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Leia o “Manual de Instalação Rápida” antes de utilizar a câmara pela primeira vez.
Este manual contém as instruções básicas que necessita saber para conseguir
utilizar
ut
ilizar esta câmara.

ÍNDICE
1
2

Introdução

2

1.1

2

Comentários gerais acerca de fotografar

Segurança

2

2.1

3

Pilhas

3

Aprovação

3

4

Explicação das funções da câmara

3

5

Inserir/remover as pilhas

5

6

Inserir um cartão de memória.

5

6.1
7

8

Formatar a memória

6

Definições do utilizador

7

7.1

Definir o idioma do menu OSD

7

7.2

Definir a data

7

Tirar fotografias (A)

7

8.1

Ampliar e reduzir

8

8.2

Seleccionar o modo

8.3

Exposição automática (

8.4

Flash

8
)

9
9

9

Gravação de um video clip (

10

Rever fotografias/video clips

10

10.1

Ver na câmara (

10

10.2

No computador

10.2.1

Instalar o controlador (apenas no Windows 98)

11

10.2.2

Ligar a câmara a um computador (Windows e Macintosh)

11

10.2.3

Copiar video clips/fotografias para o computador

11

10.3

Na televisão

12

11

12

)

)

10

11

Definições extra

13

11.1

modo foto

13

11.2

Definições do modo visualizar

14

11.3

Definições no modo de SETUP

16

11.4

Fixar a bracelete

16

Software

P T

16

12.1

Trust Photo Site

16

12.2

Roxio PhotoSuite versão 5.0

17

12.3

Remover software e controladores

17

13

Verificar depois da instalação (Windows)

17

14

Resolver problemas

18
1

TRUST 1490Z POWERC@M OPTICAL ZOOM
15

Especificações técnicas

21

16

Condições de garantia

22

1

Introdução

Este manual destina-se aos utilizadores da TRUST 1490Z POWERC@M OPTICAL
ZOOM. A câmara tem um sensor de 5 Megapixels, lente óptica de zoom. As
fotografias são guardadas na memória interna da câmara ou num cartão de memória
opcional (não fornecido).

1.1

Comentários gerais acerca de fotografar

Fotografia de teste
Antes de fotografar um evento único, é bom tirar primeiro várias fotografias de teste.
Isto ajuda a assegurar que a câmara funciona como pretendido.
Sem compensação de fotografias estragadas
Não pode pedir compensação por fotografias estragadas devido a defeito na
câmara, erro no software, etc.
Intercâmbio de fotografias e de video clips
Não é dada nenhuma garantia que as fotografias e video clips produzidos com esta
câmara possam ser visualizados noutros dispositivos ou que as fotografias e video
clips produzidos noutros dispositivos possam ser visualizados com esta câmara.
Luz do sol
Não aponte a câmara directamente para o sol durante muito tempo. Isto pode
danificar o sensor.
Vibrações/impactos
Não agite a câmara, nem sujeite a câmara a qualquer impacto. Isto pode causar
defeitos, estragar as imagens, causar incompatibilidade da memória ou perda dos
dados de imagens e do conteúdo da memória
Visor LCD
Podem por vezes aparecer pequenos pontos pretos ou brancos no visor LCD. Isto é
normal e não afecta as fotografias. Não há nenhuma razão para trocar a câmara se
forem 10 pontos ou menos.
A exposição do visor LCD à luz directa do sol durante um longo período de tempo
pode causar falhas.
Lente
Mantenha o vidro da lente limpo. Use uma ponta de algodão para limpar a lente. Se
necessário submirja-o num líquido de limpeza especial para lentes de câmaras. Não
utilize outros tipos de produtos de limpeza.

2

Segurança

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as seguintes instruções:
A TRUST 1490Z POWERC@M OPTICAL ZOOM não necessita de uma
manutenção especial. Para limpar a câmara use um pano macio ligeiramente
humedecido.
Não use substâncias agressivas, como gasolina ou álcool para limpar o
aparelho. Estes podem danificar o material.
Nunca submirja a câmara num líquido. Isto pode ser perigoso e danificará o
aparelho. Não use este aparelho junto de água.
2
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-

2.1
-

Não repare você próprio este aparelho.

Pilhas
As pilhas Duracell Ultra fornecidas com o dispositivo não são recarregáveis.
Não tente recarregá-las. Isto pode fazer aumentar o perigo de explosão.
Nunca mande pilhas para o lume. As pilhas podem explodir.
Nunca faça furos nas pilhas.
Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
Nesta câmara use apenas pilhas alcalinas AA NiMH (mínimo de 1800 mAh).
Quando as pilhas alcalinas (incluindo pilhas Duracell Ultra) se encontrarem
sem carga, informe-se junto das autoridades locais para saber como se
desfazer delas.

Nota:

As pilhas AA do tipo NiCd não são adequadas a este dispositivo.

Nota:

Não use ao mesmo tempo pilhas novas e usadas, porque as pilhas
velhas podem prejudicar as novas.

Nota:

Se a câmara não for para ser utilizada durante um longo período de
tempo retire as pilhas. Isto poupa a capacidade das pilhas.
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Aprovação

Este dispositivo está em conformidade com todas as exigências essenciais e outras
condições relevantes das directivas europeias em vigor. A Declaração de
Conformidade (DoC) está disponível em www.trust.com/13985/ce.
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Explicação das funções da câmara

Veja a figura 1a a 1d.
Item

Explicação

1

Disparador

Descrição
Prima este botão para tirar uma fotografia.

