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Introdução

Este manual de instruções destina-se aos utilizadores da TRUST 922Z
POWERC@M OPTICAL ZOOM. Este produto pode ser utilizado para (1) tirar uma
fotografia; (2) tirar uma fotografia em grande plano (macro); (3) filmar um segmento
de vídeo.
A capacidade da memória integrada da câmara é de 16MB e pode ser facilmente
expandida utilizando um cartão SD (Secure Disk) ou MMC (Multi-Media Card).
Dado que está equipada com um ecrã LCD TFT de 4 cm, o utilizador pode visualizar
imediatamente a fotografia que tirou ou alterar rapidamente as definições da câmara.
A gestão inteligente do consumo de energia, combinada com uma bateria
recarregável Li-Ion proporciona-lhe horas de funcionamento adicionais para registar
os momentos maravilhosos da sua vida.
Com a TRUST 922Z POWEC@M, tem nas mãos num mundo novo!
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Segurança

Antes de utilizar, leia atentamente as instruções seguintes.
A câmara não requer qualquer tipo de manutenção especial. Utilize um pano
macio e ligeiramente húmido para limpar o revestimento, quando este apanha
pó.
Mantenha o vidro da lente limpo.Utilize um cotonete para limpar a lente. Se
necessário, utilize um produto de limpeza especial para lentes. Não utilize um
tipo diferente de produto de limpeza. Poderá adquirir o líquido de limpeza da
câmara em lojas de fotografia.
Não utilize substâncias agressivas como, por exemplo, querosene, para
limpar o dispositivo. Estas substâncias poderão danificar o material.
Não mergulhe o dispositivo em substâncias líquidas. Qualquer imersão
poderá ser perigosa e danificar o dispositivo. Não utilize este dispositivo perto
de água.
Não tente reparar nem abrir este dispositivo.
A lente da câmara é um componente de precisão e pode quebrar-se se cair,
devendo ser prestada especial atenção quando é utilizada.
Não aponte a câmara para o sol durante um prolongado período de tempo,
uma vez que pode danificar o sensor.
A exposição do ecrã LCD à luz solar directa durante um período de tempo
prolongado poderá causar avarias.
Utilize apenas uma bateria adequada ou um adaptador de corrente AC
(5VDC, 2A) para esta câmara; caso contrário, pode provocar um incêndio.
Antes de utilizar, carregue totalmente a bateria. Para melhorar o desempenho
da bateria, remova-a da câmara quando não está a ser utilizada e mantenhaa afastada do calor.
A bateria deve ser inserida no respectivo compartimento com os lados "+" e "" virados para o lado correcto.
Nunca exponha a bateria ao fogo. A bateria pode explodir.
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Aprovação
Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições
relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de
Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/13788/ce.

Peças e Explicação

Veja a Fig. 1,
Item

Descrição

1

Gancho da alça de
pulso

Função
Ponto de fixação para a alça de pulso da
câmara.

2

Flash

O flash integrado proporciona mais luz
para o objecto a ser fotografado.

3

Visor

O visor é igualmente utilizado para
determinar a dimensão e posição do
objecto da fotografia.

4

LED da Focagem
Automática

Utilizado para a função interna de
focagem automática. Passa a vermelho
quando tira fotografias no escuro.

5

LED do Temporizador

O LED pisca quando o temporizador de
10 segundos está em contagem
decrescente.

6

Lente de Zoom

Captura o objecto a ser fotografado.

7

Microfone

Utilizado para gravar som áudio.

Tabela 2: Funções na parte frontal da câmara
Veja a Fig. 2,
Item

Descrição

Função

1

LED de alimentação da
Câmara (superior)

- Verde quando a câmara está ligada.

LED de focagem
(inferior)

- Verde permanente: pronto a fotografar.
A piscar a verde: focagem automática:
Vermelho: a focagem automática
falhou, ajuste as definições
para o objecto.

2

Botão de visualização

Mudar o modo de visualização do ecrã
LCD.

3

Botão de Zoom

Reduzir o zoom da fotografia. (Pode ser
utilizado para fazer com que a fotografia
pareça ser tirada de longe).
Aumentar o zoom da fotografia. (Pode
ser utilizado para fazer com que a
fotografia pareça ser tirada de perto).

4

Botão OK de 5 vias

Quando entrar no modo do menu, utilize
este botão para seleccionar a função do
menu que deseja.
Prima OK para confirmar a selecção.
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Item

Descrição

Função

5

Botão de selecção do
menu

Abre/Fecha o menu quando a câmara se
encontra no modo de Captura ou de
Reprodução.

6

Entrada DC e Conector
USB

Entrada DC, para o adaptador opcional
(5V, 2A). Esta entrada serve apenas para
alimentar a câmara, não serve para
carregar a bateria.
USB, para estabelecer uma ligação a um
PC utilizando o cabo USB fornecido.

7

Ecrã LCD

Para visualizar as fotografias ou vídeos.
Pode ser utilizado como visor.
Para visualizar as definições da câmara e
os menus.

8

Visor

O visor é utilizado para determinar a
dimensão e posição da fotografia.

Tabela 3: Funções na parte posterior da câmara
Veja a Fig. 3,
Item

Descrição

1

Botão de Alimentação

Função
Liga (On) e desliga (Off) a câmara.

2

Disparador

Prima este botão para tirar uma
fotografia. Este botão é igualmente
utilizado para iniciar e interromper a
gravação de um segmento de vídeo.

3

Selector de Modo

Selector do modo de funcionamento da
câmara.
- Modo de Vídeo (

)

- Modo de Fotografia (
- Modo de Reprodução (
- Modo Macro (

)
)

)

- Modo de configuração DSC (
4

Coluna

)

Reprodução do som áudio do vídeo.

Tabela 4: Funções na parte superior da câmara
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Veja a Fig. 4,
Item

Descrição

Função

1

Ligação de acoplagem

Ligação de acoplagem para o suporte
opcional.

2

Compartimento da
bateria e do cartão SD

Local de inserção da bateria ou do cartão
de memória.

Tabela 5: Funções na parte posterior da câmara
Nota:

A fotografia é registada pela lente mas não pelo visor. Quando utiliza o
zoom digital, a imagem pode ser diferente da que vê no visor.

Veja a Fig. 7,
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Ite
m

Descrição

Função

1

Proteger a imagem

Em modo de reprodução, para proteger
imagens/vídeos de serem eliminados
(mova o botão OK para cima).

2

Temporizador

Para tirar automaticamente uma
fotografia através do temporizador (mova
o botão OK para a direita uma vez!).

