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Encontrar a informação de que necessita
Nestas “Instruções de Funcionamento para características avançadas”, pode encontrar 
a informação de que necessita nas páginas seguintes.
Clicando no número de uma página, pode saltar para a página e encontrar rapidamente 
a informação.

Procurar no “Índice”
Clique no ícone para passar para “Índice”.

P4

Procurar a partir da lista de nomes de funções P8

Procurar a partir da lista de botões P18

Procurar a partir da lista de ecrãs e ícones P177

Procurar no “Apresentação da Mensagem” P181

Procurar no “Lista de menus”
Clique no ícone para passar para “Lista de menus”.

P122

Procurar no “Resolução de problemas” P183

Clique no ícone para passar para “Encontrar a informação de que necessita”.

Clique neste ícone para voltar à página apresentada anteriormente.
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Como usar este manual
• Os ecrãs usados nestas instruções de funcionamento são exemplos fornecidos para descrever 

as operações.
• O design e especificações do produto descritos nestas instruções de funcionamento podem 

diferir do produto atual devido a melhorias.

∫ Acerca dos símbolos no texto

• Clique numa referência cruzada no texto para passar para a página correspondente.

Acerca da informação do modo aplicável

Modos aplicáveis: 
Os ícones indicam os modos disponíveis para uma função.
• Ícones pretos: Modos aplicáveis
• Ícones cinzentos: Modos indisponíveis

: Indica que o menu pode ser definido premindo o botão [MENU/SET].

: Indica que a definição Wi-Fi pode ser efetuada premindo o botão [Wi-Fi].

: Dicas para uma utilização habilidosa e pontos de gravação.

: Condições em que uma certa função não pode ser usada.

Nestas instruções de funcionamento, os passos para definir um item do menu estão 
descritos a seguir.

>  [Gravar] > [Qualidade] > [›]

MENU

Wi-Fi

MENU
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1. Antes da Utilização

Cuidados a ter com a câmara
∫ Manuseamento da câmara (para evitar entradas de água e mau funcionamento)
• Materiais estranhos podem ficar presos na parte interior da porta lateral (em redor do 

vedante de borracha ou terminais de ligação) quando a porta lateral for aberta ou 
fechada em locais com areia ou pó, etc. Isto pode dar origem ao enfraquecimento do 
desempenho à prova de água, caso a porta lateral seja fechada com objetos estranhos 
colados. Tenha muito cuidado, pois isso pode dar origem ao mau funcionamento, etc.

• Caso objetos estranhos se colem no lado de dentro da porta lateral, limpe-os com um 
pano seco sem linho.

• Se qualquer líquido, como pingos de água, ficarem colados na câmara ou lado interior 
da porta lateral, limpe com um pano seco e suave. Não abra nem feche a porta lateral 
perto de água, quando estiver debaixo de água, com as mãos molhadas ou quando a 
câmara estiver molhada. Isso fará com que entre água.

Não aplique choques fortes nem vibração, deixando cair ou batendo com a câmara. 
Não aplique demasiada pressão na câmara.
por ex.:

– Fixar quaisquer itens, como acessórios na alça fixada à câmara.
– Quando aplicar demasiada pressão ao usar a câmara a uma profundidade superior a 31 m.

• O desempenho da resistência à água pode ser degradado.
• A lente ou monitor podem ficar danificados.

– Se o monitor ficar danificado, tenha cuidado para evitar lesões causadas pelos fragmentos 
de vidro partido e outros componentes danificados.

• Pode causar um mau funcionamento no desempenho ou função.

Após a câmara ser usada debaixo de água, o desempenho do altifalante e do 
microfone pode ficar temporariamente degradado, por isso, os vídeos podem ficar 
gravados ou ser reproduzidos com áudio fraco.
• Após a utilização debaixo de água, efetue os passos 1 a 4 em “Cuidados com a câmara após 

a utilização dentro de água” na P16.
Quando a câmara for usada a baixas temperaturas, o desempenho do altifalante e 
do microfone pode ficar temporariamente degradado, por isso, os vídeos podem 
ficar gravados ou ser reproduzidos com áudio fraco.
• Mantenha a câmara quente, colocando-a em locais quentes, como no interior do seu 

equipamento de proteção contra o frio ou roupa.

Se abanar a câmara enquanto esta estiver desligada, pode ouvir um som de 
chocalho. Isto deve-se à operação de abertura da lente e não se trata de um mau 
funcionamento.
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1. Antes da Utilização
∫ Quando o lado interior da lente, visor ou monitor estiver embaciado 
(condensação)

Não se trata de um mau funcionamento ou falha da câmara. Pode ser causado pelo 
ambiente em que a câmara é usada.
O que fazer quando o lado interior da lente está embaciado
• Desligue a câmara e abra a porta lateral num local com uma temperatura ambiente constante, 

afastado de altas temperaturas, humidade, areia e pó. O embaciamento desaparece 
naturalmente no espaço de cerca de 2 horas com a porta lateral aberta, quando a temperatura 
da câmara se aproximar da temperatura ambiente.

• Contacte a Panasonic se o embaciamento não desaparecer.

Condições em que o lado interior pode ficar embaciado
Pode ocorrer condensação e o lado interior da lente, visor e monitor podem ficar 
embaciados quando esta câmara for usada em condições onde haja uma alteração 
significativa da temperatura ou onde haja muita humidade, como nos seguintes casos:
• Quando a câmara for usada debaixo de água de repente, após estar em praias quentes, 

etc.
• Quando a câmara for movida de uma área fria para uma área quente, como numa 

estância de esqui ou a grandes altitudes
• Quando a porta lateral for aberta em ambientes de grande humidade
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1. Antes da Utilização
(Importante) Acerca do desempenho da 
resistência à água/pó e choques da câmara

Isto não garante que não haja destruição, mau funcionamento ou resistência à água 
em todas as condições.
¢1 Isto significa que a câmara pode ser usada debaixo de água durante o tempo especificado 

na pressão especificada, de acordo com o método de manuseamento estabelecido pela 
Panasonic.

¢2 "MIL-STD 810F Method 516.5-Shock" é o método de teste padrão para o Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos, que especifica o desempenho dos testes de queda a partir de 
uma altura de 122 cm, em 26 orientações (8 cantos, 12 topos, 6 frentes) usando 5 conjuntos 
de dispositivos e passando as quedas nas 26 orientações em 5 dispositivos. (Se ocorrer 
uma falha durante o teste, é usado um novo teste para passar o teste de orientação de 
queda num total de 5 dispositivos)
O método de teste da Panasonic baseia-se no método "MIL-STD 810F Method 
516.5-Shock" apresentado acima. No entanto, a altura de queda passou de 122 cm para 
200 cm caindo numa placa espessa de contraplacado com 3 cm. Passou neste teste de 
queda.
(Não foi tida em conta a alteração na aparência, como perda de tinta ou distorção da parte 
onde foi aplicado o impacto da queda.)

¢3 De acordo com as condições de teste especificadas pela Panasonic.

Desempenho de resistência à água/pó
A taxa de resistência à água/pó encontra-se em conformidade com as normas 
“IPX8” e “IP6X”. Desde que as normas de cuidado e manutenção descritas 
neste documento sejam estritamente seguidas, esta câmara pode funcionar 
debaixo de água, a uma profundidade que não exceda os 31 m durante um 
espaço de tempo que não exceda os 60 minutos. (¢1)

Desempenho anti-choque
Esta câmara também se encontra em conformidade com o "MIL-STD 810F 
Method 516.5-Shock". A câmara passou num teste de queda de uma altura de 
2 m numa tábua de contraplacado de 3 cm. Em grande parte dos casos, esta 
câmara não deverá ficar com quaisquer danos se for deixada cair de uma altura 
que não exceda os 2 m. (¢2)

Desempenho da Carga Aguentada
Esta câmara encontra-se em conformidade com os testes de carga de 100 kgf. 
(¢3)
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1. Antes da Utilização
∫ Manuseamento da câmara
• A resistência à água não é garantida se a unidade for sujeita a um impacto por bater com ela, 

ou por a ter deixado cair, etc. Se ocorrer um impacto na câmara, esta deverá ser inspecionada 
(sujeito a taxas) pela Panasonic, para verificar se esta continua a ser à prova de água.

• Usar a câmara em ambientes onde possam ocorrer salpicos com água quente de nascentes, 
óleo ou álcool, a resistência à água/pó e resistência de impacto da câmara podem 
deteriorar-se.

• Quando a câmara for exposta a detergente, sabão, água de nascentes quentes, aditivos para 
o banho, protetor solar, bronzeador, químicos, etc., limpe-a imediatamente.

• A função à prova de água da câmara destina-se apenas à água do mar e à água doce.
• Qualquer mau funcionamento causado pela má utilização por parte do cliente, ou um 

manuseamento incorreto, não é abrangido pela garantia.
• A Panasonic não oferece qualquer compensação por quaisquer acidentes causados pela 

utilização do produto (incluindo danos pessoais e patrimoniais).
• A parte interior desta unidade não é à prova de água. A entrada de água irá causar um mau 

funcionamento.
• Os acessórios fornecidos, como a bateria, etc., não são à prova de água. (excluindo a alça 

para a mão)
• O cartão e a bateria não são à prova de água. Não os manuseie com as mãos molhadas. Não 

insira um cartão molhado ou bateria dentro da câmara.
• Não deixe a câmara durante um longo período de tempo em locais onde a temperatura atinja 

s10 oC ou menos (estância de esqui ou em grandes altitudes) ou onde a temperatura possa 
exceder os 40 oC ou mais (especialmente, locais expostos à luz forte do sol, dentro de um 
carro exposto à luz do sol, perto de um aquecedor, em barcos ou na praia, etc.). (Se o fizer, 
deteriora o desempenho da resistência à água)

∫ Acerca da apresentação de [Precauções]
• [Precauções] é apresentado quando liga esta unidade pela primeira vez após a aquisição, com 

a porta lateral completamente fechada.
• Verifique com antecedência o desempenho da resistência à água.
• O ecrã [Precauções] será apresentado sempre que a câmara seja ligada, se selecionar [Não] 

antes da apresentação do ecrã. Desligue a câmara enquanto verifica o ecrã ou prima [MENU/
SET] para forçar o encerramento do ecrã.

1 Prima 2 para escolher [Sim] e, de seguida, prima [MENU/SET].
• O ecrã de gravação é apresentado se selecionar [Não].

2 Prima 2/1 para alterar o ecrã.

3 Após o ecrã final (12/12), prima [MENU/SET] para terminar.
• Quando [MENU/SET] é premido após o ecrã final (12/12), [Precauções] não é 

apresentado a partir da vez seguinte em que ligar esta unidade.
• Isto também pode ser visto em [Precauções] no menu [Config.].

2: Voltar ao ecrã anterior
1: Ver o ecrã seguinte
13



1. Antes da Utilização
1 Certifique-se de que não há objetos estranhos na parte interior da porta lateral.
• Se houver um objeto estranho, como linho, cabelo, areia, etc., na área em redor, a água 

começa a entrar passados alguns segundos, causando um mau funcionamento.
• Limpe com um pano suave e seco, caso haja qualquer líquido.

Isso pode causar a entrada de água e um mau funcionamento, se usar a câmara com 
líquido nela.

• Se aparecerem objetos estranhos, limpe-os com um pano seco e sem linho.
• Tenha muito cuidado para retirar a areia mais fina, etc., que possa ficar colada nas partes 

laterais e cantos do vedante de borracha.
2 Verifique se existem rachas ou deformação no vedante de borracha na porta 

lateral.
• A integridade do vedante de borracha pode diminuir passado cerca de 1 ano, devido ao 

desgaste e idade. Para evitar danificar permanente a câmara, os vedantes deverão ser 
substituídos uma vez por ano. Por favor, contacte a Panasonic quanto aos custos 
relacionados e outra informação.

3 Feche bem a porta lateral.
• Fixe bem o interruptor [LOCK] até que a parte vermelha deixe de estar visível.
• Para evitar que entre água, tenha cuidado para que não fiquem presos objetos estranhos, 

como líquidos, areia, cabelo, pó ou o fio.
A Parte vermelha
B Interruptor [LOCK]
C Desbloqueado
D Bloqueado

Verifique antes de usar debaixo de água

Limpe sempre o vedante de borracha na porta lateral e a área onde o vedante de 
borracha assenta, com um pano seco sem linho.

Não abra nem feche a porta lateral em locais com areia e pó, perto de água ou com 
as mãos molhadas. A areia ou o pó podem ficar lá colados e causar a entrada de 
água.
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1. Antes da Utilização
• Use a câmara debaixo de água a uma profundidade de até 31 m com a temperatura da água 
entre 0 oC e 40 oC.

• Não use a câmara a uma profundidade superior a 31 m.
• Não use em água quente acima dos 40 oC (na banheira ou nascentes quentes).
• Não use a câmara continuamente debaixo de água durante mais de 60 minutos.
• Não abra nem feche a porta lateral debaixo de água.
• Não exponha a câmara a choques debaixo de água. (o desempenho da resistência à água 

pode não ser mantido e há a probabilidade de entrar água.)
• Não mergulhe na água enquanto segura a câmara. Não use a câmara num local onde a água 

seja salpicada com força, como em locais onde a corrente seja forte, ou em cascatas. Isso 
pode dar origem a um mau funcionamento.

