
As pilhas estão
esgotadas.

A câmara não
reage, apesar das
pilhas estarem
carregadas.
A câmara se
desliga sozinha
de repente.

A câmara não
pode ser ligada
ou desligada
imediatamente.

A câmara deve ser
reconfigurada.

Pilhas NiCd são
usadas.
A câmara não foi
usada por mais de 1
minuto.
A força das pilhas
está baixa.
O botão do modo não
foi pressionado longo
o suficiente.
As pilhas estão
esgotadas.

Instale os drivers antes de conectar
a câmara.
Teste o porte USB usando um
dispositivo diferente ou veja a
tabela de problemas do USB no
www.trust.com.
Conecte a câmara em um hub USB
o qual possui uma fonte de força
ou em um porte USB do seu
computador.
Faça o seguinte.
1) Remova a placa de captura de
TV.
2) Reinstale a câmara.
3) Reinstale a placa de captura de
TV.
Se isso não funcionar, tente
reinstalar os drivers para a placa de
TV.
Recoloque as pilhas (veja o
capítulo 4.3).
Desconecte o cabo USB. A câmara
não pode ser operada quando ela
estiver conectada em um
computador.
Ligue a câmara (veja o capítulo
4.4).
Substitua as pilhas. Isto pode ser
testado conectando a câmara no
porte USB. Alguma coisa pode
aparecer na tela de LCD da
câmara.
Desconecte o cabo USB e remova
as pilhas da câmara. Recoloque as
pilhas depois de aproximadamente
10 minutos.
Use pilhas alcalinas ou NiMH
recarregáveis.
Ligue a câmara novamente.

Substitua as pilhas.
Pressione o botão por pelo menos
5 segundos.

Substitua as pilhas.
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A imagem da
webcam não está
clara.

As gravações não
estão nítidas
(confusa).

Nenhuma
fotografia foi
tirada quando o
botão de
exposição foi
pressionado

Não há conexão
com o
computador.
A câmara não dá
uma imagem na
aplicação
(webcam).

28

Uma resolução baixa
é usada.
O objeto sendo
filmado está muito
perto.
A câmara foi movida
durante a filmagem.
A configuração macro
ainda está
selecionada enquanto
a distância do objeto
está a um número de
metros longe.
A distância do objeto
está perto demais.

Há iluminação
insuficiente.
A câmara está
ocupada gravando o
vídeo ou áudio.
O menu da câmara
está ativa.
A memória está cheia.

A câmara ainda está
ocupada salvando a
fotografia anterior. O
LED está ligado.
A câmara foi
conectada
incorretamente.
Outra aplicação é
aberta e está usando
a imagem da câmara.

Selecione o formato do vídeo (320
x 200) (veja o capítulo 7.1.4).
Selecione a configuração macro
(veja o capítulo 4.6.5).
Tente segurar a câmara firme ou
use o estrado.
Desligue a configuração macro
(veja o capítulo 4.6.5).

Aumente a distância do objeto a
ser fotografado ou selecione a
configuração macro (veja o
capítulo 4.6.5).
Melhore a iluminação.
Pare a gravação.

Desligue o menu (veja o capítulo
4.5).
Transfira as fotografias para o seu
computador e apague-os da
memória. Você pode tirar muito
mais fotos usando uma placa CF..
Pergunte o seu revendedor.
Espere até que o LED se apagar.

Reconecte os cabos.

Feche as outras aplicações
primeiro antes de começar o
programa de teste.
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Uma gravação ao
vivo fornece uma
imagem fora do
lugar e as cores
erradas.

As fotografias
estão
descoloridas no
monitor quando
são imprimidas.

Uma versão mais
antiga de DirectX foi
instalada.