3

Disparo contínuo

Para tirar fotografias contínuas premindo
o disparador uma vez (mova o botão OK
duas vezes para a direita!).

4

Eliminar imagem

Em modo de reprodução, para eliminar
as imagens guardadas (mova o botão OK
para baixo).

5

Definições do flash

Quando tirar uma fotografia, para activar
ou desactivar o flash (mova o botão OK
para a esquerda).

Tabela 6: Significado dos ícones em redor do botão OK
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5.1

Instalar a bateria
Para carregar a bateria
1.

Retire a bateria da câmara (ou da caixa se for a primeira utilização).

2.

Coloque a bateria no carregador fornecido.

3.

Ligue a alimentação AC no carregador de forma a que se inicie a
carga da bateria.

Nota:

Recomenda-se que carregue uma bateria nova durante mais de 8
horas.

Nota:

Se ligar a alimentação sem colocar uma bateria no carregador, o LED
no carregador passa a "verde".

Nota:

Se ligar a alimentação e colocar a bateria no carregador, o LED no
carregador pode ficar "verde" quando a bateria estiver totalmente
carregada ou ficar "vermelho" enquanto estiver a carregar.

Aviso:

Se o LED no carregador piscar a vermelho e verde após colocar a
bateria no carregador, isso significa que a bateria está totalmente
carregada. Pare o processo de carga.

Aviso:

Se não se acender nenhum LED quando a alimentação AC estiver
correctamente ligada, o carregador ou bateria estão avariados.

Aviso:

Se a bateria não for nova e tiver sido carregada durante mais de 4
horas mas o LED permanece "vermelho". Pare o processo de carga,
uma vez que isso indica que a bateria está avariada.

5.2

Introduzir a bateria

Consulte o ponto 2 ou a Fig. 5 do guia de instalação rápida.
Nota:
4

Certifique-se de que a câmara se encontra desligada.
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Quando a câmara é ligada, o indicador de pilhas será apresentado na parte inferior
do ecrã LCD.
Bateria carregada.
Bateria meio carregada.
Bateria quase sem carga.
Bateria vazia. Recarregue a
bateria.
Tabela 1: Estado da bateria no ecrã LCD
Nota:

A bateria deve ser removida caso a câmara não seja utilizada durante
um prolongado período de tempo. Isto poupará a capacidade da
bateria.

Nota:

É normal que a estrutura da câmara fique quente durante a utilização
da câmara.

Nota:

Após a inserção/remoção da bateria, terá de acertar a data e a hora.
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Tirar fotografias e filmar

6.1 Tirar fotografias
Consulte o ponto 3 do guia de Instalação Rápida
Nota:

A câmara possui uma gestão inteligente da energia e, quando não a
utiliza durante alguns minutos, esta desliga-se automaticamente.

Nota:

O LED de alimentação da câmara (1, Fig. 2) fica verde quando está
ligada e desliga-se quando a câmara está desligada.

6.2 Aproximar/Afastar a imagem
A câmara possui um zoom óptico de 3x e um zoom digital de 4x. A barra de zoom
encontra-se no lado esquerdo do ecrã LCD, indicando o estado do zoom enquanto
os botões de zoom são premidos. A barra de zoom dispõe de 5 níveis de ampliação
do zoom óptico (f0 ~ f6), de W (panorâmico) a T (grande plano). A lente de zoom
pode estender-se e retrair-se automaticamente. Se mantiver o botão de zoom
premido, a barra de zoom possui 8 níveis adicionais de ampliação digital (0,5x/cada),
de T (grande plano) a 4x (4x zoom Digital).
1. Quando tiver alinhado o objecto no ecrã LCD, prima o botão de mais ou
menos zoom para seleccionar a distância preferida.

P T

2. A fotografia pode ser ampliada até 12 vezes o seu tamanho original.
Abaixo encontra-se uma tabela que apresenta o zoom digital que pode
utilizar quando tira fotografias a uma determinada resolução.
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Resolução

Zoom digital

5,5M (2720 x 2040)

X1

3,0M (2048 x 1536)

X4

1,3M (1280 x 960)

X4

VGA (640 x 480)

X4

Tabela 7: Zoom digital e Resolução
Nota:

O zoom digital 4x é suportado no modo de reprodução!

Nota:

Pode ver o efeito de zoom no visor apenas quando utiliza o zoom
óptico!

6.3 Definições do flash
1. Coloque a câmara em modo de fotografia ou macro.
2. Mova o botão OK de 5 vias (4, Fig. 2) para a esquerda para seleccionar a
definição de flash desejada. Existem quatro tipos de definições de flash,
tal como indicado na tabela abaixo, podendo encontrar o ícone no canto
superior esquerdo do ecrã LCD:
Flash desligado – nunca é accionado.
Flash automático + Redução do efeito de olhos vermelhos.
O flash funcionará automaticamente quando existir luz
insuficiente e a redução do efeito de olhos vermelhos será
também automaticamente activada.
Flash está sempre ligado.
Noite (Lento) – a câmara aumenta a acção do obturador
mecânico e permite o atraso do flash.
Tabela 8: Definições do flash

6.4 Filmar um segmento de vídeo
Em primeiro lugar, coloque o selector de modo em ( ). Neste modo, pode utilizar a
câmara como uma câmara de vídeo ou configurar o temporizador para efeitos de
auto-gravação.
Nota:

A duração do filme baseia-se na capacidade do cartão SD e na
capacidade da memória interna.

Nota:

Pode ainda fazer mais ou menos zoom enquanto procura um objecto,
mas quando se inicia a gravação, já não é possível fazer mais ou
menos zoom.

Para gravar um segmento de vídeo, siga os passos abaixo:
1.

Certifique-se de que o selector de modo está em Modo Vídeo (

2.

Aponte a câmara para onde desejar gravar o filme.

3.

Prima o disparador para iniciar a gravação.

4.

Prima novamente o disparador para parar a gravação.

Para configurar o temporizador para auto-gravação automática, siga os passos
abaixo:
6
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1.

Certifique-se de que o selector de modo está no Modo Vídeo (

2.

Aponte a câmara para onde desejar gravar o filme.

).

3.

Mova o botão OK para a direita uma vez, para que o temporizador
seja activado.

4.

Prima o disparador para iniciar a gravação e a contagem decrescente
de 10 segundos será apresentada no centro do ecrã LCD. Após 10
segundos, a auto-gravação terá início.

5.

Prima novamente o disparador para parar a gravação.