2

Botão rotativo

Marcador para seleccionar o modo. (Capítulo
8.2)

3

Botão Ligar/Desligar

Prima este botão para ligar a câmara digital.
Prima-o novamente para a desligar.

4

Flash

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

5

Luz de exposição
automática

Fica acesa/intermitente quando a função de
exposição automática é utilizada (Capítulo
8.3)

6

Protecção da lente

Protege a lente quando a câmara não é
utilizada.

7

Lente

A lente define a luz correcta nos circuitos
electrónicos que gravam a imagem.
Certifique-se de que a lente não tem poeiras,
dedadas ou riscos.

8+
10

Viewfinder

O viewfinder (visualização de imagem) é
igualmente utilizado para determinar a
dimensão e a posição da fotografia. A
fotografia é gravada pela lente e não pelo
viewfinder (visualização de imagem). A
imagem poderá variar quando o zoom digital
é utilizado.

P T
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Item

Explicação

Descrição

9

Luz do indicador

Indicador para um determinado modo de
câmara.

11

Botões de controlo

Botão para percorrer o menu ou
botão “Ç”: definição do flash (Capítulo 8.4)
botão “È”: exposição automática (Capítulo
8.3)

12

Botão "W" (zoom out)

Use o botão zoom-out para afastar do
objecto no modo de fotografia

13

Botão “T” (zoom in)

Use o botão zoom-in para aproximar do
objecto no modo de fotografia

14

Botão eliminar

Botão para eliminar imagens

15

Visor LCD

Use o visor LCD para ver exemplos de
imagens
O visor LCD pode ser utilizado no menu
configurar para ver os detalhes da
configuração no menu Setup.

16

Botão "MENU"

Botão para entrar no menu.

17

Botão “OK”

Use o botão “OK” para confirmar ou efectuar
uma função. O botão “OK” desliga o visor
LCD quando está no modo de gravar. Ao
desligar o visor LCD poupa pilhas.

18

Botão “DISPLAY”

Seleccione visualizar no visor LCD. Ao
desligar o visor LCD poupa pilhas.

19

Anel da fita de
transporte.

Passe a fita de transporte pelo anel.

20

Tampa das pilhas

Protecção das pilhas.

21

Tampa do cartão de
memória

Protecção da memória.

22

Ligação USB

A ligação USB é utilizada para ligar a câmara
ao computador para transferir imagens.

23

Conector do Tripé

A porca do suporte é para fixar a câmara no
suporte. Este acessório opcional é utilizado
para manter a câmara estável. Isto é
especialmente útil quando tira fotografias de
noite com pouca luz.

24

Ligação video-out /
ligação adaptador

Ligue o cabo de saída de vídeo aqui e ligue a
outra ponta à televisão para que possa ver
imagens na sua televisão.
Também pode ligar um adaptador (não
fornecido) à câmara.

Tabela 1: Funções da câmara
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Preparar a câmara para uso
5

Inserir/remover as pilhas

Siga as instruções indicadas abaixo para inserir ou remover as pilhas.
Certifique-se de que a câmara se encontra desligada.

Nota:

Abra a tampa das pilhas e coloque as pilhas como indicado no interior da tampa das
pilhas. Feche o compartimento das pilhas.
O texto “Battery almost flat” é visualizado no visor LCD quando a voltagem da pilha
está muito baixa. Substitua as pilhas a tempo.
Nota:

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

Nota:

Após a inserção/substituição das pilhas, terá de acertar a data e a
hora (consulte o capítulo 7.2).

Nota:

Desligue o visor LCD para aumentar a duração das pilhas.

Duração das pilhas: Para usar na câmara digital recomenda-se pilhas Ni-MH em vez
das pilhas alcalinas. A Trust tem uma gama de vários carregadores. (veja
www.trust.com/battery-chargers)
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Inserir um cartão de memória.

Pode ser guardada uma quantidade de fotografias na memória interna da câmara.
Não é fornecido um cartão de memória com esta câmara. Aconselhamos que
adquira um cartão de memória. Isto permite guardar mais fotografias em memória.
(Tabela 2)
Os cartões de memória podem, por exemplo, ser adquiridos numa loja de fotografia.
Qualida
de foto

Intern
a

8
MB

16
MB

32
MB

64
MB

128
MB

256
MB

High
(Alta)

7

4

8

16

35

60

140

Normal:

11

6

13

24

50

90

210

Baixa

15

8

17

33

70

125

280

Tabela 2: Sumário da capacidade de armazenamento a uma resolução
de 2560 x 1920
Nota:

Os valores indicados são valores aproximados.

Nota:

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

Nota:

Não remova o cartão de memória quando a luz estiver a piscar.

P T

Siga as instruções indicadas abaixo para introduzir o cartão de memória.
Abra a tampa do cartão de memória (21, figura 1d) e insira o cartão de memória no
suporte, como mostrado. Carregue o cartão de memória na ranhura até encaixar no
lugar.
Remova o cartão de memória, empurrando-o de modo a libertar o bloqueio. Remova
o cartão de memória da câmara.
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Nota:

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.

O cartão de memória externo deve primeiro ser formatado para um uso óptimo. Veja
o Capítulo 6.1.
Nota:

Nunca remova o cartão de memória enquanto a câmara estiver a
processar dados (indicador está verde intermitente (14, figura 1c)).
Isto pode provocar a perda de dados ou defeitos.

Símbolo

Modos

Descrição

Foto, Visualizar, Vídeo

Cartão de memória está na
câmara.

Erro do
cartão!

Foto, Visualizar, Vídeo

A câmara não reconhece o cartão.
Verifique se o cartão está
devidamente introduzido. Formato
com leitor de cartões externo.

