DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Informação sobre o produto
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A:
B:
C:
D:
E:
F:

Lente do binóculo (8x zoom fixo)
Lente da câmara digital (8x zoom fixo)
Roda de focagem da câmara digital
Visor LCD
Botões de função
LED de potência

G:
H:
I:
J:
K:
L:

Roda de focagem do binóculo
Anel de correcção do olho
Borracha do olho
Compartimento das pilhas
Ranhura do cartão de memória SD / MMC
Ligação USB

Instruções de uso - Binóculo

Altere a posição das lentes até que a imagem seja
visível com ambos os olhos.
Se usar óculos, dobre a borracha do olho para trás.

1

Feche o olho direito, rode a roda de focagem até
que a imagem seja focada para o seu olho
esquerdo.

2

Para a direita = objectos perto (mínimo 5 metros)
Para a esquerda = objectos distantes
1
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Feche o olho esquerdo, rode o anel de correcção até
que a imagem esteja focada para o seu olho direito.

3

Não são necessárias pilhas para utilizar o binóculo.
Tirar fotografias
Abra a tampa e introduza as pilhas.
Se apropriado introduza o cartão de memória de SD
/ MMC (máximo 512 Mb)
Então será apresentado o ícone de cartão de
memória no visor LCD.

1

Ligue (e desligue) a câmara carregando o botão de
potência durante 2 segundos.

2
Note: depois de 2 minutos de inactividade, o visor
LCD desliga. Volte a ligá-lo com:
.

Localize o objecto parado e coloque o binóculo
numa superfície estável.

3

4

15-25 m

25 - ¯ m
Regule a roda de focagem da câmara digital para a
distância correcta.
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Prima o botão Disparador para tirar uma fotografia.

5

Olhe sempre para o visor LCD para ver como a fotografia sai.
Utilizar o menu
Prima o botão direito para aceder ao menu.

1

Percorra o menu com as teclas do cursor:

2

Prima o botão de menu para seleccionar o item
apropriado no menu.

3

Sair do menu / voltar ao ecrã de menu anterior.

3
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Fazer gravações de vídeo
Descrição:

Seleccionar no menu:
Modo de vídeo

Para iniciar e parar a gravação, prima o botão disparador
.

Máximo de 90 segundos com a resolução fixa de
320 x 240.
Modo "Rever"
Para iniciar e parar a gravação, prima o botão disparador
.

Apenas os 10 segundos finais é que ficam em
memória.
Volte para o modo de fotografia.
Ver fotos
Descrição:

Seleccionar no menu:

Modo de reprodução
Use os botões de setas para percorrer as fotos:
Use os botões de zoom para ampliar e reduzir
fotografias (não disponível para gravações de
vídeo).

Use as quatro teclas de setas para ver as várias
áreas na fotografia ampliada.
Se estiver ampliada: volte para o formato
normal da fotografia clicando no botão de menu:

Voltar imediatamente para o modo de registo: prima o botão disparador.
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Eliminar fotografias
No modo reproduzir, prima o botão de menu
Descrição:

Seleccionar no menu:

Menu de reprodução
Elimina a fotografia actual.
Atenção!
Atenção!
memória.

Elimina todas as fotografias.
Formata cartão de memória /

Voltar para o modo de reprodução.
Voltar para o modo de registo.
Transferir fotos e ver fotos no PC
Windows XP, 2000, ME Æ passo 3

1
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2

3

Ligue o cabo USB à câmara.

E à porta USB do PC.

Coloque sempre a câmara numa superfície plana para que as pilhas não caiam.
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Windows XP
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1.

5
2.
3.

Seleccione: Seleccione “Open
folder to view files” (abrir pasta
para ver ficheiros)
Abra a pasta: DCIM / 100MEDIA
Copie ficheiros para a pasta “Os
meus documentos”.
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*.JPG:
*.AVI:

Fotos
Vídeos
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Windows 2000, ME, 98 SE
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1.

2.

7

Faça duplo clique em: "Meu
computador".
Faça duplo clique em “Unidade
removível”.

3.

Abra a pasta: DCIM /
100MEDIA

4.

Copie ficheiros para a pasta
“Os meus documentos”.

*.JPG:
*.AVI:

Ficheiros de imagem
Ficheiros de vídeo

Desligar a câmara
Windows XP
1.
Clique no lado esquerdo no ícone.
2.
Faça clique em “Safely remove USB storage
device”. Aparece a seguinte mensagem: 'Safe
to remove hardware' (é seguro remover a
câmara).
3.
Desligue a câmara.
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Windows 2000/ME:
1.
Clique no lado esquerdo no ícone.
2.
Faça clique em “Switch off USB storage
device” (Desligue o dispositivo de
armazenamento USB). Aparece a seguinte
mensagem: “The USB storage device can
now be safely removed.' (Agora pode remover
em segurança o dispositivo de
armazenamento USB.)
3.
Desligue a câmara.