• A câmara afunda-se dentro de água. Tenha cuidado para não a deixar cair nem a perder 
debaixo de água, colocando a alça à volta do seu pulso de modo seguro, ou através de um 
modo semelhante.

Usar a câmara debaixo de água
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1. Antes da Utilização
1 Passe com água doce com a porta lateral fechada.
• Após a utilização perto da costa ou debaixo de água, 

passe a unidade com água doce num recipiente 
superficial durante 10 minutos ou menos.

• Não use químicos, como benzeno, diluente ou álcool, 
produtos de limpeza, sabão ou detergentes.

• Se o disco de ajuste da dioptria, obturador, botão [ON/
OFF] da câmara ou outras peças não se moverem 
suavemente, poderá haver objetos estranhos presos. 
Como o uso continuado pode fazer com que estas peças 
fiquem presas ou causar outros maus funcionamentos, 
abane a câmara em água doce para lavar quaisquer objetos estranhos. Depois disso, 
certifique-se de que as peças da câmara se movem suavemente.

• Podem sair bolhas do orifício de drenagem quando colocar a câmara dentro de água, 
mas não se trata de um mau funcionamento.

Cuidados com a câmara após a utilização dentro de água

Não abra nem feche a porta lateral até que a areia e o pó sejam removidos, 
passando a câmara por água.
Certifique-se de que limpa a câmara após a utilização.
• Limpe bem quaisquer gotículas de água, areia e material salino das suas mãos, corpo, 

cabelo, etc.
• Recomendamos que limpe a câmara dentro de casa, evitando locais onde possa ser 

atingida por água ou areia.
Depois da utilização debaixo de água, limpe sempre a câmara, em vez de a deixar 
suja.
• Deixar a câmara com objetos estranhos ou salitre pode causar danos, descoloração, 

corrosão, odor pouco habitual ou deterioração do desempenho da resistência à água.
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1. Antes da Utilização
2 Bata ligeiramente com a câmara na palma da mão enquanto a segura virada 
para baixo, depois com o lado ilustrado virado para baixo. De seguida, limpe as 
gotículas de água com um pano suave e seco.
• Repita este passo algumas vezes, caso fique água no microfone A ou orifício do 

altifalante B.
Se a água for deixada no microfone ou orifício do altifalante, poderá gravar e reproduzir 
áudio fraco ou distorcido.

• Aperte firmemente a alça à volta do seu pulso, para evitar deixar cair a câmara.

3 Seque a câmara, colocando-a em cima de um 
pano seco numa área ventilada à sombra.
• Esta unidade tem um design de drenagem, 

drenando a água em brechas no botão [ON/
OFF] da câmara e botão do zoom, etc.

• Não seque a câmara com ar quente de um 
secador ou de um aparelho semelhante. O 
desempenho da resistência à água deteriora 
devido à deformação.

4 Certifique-se de que não existem gotícula 
de água, abra a porta lateral e limpe quaisquer gotículas de água ou areia no 
interior, usando um pano seco.
• As gotículas de água podem aderir ao cartão ou bateria quando a porta lateral for aberta 

sem que tenha secado por completo. Além disso, a água pode acumular na brecha à 
volta do compartimento do cartão/bateria ou conetor do terminal. Certifique-se de que 
limpa toda a água com um pano seco.

• As gotículas de água podem infiltrar-se dentro da câmara quando a porta lateral estiver 
fechada, enquanto estiver molhada, causando a condensação ou falha.

• Quando partículas como resíduos de sal da água salgada se 
colarem à câmara, o braço da porta lateral e outros 
componentes podem branquear. Use algodão embebido ou 
algo parecido para limpar a parte branqueada.

C Parte do braço
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1. Antes da Utilização
Nomes e Funções dos Componentes

1

9

14

15

16

2 3 4 5 5 76

10

11

12

13
8

1 Botão [ON/OFF] da câmara (P31)

2 Botão de filmes (P105)

3 Obturador (P35)

4 Flash (P101)

5
Microfone Estéreo (P194)
• Tenha cuidado para não cobrir o altifalante 

com o dedo. Se o fizer, o som poderá ser difícil 
de gravar.

6
Indicador do temporizador automático (P91)/
Lâmpada Auxiliar AF (P130)/
Luz LED (P135)

7 Superfície da lente

8 Altifalante (P194)

9 Porta lateral (P14, 20)

10 Ficha [USB/CHARGE] (P173, 175)

11 Ranhura do cartão (P20)

12 Ficha [HDMI] (P171)

13 Ranhura da bateria (P20)

14 Interruptor [LOCK] (P14)

15 Alavanca de desbloqueio (P20)

16

Ilhó da alça
• Certifique-se de que fixa a alça quando usar a 

câmara, para se certificar de que não a deixa 
cair.

• Após colocar a alça à volta do pulso, faça 
deslizar o ajustador A para fixar a alça.

• Certifique-se de que fixa a alça no ilhó.
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1. Antes da Utilização
18 19 212017

31 2728

23

24

26
25

22

30

29

31 3132

17 Monitor (P34)

18 Botão [ ] (Pós-focagem) (P83)/
Botão [Fn2] (P42)

19 Botão [LVF] (P34)

20 Visor (P34)

21 Disco de ajuste da dioptria (P34)

22 Botão do zoom (P98)

23 Botão [(] (Reproduzir) (P116)

24
Botão [DISP.] (P37)
• Premir [DISP.] altera a informação 

apresentada.

25

Botões do cursor (P36)
3/[È] (Compensação da Exposição) (P70)
1/[‰] (Modo do flash) (P102)
2/[#] (Modo macro) (P69)
4/[ ] (Modo drive) (P86)

26 Botão [MENU/SET] (P36, 39)

27 Luz de carregamento (P23)/
Luz de ligação Wi-Fi® (P149)

28
Botão [ ] (apagar) (P121)/
Botão [ ] (Cancelar)/
Botão [Q.MENU] (P41)

29 Botão [ ] (modo de foto 4K) (P76)/
Botão [Fn1] (P42)

30 Botão [MODE] (P36)

31 Orifício de drenagem

32
Fixador do tripé (P197)
• Não é possível fixar e apertar um tripé com um 

parafuso com 5,5 mm ou mais à câmara. Se o 
fizer, pode danificar a câmara.
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2. Iniciar/Operações básicas

Inserir e Retirar o Cartão (opcional)/Bateria
• Certifique-se de que esta unidade está desligada.
• Confirme que não existe qualquer objeto estranho. (P14)

1 1: Faça deslizar o interruptor [LOCK] 
A, e liberte o bloqueio.

2: Faça deslizar a alavanca de 
desbloqueio B e abra a porta lateral.

• Utilize sempre baterias genuínas da 
Panasonic.

• Se utilizar outro tipo de baterias, não podemos 
garantir a qualidade do produto.

2 Bateria: Tendo cuidado com a orientação 
da bateria, insira até ao fundo, até ouvir o 
som do fixar e depois certifique-se de que 
está bloqueada com a alavanca C. Puxe a 
alavanca C na direção da seta para retirar 
a bateria.
Cartão: Prima-o bem até ao fim até ouvir 
um clique, tendo cuidado com a direção 
em que o insere. Para retirar o cartão, prima o cartão até ouvir um 
clique e depois puxe o cartão para fora a direito.
D: Não toque nos terminais de ligação do cartão.

Verifique a orientação do cartão.
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2. Iniciar/Operações básicas
3 Feche a porta lateral até ouvir um clique 
e depois bloqueie o interruptor [LOCK], 
fazendo-o deslizar para [2].
• Certifique-se de que a parte vermelha E no 

interruptor [LOCK] não está à mostra.

∫ Acerca da mensagem de aviso de entrada de água
Para manter o desempenho da resistência à água desta unidade, é apresentada uma 
mensagem, juntamente com um som de aviso, a pedir que verifique se existe material 
estranho no interior da porta lateral, ou para efetuar a manutenção.
• Quando esta unidade for ligada após abrir a porta lateral e substituir o cartão.
• Quando esta unidade for ligada após abrir a porta lateral e substituir a bateria.

• Retire a bateria depois da utilização. (A bateria fica gasta se não for utilizada durante um 
longo período de tempo após ter sido carregada.)

• Desligue a câmara e espere até que “LUMIX” desapareça do monitor antes de retirar o cartão 
ou a bateria. (Caso contrário, esta unidade pode deixar de funcionar normalmente e o próprio 
cartão pode ficar danificado, ou poderá perder as imagens gravadas.)

• Após abrir a porta lateral, feche-a bem, tendo o cuidado de não deixar que objetos estranhos 
fiquem lá presos.

• Se aparecerem objetos estranhos, limpe-os com um pano seco e sem linho.
• A apresentação da mensagem de aviso pode ser desligada premindo qualquer botão.
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2. Iniciar/Operações básicas
Carregar a bateria
Use o adaptador AC dedicado (fornecido), cabo de ligação USB (fornecido) e a bateria.
• Quando a câmara é adquirida, a bateria não está carregada. Carregue a bateria antes da 

utilização.
• Carregue a bateria apenas quando estiver inserida na câmara.

∫ Acerca das baterias que podem ser usadas com esta unidade

Condições da câmara Carregamento

Desligado ±

Ligado —

Sabe-se que se colocaram à disposição no mercado baterias contrafeitas que se 
parecem muito com o produto genuíno. Algumas destas baterias não se 
encontram adequadamente protegidas com uma protecção interna para ir de 
encontro aos padrões de segurança exigidos. Existe a possibilidade destas 
baterias poderem dar origem a fogo ou explosões. Por favor, lembre-se de que 
não nos responsabilizamos por quaisquer acidentes ou falhas que ocorram 
como resultado da utilização de uma bateria contrafeita. Para ter a certeza de 
que usa produtos seguros, recomendamos a utilização de baterias genuínas da 
Panasonic.
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2. Iniciar/Operações básicas
• Recomendamos que carregue a bateria em áreas com uma temperatura ambiente entre 10 oC 
e 30 oC (o mesmo que a temperatura da bateria).

(Carregar a partir da tomada)
Ligue o adaptador AC (fornecido) e esta câmara com o cabo de ligação USB 
(fornecido), e insira o adaptador AC (fornecido) na tomada.

(Carregar a partir de um computador)
Ligue o computador e a câmara com o cabo de ligação USB (fornecido).
• Se o computador entrar num estado de suspensão durante o carregamento da bateria, o 

carregamento pára.
• Ligar esta câmara a um notebook que não esteja ligado a uma tomada faz com que a bateria 

do notebook se gaste mais depressa. Não deixe a câmara ligada durante longos períodos de 
tempo.

• Certifique-se de que liga sempre a câmara ao terminal USB do computador.
Não ligue a câmara a um terminal USB de um monitor, teclado ou impressora, ou a um hub 
USB.

Como carregar

Insira a bateria nesta unidade.
Certifique-se de que esta unidade está desligada.

A Ligue o Cabo de ligação USB 
(fornecido) à entrada [USB/CHARGE].

• Coloque a câmara direita e encontre o 
terminal no fundo.

B Luz de carregamento
C Adaptador AC (fornecido)
D Na tomada
E PC (Ligado)

F Cabo de ligação USB (fornecido)
• Verifique a direção dos terminais e ligue/

desligue segurando na ficha.
(Se ligar torto ou na direcção errada, pode 
dar origem a um mau funcionamento ou 
deformação do terminal.)
Não ligue dispositivos a terminais 
incorrectos. Se o fizer, pode causar um 
mau funcionamento.
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2. Iniciar/Operações básicas
∫ Acerca da luz de carregamento

• Quando a luz de carregamento piscar
– A temperatura da bateria é alta ou baixa. Volte a ligar o cabo de ligação USB (fornecido) num 

local onde a temperatura ambiente (e a temperatura da bateria) se encontrem entre 10 oC e 
30 oC, e tente carregar de novo.

– Se o seu PC não for capaz de fornecer energia suficiente, não pode efetuar o carregamento.

∫ Tempo de carregamento
Quando utilizar o adaptador AC (fornecido)

• O tempo de carregamento indicado é para quando a bateria ficar completamente 
descarregada.
O tempo de carregamento pode variar, dependendo do modo como a bateria foi usada.
O tempo de carregamento da bateria em ambientes quentes/frios ou de uma bateria que não 
tenha sido usada durante um longo período de tempo pode ser mais comprido do que o 
habitual.

• Quando a alimentação provém de um computador, a capacidade de alimentação do 
computador determina o tempo de carregamento.

∫ Indicação da bateria

• A indicação fica vermelha e começa a piscar se a energia restante da bateria estiver fraca.
Recarregue a bateria ou substitua-a por uma bateria completamente carregada.

Ligado: A carregar.
Desligado: O carregamento está completo.

(Quando o carregamento estiver terminado, desligue a câmara da 
tomada ou do computador.)