Cartão
bloqueado!

Foto, Visualizar, Vídeo

O cartão de memória está
bloqueado. Desbloqueie o cartão
de memória.

Foto, Vídeo

Cartão de memória está cheio. Não
são guardadas novas imagens.

Ficheiro
protegido

Visor

A imagem não pode ser eliminada
porque está protegida.

Sem Imagem

Visor

Não há imagens no cartão de
memória ou na memória.

Erro no
ficheiro

Visor

A imagem não pode ser
visualizada, por ex., porque está
danificada.

Cartão cheio!

Tabela 3: Símbolos de memória no LCD

6.1

Formatar a memória

Para a utilização ideal da memória interna ou de um cartão de memória, estes
deverão primeiro ser formatados antes de serem utilizados.
Nota:

Quando formata a memória ou o cartão de memória, elimina todos os
dados na memória ou no cartão. Isto inclui imagens protegidas.

Nota:

O cartão de memória (opcional) não pode ser formatado se estiver
com protecção contra escrita (Bloqueio).

1.

Ligue a câmara e prima o botão de visualizar

2.

Prima o botão de “MENU”. Veja a Figura 3.

3.

Seleccione [Delete] com o botão “Ç” ou com o botão “È“.

.

4.

Prima o botão “OK”.

5.

Seleccione [Format memory] ou [Format card] com o botão “Ç” ou com o
botão “È“.

6.

Prima o botão “OK”.

7.

Seleccione [Yes] com o botão “Ç” ou com o botão “È“.

8.

Prima o botão “OK”. O cartão de memória será agora formatado.

6
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7
7.1

Definições do utilizador
Definir o idioma do menu OSD

1.

Ligue a câmara e rode o interruptor rotativo para "SETUP".

2.

Seleccione [LANGUAGE] com o botão “Ç” ou com o botão “È“.

3.

Prima o botão “OK”.

4.

Seleccione o idioma com o botão “Ç” ou com o botão “È“.
(Seleccione entre: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Português e
Holandês.)

5.

7.2

Agora a sua escolha será guardada quando premir "OK".

Definir a data

1.

Ligue a câmara e rode o interruptor rotativo para "SETUP".

2.

Seleccione [Date & Time] com o botão “Ç” ou com o botão “È“.

3.

Prima o botão “OK”. Veja a Figura 4.

4.

Seleccione [Mode] com o botão “Ç” ou com o botão “È“.
Prima o botão “OK”.
Pode alterar o valor da definição feita com o botão “Ç” ou com o botão “?“ .
(Por exemplo: DD/MM/AAAA 24 horas.)
Prima "OK" para guardar a definição.

5.

Seleccione [Date] com o botão “Ç” ou com o botão “È“.
Prima o botão “OK”.
Pode alterar o valor da definição feita com o botão “Ç” ou com o botão “È“.
Prima "OK" para guardar a definição.

6.

Seleccione [Time] com o botão “Ç” ou com o botão “È“.
Prima o botão “OK”.
Pode alterar o valor da definição feita com o botão “Ç” ou com o botão “È“.
Prima "OK" para guardar as definições.

7.

Seleccione fechar e prima o botão “OK” para fechar a definição [Date &
Time].

Como utilizar a câmara
8

Tirar fotografias (A)

P T

Veja o Manual de Instalação Rápida.
Certifique-se de que as pilhas foram introduzidas na câmara.
1.

Tire a tampa da lente.

2.

Ligue a câmara e rode o interruptor rotativo para o modo de fotografia (A).

3.

Foque o objecto a fotografar no "Viewfinder" (visualização de imagem) ou no
visor LCD.

4.

Prima o disparador até ao meio para definir a iluminação e a focagem. Depois
prima completamente o disparador.

5.

Agora a fotografia é guardada na memória da câmara.

6.

A fotografia é visualizada enquanto é guardada.
7
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Nota:

Guardar a imagem pode demorar algum tempo. Demorará cerca de 8
segundos até a câmara ficar pronta para tirar a fotografia seguinte.

Nota:

Mantenha a câmara estável para evitar imagens desfocadas.

8.1

Ampliar e reduzir

Esta câmara tem um zoom óptico de (3x) e um zoom digital de (4x).
Os botões de Zoom In (T) ou Zoom Out (W) podem ser utilizados para ampliar ou
reduzir o alcance da lente. Utilize o visor LCD ou o Viewfinder óptico para ver os
efeitos da função de zoom.
Zoom digital
O zoom digital permite-lhe aproximar a imagem 4x.
1.

Aproxime completamente o objecto com (mantenha o botão "T"
completamente carregado).

2.

Solte brevemente o botão "T"e volte a carregá-lo para dentro. O zoom digital
está agora activado.
Um quadro de selecção é agora apresentado no ecrã LCD. Todas as áreas
dentro do quadro são ampliadas.

Nota:

8.2

O zoom digital pode diminuir a qualidade da imagem.

Seleccionar o modo

Use o interruptor rotativo de “Mode” na parte de cima da câmara para seleccionar as
definições pré-programadas.
Símbolo

A

Modo

Descrição

Automático
Macro

A câmara define automaticamente as
definições correctas.
Esta definição de focagem é definida
para dar as melhores fotografias tiradas
de perto.
Focagem: 0,2m -0,7m
Nota:

Retrato

Recomenda-se que
use o suporte quando esta
função é escolhida.

