DC-3500 POWERCAM MINI
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Frente

Trás

Topo
PT

1.
2.
3.
4.

LED do disparador
automático
Flash
Lente
Orifício da alça

1.
2.
3.
4.

Botão de modo
Botão de função de
tecla
Tripé
Monitor LCD TFT

Lado

1.
2.
3.

Botão do
disparador
Botão ligar/desligar
Microfone

Botões de função de tecla
PT

1.
2.
3.
4.
5.

Ligação USB
Interruptor de focagem – tampa da
lente
Tampa das pilhas
Ranhura do cartão de memória
Compartimento das pilhas

1.
2.
3.
4.
5.

Disparador automático / Cima
Zoom-in / Direita
/ ReproduzirPausa
OK
Flash / Descer
Zoom out / Esquerda

INTRODUZIR PILHAS

1

1.

1

Abra a tampa das pilhas.
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2.
3.

2

Introduza as pilhas (polaridade indicada na
tampa das pilhas)
Feche a tampa das pilhas.
Recomendado: use pilhas recarregáveis de
Ni-MH (www.trust.com/battery-chargers)
Não misture tipos diferentes de pilhas ou
pilhas velhas e novas.

TIRAR FOTOGRAFIAS / GRAVAR VÍDEOS
Deslize para baixo o interruptor de focagem / tampa
da lente

1

Faça a focagem:
Macro
Normal

2

20 cm
130 cm - ∞

Ligue a câmara.

Mude o modo: Prima em “Mode” (Modo).
Veja o ícone no canto superior esquerdo no LCD
FOTO:
Defina o modo de imagem parada

3

VÍDEO:
Defina o modo de clipe de vídeo

Zoom in

4

2

.

/ Zoom Out

: apenas funciona no modo

(predefinido).

.
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FOTO:
prima o disparador.
VÍDEO:
•
Iniciar filmagem: prima o disparador.
No LCD: REC pisca.
•
Parar filmagem. prima o disparador.
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REPRODUZIR NA CÂMARA
Deslize para baixo o interruptor de focagem / tampa
da lente.
Ligue a câmara.

1

Defina o modo de reprodução

; prima ‘Mode’

Passar imagens: prima ‘ ‘, ‘ ‘.
Ficheiro de vídeo:
•
‘ ‘: iniciar reprodução
•
‘ ‘: pausa/retomar reprodução
•
‘OK‘: parar reprodução

2

Ficheiro de áudio: apenas reprodução em
computador.
Eliminar imagem
•
•
•

3

•
•

3

Prima "OK".
Seleccione "".
Seleccione “One Pic” (uma imagem) / “All
pics” (todas as imagens)
Prima "OK".
Seleccione “YES” (Sim) para eliminar; prima
‘OK‘
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LIGAR AO COMPUTADOR
Ligue o computador.
Inicie o Windows.
Ligue o cabo USB ao computador.
Windows 98: instale primeiro o controlador,
antes de ligar.
•
Introduza o CD-ROM de instalação da
Trust,
•
faça clique em “Install driver”
•
siga as instruções

1

Ligue o cabo USB à câmara.

2

Ligue a câmara.

3

Os controladores são instalados automaticamente.

4

DC-3500 POWERCAM MINI
REPRODUZIR NO COMPUTADOR
Windows XP Æ

1, 3
2, 3

Windows 2000, ME, 98SE Æ

PT

1
PT

Windows XP
Seleccione “Open folder to view files” (abrir
pasta para ver ficheiros)

Abra a pasta: DCIM / 100MEDIA
*.JPG: Ficheiros de imagem
*.AVI:
Ficheiros de vídeo
*.WAV: Ficheiro de áudio

Vá para o passo 3.
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2

Windows 2000, ME, 98:
Faça duplo clique em “Meu computador”
Faça duplo clique em “Disco Removível”.