Visualizar fotografias e vídeo na câmara
Nota:

Não julgue a qualidade da imagem com base no ecrã LCD,
uma vez que não este não é preciso.

1.

Certifique-se de que o selector de modo está no Modo Reprodução
( ).

2.

Prima duas vezes o botão de visualização (2, Fig. 2) para apresentar
as miniaturas das imagens em conjuntos de nove.

3.

Utilize o botão OK de 5 vias para seleccionar a imagem que deseja.

4.

Prima o botão OK para confirmar a selecção e ampliar a imagem para
um tamanho padrão no ecrã LCD.

5.

Mova o botão OK para a esquerda ou para a direita para ver outras
imagens.

Nota:

Durante a visualização das imagens, se desejar efectuar alguma
acção, prima o botão menu (5, Fig. 2) e seleccione a função (consulte
a tabela 13) que deseja.

Nota:

A câmara possui um zoom digital de 4x que lhe permite ampliar a
imagem até 4 vezes a sua dimensão original em 5 níveis. Prima o
botão de mais Zoom enquanto visualizar a imagem e utilize o botão
OK de 5 vias para ajustar parte da imagem onde deseja ampliar no
ecrã LCD.
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Eliminar fotografias ou vídeos na câmara

1.

Certifique-se de que o selector de modo está no Modo Reprodução (

2.

Prima o botão menu (5, Fig. 2).

).

3.

Mova o botão OK para "

4.

Seleccione se deseja apagar as gravações Actuais (Current) ou Todas (All).

9

".

Instalar o controlador da câmara em
Windows 98/98SE

P T

Nota:

Certifique-se de que todos os outros programas se encontram fechados
durante a instalação.

Nota:

No exemplo, "D:\" é utilizado para indicar a unidade de CD-ROM. No seu
computador, esta letra pode ser diferente.

Nota:

Utilize a caixa de alteração do idioma no canto superior direito do Trust
Installer para seleccionar o idioma que deseja utilizar durante a
instalação.
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1.

2.
3.

Insira o CD-ROM na respectiva unidade do computador. O programa de
instalação será automaticamente iniciado. Se não iniciar automaticamente,
proceda do seguinte modo:
a)
No menu ‘Iniciar’ do Windows, seleccione ‘Executar’.
b)
Escreva [D:\SETUP.EXE] e faça clique em ‘OK’ para iniciar o Trust
Software Installer.
O Trust Software Installer será apresentado (veja a Fig. 9).
Faça clique em “Install driver” (Instalar controlador).

4.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.
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Ligar a câmara ao computador
1.

Ligue o computador.

2.

Coloque a câmara no modo Reprodução.

3.

Ligue a câmara ao PC com o cabo USB.

4.

Ligue a câmara.

10.1

Verificação após a instalação

Após a instalar o controlador e ligar a câmara, é instalado o seguinte no computador,
podendo ser verificado.
Barra de tarefas
- Será visível um ícone " " à direita da barra de tarefas.
Faça clique em “Iniciar – Definições – Painel de controlo”. Faça duplo clique no ícone
“Sistema” e seleccione o separador “Gestor de Dispositivos”.
Em Windows ME/2K/XP:
- Unidade de disco – 300_Camera USB Device
- Controladores Universal Serial Bus – USB Mass Storage Device
Em Windows 98:
- Unidades de disco –Digital Camera Storage Device
- Controladores Universal Serial Bus – USB Mass Storage Device
Nota:

As informações acima referidas variam quando a instalação é alterada
pelo utilizador (por exemplo, nem tudo foi instalado ou foram
seleccionadas outras localizações que não as predefinidas).

Nota:

Poderão igualmente ocorrer desvios, em resultado da utilização dos
novos controladores disponíveis na Internet.

Nota:

Para sistemas operativos diferentes. a localização ou nome no “Painel de
controlo” pode variar.
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Transferir gravações para o computador
1.

Quando a câmara está ligada ao computador

2.

O sistema reconhece a câmara como uma unidade amovível. Abra ‘O
meu computador’ e verá que foi adicionada uma nova unidade
amovível denominada "300_CAMERA".

3.

Faça clique na pasta "DCIM", onde pode encontrar as fotografias ou
vídeos que tirou.

4.

Copie e cole as fotografias ou vídeos seleccionados da câmara para o
PC.
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Utilização avançada da câmara

12.1.

Ecrã LCD

O ecrã LCD permite-lhe visualizar as fotografias e segmentos de vídeo, utilizar o
menu, etc. Se desligar o ecrã LCD, as pilhas poderão ser utilizadas durante mais
tempo.
No modo de fotografia, macro ou vídeo:
•

Prima o botão LCD (2, Fig. 2) para desligar os pormenores.

•

Volte a premir o botão LCD para desligar a marca de corte.

•

Volte a premir o botão LCD para desligar o ecrã LCD.

•

Volte a premir o botão LCD para ver todos os pormenores.
Não pode alterar nada no menu quando o ecrã LCD se encontra
desligado.

Nota:
12.2.

Configurar a câmara no modo de configuração DSC (

Em primeiro lugar, coloque o selector de modo em (

)

).

Neste modo pode ajustar as definições da câmara. Consulte a tabela de descrição
abaixo e utilize o botão OK de 5 vias para seleccionar a opção que deseja e prima o
botão OK para fazer uma selecção.
Função
Data e hora

Opções
- Time
(Hora)

Descrição
Para ajustar a data ou hora. (Repõe a data e a
hora após a substituição da bateria).

- Date (Data)
Poupança de
energia (Desligar
automático)

- Never
(Nunca)
- 1 min.

A gestão de energia inteligente pode ser
ajustada para desligar automaticamente a
câmara após um determinado período.

- 3 min.
- 5 min.
Apresentação de
diapositivos

Efeito sonoro

- Interval
(Intervalo)

Para definir o intervalo entre cada fotografia (1,
3 e 5 segundos).

- Repeat
(Repetição)

Visualização de dispositivos única ou repetida ligar ou desligar.

- Direction
(Direcção)

A direcção em que reproduzir a apresentação
de diapositivos – para a frente ou para trás.

- On (Ligado)

Para ligar ou desligar os efeitos sonoros da
câmara.

- Off
(Desligado)
DPOF

- Copy
(Copiar)
- Date (Data)
- File no. (N.º
de ficheiro)

P T

Este é o padrão para imprimir as fotografias
directamente a partir do cartão de memória.
Os utilizadores podem escolher (1) Copiar: o
número de cópias da imagem que deseja
imprimir; (2) Data: se deseja imprimir ou não a
data; (3) N.º do ficheiro: se deseja imprimir ou
não o número das fotografias.
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Função
Idioma

Opções

Descrição

- English

Existem actualmente 5 idiomas ocidentais para
este menu de configuração. Pode escolher
qual a mais adequada.