Esta definição de focagem é definida
para dar as melhores fotografias
possíveis de retrato. A pessoa fica nítida
e o fundo fica menos claro.
Focagem: 0,4m – infinito (~)

Paisagem

Esta focagem dá as melhores fotografias
de paisagem possíveis com a lente a
focar por igual a toda a distância.

Visão nocturna

Esta focagem dá as melhores fotografias
possíveis em condições com pouca luz.
O tempo de exposição é mais longo. O
flash será utilizado.

Focagem: infinito (~)

Nota:

8

Recomenda-se que o suporte
seja utilizado nesta função.
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Símbolo

M

Modo

Descrição

Desporto

Esta focagem dá as melhores fotografias
possíveis no caso de movimentos
rápidos, como desporto.

Definições (Modo
Setup)

Para definir as propriedades gerais da
câmara.

Normal (Manual)

Isto permite fazer alterações de
definições no menu.

Tabela 4: Definições de modo
Nota:

8.3

Para tirar fotografias nítidas no modo Automático deve primeiro
carregar até meio o disparador. A imagem é nitidamente focada.
Agora prima completamente o disparador. (Não liberte o disparador
enquanto faz isto.)

Exposição automática (

)

Esta função permite efectuar uma exposição retardada. Esta função pode ser
utilizada para um auto-retrato, fotografia de grupo ou uma fotografia de perto
(macro).
1.

Use o botão “È” (

2.

Prima completamente o botão do disparador para tirar a fotografia com a
função de exposição automática.

) para definir a exposição automática.

A luz de exposição automática (5, figura 1b) pisca primeiro lentamente e
depois rapidamente nos últimos 4 segundos. A fotografia foi tirada quando a
luz do indicador apaga.
A função de exposição automática é desligada depois da fotografia ter sido
tirada.
Nota:

8.4

Pode interromper a exposição automática carregando novamente no
botão de disparo.

Flash

O flash pode ser utilizado quando não há luz suficiente e como luz adicional de
contra luz vinda de trás da imagem.
Carregar o flash demora cerca de 5 segundos com as pilhas completamente
carregadas. O visor LCD fica branco enquanto efectua a carga. A luz de estado
pisca.
Use o botão “Ç” (

P T

) para definir o flash.
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Símbolo

Estado

Função

Automático

Quando necessário a câmara usa o flash
automaticamente.

Ligado

O flash é utilizado em todas as fotografias. Ideal
como contra-luz (quando há luz a mais contra a
câmara).

Desligado

O flash não será utilizado.

Supressão de
olhos
vermelhos

O flash actua automaticamente quando não
houver luz suficiente. Será emitido um flash extra
para evitar o efeito de olhos vermelhos.

Tabela 5: Funções do flash
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Gravação de um video clip (

)

Isto permite-lhe gravar um vídeo clip (no máx. 59 segundos com memória interna).
1.

Mantenha o botão do modo de Vídeo (

2.

A câmara continua a gravar até a memória estar cheia ou até o disparador
ser novamente carregado.

) carregado até a gravação iniciar.

Nota:

O zoom digital não pode ser utilizado.

Nota:

Durante a gravação do vídeo não pode alterar o zoom.

10

Rever fotografias/video clips

10.1

Ver na câmara (

)

Para ver fotografias ligue a câmara e carregue o botão “display” (visualizar). É
apresentada a última gravação.
As fotografias serão apresentadas uma a uma no ecrã completo. Prima o botão “Å”
ou o botão “Æ” para passar pelas fotografias.
Nota:

Demora cerca de 5 segundos para visualizar a fotografia no visor LCD
e para poder ir para a fotografia seguinte.

Aumentar
Uma fotografia pode ser visualizada mais detalhada com os botões (T) e (W). A
predefinição de zoom é 1.0x.
Prima o botão de zoom (T) para aumentar o factor de zoom de 1.0x em 13 passos
até 6.0x. Prima o botão de zoom (W) para reduzir o factor de zoom.
Pode utilizar os botões de “Ç“, “Æ”, “È” e “Å” para passar pelas fotografias.
Imagens em miniatura
Prima o botão de zoom (W) até as imagens das miniaturas serem mostradas no
visor LCD.
São mostradas ao mesmo tempo nove imagens no visor LCD no modo miniaturas.
Pode utilizar os botões de “Ç“, “Æ”, “È” e “Å” para passar pelas miniaturas.

10
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Seleccione a fotografia e prima o botão de zoom (T) ou o botão “OK” para voltar para
o modo de encher visor. A fotografia seleccionada será apresentada enchendo
completamente o visor LCD.
Gravação de vídeo
Prima o botão "OK" para iniciar a reprodução de uma gravação de vídeo. Prima o
botão "OK" para interromper a gravação de um vídeo. Prima novamente "OK" para
retomar a gravação do vídeo.
Durante a interrupção da reprodução, pode utilizar os botões de “Å” e “Æ” para
passar para a gravação anterior ou seguinte.
Eliminar uma fotografia ou um video clip
1.

Seleccione o modo de “display” (visualizar) (prima o botão de display)

2.

Use os botões “Å” e “Æ” para seleccionar a gravação a eliminar.

3.

Prima o botão "Eliminar”.

4.

Escolha [Yes] e prima o botão “OK” para eliminar a imagem.

5.

Prima o botão de “Display” (visualizar) para regressar ao modo de reprodução
normal.

10.2

No computador

Este capítulo explica como ligar a câmara digital a um computador para transferir
fotografias.
O seguinte deve ser feito antes da câmara ser ligada ao computador:
1.

Instale o controlador (apenas no Windows 98)

Capítulo 10.2.1.

2.

Ligue a câmara a um computador

Capítulo 10.2.2.