Tempo de 
carregamento Cerca de 170 min

98

L
4:3
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2. Iniciar/Operações básicas
• Não deixe quaisquer objetos de metal (como clipes) perto das áreas de contacto da 
ficha da alimentação.
Caso contrário, pode causar um fogo e/ou choque elétrico com um curto-circuito ou 
com o calor que foi gerado.

• Não use quaisquer outros cabos de ligação USB, excepto o fornecido.
Isso pode dar origem a um mau funcionamento.

• Não use quaisquer outros adaptadores AC, exceto o fornecido.
• Não use uma extensão USB.
• O adaptador AC (fornecido) e o cabo de ligação USB (fornecido) servem apenas para esta 

câmara. Não os use com outros aparelhos.
• A bateria fica quente após o uso e durante ou após o carregamento. A câmara também 

fica quente durante o uso. No entanto, isto não é um mau funcionamento.
• A bateria pode ser carregada, mesmo que ainda tenha alguma carga, mas não 

recomendamos que continue a carregar a bateria quando esta já estiver completamente 
carregada.
(A bateria tem características que reduzem o seu tempo de funcionamento e fazem com que 
a bateria inche.)

• Se ocorrer um problema na tomada, como uma falha de eletricidade, o carregamento pode 
não ser terminado normalmente. Se isso acontecer, desligue o cabo de ligação USB 
(fornecido) e ligue-o de novo.
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2. Iniciar/Operações básicas
• Os números de imagens graváveis listados aqui baseiam-se na norma CIPA (Camera & 
Imaging Products Association - Associação de produtos de imagem e câmaras).

• Quando usar um cartão de memória SDHC da Panasonic e a bateria fornecida.

∫ Gravar imagens paradas (Quando utilizar o monitor)

∫ Gravar imagens paradas (Quando utilizar o visor) 

∫ Gravar filmes (quando utilizar o monitor)
Quando [Qual. grav.] estiver definido para [FHD/28M/50p]

Quando [Qual. grav.] estiver definido para [4K/100M/25p]

• O tempo de gravação atual é o tempo disponível para a gravação quando repetir ações como 
ligar e desligar a unidade, iniciar/parar a gravação, operação do zoom, etc.

∫ Reprodução (quando utilizar o monitor)

Tempo de funcionamento e número de imagens graváveis aproximado

Número de imagens graváveis Cerca de 300 imagens

Tempo de gravação Cerca de 150 min

Número de imagens graváveis Cerca de 250 imagens

Tempo de gravação Cerca de 125 min

Tempo de gravação Cerca de 80 min

Tempo de gravação actual Cerca de 60 min

Tempo de gravação Cerca de 60 min

Tempo de gravação actual Cerca de 50 min

Tempo de reprodução Cerca de 210 min

• Os tempos de funcionamento e número de imagens graváveis difere de acordo com o 
ambiente e as condições de funcionamento.
Por exemplo, nos casos seguintes, os tempos de funcionamento ficam mais curtos e o 
número de imagens graváveis fica reduzido.
– Em baixas temperaturas ou em locais frios, como estâncias de esqui ou em grandes 

altitudes¢

¢O desempenho da bateria diminui temporariamente. Consulte previamente “Quando usar 
em climas frios ou em baixas temperaturas” (P192).

– Quando uma função como o flash e zoom é usada repetidamente
• Quando o tempo de funcionamento da câmara ficar muito curto, mesmo após ter carregado 

correctamente a bateria, o tempo de utilização da bateria pode ter chegado ao fim. Compre 
uma bateria nova.
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2. Iniciar/Operações básicas
Informação do cartão
Os cartões seguintes que se encontram em conformidade com a norma SD podem ser 
usados com esta unidade.
(Estes cartões são indicados como cartão no texto.)

∫ Acerca da gravação de filmes/foto 4K e classes de velocidade
Use um cartão que vá de encontro às seguintes classificações de classe de velocidade 
SD ou classe de velocidade UHS.
• A classe de velocidade SD e a classe de velocidade UHS são normas de velocidade relativas 

à escrita contínua. Para verificar a classe, veja o lado com a etiqueta, etc., do cartão.

• Por favor confirme as últimas informações no seguinte website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Este site encontra-se apenas em inglês.)

Acesso ao cartão
A indicação de acesso aparece a vermelho quando as imagens 
estiverem a ser gravadas no cartão.

• Durante o acesso (escrita da imagem, leitura e apagamento, formatação, etc.), não 
desligue esta unidade, ou não retire a bateria, cartão. Além disso, não sujeite a câmara a 
vibrações, impactos ou eletricidade estática.
Se o fizer, pode danificar o cartão ou os dados gravados, ou fazer com que a câmara 
deixe de funcionar corretamente.
Se a operação falhar devido a vibração, impactos ou electricidade estática, efectue de 
novo a operação.

Cartão de Memória SD
(512 MB a 2 GB)

• Esta unidade é compatível com cartões de memória SDHC/
SDXC com classe de velocidade 3 UHS-I UHS.

• O funcionamento dos cartões à esquerda foi confirmado com 
os cartões da Panasonic.

Cartão de Memória SDHC
(4 GB a 32 GB)
Cartão de Memória SDXC
(48 GB a 128 GB)

Tamanho na [Qual. grav.] Classe de velocidade Exemplo de etiqueta

4K Classe 3 de Velocidade 
UHS

FHD/HD Classe 4 ou superior

Ao gravar com foto 4K/
[Pós-focagem]

Classe 3 de Velocidade 
UHS
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2. Iniciar/Operações básicas
Formate o cartão antes de gravar uma imagem com esta unidade.
Após formatar, todos os dados guardados no cartão serão apagados e não poderão 
ser recuperados. Primeiro, faça uma cópia de segurança dos dados necessários 
num PC ou dispositivo semelhante. Depois, formate o cartão.

• Se colocar o interruptor de protecção contra escrita A em “LOCK”, poderá não 
conseguir escrever, apagar ou formatar os dados, ou visualizar por data de 
gravação.

• O dado no cartão pode ser danificado ou perdido devido a ondas 
electromagnéticas, electricidade estática ou queda de corrente da câmara ou 
do cartão. Aconselhamos arquivar os dados importantes num computador, etc.

• Mantenha o cartão de memória fora do alcance das crianças para evitar que o engulam.

Formatar o cartão (iniciar)

>  [Config.] > [Formatar]

• Use uma bateria com carga suficiente quando formatar e não desligue a câmara durante o 
processo de formatação.

• Se o cartão foi formatado num PC ou noutro equipamento, formate-o novamente na câmara.

MENU
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2. Iniciar/Operações básicas
• Os números de imagens graváveis listados aqui baseiam-se na norma CIPA (Camera & 
Imaging Products Association - Associação de produtos de imagem e câmaras).

• Quando usar um cartão de memória SDHC da Panasonic e a bateria fornecida.

∫ Número de imagens graváveis
• Formato [4:3], Qualidade [A]

∫ Tempo de gravação disponível (quando gravar imagens em movimento)
• “h” é uma abreviatura para hora, “m” para minutos e “s” para segundos.
• O tempo de gravação é o tempo total de todos os filmes que tenham sido gravados.

Número aproximado de imagens graváveis e tempo de gravação 
disponível

[Tamanho foto]
Capacidade do cartão

16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
L (20M) 2400 5000 10000 19900
M (10M) 4750 9700 19400 38600
S (5M) 9400 19000 38200 75800

[Qual. grav.]
Capacidade do cartão

16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]

18m 38m 1h15m 2h30m

[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p] 1h00m 2h10m 4h30m 9h00m

[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p] 1h30m 3h00m 6h15m 12h30m

[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p] 2h50m 5h50m 11h40m 23h20m
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2. Iniciar/Operações básicas
• Dependendo das condições de gravação e do tipo de cartão, o número de imagens graváveis 
e o tempo de gravação disponível varia.

• Tempos de gravação contínua de filmes

[Qual. grav.] Tempo de gravação 
contínua Tamanho do intervalo para dividir ficheiros

4K
29 minutos e 
59 segundos

Quando um cartão SDHC for usado: Ficheiros que 
excedam 4 GB de tamanho serão divididos em 
ficheiros mais pequenos para gravação e 
reprodução.¢

Quando um cartão SDXC for usado: Os ficheiros 
não são divididos para gravação.

FHD
HD

Ficheiros que excedam os 4 GB de tamanho serão 
divididos em ficheiros mais pequenos para gravação 
e reprodução.¢

¢ Pode continuar a gravar sem interrupção.
• O tempo de gravação contínua máximo disponível é apresentado no ecrã.
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2. Iniciar/Operações básicas
Acertar a data/hora (Acertar o relógio)
• O relógio não está ajustado quando a Câmara Digital é adquirida.

1 Prima o botão [ON/OFF] da câmara.
• Se o ecrã de seleção da língua não for apresentado, 

passe para o passo 4.

2 Prima o botão [MENU/SET].

3 Prima 3/4 para escolher a língua e prima [MENU/SET].

4 Prima o botão [MENU/SET].

5 Prima 2/1 para escolher os itens (ano, mês, 
dia, hora, minutos), e prima 3/4 para definir.
A: Horas no seu país
B: Horas no destino de viagem

Para definir a sequência de visualização e o 
formato de apresentação das horas.
• Para visualizar o ecrã de definições da ordem/tempo, 

escolha [Formato] e prima [MENU/SET].

6 Prima o botão [MENU/SET] para escolher.
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2. Iniciar/Operações básicas
7 Quando [Acerto do relógio concluído.] for apresentado, prima 
[MENU/SET].

8 Quando [Defina a área de residência] for apresentado, prima [MENU/
SET].

9 Prima 2/1 para escolher a área do seu país 
e, de seguida, prima o botão [MENU/SET].

∫ Voltar a acertar o relógio

• O relógio pode ser reiniciado, conforme apresentado nos passos 5 e 6 na P31.
• Os acertos do relógio são mantidos durante 7 meses usando a bateria do relógio 

incorporada, mesmo sem a bateria.
(Deixe a bateria carregada na unidade durante 2 horas para carregar a bateria 
incorporada.)

[Precauções]
[Precauções] será apresentado.
Certifique-se de que verifica isto, de modo a poder manter o desempenho da 
resistência à água.
Para mais detalhes, consulte a P13.

>  [Config.] > [Aj. relógio]

• Para colocar a data correta nas imagens, acerte o relógio antes da gravação.

+  1:00GMT

10:00

Set

Berlin
Paris
Rome
Madrid

MENU
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2. Iniciar/Operações básicas
Operações básicas

Segure a câmara suavemente com ambas as mãos, mantenha os braços parados de 
lado e fique com os pés um pouco separados.
• Antes de usar a câmara, certifique-se de que fixa a alça fornecida e que a coloca no 

pulso, para evitar deixar cair a câmara. (P18)
• Não baloice a unidade nem faça pressão sobre ela com a alça fixada. A alça pode partir.
• Tenha cuidado para não colocar os dedos no flash, lâmpada auxiliar AF/luz LED, microfone, 

altifalante ou lente, etc.
• Certifique-se que está estável e que não existe o perigo de colidir com outra pessoa ou com 

um objecto enquanto tirar fotografias.
A Alça
B Microfone
C Flash
D Lâmpada auxiliar AF/Luz LED
E Altifalante

∫ Detecta a orientação da câmara (Função de Detecção da Direcção)
Esta função detecta a orientação vertical quando gravar com 
a câmara orientada verticalmente.
As imagens podem ser apresentadas automaticamente na 
orientação vertical durante a reprodução.

• Quando a câmera é mantida verticalmente e inclinada para cima ou para baixo para gravar, a 
função de detecção de direção pode não funcionar corretamente.

• Filmes, ficheiros de arrebentamento 4K e fotografias tiradas com [Pós-focagem] não podem 
ser apresentadas na vertical.

• Quando reproduzir imagens num PC, estas não podem ser apresentadas na direcção girada, 
excepto se o sistema operativo ou o software forem compatíveis com o Exif.
(Exif é um formato de ficheiro para imagens paradas que permite adicionar informação de 
gravação. Foi estabelecida pela “JEITA (Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association)”.)

Coloque a alça e segure a câmara com cuidado
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2. Iniciar/Operações básicas
Rode o disco de ajuste da dioptria.
• Ajuste até poder ver claramente os caracteres apresentados no 

visor.

Prima [LVF] para alternar entre o monitor e o visor.

Prima [LVF].

Utilizar o visor

Ajuste da dioptria

Ligar o Monitor/Visor
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2. Iniciar/Operações básicas
O obturador funciona em dois passos.
Prima o obturador até meio para focar.

• O valor de abertura e a velocidade do obturador são 
apresentados.

• Quando o objecto estiver focado, a indicação de focagem é 
apresentada. (quando o objecto não estiver focado, a indicação 
pisca.)

A Valor de abertura
B Velocidade do obturador
C Indicação de focagem

Prima o obturador por completo (prima-o ainda mais) 
para tirar a fotografia.
• [Redução ruído obturador longo em processamento] pode ser 

apresentado e o ruído causado por uma velocidade lenta do 
obturador pode ser eliminado automaticamente para tirar 
fotografias.