- Deutsch
- Francais
- Espanol
- Italiano

Saída de TV

- NTSC
- PAL

Repor

A porta TV-OUT encontra-se apenas no
suporte opcional. A definição apenas será
activada quando utiliza um suporte. Europa =
PAL.
Utilize esta opção apenas quando deseja repor
as predefinições da câmara.

Tabela 9: Funções do menu de configuração DSC
Nota:

De forma a utilizar o DPOF, a impressora deve ser compatível com o
cartão SD que utiliza, de forma a que possa imprimir directamente as
fotografias a partir do cartão SD.

Nota:

Quando existe um menu anidado, seleccione primeiro a opção que
deseja premindo o botão OK, sendo então apresentadas as outras
opções. Utilize sempre o botão OK de 5 vias para seleccionar a opção
que deseja.

Nota:
12.3.

Se ligar ou desligar os efeitos sonoros, o vídeo que está a filmar não
será afectado.
Utilizar o menu em modo de fotografia (

)

Em primeiro lugar, coloque o selector de modo em ( ). Neste modo, a câmara é
principalmente utilizada para tirar fotografias. Quando entra nesse modo, o ecrã LCD
será igual ao da Fig. 8. Cada ícone no ecrã poderá indicar certas informações,
devendo consultar a tabela 10 para conhecer as definições.
Ite
m

Descrição

1

Flash

2

Equilíbrio de Brancos

3

ISO 100/200

4

Medição

5

Resolução

6

Qualidade da imagem

7

Ícone EV

8

Disparo contínuo

9

Data ou Hora

10

Estado da bateria

11

Temporizador

12

Número restante de fotografias que pode tirar

13

Barra de zoom

14

Ícone de modo – Modo de Fotografia
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Tabela 10: Definição dos ícones no ecrã LCD (veja a Fig. 8)
Nota:

Quando tira uma fotografia, a câmara verificará automaticamente se a
memória é suficiente. Se estiver cheia, será apresentado um ícone de
"Memória Cheia" no LCD.

Nota:

Os ícones podem ser invisíveis premindo uma vez o botão do menu (5,
Fig. 2).

12.3.1

Função de focagem automática

Esta câmara possui uma função de focagem automática, o que permite aumentar a
possibilidade de tirar boas fotografias. Pode premir o disparador até meio para
activar a função de focagem automática. Quando a marca de corte no LCD fica
verde, prima totalmente o disparador para tirar a fotografia.
Nota:

O LED de focagem (1, Fig. 2) pisca e, de seguida, fica aceso
permanentemente. Quando está verde, pode tirar fotografias. Quando
está vermelho, deve ajustar a distância ou a posição relativamente ao
objecto.

Nota:

A marca de corte [ ] no LCD está branca e passa a verde quando se
pode tirar uma fotografia. Quando a marca de corte fica vermelha,
deve ajustar o ângulo ou a distância ou a posição relativamente ao
objecto.

12.3.2

Temporizador

A câmara possui uma função de disparo automático que proporciona um atraso de
10 segundos antes de a fotografia ser tirada. Pode utilizar a função de disparo
automático para tirar uma fotografia a si próprio.
A predefinição é ‘Desligado’, mas pode ser activada movendo o botão OK uma vez
para a direita. O símbolo para a função de disparo automático será apresentado no
meio do ecrã LCD.
Prima o disparador (2, figura 3) para tirar uma fotografia utilizando a função de
exposição automática.
Durante a contagem decrescente (10 segundos):
- A contagem decrescente será visível no ecrã LCD.
Recomenda-se a utilização do tripé quando tira uma fotografia com a função
de exposição automática.

Nota:
12.3.3

Disparo contínuo

Esta câmara permite-lhe tirar continuamente três fotografias premindo uma vez o
disparador.
Nota:

Apenas pode utilizar esta função na resolução de 3,1 Megapixel (é
apresentado 3,0 no 5 na Fig. 8) e o flash deve estar desligado - !
1. Mova uma vez o botão OK para a direita para activar esta função.
2. Aponte a câmara para o objecto.

P T

3. Prima o disparador para tirar as fotografias contínuas.
De forma a tirar melhores fotografias, seleccione a definição de flash adequada.
Consulte o capítulo 6.3 para conhecer as opções.
Entretanto, pode premir o botão menu (5, Fig. 2) para entrar no menu e ajustar as
definições de fotografia na câmara. Consoante o ambiente, a câmara funcionará de
forma adequada. Consulte a tabela abaixo para mais pormenores:
Nota:

A opção apresentada no topo do menu de selecção é a definição
actual.

Função
Resolução

Opção
- VGA

Descrição
Tamanho da fotografia.
11
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- 1,3M
- 3,0M [Predefinição]
- 5,5M
Qualidade da
imagem

Efeito de cor

- Fine (*) (Boa)
- Better (**) (Muito boa)
- Best (***) (Óptima)
[Predefinição]
- Black & White (Preto e
branco)
- Sepia (Sépia)
- Normal [Predefinição]
- Centro [Predefinição]
- Spot (ponto)

Medição

- Matrix (matriz)

- Auto [Predefinição]
Equilíbrio de
Brancos

- Shade (sombra)
- Sun (sol)
- Tungsten (tungsténio)
- Fluorescent
(fluorescente)

Nitidez

- Normal [Predefinição]
- High (elevada)

Quanto maior for a resolução,
melhor é a qualidade da
fotografia.
A qualidade da imagem
refere-se à taxa de
compressão da imagem. Uma
taxa de compressão mais
baixa indica uma melhor
qualidade de imagem.
O tom aplicado à fotografia,
para que a possa alterar
como se utilizasse diferentes
tipos de filme.
Define o melhor valor de
exposição geral. Utilize
‘ponto’ quando deseja realçar
um certo objecto; utilize
‘matriz’ quando deseja que a
exposição seja distribuída
uniformemente pela
fotografia. Caso contrário,
utilize ‘centro’.
Ajusta o brilho relativo sob
diferentes condições. Sombra
- para um dia nublado. Sol para um dia com sol.
Tungsténio - para luz
incandescente. Fluorescente iluminação fluorescente.
Aumenta os pormenores das
extremidades das fotografias.

- Low (baixa)

Ajuste VE

Valor de +2,0 ~ -2,0.
Incrementos em 0,5. A
predefinição é de 0.