3.

Copiar video clips/fotografias para o computador Capítulo 10.2.3.

10.2.1

Instalar o controlador (apenas no Windows 98)

Nota:

Não ligue a câmara ao computador antes de instalar o controlador.

1.

a.

Introduza o CD-ROM no leitor de CD-ROM do seu computador. O programa
de instalação deve iniciar automaticamente. Se este não iniciar
automaticamente, efectue o seguinte:
A partir do menu "Iniciar" seleccione "Executar".

b.

Introduza [D:\setup.exe] e faça clique em "OK".

2.

Aparece a janela do Trust Software Installer (veja a figura 5). Seleccione o
idioma (no canto superior direito) que pretende utilizar para a instalação.

3.

Seleccione "Install driver".

4.

Siga as instruções indicadas no ecrã e se for pedido reinicie o computador.

10.2.2

Ligar a câmara a um computador (Windows e Macintosh)

P T

1.

Ligue o conector pequeno no cabo USB à câmara. (22, figura 1d).

2.

Ligue a ficha maior do cabo USB à ligação USB livre no computador (figura
7). O assistente de “Instalar Novo Hardware” detectará automaticamente a
câmara e guia-o pelo procedimento de instalação.
O pictograma “UNLABELED” aparecerá na área do ambiente de trabalho do
Macintosh.

10.2.3

Copiar video clips/fotografias para o computador

Quando a câmara digital está ligada ao seu computador, a câmara digital comportase exactamente como qualquer outro leitor ligado ao seu computador. Pode copiar
11
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fotografias da câmara para o disco rígido tão facilmente como se copiasse ficheiros
duma disquete, duma unidade ZIP ou dum CD-ROM.
Nota:

Pode demorar algum tempo para copiar as fotografias da câmara para
o computador (8MB/80seg) (www.trust.com/cardreaders).

10.2.3.1

PC

Certifique-se de que a câmara é ligada ao computador e de que a câmara é
activada.
1.

Windows XP: Aparece uma janela de “Disco Removível” quando liga a
câmara (figura 8). Seleccione a opção de "Abrir pasta para ver ficheiros com
o Explorador do Windows". Ignore o passo 2.

2.

Abra o Explorador do Windows. O conteúdo do computador será
apresentado, incluindo todas as unidades de disco, e, se a câmara estiver
ligada correctamente, uma unidade adicional que representa a memória da
câmara denominada "Disco Removível."

3.

Seleccione “Disco Removível” para a câmara digital.

4.

Abra a pasta “DCIM” -> 100CAMEA.

5.

Seleccione as fotografias e arraste-as para um directório, por exemplo "As
minhas imagens" no disco rígido do computador.

10.2.3.2

Macintosh

Certifique-se de que a câmara está ligada ao Macintosh e de que a câmara está
activada.
Abra a pasta UNLABELED no ambiente de trabalho e depois abra a pasta “DCIM” ->
100CAMEA.
As imagens podem ser vistas com um programa adequado.

10.3

Na televisão

A câmara pode ser ligada à TV para ver as suas fotografias e / ou video clips. É
utilizado um cabo de vídeo RCA standard para ligar a câmara.
Definir a saída de vídeo
A saída de TV da câmara deve ser definida para PAL. Esta é a norma mais comum
na Europa. Veja a tabela 8.
Ligar a câmara a uma televisão:
1.

Ligue uma extremidade do cabo de vídeo à ligação de saída de vídeo da
câmara. (24, figura 1d).

2.

Ligue a outra extremidade do cabo de vídeo ao aparelho de televisão. A sua
televisão deve ter uma entrada de sinais de vídeo (ficha amarela RCA). A
ficha amarela destina-se ao sinal de imagem.
Se a sua televisão tiver apenas uma tomada SCART necessita dum
adaptador. Este pode ser adquirido numa loja de áudio e de TV.

3.

Configure a televisão para a apresentação de entrada de vídeo.

4.

Ligue a câmara. A imagem da câmara será agora visível na televisão. Se
colocar a câmara em apresentação de diapositivos (tabela 7) serão
apresentadas todas as gravações. O intervalo de visualização pode ser
definido para 1, 3, 6 ou 10 segundos.

Nota:
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Se utilizar a apresentação de diapositivos a imagem será apresentada
na televisão durante 1, 3, 6 ou 10 segundos e demora cerca de 5
segundos até que se veja a imagem seguinte.
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Nota:

Certifique-se de que define isto para PAL para utilizar na Europa. Se
utilizar a norma errada o ecrã fica confuso e a imagem fica a branco e
preto.

Nota:

A saída AV da câmara não é adequada para a ligação da antena na
sua TV. A sua TV deve ter uma entrada de vídeo.

Nota:

Se não vir a imagem e ouvir um zunido forte nos altifalantes, então
tem as fichas da imagem nos conectores errados. Verifique as
ligações.

Outras definições
11
11.1

Definições extra
modo foto

Prima o botão “MENU” para definir as definições extra.
Use os botões “Ç” e “È” para seleccionar uma função.
Use os botões “Å” e “Æ” para alterar uma definição.
Opção

Possibilidades

Tamanho da
imagem

[5M, 2560 x 1920]

Defina a resolução de
gravação para 2560 x 1920

[2M, 1600 x 1200]

Defina a resolução de
gravação para 1200 x 960

Qualidade foto

Ícone

Explicação

[1.2M, 1280 x 960]

Defina a resolução de
gravação para 1200 x 960

[0.3M, 640 x 480]

Defina a resolução de
gravação para 640 x 480

[High] (Alta)

A definição de qualidade
da fotografia da câmara
(tabela 2)

[Normal]
[Low] (Baixa)
[EV]

[Equilíbrio de
Brancos]

[0.00]

[Auto]

Define o valor de
exposição. Pode ser
definido de -2 -> 0 -> 2 em
passos de 0.5
Autom
ático

P T

Para a melhor exposição
automática possível da
fotografia.