∫ Acerca do alcance da focagem

O alcance da focagem é apresentado quando utilizar o zoom.
O alcance da focagem pode mudar gradualmente, dependendo 
da posição do zoom.

Comece a gravação premindo o botão do filme.
• Deixe de premir o botão do filme mal o tenha premido.

Pare a gravação premindo de novo o botão do filme.

Obturador (tirar fotografias)

• Mesmo durante o funcionamento do menu ou reprodução da imagem, se premir o obturador 
até meio, pode definir instantaneamente a câmara como pronta para gravar.

Botão de filme (gravar filmes)
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2. Iniciar/Operações básicas
1 Prima [MODE].

2 Prima 3/4/2/1 para selecionar o modo de 
gravação.

3 Prima o botão [MENU/SET].

Premir o botão do cursor:
É efectuada a escolha de itens ou definição de valores, etc.
• Estas instruções de funcionamento expressam os movimentos para cima, 

baixo, esquerda e direita para o botão do cursor como 3/4/2/1.

Premir [MENU/SET]:
É efectuada a confirmação dos conteúdos configurados, etc.

Botão [MODE] (selecionar um modo de gravação)

Modo Automático Inteligente (P45)

Modo AE do programa (P49)

Modo de Exposição Manual (P50)

Modo de Controlo Criativo (P52)

Modo Guia do Cenário (P57)

Modo de Desporto (P60)

Modo de Neve (P60)

Modo de Surf e Praia (P61)

Modo Subaquático (P61)

Modo de Disparo de Panorama (P62)

Botões do cursor/Botão [MENU/SET]
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2. Iniciar/Operações básicas
Prima [DISP.].

• Visualização com o visor

• Visualização com o monitor

¢ Se definir [Definições de Sensor] no menu [Config.] para [ON], a informação ambiental 
medida pela bússola e altímetro é apresentada.

Botão [DISP.] (alterar a informação apresentada)

No modo de gravação

Com informação Informação ambiental¢ Sem informação

Com informação Informação 
ambiental¢ Sem informação Desligado

50p L
4:3

9800

989898

L
4:3

0

50p
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2. Iniciar/Operações básicas
No modo de reprodução

Com informação
Apresentação 
detalhada da 
informação

Apresentação do 
histograma

Informação 
ambiental

Sem informação

60F3.3 0 AWBAWB

1/98981/98

80

L4:3

100-0001

F3.3 60

s
RGB

80

0
WBWB

ISOISO
AWB

STD.STD.STD.

L4:3

 10:00  1.DEZ.2018

P F3.3 60

1/98

0

100-0001

ISO80
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2. Iniciar/Operações básicas
Configurar os itens do menu

1 Prima o botão [MENU/SET].

2 Prima 2.

3 Prima 3/4 para selecionar um ícone de 
seleção do menu, como [ ].

• O menu [Config.] contém algumas definições importantes relacionadas com o relógio 
da câmara e a energia.
Verifique as definições deste menu antes de continuar a usar a câmara.

4 Prima o botão [MENU/SET].

[Gravar] (P122) Este menu permite-lhe definir o formato, número de pixéis, 
foto 4K e outros aspetos das imagens que estiver a gravar.

[Vídeo] (P129) Este menu permite-lhe definir [Qual. grav.] e outros aspetos 
da gravação de filmes.

[Personalizado] 
(P130)

A operação da unidade, como a apresentação do ecrã e as 
operações dos botões, pode ser definida de acordo com as 
suas preferências.

[Config.] (P132)

Este menu permite-lhe efectuar o acerto do relógio, 
escolher o toque da operação e definir outras configurações 
que lhe facilitam a utilização da câmara.
Também pode configurar as definições das funções 
relacionadas com Wi-Fi.

[Reproduzir] (P138) Este menu permite-lhe escolher as definições de 
reprodução e edição para imagens.
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2. Iniciar/Operações básicas
5 Prima 3/4 para selecionar o item do menu, 
e prima [MENU/SET].
• Também pode passar para a página seguinte, premindo 

[DISP.] ou o botão do zoom.

6 Prima 3/4 para escolher a definição e prima 
[MENU/SET].
• Dependendo do item do menu, esta configuração pode 

não aparecer, ou pode ser apresentada de um modo 
diferente.

∫ Fechar o menu
Prima [ ] ou prima o obturador até meio.

• Existem funções que não podem ser definidas ou usadas, dependendo dos modos ou 
configurações do menu a serem usados na câmara.

• A descrição de cada menu ou item de definição A é 
apresentada no ecrã do menu.
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2. Iniciar/Operações básicas
Chamar instantaneamente os menus usados 
frequentemente (Menu Rápido)
• As descrições nesta secção usam o ecrã do monitor como exemplos.

1 Prima [Q.MENU] para ver o Menu Rápido.

2 Prima 2/1 para selecionar um item do 
menu, e prima 4 ou 3.

3 Prima 2/1 para selecionar uma definição.

4 Prima [Q.MENU] para sair do menu quando a 
definição estiver completa.
• A mesma operação pode ser efectuada premindo o obturador.

• As características que podem ser ajustadas usando o Menu Rápido são determinadas pelo 
modo ou um estilo de apresentação em que a câmara se encontre.

AUTO AWB

L4:3

0

MP4
50p

50p

AUTO AWB

L4:3

0
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2. Iniciar/Operações básicas
Atribuir funções usadas frequentemente aos 
botões (botões de funções)
Pode atribuir funções de gravação, etc., a botões específicos.

1 Escolha o menu.

2 Prima 3/4 para escolher o botão da função 
a atribuir, e depois prima [MENU/SET].

3 Prima 3/4 para escolher a função a atribuir, 
e depois prima [MENU/SET].
• Para detalhes acerca das funções que podem ser 

atribuídas em [Definição em modo Gravar], consulte a P43.
• Para detalhes acerca das funções que podem ser atribuídas em [Definição em modo 

Reprod.], consulte a P43.
• Para restaurar as predefinições do botão da função, seleccione [Repor para 

predefinido].

>  [Personalizado] > [Def botão Fn] > [Definição em modo 
Gravar]/[Definição em modo Reprod.]

• Se premir e mantiver premido um botão de função (qualquer um de [Fn1] a [Fn2]) durante 
2 segundos, o ecrã apresentado no passo 3 pode ser apresentado. No entanto, nalguns 
casos, o ecrã não pode ser apresentado, dependendo do modo selecionado atualmente ou 
ecrã apresentado.

MENU
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2. Iniciar/Operações básicas
Pode usar as funções atribuídas, premindo um botão da função quando gravar.

∫ Funções que podem ser atribuídas em [Definição em modo Gravar]

¢ Definições do botão da função na altura da compra.

Pode usar uma função atribuída, premindo o botão da função adequada durante a 
reprodução.

∫ Funções que podem ser atribuídas em [Definição em modo Reprod.]

¢ Definições do botão da função na altura da compra.

• Na altura da compra, [Fn2] não tem atribuída qualquer função.

Usar os botões da função durante a gravação

– [Modo Foto 4K] (P76): [Fn1]¢

– [Pós-focagem] (P83): [Fn2]¢

– [Wi-Fi] (P149)
– [Estilo foto] (P122)
– [Formato] (P124)
– [Tamanho foto] (P124)
– [Qualidade] (P125)
– [Sensibilidade] (P71)
– [Equi. brancos] (P73)
– [Modo AF] (P68)
– [Fotometria] (P125)
– [Disparo cont.] (P87)

– [Var. seq. auto] (P89)
– [i.dinâmico] (P126)
– [HDR] (P126)
– [Tipo de obturador] (P127)
– [i.Zoom] (P99)
– [Zoom digital] (P100)
– [Estabilizador] (P96)
– [Qual. grav. imag. mov.] (P107)
– [Histograma] (P130)
– [Linhas guia] (P131)
– [Área grav.] (P131)
– [Repor para predefinido]

Usar os botões da função durante a reprodução

– [Wi-Fi] (P149): [Fn1]¢ – [Repor para predefinido]
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2. Iniciar/Operações básicas
Inserir texto

1 Prima 3/4/2/1 para escolher o texto e 
prima [MENU/SET] para registar.
• Para inserir continuamente o mesmo caracter, mova o 

cursor, premindo [T] no botão do zoom.
• As seguintes operações podem ser efectuadas 

movendo o cursor para o item e premindo [MENU/SET]:
– [ ]: Alterne o texto entre [A] (maiúsculas), [a] (minúsculas), [1] (números) e [&] 

(caracteres especiais)
– []]: Insere um espaço em branco
– [Apagar]: Apaga um caracter
– [ ]: Mova o cursor da posição de entrada para a esquerda
– [ ]: Mova o cursor da posição de entrada para a direita

• Pode inserir um máximo de 30 caracteres.
• Pode inserir um máximo de 15 caracteres para [ ], [ ], [ ], [ ] e [ ].

2 Prima 3/4/2/1 para mover o cursor para [Set] e, de seguida, prima 
[MENU/SET] para terminar a inserção de texto.
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3. Modos de gravação

Tirar fotografias com a função automática 
(Modo Automático Inteligente)
Modo de gravação: 

Neste modo, a câmara escolhe as definições óptimas para o objecto e cena, por isso, 
recomendamo-lo quando desejar que seja a câmara a tratar das definições, e gravar sem 
pensar nelas.

1 Prima [MODE].

2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/
SET].

3 Segure a câmara com a lente virada para o objeto.

• Quando a câmara identifica a cena ótima, o ícone da respetiva cena 
muda.
(Deteção automática do cenário)
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3. Modos de gravação
A câmara detecta as cenas automaticamente (detecção da cena) 
( : Quando tirar fotografias, : Quando gravar filmes)

¢1 Apenas apresentado quando o flash for definido para [ ].
¢2 Apenas apresentado quando [Foto noct.man.i.] for definido para [ON]. (P47)
• [¦] é escolhido se nenhuma destas cenas for aplicável e se escolher as configurações 

padrão.
• Quando gravar fotos 4K ou quando gravar usando [Pós-focagem], a Detecção da Cena 

funciona do mesmo modo que quando grava filmes.

∫ Focagem automática
O modo de focagem automática é definido automaticamente para [š].
• A deteção do rosto pode ficar mais lenta ou pode não detetar debaixo de 

água.
• Pode selecionar [ ] ([Busca]) com [Modo AF] no menu [Gravar]. Aponte 

a moldura da busca AF para o objeto e prima o obturador até meio para 
operar a função de busca AF. (P65)

∫ Flash
Quando [ ] for selecionado, [ ], [ ], [ ] ou [ ] é definido, dependendo do tipo 
de objeto e da luminosidade.
• Quando escolher [ ] ou [ ] a remoção do olho vermelho é ativada.
• A velocidade do obturador será mais lenta durante [ ] ou [ ].

∫ Detecção da cena
• Se usar um tripé, por exemplo, e a câmara achar que a oscilação é mínima quando a detecção 

da cena tiver sido identificado como [ ], a velocidade do obturador será definida para um 
valor inferior ao normal. Tenha cuidado para não mover a câmara enquanto tira fotografias.

• Dependendo das condições de gravação, podem ser identificados diferentes tipos de cenários 
para o mesmo objecto.

[i-Retrato] [i-Paisagem] [i-Macro] [i-Retrato 
nocturno]¢1

[i-Cenário 
nocturno]

[Foto 
noct.man.i.]¢2

[i-Pôr-do-sol] [i-Luz fraca] ¦
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3. Modos de gravação
Modo de gravação: 

Quando [ ] for detectado enquanto tirar disparos nocturnos portáteis, as fotografias do 
cenário nocturno serão tiradas com alta velocidade de arrebentamento e compostas 
numa única imagem.

Gravar cenários nocturnos ([Foto noct.man.i.])

>  [Gravar] > [Foto noct.man.i.] > [ON]/[OFF]

• O ângulo de visualização pode ser ligeiramente mais estreito.
• Não mova a câmara durante o disparo contínuo após premir o obturador.
• O flash é fixado em [Œ] (flash desligado forçado).

Não está disponível nestes casos:
• [Foto noct.man.i.] não funciona em fotografias tiradas durante a gravação de um filme.
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Quando gravar no modo de arrebentamento
– Ao gravar fotos 4K
– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]

MENU
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3. Modos de gravação
Modo de gravação: 

Quando houver, por exemplo, um forte contraste entre o fundo e o objecto, são gravadas 
várias imagens paradas com diferentes exposições, e combinadas para criar uma única 
imagem parada rica em gradação.
[iHDR] funciona automaticamente conforme necessário. Quando isso acontecer, [ ]  é 
apresentado no ecrã.

Combinar imagens numa única imagem com gradação rica ([iHDR])

>  [Gravar] > [iHDR] > [ON]/[OFF]

• O ângulo de visualização pode ser ligeiramente mais estreito.
• Não mova a câmara durante o disparo contínuo após premir o obturador.
• Não pode tirar a fotografia seguinte até que a combinação de imagens seja completada.
• Um objecto em movimento pode ser gravado com desfocagens pouco naturais.