Valor de exposição, que
permite que os utilizadores
controlem o valor da
exposição para aumentar ou
diminuir o brilho das imagens
que a câmara está tentar
focar.

- Night (noite)

As predefinições permitem
que os utilizadores tirem
fotografias com a câmara já
preparada para diferentes
tipos de cenas. Por exemplo,
se quiser fotografar uma
paisagem, não necessita de
alterar quaisquer definições,
bastando ajustar a cena para
Paisagem e as respectivas
definições serão igualmente
alteradas.

- Portrait (retrato)
- Landscape (paisagem)
Cena

- Night Portrait (retrato
nocturno)
- Off (Desligado)
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- 100

ISO

As definições ajustam a
sensibilidade da câmara à luz.
Quanto maior for o número,
maior será a sensibilidade.

- 200
- Auto [Predefinição]
Tabela 11: Configuração do Modo de Fotografia
Nota:

Um valor superior de exposição (+2,0) produz uma fotografia mais
clara.

Sugestão:

Uma fotografia é sensível às condições de luminosidade. Na luz solar,
a fotografia aparece azul. Sob a luz fluorescente, a fotografia aparece
verde. O olho humano consegue resolver este problema. Contudo, a
câmara não pode fazê-lo sem fazer alterações.
Em condições normais, o equilíbrio de brancos é ajustado
automaticamente pela câmara. Caso existam cores estranhas,
recomenda-se a alteração manual do equilíbrio de brancos.

Abaixo encontrará o número de fotos que pode tirar com as diferentes definições da
câmara:
Resolução

Qualidade da
imagem

Qualidade da
imagem

Qualidade da
imagem

Óptima

Muito boa

Boa

2720 x 2040 (5,5M)

8

10

21

2048 x 1536 (3,0M)

15

20

40

1280 x 960 (1,3M)

35

44

89

640 x 480 (VGA)

140

175

347

Tabela 12: Tabela de referência – capacidade de armazenamento num cartão
SD de 16MB
12.4.

Tirar fotografias de grande plano com o modo Macro (

)

Em primeiro lugar, coloque o selector de modo em ( ). Neste modo, a utilização e
as definições do menu são iguais às do modo de fotografia, mas é principalmente
utilizado para tirar fotografias em grande plano a uma distância de 15 a 50 cm: da
lente da câmara ao objecto fotografado.
No modo de fotografia, se tirar fotografias em grande plano, as imagens podem ficar
esbatidas ou sem qualidade. Deve, portanto, colocar a câmara neste modo e tirar as
fotografias em grande plano que desejar.
Nota:

Após tirar fotografias no modo Macro, não se esqueça de colocar
novamente a câmara no modo normal. Durante o modo Macro, as
fotografias normais não são nítidas. Isto pode não ser notado através
do visor.

Nota:

Uma vez que o modo macro se destina a tirar fotografias em grande
plano, o zoom mais/menos não funciona neste modo. Mova
fisicamente a câmara para ajustar a distância.

12.5.

Para utilizar o menu no modo Reprodução (

P T

)

Em primeiro lugar, coloque o selector de modo em ( ). Prima o botão menu (5, Fig.
2) uma vez e entre no menu. Utilize a opção que deseja e consulte a tabela abaixo
para mais pormenores sobre as opções:
Função
Proteger imagem

Opção
- Protect all (proteger
tudo)
- Unprotect current
(Desproteger imagem

Descrição
Com esta definição,
garante que a fotografia
não seja acidentalmente
eliminada.
13
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(Desproteger imagem
actual)
- Unprotect all
(Desproteger tudo)
- Protect current
(Proteger imagem actual)
Apresentação de
diapositivos

- From current (a partir
da actual)
- From first (a partir da
primeira)
- From last (a partir do
último)
- Current (Actual)

Eliminar fotografia

- All (Todas)
- Format (Formatar)

- Frame set (uma
imagem)
DPOF

- Reset all (repor todas)

As fotografias serão
apresentadas em
sequência. Prima o
botão OK (4, Fig. 2) para
iniciar/sair da
apresentação de
diapositivos quando se
encontra nesta definição.
Quando está nesta
opção, pode eliminar a
fotografia actual ou
todas. Para formatar o
cartão de memória,
consulte o capítulo 12.7.
Formato de Ordem de
Impressão Digital –
DPOF (consulte a tabela
9).
Uma imagem - definir
apenas uma imagem.
Repor todas - define
todas as imagens.

Memo de voz

- Record (Gravar)
- Erase (Apagar)
- Play (Reproduzir)

Pode gravar 20
segundos de uma
anotação de voz para
uma imagem.

Tabela 13: Menu de configuração do modo de reprodução
Nota:

12.6.

Para adicionar uma anotação de voz a uma imagem: (1) seleccione a
imagem a que deseja adicionar uma anotação de voz; (2) prima o
botão menu (5, Fig. 2); (3) Escolha "Voice memo"; (4) seleccione
"Record"; (5) prima o disparador para iniciar a gravação; (6) prima
novamente o disparador para parar.
Inserir/Remover um cartão de memória

A Trust 922Z PowerC@m OPT ZOOM possui uma memória interna de 16 MB. Por
predefinição, as fotografias e segmentos de vídeo são guardados na memória
interna. Esta memória é expansível com um cartão de memória SD (Secure Digital)
ou MMC (Multi Media Card).
As fotografias e os segmentos de vídeo são automaticamente guardados no cartão
de memória após este ter sido inserida na câmara. A memória interna não será
então utilizada.
Os cartões de memória podem ser adquiridos, por exemplo, numa loja de fotografia.
Nota:

De modo a evitar danos no cartão de memória e na câmara ou perda
de dados, insira ou remova um cartão de memória apenas após
desligar a câmara.

Nota:

A memória interna NÃO PODE ser removida.
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Siga as instruções abaixo indicadas para inserir ou remover um cartão de memória.
1.

Desligue a câmara.

2.

Abra o compartimento das pilhas.

3.

Insira o cartão de memória na câmara, conforme indicado no compartimento
da bateria (veja a Fig. 6). Prima o cartão de memória na ranhura até encaixar
no lugar.
ou
Remova o cartão de memória, empurrando-o de modo a libertar o bloqueio.
Remova o cartão de memória da câmara.

4.

Feche o compartimento das pilhas.

Para uma utilização ideal, o cartão de memória externo deve, primeiro, ser formatado
(consulte o capítulo 12.7).
Nota:

12.7.