[Daylight] (Luz
diurna)

Para tirar fotografias no
exterior ou em luz muito
clara.

[Cloudy] (Nublado)

Fotografar no exterior com
nuvens.
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Opção

Possibilidades

Cena

Visão geral

[Sensibilidade
ISO]

[Cor]

[Saturação]

[Nitidez]

Ícone

Explicação

[Sunset] (Pôr-dosol)

Para tirar fotografias no
exterior quando há pouca
luz.

[Normal bulb]
(lâmpada)

Para tirar fotografias à luz
normal de lâmpada.

[Strip lighting]
(Fluorescente)

Para tirar fotografias à luz
de lâmpada fluorescente.

Normal:

Definir para tirar
fotografias normais.

Multi

Definir para tirar
fotografias em mosaico.

Desligado

Sem imagem de amostra
depois de tirar uma
fotografia.

Ligado

É mostrada uma imagem
de amostra depois de tirar
uma fotografia.

[Auto]

Autom
ático

[100]

100

[200]

200

[400]

400

Definir sensibilidade ISO.
Quanto maior for o valor
ISO menor é a
necessidade de luz para
tirar uma boa fotografia.

[Full-colour]
(Todas as cores)

A cores

[Black & white]
(Branco e preto)

Branco e preto

[Sepia]

Cor sépia

[High] (Alta)

Elevada saturação de cor

[Medium] (média)

Saturação média de cor

[Low] (Baixa)

Saturação reduzida de cor

[High] (Alta)

Elevada nitidez (rebordos
nítidos)

[Medium] (média)

Nitidez média.

[Low] (Baixa)

Nitidez reduzida (rebordos
menos nítidos)

Tabela 6: Visão geral das definições do menu do modo de fotografia
Nota:

11.2

Em alguns modos, nem todas as opções estão disponíveis.

Definições do modo visualizar

Ligue a câmara e prima o botão “display” (visualizar).
Prima o botão “MENU” para definir as definições extra.
Use os botões “Ç” e “È” para seleccionar uma função.
14
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Prima "OK" para alterar uma opção.
Use os botões “Ç” e “È” para seleccionar uma definição.
Prima "OK" para alterar uma definição.
Função

Definição

[Delete]
(Eliminar)

[This photo]
(Esta
fotografia)

[No]
(Não)

[Everything in
memory] (Tudo
na memória)

[No]
(Não)

[Format
memory card]
(Formatar
cartão de
memória)

[No]
(Não)

[Copy card]
(Copiar cartão)

Opções

[Yes]
(Sim)
Elimina todas as imagens.

[Yes]
(Sim)
Formatar cartão de
memória.

[Yes]
(Sim)
[No]
(Não)
[Yes]
(Sim)

[Slide
show]
(Diapositivos)

Explicação
Eliminar a imagem
seleccionada.

Copia todas as imagens na
memória interna para um
cartão de memória.
Inicie a sessão de
diapositivos. Seleccione o
tempo de intervalo e prima
“OK” para iniciar/parar.

[1 sec] (10 seg)
[3 sec] (10 seg)
[6 sec] (10 seg)
[10 sec] (10 seg)
[Close] (Fechar)

[DPOF]

[No. of prints.]
(Nº de
impressões)

[0 ~ 9]
ÅÆ

[Set photo]
(Definir foto).

ÅÆ

Seleccione fotografia
DPOF

[Close]
(Fechar)
[Protect]
(Proteger)

[Alter quality]
(Alterar
qualidade)
[Adapt format]

[Protect 1
(Proteger 1

[Release]
(Libertar)

unprotect]
desproteger)

[Protect]
(Proteger
)

[Protect all]
(Proteger
todas)

[Release]
(Libertar)

[High] (Alta)
[Normal]
[Low] (Baixa)
2560 x 1920

Defina o nº de impressões
para a impressora com
leitor de cartões (DPOF).
O número pode ser
definido de 0 a 9.

Define a protecção de 1
imagem.

P T

Define a protecção de
todas as imagens.

[Protect]
(Proteger
)
Redefine a qualidade de 1
imagem (apenas de alta
para baixa).
Redefine o formato de 1
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Função
(Adaptar
formato)

Definição

Opções

1600 x 1200
1280 x 960

Explicação
imagem (apenas de alta
para baixa).

640 x 480
Tabela 7: Definições do modo visualizar

11.3

Definições no modo de SETUP

Ligue a câmara e rode o interruptor rotativo para “SETUP” (figure 3).
Use os botões “Ç” e “È” para seleccionar uma função.
Prima o botão "OK" para alterar uma opção.
Use os botões “Ç” e “È” para alterar uma definição.
Opção

Função e possibilidades

Date & Time (Data
e Hora)

Definir a data (figura 4).

[TV]

Definir a saída de vídeo (PAL ou NTSC).

[Bleep] (bip)

Definir bip (Alto, suave, desligado)

[Language]
(Idioma)

Definir o idioma do menu.

[Stand-by after]
(Em espera depois
de)

Definir poupar energia (entre 3, 5, 10 ou 30 minutos).

[Standard values]
(Valores standard)

Redefine a câmara para as predefinições na altura da
compra.