Não está disponível nestes casos:
• [iHDR] não funciona em fotografias tiradas durante a gravação de um filme.
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Quando gravar usando o flash
– Quando gravar no modo de arrebentamento
– Ao gravar fotos 4K
– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]

MENU
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3. Modos de gravação
Tirar fotografias com a abertura e velocidade do 
obturador ajustados automaticamente 
(Modo AE do programa)
Modo de gravação: 

A câmara ajusta automaticamente a velocidade do obturador e o valor de abertura de 
acordo com a luminosidade do objecto.
Pode tirar fotografias com mais liberdade, mudando várias configurações no menu 
[Gravar].

1 Prima [MODE].

2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/
SET].

3 Prima o obturador até meio e visualize o 
valor de abertura e valor da velocidade do 
obturador no ecrã.
A Valor de abertura
B Velocidade do obturador
• Se a compensação exposição não for apropriada quando o botão obturador for premido 

até o meio, o valor de abertura e a velocidade do obturador tornam-se vermelhos e 
iniciam a piscar.

9898986060603.33.33.3 800 989898
49



3. Modos de gravação
Tirar fotografias configurando manualmente a 
exposição (Modo de Exposição Manual)
Modo de gravação: 

Determine a exposição configurando manualmente o valor de abertura e a velocidade do 
obturador.

1 Prima [MODE].

2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/
SET].

3 Prima 3.
• Cada vez que premir 3 altera a operação entre definir o valor de abertura e a 

velocidade do obturador.

4 Prima 2/1 para ajustar.
A Medidor da exposição
B Valor de abertura
C Velocidade do obturador
D Assistente de exposição manual

• Os valores de abertura disponíveis variam, dependendo da ampliação do zoom.
• As velocidades do obturador disponíveis variam, dependendo das definições do [Tipo de 

obturador] (P127) e do flash.

Valor de Abertura Disponível (Grande 
Angular)

Velocidade Disponível do Obturador 
(Seg.)

F3.3, F10 4 a 1/16000

F
1258

3.3 10

603015

3030303.3
00 +3

SSSSSSSS
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3. Modos de gravação
Otimizar a sensibilidade ISO para a velocidade do obturador e valor de abertura
Quando a sensibilidade ISO for definida para [AUTO], a câmara define automaticamente a 
sensibilidade ISO de modo a que a exposição seja a adequada para a velocidade do obturador 
e valor de abertura.
• Dependendo das condições de gravação, poderá não conseguir definir uma exposição 

adequada ou a sensibilidade ISO pode aumentar.

Assistente de exposição manual

• A assistência para exposição manual é uma aproximação. Aconselhamos verificar as imagens 
no ecrã de reprodução.

A exposição é a adequada.

Ajuste para aumentar a velocidade do obturador ou o valor de abertura.

Ajuste para diminuir a velocidade do obturador ou o valor de abertura.

• A luminosidade do ecrã e as imagens gravadas pode diferir. Verifique as imagens no ecrã de 
reprodução.

• O medidor da exposição indica raios inadequados de exposição ao vermelho.
• Se a exposição não for adequada, o valor de abertura e a velocidade do obturador tornam-se 

vermelhos e iniciam a piscar quando o botão do obturador for premido até o meio.

000
++30 +30

000－3－3
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3. Modos de gravação
Tirar fotografias com diferentes efeitos de 
imagem (Modo de Controlo Criativo)
Modo de gravação: 

Pode definir os efeitos a adicionar, seleccionando imagens de exemplo e verificando no 
ecrã.

1 Prima [MODE].

2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/
SET].

3 Prima 3/4 para escolher os efeitos de 
imagem (filtros).
A Pré-visualização

4 Prima o botão [MENU/SET].

Visualização da descrição de cada efeito de imagem
Prima [DISP.] enquanto o ecrã de selecção do efeito de imagem é apresentado.
• Quando for definido para a apresentação da guia, são apresentadas explicações para cada 

efeito de imagem.

Apresentação normal Apresentação do guia Apresentação da lista
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3. Modos de gravação
• Se seleccionar o separador [ ] no ecrã do menu, pode 
seleccionar os seguintes itens do menu:
– [Efeito de filtro]: Apresenta o ecrã de selecção do efeito de 

imagem (filtro).
– [Gravação simultânea sem filtro]: Permite-lhe definir a 

câmara para tirar uma fotografia com e sem efeito de 
imagem em simultâneo.

• O balanço de brancos será fixado em [AWB] e [Sensibilidade] 
será fixado em [AUTO].

• Dependendo do efeito de imagem, pode parecer que faltam fotogramas no ecrã de gravação.

Não está disponível nestes casos:
• Nos seguintes casos, [Gravação simultânea sem filtro] não funciona:

– Quando gravar no modo de arrebentamento
– Ao gravar fotos 4K
– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Quando gravar com a var. seq. auto
– Ao gravar filmes
– Quando gravar imagens paradas enquanto grava um vídeo
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]
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3. Modos de gravação
∫ Ajustar a cor com [Processo Cruzado] e [Efeito brinquedo]

1 Prima 1 para visualizar o ecrã de definições.
2 Prima 2/1 para ajustar.

• Prima [MENU/SET] para voltar ao ecrã de gravação.

Tipos de efeitos de imagem

[Expressivas] [Retro] [Velhos tempos]

[Alto contraste] [Pouca luz] [Sépia]

[Monocromático] [Monocromático 
dinâmico]

[Monocromático 
áspero]

[Monocromático 
suave]

[Arte de 
Impressão]

[Dinâm. elev.]

[Processo 
Cruzado]

[Efeito brinquedo] [Pop brinquedo]

[Eliminar 
branqueamento]

[Efeito diminuto] [Focagem suave]

[Fantasia] [Filtro Estrela] [Cor de Um Ponto]

[Brilho do sol]

Efeito de imagem Itens que podem ser definidos
[Processo 
Cruzado] Cor Matiz esverdeada/matiz azulada/matiz 

amarelada/matiz avermelhada

[Efeito brinquedo] Cor Matiz cor-de-laranja Matiz azulada
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3. Modos de gravação
∫ Definir o tipo de desfocagem ([Efeito diminuto])

1 Selecione [Efeito diminuto] e prima [MENU/SET].

2 Prima 3/4 ou 2/1 para mover a parte focada.

• Premir [DISP.] faz com que a definição da parte focada volte à predefinição.
3 Prima o botão [MENU/SET] para escolher.

• Para alterar a definição, prima [MODE] e selecione de novo [Efeito diminuto].

Orientação 
do 

fotograma

Operação do 
botão Descrição da operação

3/4 Move o fotograma para 
cima e para baixo.

2/1 Altera a orientação do 
fotograma para vertical.

3/4 Altera a orientação do 
fotograma para horizontal.

2/1 Move o fotograma para a 
esquerda e para a direita.

• Não é gravado som nos filmes.
• É gravado cerca de 1/10 do período de tempo.

(Se gravar 10 minutos, o filme resultante terá cerca de 1 minuto.)
• Se terminar a gravação de filmes após um curto período de tempo, a câmara pode continuar 

a gravar durante um certo período de tempo.
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3. Modos de gravação
∫ Defina a cor a deixar ([Cor de Um Ponto])

1 Selecione [Cor de Um Ponto] e prima [MENU/SET].

2 Defina a cor que deseja deixar no fotograma no 
centro do ecrã e prima [MENU/SET].

3 Escolha a cor definida e prima [MENU/SET].
• Se premir [DISP.], volta ao passo 2.

∫ Definir a posição e tamanho da fonte de iluminação ([Brilho do sol])

1 Selecione [Brilho do sol] e prima [MENU/SET].

2 Prima 3/4/2/1 para mover a posição central da fonte de iluminação.

• Premir [DISP.] faz com que a definição da fonte de 
iluminação volte à predefinição.

3 Prima o botão [MENU/SET] para escolher.
• Para alterar a definição, prima [MODE] e selecione de novo [Brilho do sol].

• Para alterar a definição, prima [MODE] e selecione de novo [Cor de Um Ponto].
A cor definida é memorizada, mesmo que a câmara seja desligada. Nesse caso, o 
funcionamento começa no passo 3.

• Dependendo do objecto, a cor definida pode não permanecer.

Aponte para o local onde quer colocar o 
centro da fonte de iluminação

Pode criar um aspecto mais natural, colocando o 
centro da fonte de iluminação fora da imagem.
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3. Modos de gravação
Tirar fotografias que equivalham ao cenário a 
ser gravado (Modo Guia do Cenário)
Modo de gravação: 

Se seleccionar um modo de cenário adequado ao objecto e condições de gravação com 
referência às imagens de exemplo, a câmara escolhe a exposição, cor e focagem 
óptimas, permitindo-lhe gravar de um modo adequado à cena.

1 Prima [MODE].

2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/
SET].

3 Prima 2/1 para escolher a cena.

4 Prima o botão [MENU/SET].

• Para alterar o modo guia do cenário, escolha o separador [ ] no ecrã do menu, escolha 
[Mudar Cena] e prima [MENU/SET]. Pode voltar ao passo 3 na P57.

• Os itens apresentados a seguir não podem ser escolhidos no modo guia do cenário, porque a 
câmara ajusta-os automaticamente para uma configuração óptima.
– Itens sem ser o ajuste da qualidade de imagem em [Estilo foto]
– [Sensibilidade]
– [Fotometria]
– [HDR]

• Apesar do balanço de brancos ser fixado em [AWB] para alguns tipos de cenas, pode usar 
[Equi. brancos] no menu [Gravar] para ajustar com precisão o balanço de brancos (P75).
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3. Modos de gravação
Visualização da descrição de cada cena e dicas de gravação
Prima [DISP.] enquanto o ecrã de selecção da cena é apresentado.
• Quando for definido para a apresentação da guia, são apresentadas explicações 

pormenorizadas e dicas para cada cena.

Tipos do modo guia do cenário

Apresentação normal Apresentação do guia Apresentação da lista

[Apagar Retrato] [Pele Sedosa]
• O efeito suavizante é aplicado 

à parte que tenha um tom 
semelhante à tez de um 
objecto.

• Este modo pode não ser 
eficaz quando não houver 
luminosidade suficiente.

[Suavidade Retro-iluminada] [Transp. Retroiluminação]

[Tom Relaxante] [Cenário Distinto]

[Céu Azul Brilhante] [Brilho Romântico 
Pôr-do-Sol]

[Brilho Vivo do Pôr-do-Sol] [Água com Reflexo]
• O filtro de estrela usado neste 

modo pode causar efeitos 
cintilantes nos objectos sem 
ser a superfície da água.
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3. Modos de gravação
[Cena Nocturna Clara] [Céu Nocturno Fresco]

[Cena Nocturna Quente 
Brilh.]

[Iluminações Brilhantes]

[Foto noct. manual]
• Não mova a unidade durante 

o disparo contínuo após 
premir o obturador.

• O ângulo de visualização 
pode ser ligeiramente mais 
estreito.

[Retrato Nocturno 
Descoberto]
• Recomendamos a utilização 

de um tripé e do temporizador 
automático.

• Quando tiver [Retrato 
Nocturno Descoberto] 
seleccionado, mantenha o 
objecto parado durante cerca 
de 1 segundo após tirar a 
fotografia.

[Imagem Suave de uma Flor]
• Recomendamos que 

configure o flash para [Œ] 
quando tirar fotografias a uma 
distância curta.

[Comida Apetitosa]
• Recomendamos que 

configure o flash para [Œ] 
quando tirar fotografias a uma 
distância curta.

[Sobremesa Engraçada]
• Recomendamos que 

configure o flash para [Œ] 
quando tirar fotografias a uma 
distância curta.

[Movimento Animal 
Congelado]
• A configuração inicial para a 

lâmpada auxiliar AF é [OFF].

[Monocromática]
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3. Modos de gravação
Grave a cena no exterior de modo expressivo
Modo de gravação: 

Ao definir o modo de gravação para [ ], [ ], [ ] ou [ ], pode tirar fotografias de 
modo mais eficiente, combinando as condições como o modo de Desporto, Neve, Praia e 
Surf.

Escolha esta opção quando quiser tirar fotografias em cenas de desporto ou outros 
eventos com movimentos rápidos.

1 Prima [MODE].
2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/SET].

Isto permite-lhe tirar fotografias que mostrem a neve o mais branca possível numa 
estância de esqui ou numa montanha coberta de neve.

1 Prima [MODE].
2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/SET].

• As cenas cujo modo selecionado não seja o adequado podem ser gravadas com tons de cor 
que diferem dos tons de cor atuais.

• O seguinte não pode ser escolhido, pois a câmara ajusta automaticamente.
– [Estilo foto]/[Sensibilidade]/[Fotometria]/[HDR]

• Apesar do balanço de brancos ser fixado em [AWB], pode usar [Equi. brancos] no menu 
[Gravar] para ajustar com precisão o balanço de brancos (P75).

• (Importante) Para prevenir entradas de água, certifique-se de que não existem objetos 
estranhos, como areia, cabelo, pó, etc., presos, e feche a porta lateral até ao fim, até 
ouvir um clique. Leia também “(Importante) Acerca do desempenho da resistência à 
água/pó e choques da câmara” (P12) antes de usar a câmara.