2

Instalar software adicional

Trust Photo Upload Software
Programa para colocar as fotografias no Trust
PhotoSite. (www.trustphotosite.com)
Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic
Programa para adquirir, visualizar, ordenar,
modificar e imprimir fotografias.
Depois da instalação do software reinicie sempre o computador.
Os manuais do software estão disponíveis no CD Trust.
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Definições de foto
Descrição:

Seleccionar no menu:

Formato de foto
Seleccione entre vários formatos.
Quanto mais pixels a foto tiver, melhor é a
qualidade.
Seleccio
ne

Ícone diferente para cada formato de foto!

Megapixel
s

Fotos

3M:

3

25

2M:

2

37

1M :

1

93

VGA:

0,3

140

LCD

* A quantidade de fotografias que pode ser guardada
neste formato na memória interna de 16 MB
A quantidade de fotografias tiradas é visualizada no
topo direito no visor LCD.
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Descrição:

Seleccionar no menu:

White Balance (Equilíbrio de brancos)
Esta função assegura que as cores na fotografia
correspondam às que são vistas a olho nu.
O equilíbrio de brancos pode ser definido para
diferentes situações de luz.

Equilíbrio de brancos automático. A câmara
tenta ela própria determinar a situação de
luz.
Ícone diferente para cada definição de
equilíbrio de brancos!

Nublado.
PT
Luz fluorescente.

Luz de lâmpada de bolbo.
Configuração da câmara
Seleccionar no menu:

Descrição:
Menu de configuração
Para ajustar as definições da câmara.
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Seleccionar no menu de configuração:

Descrição:
Definição de hora e data
Altere as definições com os botões de
esquerda/direita.
Use o botão de menu para mover para uma linha
diferente.

Prima o botão de menu no fundo da linha para voltar
para o menu de configuração.
Ligar/desligar bip.
Efeitos e visor

Normal. Sem efeito.

Clássico. Um autêntico efeito de foto
sépia.

Branco e preto.

Ligar ou desligar os ícones de informação
de LCD.
Carimbo de hora ligado/desligado.

Compensação de interferência de frequência.
Europa: 50 Hz
12
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Duração de rever. Define o tempo de registo no
modo de rever para 5, 10, 15 ou 20 segundos.
Recuperar as predefinições.
Atenção, todas as definições feitas
anteriormente serão perdidas!
Voltar imediatamente para o modo de registo: prima o botão disparador:

.

Mensagens especiais
Esta mensagem aparece no modo de registo
quando a memória está cheia. Soluções:
Introduza um cartão de memória
Transfira as fotos da sua câmara para
o computador e elimine fotos na
câmara.
Esta mensagem aparece no modo de reprodução se
não houver fotos para ver na câmara.
Solução:
-

para ir
Prima o botão de disparador
para o modo de registo e use o mesmo
botão para tirar um número de
fotografias.

Pilhas e potência
Indicador de durabilidade da pilha no visor LCD
Preto = pilhas cheias.
Pilhas sem carga
Câmara emite bips e LED de potência pisca a
vermelho.
Outras possibilidades: O indicador de pilhas LCD
pisca a vermelho e aparece uma mensagem de erro.
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Poupar energia
Apenas ligue o visor LCD quando realmente estiver
a utilizá-lo. Use os seguintes botões para ligar e
desligar:

Depois de 2 minutos de inactividade, o visor LCD
desliga. Depois de 5 minutos de inactividade a
câmara desliga.
Conselho acerca das pilhas
Recomendamos que use pilhas AAA Ni-MH
recarregáveis com capacidade que exceda 600
mAh.
Nota
A câmara apenas suporta pingos, não a submirja.
Se as fotografias estiverem desfocadas ou distorcidas, tente colocar a câmara numa superfície estável.
Memória
-

Formate o cartão de memória antes de o utilizar pela primeira vez.
Os cartões de memória apenas podem ser introduzidos numa direcção. Não force.
Máximo suportado de cartões SD / MMC: 512 MB. SD Ultra 2 é suportado.
Se introduzir memória adicional, a memória de 16 MB incluída deixa de estar disponível.

Para as FAQs, controladores e manuais mais actualizados, vá para www.trust.com/14246.
Instruções de segurança
• Nunca olhe directamente para o sol com o binóculo, isto pode provocar lesões nos seus olhos!
• Não abra nem repare você próprio o aparelho.
• Este produto 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/14246/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, faça clique em www.trust.com/warranty
• Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida sem a autorização da Trust International B.V.
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