*.JPG: Ficheiros de imagem
*.AVI:
Ficheiros de vídeo
*.WAV: Ficheiro de áudio

Abra a pasta: DCIM / 100MEDIA

3

Copiar ficheiros para “Os meus documentos”.
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INSTALAR SOFTWARE
Trust Photo Upload Software
Aplicação para colocar imagens no Trust PhotoSite
(www.trustphotosite.com)
Instalar: consulte o manual no CD-ROM

PT

Ulead Photo Explorer 8.0
Photo Explorer tem ferramentas para adquirir, ver,
organizar, ajustar e imprimir imagens digitais.
Instalar: consulte o manual no CD-ROM
DESLIGAR DO COMPUTADOR
Windows XP
1.

Faça clique no símbolo com o botão esquerdo
do rato
2.
Faça clique em “Safely remove USB Mass
Storage Device” No ecrã aparece “Safe to
remove hardware”.
3.
Desligue a câmara do cabo USB.
Windows 2000/ME:

1

1.

2

2.

3.

Faça clique no símbolo com o botão esquerdo
do rato
Faça clique em “Stop USB Mass Storage
Device”. No ecrã aparece “The ‘USB Mass
Storage Device’ can now be safely removed
from the system.”.
Desligue a câmara do cabo USB.

MUDAR DEFINIÇÕES:
Para mudar os itens no menu, siga os passos.
1.
Prima "OK".
Modo de gravação de voz: sem opções a alterar
2.
Seleccione a definição: Use ‘ ‘ / ‘ ‘.
3.
Mudar definição: prima ‘ ‘.
4.
Procurar opções: Use ‘ ‘ / ‘ ‘.
5.
Confirme a opção: Prima "OK".
Cancelar: prima ‘ ‘.
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Modo
Modo fotografia
( )

Definição
Size (Tamanho)

Quality (Qualidade)
Effect (Efeito)

Opção/opções
2560 x 1920 (5M)
2048 x 1536 (3M) *)
1600 x 1200 (2M)
1280 x 960 (1M)
S.Fine (***)
Fine (**)
Normal (*) *)
B&W (B&P)
Normal *)
Sépia

W.Balance
(Equilíbrio de
Brancos)

Modo de
reprodução
( )

Exposure
(Exposição)
P.Frame
(Quadro da
fotografia)
Delete (Eliminar)
Slide (Diapositivo)

Protect (Proteger)
Copy to card
(Copiar para
cartão)

Auto *), Daylight (Dia),
Cloudy (Nublado),
Fluorescent (Fluorescente),
Tungsten (Tungsténio),
Sunset (Pôr-do-sol),
Custom (Personalizado)
Auto, -2,0 Æ 0 Æ 2,0
(passo 0,5)
9 Frame options (Opções
de quadro)
One Pic (Uma foto)
All Pics (Todas Fotos)
On/Off *) (Ligar/Desligar)
Repeat On/Off (Repetir
Ligar/Desligar)

One Pic (Uma foto)
All Pics (Todas Fotos)
One Pic (Uma foto)
All Pics (Todas Fotos)
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Observações

Converte a imagem para
Branco e Preto.
Converte a imagem para
Sépia
Muda o equilíbrio de brancos
conforme o ambiente interior
e exterior.

Muda definição de luz
Prima ‘OK‘ para seleccionar
quadro, prima disparador para
sair (sem seleccionar quadro)
Inicia uma apresentação de
diapositivos com intervalo de
1 ou 10 segundos.
Repetir Ligar/Desligar: depois
de um ciclo execute
novamente ou pare após um
ciclo.
Evitar eliminar imagens
Copia imagens da memória
interna para o cartão de
memória.

DC-3500 POWERCAM MINI
Modo
Definição
DPOF

Opção/opções
One Pic (Uma foto)
All Pics (Todas Fotos)

Observações
Imprime imagens na
impressora, sem computador.
Seleccione a quantidade de
impressões (0-99)
apenas funciona com
cartão de memória.
Seleccione imagem como
imagem de arranque.