• Se a câmara for usada na praia ou debaixo de água, coloque-a dentro de água fresca 
num recipiente raso durante cerca de 10 minutos, e limpe a água com um pano suave e 
seco. (P16)

Modo de Desporto

• A velocidade do obturador pode abrandar até 1 segundo.
• Este modo é adequado para tirar fotografias de objetos a 5 m ou mais.

Modo de Neve
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3. Modos de gravação
Este modo é ótimo para tirar fotografias debaixo de água a uma profundidade de até 3 m 
e na praia.

1 Prima [MODE].
2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/SET].

∫ Fixar a focagem (Bloqueio AF)
Pode fixar a focagem antes de tirar uma fotografia com o bloqueio AF. Isto é útil se 
desejar tirar fotografias de um objeto que se mova rapidamente, etc.
Prima 2 no ecrã de gravação para fixar a focagem.
• Quando o objecto estiver focado, é apresentado [AFL].
• Prima 2 novamente para cancelar o bloqueio AF.
• Quando premir o botão do zoom, o bloqueio AF é cancelado. Neste caso, foque o objeto e fixe 

novamente a focagem.
• Não pode selecionar o bloqueio AF quando [Modo AF] estiver definido para [ ].

Este modo é ótimo para tirar fotografias debaixo de água a uma profundidade que exceda 
3 m.
¢ Esta câmara tem uma função à prova de água/prova de pó equivalente a "IP68". Além 

disso, pode tirar fotografias a uma profundidade de até 31 m durante até 60 minutos.

1 Prima [MODE].
2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/SET].

∫ Fixar a focagem (Bloqueio AF)
Pode fixar a focagem antes de tirar uma fotografia com o bloqueio AF. Isto é útil se 
desejar tirar fotografias de um objeto que se mova rapidamente, etc.
Prima 2 no ecrã de gravação para fixar a focagem.
• Quando o objecto estiver focado, é apresentado [AFL].
• Prima 2 novamente para cancelar o bloqueio AF.
• Quando premir o botão do zoom, o bloqueio AF é cancelado. Neste caso, foque o objeto e fixe 

novamente a focagem.
• Não pode selecionar o bloqueio AF quando [Modo AF] estiver definido para [ ].

Modo de Surf e Praia

Modo Subaquático

• Quando existir uma quantidade substancial de matéria na água, defina o flash para [Œ].
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3. Modos de gravação
Tirar fotografias de panorama 
(Modo de Disparo de Panorama)
Modo de gravação: 

As imagens são gravadas continuamente enquanto move a câmara na horizontal ou 
vertical e são todas combinadas para fazer uma única imagem de panorama.

1 Prima [MODE].

2 Prima 3/4/2/1 para escolher [ ] e, de seguida, prima [MENU/
SET].
• Após aparecer o ecrã que lhe pede para verificar a direcção de gravação, as linhas de 

orientação horizontal/vertical são apresentadas.

3 Prima o obturador até meio para focar.

4 Prima o obturador por completo e mova a câmara num pequeno 
círculo na direcção da seta no ecrã.

5 Prima de novo o obturador para terminar a gravação da imagem 
parada.
• A gravação também pode ser terminada, mantendo a câmara parada durante a 

gravação.
• A gravação também pode ser terminada, movendo a câmara até ao fim da guia.

Gravar da esquerda para a direita

Tamanho da foto: 
[STANDARD] Tamanho da foto: [WIDE]

• Mova a câmara a uma velocidade constante.
As imagens poderão não ser gravadas correctamente se a 
câmara for movida muito rápida ou lentamente.

A Direção de gravação e 
progresso (Guia)
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3. Modos de gravação
∫ Alterar as definições de imagem em panorama

• O número de pixéis de gravação na horizontal e vertical da imagem em panorama varia, 
dependendo do tamanho da imagem, da direção de gravação e do número de imagens 
combinadas.
O número máximo de pixéis é apresentado em baixo.

∫ Técnica para o modo de disparo de panorama

>  [Gravar]>[Definições Panorama]

[Direcção] Define a direção de gravação.

[Tamanho foto] Define o ângulo de visualização (tamanho de imagem).
[STANDARD]/[WIDE]

[Seleccionar filtro]

• Pode adicionar o mesmo efeito de imagem que no modo de controlo 
criativo, do mesmo modo. (exceto para [Efeito brinquedo]/[Pop 
brinquedo]/[Efeito diminuto]/[Brilho do sol])

• Leia a P52–54 para mais detalhes acerca dos respetivos efeitos.
• Durante a gravação de imagens em panorama, os seguintes efeitos 

de imagem do modo de controlo criativo não estão visíveis no ecrã:
– [Monocromático áspero]/[Monocromático suave]/[Focagem suave]/

[Filtro Estrela]
• As definições da sensibilidade ISO disponível estarão limitadas até 

[ISO 3200].
• Se não for adicionar um efeito de imagem, selecione [Sem efeito].

Tamanho de imagem Direcção de 
gravação Resolução horizontal Resolução vertical

[STANDARD]
Horizontal 8176 pixéis 1648 pixéis

Vertical 2288 pixéis 7680 pixéis

[WIDE]
Horizontal 8176 pixéis 752 pixéis

Vertical 1088 pixéis 7680 pixéis

A Mova a câmara na direcção de 
gravação sem a abanar.
(Se a câmara abanar demasiado, as 
imagens poderão não ser gravadas, ou 
a imagem de panorama gravada pode 
ficar mais estreita (pequena).)

B Mova a câmara na direcção da 
extremidade do alcance que deseja 
gravar.

MENU
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3. Modos de gravação
∫ Acerca da reprodução
Premir 3 inicia automaticamente a reprodução deslizante na 
mesma direcção que a gravação.

• Pode efectuar as seguintes operações durante a reprodução 
deslizante.

¢ Pode efetuar um avanço/retrocesso fotograma a fotograma, premindo 1/2 durante uma 
pausa.

3
Iniciar/Fazer uma pausa na reprodução 
em panorama¢

4 Stop (parar)

• A posição do zoom é fixada em Grande Angular.
• O tipo de obturador é fixado no obturador eletrónico.
• A focagem, balanço de brancos e exposição são fixados em valores óptimos para a primeira 

imagem. Como resultado, se a focagem ou luminosidade mudarem substancialmente durante 
a gravação, toda a imagem de panorama pode não ser gravada com focagem e luminosidade 
adequadas.

• Quando várias imagens forem combinadas para criar uma única imagem de panorama, o 
objecto pode aparecer distorcido ou podem ser encontrados alguns pontos de ligação 
nalguns casos.

Não está disponível nestes casos:
• Poderá não conseguir criar uma imagem de panorama, ou as imagens podem não ser 

combinadas correctamente quando gravar os seguintes objectos, ou nas condições de 
gravação apresentadas em baixo.
– Objectos com uma única cor uniforme, ou padrão repetitivo (como o céu ou a praia)
– Objectos em movimento (pessoas, animais, carros, ondas, flores a moverem-se com a 

brisa, etc.)
– Objectos em que a cor ou padrões mudem num curto espaço de tempo (como uma imagem 

que aparece num ecrã)
– Locais escuros
– Locais com fontes de iluminação trémulas, como luzes fluorescentes ou velas

1/981/981/981/98
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4. Definições da focagem, luminosidade 
(exposição) e tom de cor

Ajustar a focagem automaticamente
Modos aplicáveis: 
Isto permite o método de focagem que se adequa às posições e número de objectos a 
serem seleccionados.

1 Escolha o menu.

>  [Gravar] > [Modo AF]

([Detectar rosto])

A câmara deteta automaticamente o rosto da 
pessoa.
• As seguintes molduras da área AF são 

apresentadas quando a câmara detetar os 
rostos.
Amarelo:
Esta é a área AF da pessoa que vai ser focada. A câmara 
seleciona automaticamente a pessoa.
Branco:
Existem áreas AF para outras pessoas sem ser a pessoa a ser 
focada. Este tipo de área AF é apresentada quando forem 
detetadas mais do que uma pessoa.

• A focagem e exposição podem então ser ajustadas para se 
adequarem a esse rosto, não importa em que parte da imagem se 
encontre.

• A câmara pode detetar os rostos de até 14 pessoas.

([Busca])

A câmara continua a ajustar a focagem e 
exposição automaticamente para o objeto em 
movimento especificado (busca dinâmica).
• Efetue uma das seguintes operações para 

bloquear o objeto a ser seguido:
Aponte a moldura da busca AF para o objecto 
e prima o obturador até meio.
A Moldura da busca AF

• Se não conseguir bloquear, a área AF começa a piscar a 
vermelho e desaparece.

• A área AF fica amarela enquanto o objeto estiver bloqueado 
(verde enquanto o obturador for premido até meio).

• O bloqueio é cancelado quando premir [MENU/SET].

MENU
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
• Prima o obturador até meio para sair do menu.

2 Prima o obturador até meio.
• A focagem automática será activada.

• A indicação de focagem é apresentada como [ ] num ambiente escuro, e a focagem 
pode levar mais tempo do que o habitual.

([49 áreas])

Pode focar até 49 áreas AF.
Isto é eficaz quando um objecto não está no 
centro do ecrã.

([1 área])

A câmara foca o objecto na área AF no ecrã.

Ù

([Ponto])

A câmara foca uma área limitada e estreita do 
ecrã.

Focagem Quando o objecto estiver 
focado

Quando o objecto não 
estiver focado

Indicação de focagem A Ligado Pisca
Área AF B Verde Vermelho

Som Emite um som 2 vezes Emite um som 4 vezes

• Se ampliar/afastar após focar um objecto, a focagem pode perder a sua precisão. Nesse 
caso, volte a ajustar a focagem.

LOW
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
∫ Restrições no modo de focagem automática
• O modo AF é fixado em [Ø] no seguinte caso.

– [Efeito diminuto] (Modo de Controlo Criativo)
• Não pode escolher o modo de focagem automática nos seguintes casos.

– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Quando usar o zoom digital

• Para a gravação de [Filme alta veloc.], é efetuada a operação de [Ø].

([Detectar rosto])
• A câmara pode não detectar rostos nalgumas situações, como quando os objectos se movem 

rapidamente. Nessas situações, a câmara efectua a operação [ ].
• Não pode ser definido para [š] nos seguintes casos.

– [Cena Nocturna Clara]/[Céu Nocturno Fresco]/[Cena Nocturna Quente Brilh.]/[Iluminações 
Brilhantes]/[Foto noct. manual]/[Comida Apetitosa]/[Sobremesa Engraçada] (Modo Guia do 
Cenário)

– Modo Subaquático

([Busca])
• A busca AF pode não funcionar corretamente nalgumas situações de gravação, como quando 

o objeto é pequeno ou o local está escuro.
• [ ] não pode ser usado com [Fotog. Intervalo Tempo].
• Nos seguintes casos, [ ] funciona como [Ø].

– [Sépia]/[Monocromático]/[Monocromático dinâmico]/[Monocromático áspero]/
[Monocromático suave]/[Focagem suave]/[Filtro Estrela]/[Brilho do sol] (Modo de Controlo 
Criativo)

– [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Imagem Suave de uma Flor]/[Monocromática] 
(Modo Guia do Cenário)

– [Monocromático] ([Estilo foto])

Objectos e condições de gravação em que seja difícil focar
• Objectos em movimento rápido, objectos extremamente claros ou objectos sem contraste.
• Quando gravar objectos através de janelas ou perto de objectos brilhantes.
• Quando estiver escuro ou quando ocorrerem instabilidades.
• Quando a câmara estiver demasiado perto do objecto ou quando tirar fotografias tanto de 

objectos próximos como de objectos afastados.

Premir o obturador até meio ajusta a composição

Quando o objeto não está no centro da composição em [Ø], pode levar o objeto para a 
área AF, fixar a focagem e a exposição premindo o obturador até meio, mover a câmara 
para a composição que deseja com o obturador premido até meio e depois tirar a 
fotografia.
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
Modos aplicáveis: 

Pode definir a posição da área AF com [š], [ ], [Ø] ou [Ù] do modo de focagem 
automática.
• Com [š], se mover a área AF para outro lado sem ser para os rostos detetados, a focagem 

automática funciona do mesmo modo que quando usar [Ø].

1 Escolha o menu.

2 Escolha [š], [ ], [Ø] ou [Ù] e prima 4.
3 Ajuste a posição da área AF.

4 Prima o botão [MENU/SET] para escolher.
• Para cancelar a definição da área AF quando [š] ou [ ] tiver sido selecionado, prima 

[MENU/SET].

Definir a posição da área AF

>  [Gravar] > [Modo AF]

Operação do 
botão Descrição da operação

3/4/2/1 Move a área AF.

[DISP.] Reinicia a área AF de volta para o 
centro.

• O ponto de medição também pode ser movido para corresponder à área AF quando 
[Fotometria] (P125) for definido para [ ].

MENU
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
Tirar Fotografias Aproximadas
Modos aplicáveis: 

Este modo permite-lhe tirar fotografias aproximadas de um objecto, por exemplo, quando 
tirar fotografias de flores.