Os drivers para um
webcam antigo ainda
estão instalados.
Mais de um monitor
foi configurado para
uso no desktop.
Os drivers VGA
precisam ser
atualizados.
Se uma resolução
muito alta de VGA for
usado (por exemplo,
1600 x 1200), é
possível que haja
memória insuficiente
para uma
sobreposição de
vídeo.
A iluminação do fundo
não é branca.
O monitor não foi
conectado
corretamente.

A impressora foi
configurada
incorretamente.
Uma impressora inkjet
tem um cartucho de
tinta bloqueado.
O papel usado está
adequado para
imprimir fotografias.
As imagens do
vídeo estão
trêmulas.

A câmara grava 10
imagens por segundo.
Isto é menos do que
um camcorder.

O DirectX 8.0 foi incluído no Trust
CD-ROM. Ele é instalado
automaticamente quando os
drivers são instalados. Reinstale os
drivers.
Encontre estes drivers e
desinstale-os (veja o capítulo 5.1).
Selecione um monitor
(Configuração de monitor
Windows) e tente novamente.
Baixe novos drivers VGA ou
contate o fornecedor da sua placa
VGA.
Programe a sua placa VGA para
uma resolução menor e cor (por
exemplo, 800 x 600 / cores 16
bits).

Altere a iluminação. Se isto não
ajudar, use o Photo Express para
editar a cor.
Compare a fotografia com as
outras fotografias (por exemplo, na
Internet) onde as cores estão
corretas. Ajuste o seu monitor
corretamente (veja o manual de
instrução fornecido com o seu
monitor).
Se as fotografias parecerem boas
no seu monitor, verifique a
configuração da sua impressora.
Veja o manual de instrução
fornecido com a sua impressora
em como testá-la e resolver
qualquer problema.
Use o papel original da impressora
do seu fabricante para um
resultado mais confiável.
Mova a câmara devagar ou use um
estrado. As gravações estarão
mais estáveis.
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As gravações de
vídeo contém
bastante ruído
(neve).

Há luz insuficiente.

Melhora a luz ou seleciona uma
localização diferente.

O som está muito
baixo.

A distância da fonte
de som é muito
grande.

Mova mais perto.

O volume do alto
falante do computador
está muito baixa.

Aumente o volume do alto falante.

O microfone está
bloqueado.

Certifique-se de que os seus
dedos não obstruam o microfone
(5, figura 1).
Formate a placa CF de modo que
ela esteja completamente vazia
(Menu da câmara menu 8, figura
2).

Um número
menor de
gravações do que
o esperado são
salvados na
placa CF.

A placa CF não
pode ser usada.

A placa não estava
vazia. A placa CF já
contém gravações de
outras câmaras.
As gravações contém
muitos detalhes ou
ruído.

A placa CF foi
formatada no formato
errado.
A placa não foi
colocada no
compartimento firme o
suficiente.

Pressione-o firmemente no
compartimento. A placa deve
projetar-se da câmara.

A câmara funciona,
mas não é visível.

Tire algumas fotografias. Remova
a placa da câmara. Se o número
das gravações mostrado for zero,
então a placa CF funciona
corretamente.
Tente usar a placa em uma
câmara diferente ou use uma placa
diferente.

A placa está
defeituosa.
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Se eles contém ruído, escolha um
lugar com mais luz. Se eles
contém muito detalhe, é normal
que menos fotografias ou vídeo
clipes possam ser tirados.
Formate a placa CF na câmara.
(Menu da câmara 8, figura 2). Não
formate-o em um leitor de placa.
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A conexão da TV
não funciona.

Os cabos não foram
conectados
corretamente.
A câmara está
desligada.

Conecte os cabos corretamente.
Amarelo é para o sinal de
imagem e branco para o sinal de
som.
Ligue a câmara.

A câmara foi conectada
ao computador.

Desconecte a câmara do
computador.

As fotografias
não encaixam
corretamente na
moldura da
fotografia. Barras
brancas estão
sempre visíveis.