Tabela 8: Definir as definições

11.4

Fixar a bracelete

Pode fixar a bracelete à câmara para uma utilização óptima e segurança. Fixe-a ao
ponto de fixação. (19, figura 1d).

12
12.1

Software
Trust Photo Site

A Trust oferece-lhe a possibilidade de publicar as suas fotografias na Internet em
(www.trustphotosite.com). O uso deste "site" implica algumas condições. As
condições podem ser encontradas no endereço www.trustphotosite.com.
Instalar (Windows)
Instale o software Trust Photo Upload a partir do CD-ROM. (Trust Installer Æ
Installer software ÆTrust Photo Upload.)
Usar (Windows)
O manual do Trust PhotoSite é fornecido no CD-ROM. Aqui pode ler como instalar e
utilizar o software. (Trust Installer Æ Read manual Æ Trust PhotoSite.)
16
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12.2

Roxio PhotoSuite versão 5.0

Instalação
1.

Introduza o CD-ROM no leitor de CD-ROM. (Trust Installer Æ “Install
software” Æ “Roxio PhotoSuite 5”.)

2.

Seleccione o idioma do programa e faça clique em “OK”.

3.

Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.
Marque “Copiar conteúdo dos ficheiros para disco rígido”.

4.

Faça clique em "Terminar" para fechar. Reinicie o computador quando for
solicitado a fazê-lo.

Utilização
1.

Ligue a câmara ao computador e depois active a câmara.

2.

Inicie Roxio Photosuite 5. (Iniciar – Programas – Roxio PhotoSuite 5.)

3.

Faça clique no botão “Transferir a partir do dispositivo novo”. (Figura 8a)

4.

Seleccione “Disco Removível”. (Figura 8b)

5.

Prima “Seguinte”.

6.

Abra a pasta DCIM, 100CAMEA (apenas se não abrir automaticamente).

7.

Seleccione as imagens que pretende copiar da câmara e faça clique em
“Seguinte”.

8.

Faça clique para transferir as cópias das fotografias da câmara.

Nota:

Abrir a imagem pode demorar algum tempo. (no máximo 30
segundos)

9.

Faça clique em "Done" (Terminado).

10.

Agora pode alterar, guardar como ficheiro as imagens. (Figura 8c). Quando
guarda aconselha-se que use um nome de ficheiro.

Poderá encontrar informações adicionais acerca do software na função ajuda.

12.3

Remover software e controladores

Se pretender remover o controlador da câmara, o software Roxio PhotoSuite ou o
Trust Photo Upload do computador siga os passos seguintes.
1.

Vá para software no painel de controlo. (Iniciar Æ Definições Æ Painel de
controlo Æ Adicionar/Remover programas.)

2.

Faça clique no programa que pretende remover e depois seleccione
“Eliminar”.

3.

Siga as instruções no ecrã. Reinicie o computador se for solicitado a fazê-lo.

13

Verificar depois da instalação (Windows)

P T

Depois de instalar o aparelho e o controlador, é instalado o seguinte no seu
computador e pode ser verificado.
Iniciar - Definições - Painel de controlo – Sistema – Gestor de dispositivos.
Unidades de disco – Dispositivo 1490Z POWERC@M USB (Windows XP,
2000)
Dispositivo de armazenamento – Volume Genérico (Windows XP, 2000)
Controladores Universal Serial Bus – Dispositivo de Armazenamento em
Massa USB (Windows XP e 2000)
-

Unidades de Disquetes - 1490Z POWERC@M (Windows ME)
17
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-

Dispositivo de Armazenamento – Disco USB (Windows ME)
Controladores Universal Serial Bus – Dispositivo de Armazenamento em
Massa USB (Windows ME)

-

Controladores do disco rígido - 1490Z POWERC@M (Windows 98)
Controladores do disco rígido – Dispositivo de Armazenamento em Massa USB
(Windows 98)

Iniciar - Definições - Painel de controlo - Adicionar/Remover programas
Controlador de Câmara Digital (Apenas no Windows98)
Roxio PhotoSuite 5.0
Trust Photo Upload
Iniciar - Programas - … - …
Trust - Trust Photo Upload - Trust Photo Upload
Roxio PhotoSuite 5
Nota:

A informação dada acima é diferente quando a instalação é alterada
pelo utilizador (por exemplo, nem tudo é instalado ou quando são
seleccionados locais diferentes dos predefinidos).

Nota:

Também podem ocorrer diferenças resultantes da utilização de
controladores novos disponíveis na Internet.

Nota:

O local ou o nome pode ser diferente no "Painel de Controlo" de
sistemas operativos diferentes.
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Resolver problemas
Método
1.

Leia as soluções dadas abaixo.

2.

Verifique se há actualizações de FAQs, controladores e
manuais de instruções na Internet (www.trust.com/13985)

!

Mensagens mostradas no visor LCD e soluções
Mensagem

Solução

[Batteries almost flat!]
(Pilhas quase vazias)

As pilhas estão quase vazias. A câmara será
desligada. Nesse caso, substitua as pilhas.

[The memory is full!]
(Memória está cheia)

A memória ou o cartão de memória está cheio. Faça
cópias de reserva das fotografias e elimine as
fotografias que já não pretende ou formate o cartão
de memória.

[File error!] (Erro de
ficheiro)

Há um erro no ficheiro seleccionado. Copie o
ficheiro para computador e elimine-o da câmara.
Verifique o ficheiro no computador

[No Image] (sem
imagem)

Não há imagens no cartão de memória ou na
memória.