1 Prima 2 (#).

2 Prima 2/1 para selecionar o modo e depois 
prima [MENU/SET].

([AF macro])
Pode tirar fotografias de um objeto até uma distância de 5 cm 
da lente, premindo o botão do zoom o máximo para Grande 
Angular (1k).

([Zoom macro])

Use esta definição para tirar fotografias de objetos ainda 
mais ampliados.
Pode tirar uma fotografia com o zoom digital até 3k 
enquanto mantém a distância do objeto para a posição 
Panorâmica extrema (5 cm).
• A qualidade de imagem é menor do que durante a gravação 

normal.
• O alcance do zoom é apresentado a azul. (alcance do zoom 

digital)
([Desligado]) j

• Tenha em conta os seguintes pontos quando tirar fotografias de grande plano:
– Se a distância entre a câmara e o objecto estiver para além do raio de focagem da câmara, 

a imagem pode não ser focada correctamente, mesmo que a indicação de focagem 
acenda.

– Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
– Recomendamos que configure o flash para [Œ].
– Quando um objecto estiver próximo da câmara, o alcance efectivo da focagem é 

significativamente estreita. Por isso, se a distância entre a câmara e o objecto for alterada 
após ter focado o objecto, pode ser difícil focá-lo novamente.

– A resolução da periferia da imagem gravada pode diminuir ligeiramente. Não se trata de um 
mau funcionamento.

Não está disponível nestes casos:
• [Zoom macro] não pode ser escolhido nos seguintes casos.

– [Arte de Impressão]/[Efeito brinquedo]/[Pop brinquedo]/[Efeito diminuto] (Modo de Controlo 
Criativo)

– [Foto noct. manual] (Modo Guia do Cenário)
– Modo de Disparo de Panorama
– Quando [HDR] estiver definido para [ON]
– Quando gravar com [Filme alta veloc.]
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
Compensação da Exposição
Modos aplicáveis: 

Utilize esta função quando não conseguir obter a exposição adequada, devido à diferença 
na luminosidade entre o objecto e o fundo.

1 Prima 3 (È).

2 Prima 2/1 para compensar a exposição e, 
de seguida, prima [MENU/SET].
• O valor de compensação da exposição aparece no ecrã.
• Selecione [0] para voltar à exposição original.

Exposição 
insuficiente

Exposto da 
maneira 

adequada

Exposição 
excessiva

Compense a exposição para 
o positivo.

Compense a exposição para
o negativo.

• Pode definir o valor da compensação da exposição entre j5 EV e i5 EV.
Pode efectuar as definições entre j3 EV e i3 EV enquanto gravar filmes, fotos 4K ou gravar 
em [Pós-focagem].

• Quando o valor de exposição estiver fora do raio de j3 EV a i3 EV, a luminosidade do ecrã 
de gravação não muda mais.
Recomendamos que grave, verificando a luminosidade actual da imagem gravada no ecrã de 
revisão automática ou de reprodução.

• O valor de exposição selecionado é memorizado, mesmo que a câmara seja desligada. 
(Quando [Rein. Comp. exposição] (P136) for definido para [OFF])

+3+3+3+3+1+1 +2+2 +3+3-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00

+1+1

+5+5+4+4
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
Configuração da sensibilidade da Luz
Modos aplicáveis: 

Isto permite a sensibilidade à luz (Sensibilidade ISO) a ser configurada. 

1 Escolha o menu.

2 Prima 2/1 para selecionar a sensibilidade 
ISO.

3 Prima o botão [MENU/SET] para escolher.

¢1 Quando [Aj.lim. ISO] (P128) do menu [Gravar] estiver definido para algo sem ser [OFF], é 
definido automaticamente dentro do valor definido em [Aj.lim. ISO].

¢2 Apenas disponível quando escolher [ISO Alargado].

>  [Gravar] > [Sensibilidade]

AUTO
A sensibilidade ISO é automaticametne ajustada de acordo 
com a luminosidade.
• Máximo [ISO1600]¢1

(ISO inteligente)

A câmara detecta o movimento do objecto e define 
automaticamente a sensibilidade ISO óptima e a velocidade 
do obturador para serem adequadas ao movimento do 
objecto e luminosidade do cenário, para minimizar a 
oscilação do objecto.
• Máximo [ISO1600]¢1

• A velocidade do obturador não é fixada quando o 
obturador for premido até meio. Vai mudando 
continuamente para se adequar ao movimento do objecto, 
até que o obturador seja premido por completo.

de 80 a 3200, H.6400¢2 A sensibilidade ISO é fixada com diversas configurações.

MENU

AUTOAUTO

8080ISO

AUTOAUTOISOISOISOISOISOISOISOISOISOISOISO
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
Características da sensibilidade ISO
80 3200

Local de gravação Quando houver luz 
(no exterior) Quando estiver escuro

Velocidade do obturador Lento Rápido
Interferência Menor Maior
Oscilações do objecto Maior Menor

• Para mais informação acerca do alcance da focagem do flash quando escolher [AUTO], 
consulte a P104.

• [ ] não está disponível no modo de exposição manual.
• As seguintes definições estão disponíveis quando gravar com a função de Foto 4K ou 

Pós-focagem:
[AUTO]/[80] - [3200]
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
Ajustar o balanço de brancos
Modos aplicáveis: 

À luz do sol, por baixo de lâmpadas incandescentes ou noutras condições semelhantes 
em que a cor de faixas brancas numa matiz avermelhada ou azulada, este item ajusta-se 
à cor do branco que esteja mais próximo do que é visto a olho, de acordo com a fonte de 
iluminação.

1 Escolha o menu.

2 Prima 2/1 para selecionar o balanço de 
brancos.

¢ [AWB] é aplicado quando gravar filmes ou a gravação for efetuada com a função de 
Foto 4K ou Pós-focagem.

3 Prima o botão [MENU/SET] para escolher.

>  [Gravar] > [Equi. brancos]

[AWB] Ajuste automático

[V] Quando tirar fotografias no exterior sob um céu limpo

[Ð] Quando tirar fotografias no exterior sob um céu enublado

[î] Quando tirar fotografias no exterior à sombra

[Ñ] Quando tirar fotografias sob luzes incandescentes

[ ]¢ Quando tirar fotografias apenas com o flash

[Ò]

Escolha o valor de definição do balanço de brancos. 
Use para ser adequado à condição quando tirar 
fotografias.
1 Prima 3.
2 Coloque um objecto branco, como um pedaço 

de papel, dentro da moldura no centro do ecrã e prima [MENU/
SET].

• Isto define o balanço de brancos e volta ao ecrã de gravação.
• A mesma operação pode ser efectuada premindo o obturador.
• O Balanço de Brancos pode não ser definido quando o objecto estiver 

muito claro ou muito escuro. Defina de novo o Balanço de Brancos após 
ajustar a luminosidade adequada.

MENU

WBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWBAWB
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
∫ Balanço de Brancos Automático
Dependendo das condições existentes quando tirar fotografias, as imagens podem ficar 
com uma matiz avermelhada ou azulada. Além disso, quando forem usadas várias fontes 
de iluminação, ou quando não existir nada com uma cor próxima do branco, o balanço de 
brancos automático pode não funcionar correctamente. Neste caso, configure o balanço 
de brancos para outro modo sem ser [AWB].
1) O balanço de brancos automático funciona dentro deste alcance.
2) Céu azul
3) Céu nublado (Chuva)
4) Sombra
5) Luz do sol
6) Luz fluorescente branca
7) Lâmpada incandescente
8) Nascer do Sol e Pôr-do-Sol
9) Luz da vela
KlTemperatura da Cor Kelvin

Exposto a iluminação fluorescente, luz LED, etc., o balanço de brancos adequado 
varia, dependendo do tipo de iluminação, por isso, use [AWB] ou [Ò].

• O balanço de brancos só é calculado para objectos dentro do alcance do flash da câmara. 
(P104)

• No modo guia de cenário, são efetuadas as definições adequadas a cada cena.
• No modo guia do cenário, alterar o cenário ou modo de gravação faz com que as definições 

do balanço de brancos (incluindo a definição do ajuste preciso do balanço de brancos) volte a 
[AWB].
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4. Definições da focagem, luminosidade (exposição) e tom de cor
Modos aplicáveis: 

Pode ajustar minuciosamente o balanço de brancos quando não conseguir obter a 
tonalidade desejada, configurando o balanço de brancos.

1 Seleccione o balanço de brancos e prima 4.
2 Prima 3/4/2/1 para ajustar com precisão o 

balanço de brancos.

• Premir [DISP.] coloca a posição de novo no centro.
3 Prima o botão [MENU/SET].

Ajustar minuciosamente o balanço de brancos

2 : [A] (ÂMBAR: COR-DE-LARANJA)
1 : [B] (AZUL: AZULADO)
3 : [G] (VERDE: ESVERDEADO)
4 : [M] (MAGENTA: AVERMELHADO)

• Se ajustar minuciosamente o balanço de brancos para [A] (âmbar), o ícone do balanço de 
brancos no ecrã muda para cor-de-laranja.
Se ajustar minuciosamente o balanço de brancos para [B] (azul), o ícone do balanço de 
brancos no ecrã muda para azul.

• Se ajustar minuciosamente o balanço de brancos para [G] (verde), ou [M] (magenta), [_] ou 
[`] aparece ao lado do ícone do balanço de brancos no ecrã.

GGGGGG

AAAAAA BBBBBBB

MMMMMM
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5. Definições de foto 4K e Drive

Gravar fotos 4K
Modos aplicáveis: 

A câmara permite-lhe tirar fotografias de arrebentamento de 8 milhões de pixéis 
(aproximadamente) a 30 fotogramas/segundo. Após tirar estas fotografias, pode guardar 
o momento desejado extraído do respetivo ficheiro de disparo contínuo.
• Use um cartão UHS Classe de Velocidade 3. (P27)

1 Prima [ ].
• Pode efetuar a mesma operação premindo [ ] (4), 

usando 2/1 para selecionar um ícone de foto 4K 
([ ], etc.), e premindo 3. (P86)

2 Selecione o método de gravação com 2/1, e 
prima [MENU/SET].
• Também pode definir o método de gravação em [FOTO 

4K] no menu [Gravar].

¢  O áudio não é reproduzido quando efetuar a reprodução com a câmara.

[Disp. contínuo 4K]

Para capturar a melhor imagem de um 
objeto em movimento rápido (ex: 
Desportos, aviões, comboios)
Gravação de áudio: Indisponível

[Disp. contínuo 
4K(S/S)]

“S/S” é uma 
abreviatura de 

Start/Stop (iniciar/
parar).

Para capturar oportunidades 
imprevisíveis de fotos (ex: Plantas, 
animais, crianças)
Gravação de áudio: Disponível¢

[Pré-Disp. 
contínuo 4K]

Para gravar conforme necessário sempre 
que aparecer uma oportunidade de foto 
(ex: O momento em que uma bola é atirada)
Gravação de áudio: Indisponível
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5. Definições de foto 4K e Drive
3 Gravar uma foto 4K.
• [AF contínuo] funciona durante a gravação. A focagem é ajustada continuamente.

• A câmara efetua a gravação de disparo contínuo de uma foto 4K e guarda-a como 
ficheiro de disparo contínuo 4K no formato MP4.

• Quando [Rever autom.] for activado, o ecrã de selecção de imagem é apresentado 
automaticamente. Para continuar a gravar, prima o obturador até meio para visualizar o 
ecrã de gravação.

• Para mais informações sobre como selecionar e guardar imagens a partir de ficheiros 
de disparo contínuo 4K gravados, consulte a P80.

[Disp. contínuo 4K]

1 Prima o obturador até meio.
2 Prima e mantenha premido o 

obturador até meio enquanto 
quiser efetuar a gravação.
A Prima e mantenha premido
B A gravação é efetuada
• Prima por completo o botão com um pouco de antecedência. 

A gravação começa cerca de 0,5 segundos após ser 
premido por completo.

• Se retirar o dedo do obturador imediatamente após o início 
da gravação, até um período de cerca de 1,5 segundos após 
o momento em que retira o dedo pode ser gravado.

[Disp. contínuo 
4K(S/S)]

1 Prima por completo o 
obturador.
C Iniciar (Primeiro)

2 Prima de novo o obturador 
por completo para parar a 
gravação.
D Parar (Segundo)
E A gravação é efetuada

Adicionar marcadores para selecionar e guardar 
imagens

Pode adicionar marcadores se premir [Fn1] durante a gravação. 
(Até 40 marcadores por gravação) Quando selecionar e guardar 
imagens de um ficheiro de disparo contínuo 4K, pode passar para 
as posições onde adicionou marcadores.

[Pré-Disp. 
contínuo 4K]

Prima por completo o obturador.
F Cerca de 1 segundo
G A gravação é efetuada
• As imagens podem não aparecer tão 

suaves como aconteceria no ecrã de 
gravação normal.
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5. Definições de foto 4K e Drive
∫ Cancelar a Foto 4K
No passo 2, selecione [ ]. (P76)
• A operação pode ser cancelada premindo [ ] (4) e selecionando [ ] ([Única]) ou 

[ ].

∫ Para alterar o formato
Selecionar [Formato] no menu [Gravar] permite-lhe alterar o formato para fotos 4K.