A maioria dos quadros
de fotografia são feitos
para um formato 3:2
usado em fotografias
tradicionais.
CâmaraCâmaras
digitais usam um
formato 4:3.

Selecione um quadro diferente de
fotografia ou use a função ‘Crop’
no Photo Express fornecido com
a câmara para alterar o tamanho
para encaixar no quadro.

Há ruído nas
fotografias ou as
fotografias estão
muito escuras.
As fotografias
estão
superexpostas

As fotografias tiradas
estão em ambientes
escuros.

Certifique-se de que haja luz o
suficiente.

O contraste no objeto é
muito grande.

Altere a iluminação ou tire a
fotografia mais perto ou mais
longe.
Tire as fotografias na sombra.

O problema não
está listado aqui.

Eu comprei uma
placa CF nova e
agora a tela
apenas mostra
‘por favor
aguarde’ por um
longo tempo
depois de ligado.

As fotografias foram
tiradas em lugar
ensolarado.
Verifique a Internet
pelas últimas
atualizações da Tabela
de Problemas da
câmara.
A placa está sendo
formatada.
A placa contém
informação
incompatível.

A placa não é
compatível.

A placa não foi
colocada propriamente.
Placa defeituosa.

Vá para o
www.trust.com/customercare/help
/câmara

Quando inserida pela primeira
vez, a câmara deve levar até 3
minutos para formatar a placa.
Quando ela permanece nesta
condição por mais de dois
minutos, a placa é incompatível.
Tente formatar em um leitor de
placa externo (se você tiver um).
Tente outra marca. Pretec e
Ridata devem funcionar. Esteja
consciente de que placas
‘Apenas USB’ são mais baratas,
mas possuem um controlador
mais básico o qual não é
compatível com a sua câmara.
A placa não deve sobressair.
Tente empurrá-la para dentro
gentilmente.
Teste –a experimentando a placa
em outra câmara ou no leitor de
placa.
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Eu preciso de
mais luz. Onde é
que eu posso
comprar um flash
externo?
Como eu uso o
zoom?
Quando eu
seleciono o modo
‘Live’ (Ao Vivo),
ele pisca por um
momento e
depois volta para
o modo ‘DV’.
Eu não posso
encontrar onde
selecionar o
modo ‘Life’ e ‘DV
Disc’.

No Windows 2000
ou Windows XP,
a câmara
continua
instalando toda
vez que eu a
conecto.
Vídeo gravado
não é mostrado
no PC.
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O flash externo não é
compatível com a sua
câmara.

Use uma lâmpada criada para
gravação de vídeo. A sua loja de
fotografia deve ser capaz de
fornecê-la.

Esta função não é
suportada pela câmara.
A seleção não foi
confirmada.

Mova mais perto ou mais longe
do objeto.
Depois de selecionar o modo
‘Live’ (Ao Vivo), você terá que
empurrar o seletor para confirmar
a seleção.
Conecte a câmara diretamente
ao computador.

A câmara foi conectada
em um hub USB não
alimentado por energia
ou em um hub USB
incompatível.
A câmara não está
conectada ao
computador com o
cabo USB.
A apresentação foi
desligada.
A câmara foi conectada
em um hub sem força
ou incompatível.
Você cancelou
acidentalmente a
instalação dos drivers.

CODEC de vídeo
ausente.

Conectar.

Ligue o LCD com botão ao lado.
Conecte a câmara diretamente
ao computador.
Siga todos os passos na tela.
Responda ‘Yes’ ou ‘Continue
Installation’ o aviso sobre os
drivers Windows não assinados.

Tente (re)- instalar o Microsoft
Media Player. Baixe-o do
www.microsoft.com quando
necessário. Certifique-se de que
os drivers da câmara estão
instalados.
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Eu comprei uma
placa CF nova e
agora a tela
mostra apenas
‘por favor
aguarde’ por um
longo tempo
depois de ligado.

A placa está sendo
formatada.
A placa contém
informação
incompatível.