O cartão de memória só pode ser inserido na câmara de uma
maneira. Não force o cartão na ranhura. Tal poderá danificar o cartão
de memória e a câmara.
Formatar a memória

Para uma utilização ideal da memória interna ou de um cartão de memória, antes de
utilizar siga os passos abaixo para formatar a memória interna ou cartão de
memória:
Aviso:

Quando for efectuada a formatação, todas as fotografias e vídeos
guardados na memória serão eliminados!

1.

Coloque a câmara em modo Reprodução (

2.

Prima o botão de Selecção de Menu (5, Fig. 2).

3.

Seleccione ‘Erase’.

4.

Seleccione ‘Format’ e faça clique em ‘OK’.

5.

Prima ‘OK’ para confirmar a formatação e prima o botão Menu para sair.

).
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Instalar/Utilizar as aplicações da câmara

13.1.

Instalar o Trust photo site

A Trust oferece-lhe a possibilidade de publicar as suas fotografias na Internet, em
www.trustphotosite.com. Existem algumas condições para a utilização deste site.
Essas condições podem ser encontradas no endereço www.trustphotosite.com.
Este software pode ser utilizado para enviar as suas fotografias para o Trust Photo
Site.
Nota:

A versão mais recente do software Trust Photo Upload pode sempre
ser transferida a partir do Web site da Trust.

1.

Inicie o Trust Software Installer.

2.

Seleccione “Install software”.

3.

Seleccione “Trust Photo Upload Software”.

4.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

13.2.

P T

Utilizar o Trust photo site

Terá primeiro de se registar na Trust antes de poder enviar fotografias para o Trust
Photo Site.
13.2.1
1.

Registo
Visite o site da Trust (www.trust.com) para se registar e registar a câmara.
Após o registo, receberá um e-mail de confirmação.
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2.

Inicie a sessão, utilizando o código de confirmação que lhe é enviado.

3.

De seguida, siga as instruções abaixo para criar a sua própria conta.

13.2.2
1.

Após o registo
Consulte a secção de Apoio ao Cliente da Trust do Web site
(www.trust.com/customercare). Registe-se, utilizando o seu endereço de email e palavra-passe (a palavra-passe para o Web site da Trust).

2.

Introduza o número do item da sua câmara digital e faça clique em "Search"
para consultar a página de suporte da sua câmara.

3.

Para criar uma conta, faça clique em ‘Create account’, à direita da
publicidade ao Trustphotosite.com.

4.

Faça clique no botão ‘Create trustphotosite.com account’. Pode ter de
aguardar algum tempo até que seja apresentada a próxima janela.

5.

Faça clique em ‘Continue’. Na janela que é apresentada, poderá transferir o
software necessário para enviar as suas fotografias para o Trust Photo Site.
Poderá transferir daqui a versão mais recente do software. (O software
Trust Photo Upload está igualmente incluído no CD-ROM fornecido com a
câmara).

13.2.3

Utilizar o software Trust Photo Upload

1.

Inicie o Trust Photo Upload a partir do menu ‘Iniciar’ do Windows (Iniciar –
Programas – Trust – Trust Photo Upload).

2.

Utilize o Explorador para seleccionar as fotografias que deseja enviar. Poderá
utilizar os botões no lado direito do Explorador para seleccionar fotografias,
anular a selecção de fotografias, visualizar fotografias, etc.

3.

Faça clique em "Upload".

4.

Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-chave do seu registo da Trust
(não a palavra-passe da sua conta de e-mail).

5.

Faça clique em "Next". As suas informações de início de sessão (login) serão
verificadas. Esta operação pode demorar algum tempo.

6.

Seleccione o álbum de fotografias para o qual pretende enviar as fotografias
ou onde deseja criar um novo álbum.

7.

Faça clique em "Next". As fotografias serão enviadas. O progresso será
apresentado no monitor. Caso utilize um modem analógico, esta operação
pode demorar algum tempo.

8.

Faça clique em ‘Close’ para fechar a janela.

9.

Visite o Web site www.trustphotosite.com e inicie a sessão.

Poderá agora visualizar as suas fotografias, ordená-las, etc. Para obter informações
adicionais, consulte a secção “Help” no Web site.
13.3.

Instalar o ArcSoft Photo Impression 3.0

O ArcSoft PhotoImpression 3.0 é um software de outra empresa que o ajuda a
editar, gerir e organizar as suas fotografias e segmentos de vídeo.
Siga os passos abaixo para instalar:
1.

2.
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Insira o CD-ROM na respectiva unidade do computador. O programa de
instalação será automaticamente iniciado. Se não iniciar automaticamente,
proceda do seguinte modo:
a.

Seleccione ‘Executar’ do menu ‘Iniciar’ do Windows.

b.

Escreva [D:\SETUP.EXE] e faça clique em ‘OK’ para iniciar o ‘Trust
Software Installer’.

O ‘Trust Software Installer’ será apresentado (veja a Fig. 9).
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3.

Seleccione ‘Install software’.

4.

Seleccione "Photo Impression 3".

5.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

13.4

Nota:

Utilizar o ArcSoft Photo Impression
1.

Ligue a alimentação do computador.

2.

Coloque a câmara em modo Reprodução.

3.

Ligue a câmara ao PC com o cabo USB.

4.

Ligue a câmara.

5.

Inicie o ‘Photo Impression’.

6.

Seleccione "from folder" e encontrará a câmara como um novo disco
para enviar as imagens a editar.

7.

Siga as indicações dadas e as imagens começarão a ser transferidas
da câmara.
Para utilizar o ‘Photo Impression’, consulte a função de Ajuda no
software ou verifique o manual no CD do produto.

14 Ligação da câmara a um Mac
O software para Mac não é fornecido com a câmara e actualmente a câmara é
apenas capaz de ser ligada a um sistema Mac OS 9.2, podendo ser utilizada com
um ‘Dispositivo de Armazenamento em Massa’. Siga as instruções abaixo:
1.

Defina a câmara para o modo “Playback”.
Ligue a câmara.

2.

Ligue o cabo USB à câmara e ao computador Macintosh.
O ecrã LCD será desligado e o indicador verde será aceso.

3.

Um ícone de HDD intitulado “300_Camera” será apresentado no ambiente de
trabalho.

4.

Faça duplo clique no ícone e faça duplo clique na pasta "DCIM".
As gravações são guardadas na pasta e nas suas sub-pastas.

5.

Faça duplo clique num ficheiro para o ver/abrir.

P T
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15 Resolução de problemas
Procedimento
1. Leia as instruções abaixo indicadas.
2. Verifique a existência de FAQs, controladores e
manuais actualizados na Internet www.trust.com/13788

!