Auto *), Daylight (Dia),
Cloudy (Nublado),
Fluorescent (Fluorescente),
Tungsten (Tungsténio),
Sunset (Pôr-do-sol),
Custom (Personalizado)
B&W (B&P)

Muda o equilíbrio de brancos
conforme o ambiente interior
e exterior.

S.Image
(Iniciar imagem)
Modo de clipe de
vídeo
( )

W.Balance
(Equilíbrio de
Brancos)

Effect (Efeito)

Normal *)
Sépia
Voice Record
(Memo de voz)
CONFIGURAÇÃO
)
(

File (Ficheiro)

Reset (Redefinir)

Series *)

PWR Off
(Desligar
alimentação)
Language (Idioma)

Format

Cancel, 1 – 10 min
(2 min *)
English* (inglês), French
(francês), German
(alemão), Spanish
(espanhol), Italian (italiano),
Dutch (holandês).
No (Não)
Yes (Sim)
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Converte a imagem para
Branco e Preto.
Converte a imagem para
Sépia
Gravar mensagem de áudio.
Prima o disparador:
iniciar/parar registo
Reset: os números de ficheiro
começam com 0001 depois
de formatar, elimine todas as
imagens ou introduza um
cartão de memória novo
O número de ficheiro
aumenta sempre,
independente da acção de
eliminar/formatar memória
A câmara desliga
automaticamente quando
definida.
Definir idioma do OSD.

Formatar memória interna /
cartão de memória
introduzido.
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DC-3500 POWERCAM MINI
Modo
Definição
D.Type
(Tipo de data)
Date
Time
Imprint (Marcação)
Beep
Frequency
Q.view
(Ver rápido)
Reset (Redefinir)
S.Beep
(Iniciar bip)
S.Image
(Iniciar imagem)

Opção/opções
YY/MM/DD (AA/MM/DD)
MM/DD/YY *) (MM/DD/AA)
DD/MM/YY (DD/MM/AA)

Off *) (Desligado)
On (Ligado)
Off (Desligado)
On *) (Ligado)
50Hz *)
60Hz
Off, 1 – 3 sec (Desligado, 1
– 3 seg)
(1 sec *)
No *) (Não)
Yes (Sim)
Off (Desligado)
On *) (Ligado)
Off (*) (Desligado)
On (Ligado)

Observações
Definir tipo de data
Definir data.
Definir hora.
Imprime automaticamente
data na fotografia
Emite um bip quando carrega
o botão
Define a frequência de
electricidade conforme a
região. (Europa = 50Hz)
Imagem captada é
apresentada durante o tempo
definido
Carrega as predefinições
Ligar/desligar o bip de
arranque.
Ligar/desligar início de
imagem (como definido no
modo reproduzir)

*) Predefinição
?INTRODUZIR CARTÃO DE MEMÓRIA

Desligue a câmara.
Abra a tampa das pilhas.

1
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Coloque um cartão de memória na ranhura do
cartão. Prima até ouvir cliques.
Feche a tampa das pilhas.
PT
Imagens guardadas no cartão de memória
são automaticamente introduzidas.
Formate para a primeira utilização. (SET,
Format, Yes, OK)
O cartão de memória apenas cabe de um
modo. Não force.

2

VISOR DE ÍCONES

PT

-{}Nº
1

Item
Modo de trabalho:

2

Handshake (Tremer
mãos)
Flash mode (Modo
Flash)

3

4

Self Timer
(Disparador
automático)

5

Focus range (Limite
de focagem)

Símbolo
Modo fotografia
Modo de reprodução
Modo de clipe de
vídeo
Modo Configuração
Flash Automático
Flash automático com
supressão de olhos
vermelhos
Flash desligado
10 segundos
2 segundos
Duplo
Macro

Observações
Prima em “Mode”.

Mantém a câmara firme quando tira
a fotografia.
Prima em “Flash”.