A placa não é
compatível.

A placa não foi
colocada propriamente.
Placa defeituosa.

Quando colocada pela primeira
vez, a câmara leva no máximo 3
minutos para formatar a placa.
Quando está nesta condição
mais tempo do que dois minutos,
a placa é incompatível. Tente
formatar em um leitor de placa
(se você tiver um).
Tente outra marca Pretec e
Ridata devem funcionar. Esteja
consciente de que placas ‘USB
only’ , são mais baratas mas
possuem um controlador mais
básico que não é compatível com
a sua câmara.

A placa não deve sobressair.
Tente empurrá-la para dentro
mais firmemente.
Teste a placa em outra câmara
ou leitor de placa.
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Eu conectei a
câmara pela
primeira vez, mas
o Windows ainda
me pede arquivos
que não posso
encontrar.

Software não instalado.

Alguns arquivos estão
localizados no CD
original do Windows,
não no Trust CD.
O Windows foi
atualizado de uma
versão prévia e o
componente Windows
de dados está
incorreto. (Windows
98Se, ME)

Instale os drivers primeiro, depois
conecte a câmara. Também para
o Windows XP.
Arquivos como USBxxx.sys, são
parte do Windows. Use o CD
original do Windows.
Isto causará falha do Windows
para encontrar arquivos, mesmo
com o CD do Windows inserido.
Tente o seguinte:
1)
Procure por arquivos no
\windows ou
\windows\system32
folders e aponte nesta
localização quando
encontrá-la.
2)
Copie os arquivos de
outro computador
(operante) com a mesma
versão e linguagem do
Windows.
3)
Use uma instalação limpa
do Windows, não atualize
de uma versão prévia.
4)
Veja o
www.microsoft.com em
como extrair arquivos
manualmente de um
arquivo CAP e em que
arquivo CAP os arquivos
que você precisa estão
localizados.

Se você ainda tiver problemas depois de tentar estas soluções, por favor contate
um dos Trust Customer Care Centers (Centros de Cuidados ao Consumidor Trust).
Você pode encontrar mais informações atrás deste manual de instruções. Por favor
tenha as seguintes informações disponíveis:
•
O número do artigo. Este é 13427.
•
Uma boa descrição do quê não funciona.
•
Uma boa descrição de quando o problema ocorre.
•
Informações sobre o seu computador: a versão Windows e o idioma
•
Informações sobre dispositivos que foram instalados assim como scanners,
outras câmaras, webcams, placas de TV, dispositivos de edição de vídeo, etc.
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−
−
−
−
−

−
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Condições de garantia
Os nossos produtos possuem uma garantia de fabricação de dois anos
efetiva a partir da data de compra.
Se houver uma falha, retorne o produto ao seu revendedor e inclua uma
explicação da falha, prova de compra e todos os acessórios.
Durante o período de garantia, você receberá um modelo parecido, se
houver um disponível. Se nenhum produto estiver disponível, o seu produto
será reparado.
Por favor contate o nosso balcão de ajuda por componentes ausentes,
assim como manual de instrução, software e outros componentes.
A garantia se tornará inválida se o produto for aberto, se houver danos
mecânicos, se o produto não for usado adequadamente, se alterações forem
feitas no produto, se o produto for reparado por terceira parte, em caso de
negligência ou se o produto for usado para um propósito outro senão o
pretendido originalmente.
Excluído da garantia:
−
Danos causados por acidentes ou desastres, assim como incêndio,
inundação, terramoto, guerra, vandalismo ou roubo.
−
ncompatibilidade com outros hardware/software não indicados nos
requerimentos mínimos do sistema.
−
Acessórios assim como pilhas, fusos (se aplicável).
Sob nenhuma circunstância o fabricante será responsável por qualquer dano
conseqüente, inclusive perda de lucros ou outras perdas comerciais
resultantes do uso deste produto.
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