[Card Error] (Erro no
cartão)

A câmara não consegue formatar o cartão de
memória. Use o leitor do cartão ou tente outro cartão
de memória.

[Card locked!] (Cartão
bloqueado)

O cartão está protegido contra escrita, remova a
protecção contra escrita do cartão.

[No card] (sem cartão)

Sem cartão de memória na câmara.
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Tabela 9: Mensagens mostradas no visor LCD
Problema

Causa

Solução possível

A câmara não
recebe alimentação
ou está desligada.

A câmara está desligada.

Prima o botão de ligar
para activar a câmara.
As pilhas estão
descarregadas. Nesse
caso, substitua as pilhas.
Veja o capítulo acerca
das pilhas.
As pilhas estão
incorrectamente
inseridas. Verifique a
orientação das pilhas.
Veja o capítulo acerca
das pilhas.
A câmara está em modo
de espera. Prima
qualquer botão na
câmara para activá-la.

A câmara não tira
fotografias.

O flash não
funciona.

As fotografias não
estão nítidas.

A memória ou o cartão de
memória está cheio?

Faça cópias de reserva
das fotografias e elimine
as fotografias que já não
pretende ou formate o
cartão de memória.

A câmara está ligada a um
computador?

Os botões da câmara não
funcionam quando a
câmara está ligada ao
PC. Desligue a câmara
para tirar fotografias.

O flash está ligado?

Verifique se o flash está
em automático ou
permanentemente ligado.
Veja o capítulo acerca do
flash.

As pilhas estão quase
vazias.

Se as pilhas estiverem
quase vazias o flash não
carrega. Desligue a
câmara e espere alguns
segundos antes de voltar
a ligá-la. Se isto não
resolver o problema,
substitua as pilhas.

A câmara ou o objecto
moveu-se enquanto a
fotografia estava a ser
tirada.

Mantenha a câmara
parada.

P T

Se necessário use um
suporte.
Use a função de
exposição automática.

Windows Me e

Ajustar a focagem da lente.

Verifique se a focagem
da lente está correcta.

Siga sempre o procedimento

Procedimento:
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Problema
Windows 2000:
Quando o cabo
USB é removido do
computador é
visualizada a
mensagem de que
não é seguro
remover o aparelho.

Causa
correcto quando remover o
equipamento USB, para que
isto seja feito em segurança.

Solução possível
a.
Faça clique no
botão direito do rato no
pictograma no fundo à
direita do canto do ecrã
para indicar remover o
hardware.
b.
Faça clique no
botão esquerdo do rato
no texto para chamar a
janela para remover o
hardware.
c.
c. Seleccione o
equipamento neste ecrã
e faça clique no botão de
parar para confirmar que
o equipamento é para ser
parado.
d.
Seleccione o
equipamento a ser
parado no ecrã de
confirmação e faça clique
em OK para obter a
mensagem que o
equipamento pode ser
removido em segurança.
e.
Agora pode
desligar o cabo da
câmara digital.

Se depois de tentar estas soluções continuar a ter quaisquer problemas, contacte
um dos centros de apoio ao cliente da Trust. Pode encontrar mais informação no
verso deste manual de instruções. Tenha a seguinte informação disponível:
O número do artigo, neste caso é 13985;
•
Uma boa descrição do que realmente não funciona;
•
Uma boa descrição de quando o problema ocorre.
•
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15

Especificações técnicas

Detector de imagem

Tipo: CCD

Zoom digital

4x para tirar fotografias em 11 passos

Tirar fotografias

2560 x 1920

Resolução: 5M pixels
6x para visualizar fotografias em 13 passos
1600 x 1200
1280 x 960
640 x 480
Ecrã a cores LCD TFT
Exposição automática

Tamanho: 1.6”
Automático com menu compensação +/- 2.0
em passos de 0.5

Modo Predefinir

Balanço automático do branco
Luz diurna
Nublado
Pôr-do-sol
Lâmpada normal
Lâmpada fluorescente

Modo Flash

Automático
Ligado
Desligado
Supressão de olhos vermelhos

Formato de ficheiro

Compressão JPEG

Interface de computador

USB 1.1

Formato de ficheiro EXIF 2.10
Ficha de Saída de Vídeo

PAL & NTSC

Alimentação

2 x AA (Alcalina, NiMH, Lítio)

Memória de interface

Ranhura do cartão SD

Dimensões

Caixa 64 x 95 x 36mm

Regulamentações e
Certificação

CE

P T
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Condições de garantia

- Os nossos produtos têm uma garantia do fabricante de dois anos que começa a
contar a partir da data de aquisição.
- Se houver uma avaria, leve o produto ao revendedor. Inclua a explicação da
avaria, a prova de compra e todos os acessórios.
- Durante o período de garantia recebe um modelo similar, se este estiver
disponível. Se não houver um produto disponível, o seu produto será reparado.
- No caso de componentes em falta, como o manual de instruções, software ou
outro componente, s.f.f. contacte o centro de apoio.
- A garantia torna-se inválida se o produto for aberto, se houver um dano mecânico,
se o produto for incorrectamente utilizado, se tiverem sido feitas alterações no
produto, se o produto tiver sido reparado por terceiros, no caso de negligência ou
se o produto tiver sido utilizado para fins diferentes daqueles a que se destina.
- Excluído da garantia está:
• Danos provocados por acidentes ou calamidades, tais como: incêndio,
inundações, terramotos, guerra, vandalismo ou roubo.
• Incompatibilidade com outro hardware/software não mencionado nos requisitos
mínimos do sistema.
• Acessórios, tais como: baterias, fusíveis (se 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