Prima disparador automático

Use interruptor de tampa da lente
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Nº
Item
6
Exposure
(Exposição)
7
White Balance
(Equilíbrio de
brancos)

Símbolo

Observações
Alterar na configuração,
Automático

Alterar na configuração,

Luz do dia
Nublado
Fluorescente
Pôr-do-sol
Tungsténio
Personalizado

8
9

Memory Card
(Cartão de
memória)
Quality (Qualidade)

10

Size (Tamanho)

11

Remaining memory
(Memória restante)

12

Digital Zoom (Zoom
digital)
Photo Frame
(Quadro da
fotografia)
Battery Status
(Estado das Pilhas)

13
14

Cartão de memória introduzido
Super Fina
Fina
Normal
2560 x 1920
2048 x 1536
1600 x 1200
1280 x 960

Alterar na configuração,

Alterar na configuração,

Fotos restantes disponíveis
Tempo de gravação restante
(vídeo/áudio)
Factor do zoom
Alterar na configuração,
Cheias
Meio cheias
Vazias
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TABELA DE MENSAGENS DE ERRO
Mensagens
Causas
CARD FULL
Cartão de memória sem espaço
suficiente para guardar imagem.
MEMORY FULL
Memória interna sem espaço suficiente
para guardar imagem.
Cartão SD está protegido.
CARD LOCKED
( BLINKING)
LOCK
A imagem sob protecção não pode ser
eliminada
NO IMAGE
Nenhuma imagem guardada no cartão
de memória ou na memória interna.
FILE ERROR
Erro de formato de ficheiro.
MEMORY ERROR
CARD ERROR
LOW BATTERY !
(
BLINKING)
LOW LIGHT!
HAND SHAKE ICON
LENS COVER

Memória danificada ou falhou.
Cartão danificado ou falhou.
Pilha está vazia.
Ambiente demasiado escuro com Flash
desligado ou cena nocturna.
Ambiente demasiado escuro com Flash
desligado ou cena nocturna.
Tampa da lente fechada.
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Soluções
Arranje espaço eliminando imagens
Introduza um novo cartão de memória.
Arranje espaço eliminando imagens.
Introduza um novo cartão de memória.
Coloque interruptor de protecção do
cartão na posição de não proteger.
Desbloqueie a imagem protegida.
Tire fotografias ou filme um clipe de
vídeo.
Introduza novo cartão SD/MMC.
Formatar meio.
Formatar meio.
Introduza novo cartão SD/MMC.
Introduza pilhas novas.
Defina o flash:

.

Evite abanar. Defina o flash: .
Use tripé.
Abra a tampa da lente. Caso contrário,
a câmara desliga após 5 segundos.

PT

PT
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Relembrar
Pilhas
Use pilhas AAA fornecidas com a câmara, pilhas Alcalinas ou pilhas recarregáveis de Ni-MH
(www.trust.com/battery-chargers).
As pilhas podem perder a carga se forem mantidas dentro da câmara durante um longo período sem
serem utilizadas. S.f.f. retire as pilhas durante o período em que a câmara não estiver a ser utilizada.
Poupe energia: Desligue o LCD.

Cartões de memória
Introduza em segurança.
Formate para a primeira utilização. (SET, Format, Yes, OK)
Apenas encaixa bem de um modo. Não force.
Apenas suporta SD (até 512MB) ou MMC (até 128MB).
Sem memória: Carregue o cartão de memória para baixo e solte. Remova o cartão de memória.
Se encontrar problemas, visite www.trust.com/14245 para ver FAQs, controladores e manuais.
Segurança
• Não abra nem repare você próprio este aparelho.
• 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/14245/ce
Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia do fabricante de dois anos que começa a contar a partir da data de
aquisição. Para mais informações veja www.trust.com/warranty
• É proibida a reprodução deste manual ou qualquer parte dele sem a autorização da Trust International B.V.
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