Problemas com a câmara
Problema

Causa

Solução possível

O zoom digital não
funciona.

A câmara encontra-se
definida para a resolução
de 5,5 Megapixels.
A câmara está desligada.

Reduza a resolução para 3,1
Megapixels ou inferior.

A câmara não
efectua qualquer
operação.

A bateria foi
incorrectamente inserida.
A bateria está sem carga.
A câmara ainda se
encontra ligada ao
computador.

Ligue a câmara (consulte o
guia de instalação rápida).
Volte a inserir a bateria
(consulte o guia de
instalação rápida).
Carregue a bateria (consulte
o capítulo 5.1).
Desligue o cabo USB. A
câmara não pode ser
operada enquanto se
encontra ligada a um
computador.

Não está inserida uma
bateria.
A carga da bateria está
fraca.
A gestão automática de
energia está ligada.

Insira a bateria na câmara.

A frase “Card Error”
é apresentada
intermitentemente no
ecrã LCD.

O cartão de memória não
foi formatado ou não está
correctamente formatado.

Formate o cartão de
memória.

A frase “Unlock SD
card” é apresentada
intermitentemente no
ecrã LCD.

O cartão de memória SD
está bloqueado para
protecção contra escrita.

Desbloqueie o cartão ou
utilize um cartão de memória
SD ou MMC diferente.

A frase “No images
on SD Card” é
apresentada no ecrã
LCD.

O cartão de memória
está vazio.

Tire algumas fotografias ou
grave alguns segmentos de
vídeo.

As fotografias e
segmentos de vídeo no
cartão de memória foram
feitos utilizando uma
câmara diferente.

Insira o cartão de memória
na outra câmara para
visualizar as gravações.

Não é possível ligar a
câmara.
A câmara desliga-se
de repente.

As fotografias
contêm muito ruído
(efeito de neve).
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As fotografias foram
tiradas em ambientes
demasiado escuros.

Recarregue a bateria.
Verifique a definição de
desligar automático.

Formate o cartão de
memória.
Certifique-se de que existe
luz suficiente.
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A fotografia está
sobre-exposta.

As fotografias foram
tiradas sob luz solar
intensa.
O contraste no objecto é
demasiado grande.

Tire fotografias à sombra.
Altere a iluminação ou tire a
fotografia a uma distância
mais curta ou mais longa.

As fotografias estão
demasiado claras.

Existe demasiada luz.

Ajuste a exposição. Ou evite
apontar a câmara para a
fonte de luz.

As fotografias estão
demasiado escuras.

Não há luz suficiente.

Utilize uma fonte de luz
adicional para criar mais luz.
Utilize o flash.
Ajuste a exposição.

Não é possível ligar o
flash.

Para carregar o flash, é
necessário uma energia
superior à carga da
bateria. A carga da
bateria está fraca.

Recarregue a bateria.

As fotografias não
estão nítidas.

A lente não foi
correctamente definida
para a distância em
relação ao objecto.

Coloque a lente na posição
correcta.

O número de
fotografias que
podem ser tiradas é
inferior ao previsto.

As gravações contêm
muito pormenor e ruído.

Não é possível criar
fotografias ou
segmentos de vídeo.

A câmara ainda se
encontra a guardar a
fotografia anterior.
A câmara encontra-se a
gravar um segmento de
vídeo.

Em caso de ruído,
seleccione uma localização
com mais luz.
Em caso de excesso de
pormenores, é normal poder
criar menos fotografias ou
segmentos de vídeo.
Aguarde até o indicador se
acender em verde.

A memória está cheia.

O menu da câmara
encontra-se activo.
A capacidade do cartão
SD/MMC não é
suficientemente grande.

Interrompa a gravação.

Remova alguns segmentos
de vídeo ou imagens.
Transfira as gravações para
um computador e elimine-as
da memória. Ou
Insira um cartão de memória
diferente na câmara.
Desligue o menu. Prima o
botão “Menu”.
Pode tirar mais fotografias
utilizando um cartão
SD/MMC com maior
capacidade. Informe-se
junto do seu fornecedor.

P T
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Não é possível
guardar fotografias
ou segmentos de
vídeo na memória
externa.

O cartão de memória não
foi correctamente
inserido.

Volte a inserir o cartão de
memória na câmara.

Não é possível
encontrar fotografias
ou segmentos de
vídeo na memória
externa.

Não foi inserido qualquer
cartão de memória
externo na câmara.

As fotografias e os
segmentos de vídeo foram
guardados na memória
interna.

Não é possível
encontrar fotografias
nem segmentos de
vídeo na pasta.

Existem sub-pastas.

Procure as fotografias e os
segmentos de vídeo numa
outra pasta.

O ecrã LCD está
preto.

A câmara não foi utilizada
durante dois minutos. A
câmara desligou-se
automaticamente.

Faça clique no botão
“On/Off”.

Não é possível
utilizar o cartão
SD/MMC.

O cartão SD/MMC não foi
correctamente formatado.

Formate o cartão SD/MMC
na câmara. Não formate o
cartão no leitor de cartões.

A fotografia está
desfocada.

A distância entre a
câmara e o objecto é
demasiado curta.

A imagem do vídeo
está tremida.

A câmara grava 10
imagens por segundo. É
menos que uma câmara
de vídeo.

Aumente a distância em
relação ao objecto ou
seleccione a função Macro.
Mova a câmara lentamente
ou utilize um suporte. As
gravações serão então mais
estáveis.

Problemas com o computador
Problema
O Windows não
detecta um
dispositivo novo
após a ligação da
câmara.

Causa
A porta USB do
computador não funciona.

A câmara não foi ligada a
uma porta USB.
A câmara foi ligada a um
hub USB que não possui
uma fonte de
alimentação.
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Solução possível
Verifique as definições da
porta USB. Para obter
informações adicionais,
visite o endereço
www.trust.com/customercar
e/help/usb.
Ligue a câmara a uma porta
USB.
Ligue a câmara a um hub
USB com uma fonte de
alimentação ou a uma porta
USB do seu computador.

TRUST 922Z POWERC@M OPTICAL ZOOM
Após a primeira
ligação da câmara ao
PC, não é possível
ver uma unidade de
disco adicional no
Explorador do
Windows.

Consoante a carga do
sistema, o Windows pode
não ser capaz de detectar
rapidamente o dispositivo
e atribuir o controlador
adequado.

Quando a câmara é ligada a
um sistema Windows pela
primeira vez, demora, por
vezes, mais de 5 minutos
antes de o Windows
detectar e instalar os
controladores predefinidos.
Esta situação é normal.
Aguarde algum tempo e
actualize o conteúdo da
janela aberta do Explorador
do Windows, premindo F5.
Um disco amovível será
eventualmente apresentado
na lista de pastas. Só então
é que o controlador é
totalmente configurado.

Se desligar a câmara
da porta USB, recebo
uma mensagem a
indicar que não foi
correctamente
removida. Qual é a
razão e como deve
ser desligada?

O dispositivo foi
desligado no Windows.

Uma vez que a câmara é um
suporte de armazenamento,
é possível que lhe tenha
sido escrita informação, ou
lida pelo Windows quando
foi desligada. Se desligar o
dispositivo abruptamente
poderá danificar a estrutura
de directório ou a disposição
da memória. O dispositivo
deve, assim, ser libertado
antes de ser removido em
segurança.
Proceda do seguinte modo:
um ícone é apresentado no
canto direito da barra de
tarefas para desligar o
hardware (imagem de uma
placa de PC com uma seta
verde). Faça duplo clique
neste ícone e seleccione o
dispositivo que pretende
desligar, fazendo clique em
“Stop”. Receberá, em
seguida, uma mensagem a
indicar que o dispositivo
pode ser desligado.
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Problemas com o software
Problema

Causa

As fotografias não
têm cor no monitor
ou quando são
impressas.

O monitor não foi
correctamente definido.
A luz de fundo não é
branca.

Solução possível
Ajuste as definições do
monitor (consulte o manual
de instruções fornecido com
o seu monitor).
Altere a iluminação. Se tal
não ajudar, utilize a
aplicação fornecida com a
câmara para editar a cor.
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A impressora foi
incorrectamente definida.
Uma impressora de jacto
de tinta possui um tinteiro
bloqueado.
O papel utilizado não é
próprio para imprimir
fotografias.
As fotografias não se
encaixam
correctamente na
moldura de
fotografia. As barras
brancas estão
sempre visíveis.

A maior parte das
fotografias são tiradas
para o formato 3:2
tradicional.

Não é possível
reproduzir
segmentos de vídeo
no Windows Media
Player.
O problema não se
encontra
apresentado nesta
lista.

Não foi instalado o codec
correcto.

Consulte a Internet para
obter a actualização mais
recente de Resolução de
Problemas da câmara.

Se as fotografias parecem
boas no monitor, verifique as
definições da sua
impressora.
Consulte o manual de
instruções fornecido com a
impressora para saber como
imprimir as fotografias.
Utilize o papel original do
fabricante da impressora
para obter os resultados
mais fiáveis.
Seleccione uma moldura de
fotografia diferente ou utilize
a função “Crop” na aplicação
fornecida com a câmara
para alterar o tamanho, de
modo a encaixar-se na
moldura.
Instale a edição mais
recente do Windows Media
Player, Windows Internet
Explorer ou Microsoft
DirectX.
Visite:
www.trust.com/customercar
e/help/camera
Ou verifique a Ajuda do
Windows.
Ou pesquise na Internet.

Caso os problemas subsistam após estas soluções, contacte um dos Centros de
Apoio ao Cliente da Trust. Poderá encontrar informações adicionais na contracapa
deste manual de instruções. Tenha presente as seguintes informações:
O número do artigo. O número deste artigo é 13788.
•
Uma boa descrição daquilo que não funciona.
•
Uma boa descrição do momento da ocorrência do problema.
•

16 Especificações técnicas
Resolução da câmara

2720 x 2040 / 5,5 Megapixels

Resolução do sensor de
hardware

2048 x 1536 / 3,1 Megapixels

Memória interna

SDRAM de 32MB integrada (memória
intermédia)

Memória externa

Ranhura de cartões SD/MMC integrada

Memória flash de 16 MB (armazenamento)
(máximo: 256 MB- SD; 128 MB- MMC)
Máquina fotográfica digital

Formato JPEG

Câmara de vídeo digital

Formato JPEG (AVI) de movimento

Modo de vídeo

QVGA @ 15 ~ 20 fps
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Ecrã LCD

1,6” colour TFT LCD, 80.000 pixels e superior

Zoom digital

4x (para fotografias)

Exposição

-2.0 -> 0 -> +2.0

Equilíbrio de brancos

Automático / Sol / Nublado / Fluorescente /
Tungsténio

Lente

3x Lente de zoom óptico, F=2,8 ~ 4,8, 5,8 ~
17,4mm

Exposição automática

10 segundos

Distância de disparo

Modo macro: 15 ~ 50 cm
Modo de fotografia: >= 50 cm

Interface

USB 1.1 (compatível com USB 2.0)

Poupança de energia

Sim

Microfone integrado

Sim

Altifalante integrado

Sim

Flash integrado

Sim, distância eficaz de 3 ~ 10 pés
(aproximadamente 1 a 3 metros)

Bateria

Li-ION; 3,7V ; 860mAh

Dimensões

61 x 96 x 32mm

Tabela 14: Especificações técnicas

17 Condições de garantia
-

Os nossos produtos encontram-se abrangidos por uma garantia de fábrica de
2 anos, com efeito a partir da data de aquisição.

-

Caso exista um defeito no produto, devolva-o ao fornecedor e inclua uma
explicação do defeito, o recibo da compra e todos os acessórios.

-

Se o produto se encontrar dentro do período de garantia, receberá,
consoante a disponibilidade, um produto equivalente. Se o fornecedor não
dispuser de um produto equivalente, o produto será reparado.

-

Contacte o nosso centro de apoio no caso de falta de componentes como,
por exemplo, o manual de instruções, software ou qualquer outro
componente.

-

A garantia perde a validade se o produto for aberto, apresentar danos
mecânicos, for mal utilizado, alterado, reparado por terceiros, em caso de
negligência ou se tiver sido utilizado para fins além daqueles ao qual se
destina.
Exclusões da garantia:
• Danos provocados por acidentes ou desastres como, por exemplo,
incêndios, inundações, terramotos, guerra, actos de vandalismo ou roubo.
• Incompatibilidade com outro hardware/software não mencionado nos
requisitos mínimos do sistema.
• Acessórios, tais como pilhas, fusíveis (quando aplicável).

-

-

Em circunstância alguma deverá o fabricante ser considerado responsável
por qualquer dano incidental ou directo, incluindo a perda de rendimentos ou
outras perdas comerciais resultantes da utilização deste produto.
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CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299

LIFE IS MORE! TRUST US

TRUST.COM