∫ Som do obturador para a gravação de fotos 4K
• Quando usar [ ] ([Disp. contínuo 4K]) ou [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]), pode alterar as 

definições do obturador eletrónico em [Volume obtur.] e [Tom obturador]. (P133)
• Quando gravar com [ ] ([Disp. contínuo 4K(S/S)]), pode definir o volume do tom de iniciar/

parar em [Nível volume].

∫ Cenas não adequadas para a função de Foto 4K
Gravação em locais extremamente claros ou no interior
Quando forem gravados objetos num local extremamente claro ou sob iluminação fluorescente/
LED, o tom de cor ou luminosidade de imagem podem mudar, ou podem aparecer faixas 
horizontais no ecrã.
Baixar a velocidade do obturador pode reduzir o efeito das faixas horizontais.
Objetos que se movem rapidamente
Se gravar um objeto a mover-se rapidamente, o objeto nas imagens gravadas pode aparecer 
distorcido.

Desgaste da energia da bateria e temperatura da câmara

• Quando [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]) for escolhido, a bateria gasta-se mais depressa 
e a temperatura da câmara aumenta. Seleccione [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]) apenas 
quando gravar.

• A gravação pára quando o tempo de gravação contínua exceder os 29 minutos e 
59 segundos.
Quando usar um cartão de memória SDHC, pode continuar a gravar fotos 4K sem 
interrupção, mesmo que o tamanho do ficheiro exceda os 4 GB, mas a foto 4K será gravada 
e reproduzida em ficheiros de disparo contínuo separados.
Com um cartão de memória SDXC, pode guardar uma foto 4K com um tamanho de ficheiro 
de disparo contínuo que exceda 4 GB como um único ficheiro.

Notas acerca da função de Foto 4K
78



5. Definições de foto 4K e Drive
∫ Configuração da câmara para a função de Foto 4K
A definição da câmara é otimizada automaticamente para a gravação de foto 4K.
• Os seguintes itens do menu [Gravar] são fixados nas definições indicadas em baixo:

• Os ficheiros de disparo contínuo 4K são gravados com as definições indicadas em baixo:
As definições no menu [Vídeo] não se aplicam a ficheiros de disparo contínuo 4K.

• Quando gravar com a função de Foto 4K, os alcances para as seguintes funções diferem dos 
alcances disponíveis para tirar fotografias:
– Velocidade do obturador: 1/30 a 1/16000
– Compensação da exposição: j3 EV a i3 EV
– Sensibilidade ISO: [AUTO], 80 a 3200

• Quando gravar com a função de Foto 4K, as funções seguintes são desativadas:
– Flash
– Balanço de brancos ( )

• Os seguintes itens do menu são desativados:

[Tamanho foto]

[4K] (8M)
[4:3]: 3328k2496
[3:2]: 3504k2336
[16:9]: 3840k2160
[1:1]: 2880k2880

[Qualidade] [A]

[Tipo de obturador] Fixado no obturador 
eletrónico

[Qual. grav.] [4K/100M/30p] [AF contínuo] [ON]

[Gravar] [Tamanho foto]/[Qualidade]/[Foto noct.man.i.]/[iHDR]/[HDR]/
[Definições Panorama]/[Tipo de obturador]/[ISO Alargado]

[Personalizado] [Área grav.]

[Config.] (Apenas [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]))
[Wi-Fi]/[Económico]

• O ângulo de visualização pode ser ligeiramente mais estreito durante a gravação.
• Quando gravar com a função de Foto 4K, os seguintes itens do menu são desativados:

– [Gravação simultânea sem filtro] (Modo de Controlo Criativo)
• A deteção da cena no modo automático inteligente funciona do mesmo modo que quando 

grava filmes.

Não está disponível nestes casos:
• A função de Foto 4K é desativada quando usar as seguintes definições:

– [Monocromático áspero]/[Monocromático suave]/[Efeito diminuto]/[Focagem suave]/[Filtro 
Estrela]/[Brilho do sol] (Modo de Controlo Criativo)

– [Transp. Retroiluminação]/[Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Foto noct. manual]/
[Retrato Nocturno Descoberto]/[Imagem Suave de uma Flor] (Modo Guia do Cenário)

– Ao gravar filmes
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]
– Quando usar uma ligação Wi-Fi
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5. Definições de foto 4K e Drive
Selecionar imagens a partir de um ficheiro de 
disparo contínuo 4K e guardar

1 Selecione uma imagem com o ícone [ ] no 
ecrã de reprodução, e prima 3.
• O ecrã de visualização de diapositivos para selecionar 

imagens é apresentado.

2 Prima 2/1 para selecionar o fotograma a ser 
guardado como imagem.
• Selecione [ ]/[ ] e prima [MENU/SET] para passar 

para a visualização do diapositivo anterior ou seguinte.
• Prima [Fn1] para voltar à operação do marcador. Pode 

premir 2/1 para passar para a posição do marcador 
seguinte. (apenas [Disp. contínuo 4K(S/S)])

• Também pode selecionar cenas no ecrã de reprodução de disparo contínuo 4K 
premindo [Fn2]. (Apenas [Disp. contínuo 4K]/[Disp. contínuo 4K(S/S)]) (P82)

3 Prima [MENU/SET] para guardar a imagem.
• A imagem será guardada no formato JPEG.

Pode guardar imediatamente as fotografias tiradas durante um período de 
5 segundos usando [Guardar foto 4K em volume] no menu [Reproduzir]. (P142)

• A imagem será guardada com a informação de gravação (informação Exif), incluindo a sua 
velocidade do obturador, abertura e sensibilidade ISO.

• Ficheiros de disparo contínuo 4K guardados num PC serão tratados como vídeos MP4.
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5. Definições de foto 4K e Drive
∫ Navegar no ecrã de visualização de diapositivos

• Durante a operação do marcador, pode passar para os marcadores que adicionou ou para o 
início ou fim do ficheiro de disparo contínuo 4K. Prima de novo [Fn1] para voltar à operação 
original.

Operações durante a seleção de imagens

Operação do botão Descrição da operação

2/1
Seleciona um fotograma.
• Pode selecionar um fotograma a partir de 60 fotogramas (tempo de 

arrebentamento contínuo de cerca de 2 segundos).
Seleccione

/
>

[MENU/SET]

Apresenta os fotogramas anterior ou seguinte (45 imagens) no 
visualizador de diapositivos.

Aumenta o visor.

Reduz o visor (durante a visualização ampliada).

3/4/2/1 Move a área ampliada (durante a visualização ampliada).
[Fn2] Apresenta o ecrã de reprodução de arrebentamento 4K.
[Fn1] Passa para a operação do marcador.

[MENU/SET] Guarda a imagem.

Operação do botão Descrição da operação
1 Passa para o marcador seguinte.
2 Passa para o marcador anterior.

Fn2 Fn1

Posição do fotograma
apresentado
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5. Definições de foto 4K e Drive
∫ Navegar no ecrã de reprodução de disparo contínuo 4K

• Se visualizar ficheiros de disparo contínuo 4K numa TV ligada à câmara, eles serão 
apresentados apenas no ecrã de reprodução de disparo contínuo 4K.

• Mesmo que insira o cartão SD numa TV compatível com 4K com uma ranhura para cartões 
SD, não pode reproduzir ficheiros de disparo contínuo 4K gravados com [Formato] definido 
para outra opção sem ser [16:9].
(A partir de Maio de 2018)

• Dependendo da TV a ser ligada, os ficheiros de disparo contínuo 4K poderão não ser 
reproduzidos corretamente.

Durante a pausa Durante a reprodução contínua

Operação do botão Descrição da operação
3 Reprodução contínua/Pausa (durante a reprodução contínua).
4 Retrocesso contínuo/Pausa (durante o retrocesso contínuo).
1 Avanço rápido/Avanço fotograma a fotograma (durante a pausa).

2
Retrocesso rápido/Retrocesso fotograma a fotograma (durante a 
pausa).

Aumenta o visor (durante a pausa).

Reduz o visor (durante a visualização ampliada).

3/4/2/1 Move a área ampliada (durante a visualização ampliada).
[Fn2] Apresenta o ecrã de visualização de diapositivos (durante a pausa).
[Fn1] Passa para a operação do marcador.

[MENU/SET] Guarda a imagem (durante a pausa).

Selecionar e guardar imagens no ecrã da TV

Fn2 Fn1 Fn1
82



5. Definições de foto 4K e Drive
Controlar a focagem após a gravação 
(pós-focagem)
Modos aplicáveis: 

A câmara permite-lhe tirar fotografias de disparo contínuo 4K enquanto altera a focagem 
para diferentes áreas. Após tirar estas fotografias, pode selecionar a área de focagem 
desejada.
Esta função é adequada para gravar objetos parados.

• Use um cartão UHS Classe de Velocidade 3. (P27)

1 Prima [ ].

2 Prima 2/1 para escolher a opção [ON] e prima o botão [MENU/SET].
• Também pode definir a função para [ON] premindo [ ] (4), premindo 2/1para 

selecionar o ícone de pós-focagem ([ ]) e depois premindo [MENU/SET]. (P86)

3 Decida a composição e prima o obturador 
até meio.
• A focagem automática detecta as áreas de focagem no 

ecrã. (excluindo as extremidades do ecrã)
• Se não houver áreas no ecrã que possam ser focadas, o visor de focagem (A) começa 

a piscar. Neste caso, não pode efectuar a gravação.

Gravação de 
arrebentamento 4K 
enquanto altera 
automaticamente a 
focagem.

Selecione o ponto de 
focagem desejado.

É criada uma imagem com 
o ponto de focagem 
desejado.

4K
4:3

残5m04s
83



5. Definições de foto 4K e Drive
4 Prima o obturador por completo para 
começar a gravação.
• O ponto de focagem muda automaticamente durante a 

gravação. Quando o ícone (B) desaparecer, a 
gravação termina automaticamente.

• Será gravado um filme no formato MP4. (O áudio não será gravado.)
• Quando [Rever autom.] for activado, será apresentado um ecrã que lhe permite 

seleccionar a área de focagem desejada. (P85)

∫ Cancelar [Pós-focagem]
Selecione [OFF] no passo 2. (P83)

∫ Limitações em [Pós-focagem]
• Como a gravação é efetuada com a mesma qualidade de imagem que as fotos 4K, são 

aplicadas algumas limitações às funções de gravação e definições do menu. Para mais 
detalhes, consulte “Configuração da câmara para a função de Foto 4K” na P79.

• Para além das limitações na função de foto 4K, as seguintes limitações aplicam-se na 
gravação [Pós-focagem]:
– O modo de focagem automática é desactivado.
– Não pode gravar filmes.
– [Zoom digital] é desactivado.
– [Ver restantes] é desativado.

Desde a altura em que prime o obturador até meio, até ao final da gravação:
• Mantenha a mesma distância do objeto e a mesma composição.

• O ângulo de visualização pode ser ligeiramente mais estreito durante a gravação.

Não está disponível nestes casos:
• A função [Pós-focagem] é desactivada quando usar as seguintes definições:

– [Monocromático áspero]/[Monocromático suave]/[Efeito diminuto]/[Focagem suave]/[Filtro 
Estrela]/[Brilho do sol] (Modo de Controlo Criativo)

– [Transp. Retroiluminação]/[Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Foto noct. manual]/
[Retrato Nocturno Descoberto]/[Imagem Suave de uma Flor] (Modo Guia do Cenário)

– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]
– Quando usar uma ligação Wi-Fi
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5. Definições de foto 4K e Drive
1 Selecione uma imagem com o ícone [ ] no ecrã 
de reprodução, e prima 3.

2 Prima 3/4/2/1 para selecionar a área de focagem.
• Se uma imagem focada não estiver disponível para a área 

selecionada, será apresentada uma moldura vermelha. 
Neste caso, não pode guardar uma imagem.

• Não pode seleccionar as extremidades do ecrã.

• Pode ajustar com precisão a focagem, premindo 2/1 
durante a visualização ampliada.

3 Prima [MENU/SET] para guardar a imagem.
• A imagem será guardada no formato JPEG.

Seleccionar a área de focagem desejada e guardar uma imagem

Operação do botão Descrição da operação

3/4/2/1 Selecciona uma área de focagem.
• Não pode ser seleccionado durante a visualização ampliada.

Aumenta o visor.

Reduz o visor (durante a visualização ampliada).

[Fn2]
As partes focadas são realçadas com cor. (Peaking)
• Alterna na seguinte ordem: [OFF] > [ ] ([LOW]) > 

[ ] ([HIGH]).
[MENU/SET] Guarda a imagem.

• Não pode escolher e guardar a imagem a partir do ecrã de uma TV, mesmo que a câmara 
esteja ligada a uma TV através de um micro cabo HDMI.
85



5. Definições de foto 4K e Drive
Escolher um modo primário
Modos aplicáveis: 

Pode alterar o que a câmara fará quando premir o obturador.

1 Prima 4 ( ).

2 Prima 2/1 para selecionar o modo Drive. 
Depois, prima [MENU/SET].

∫ Para cancelar o modo drive
Selecione [ ] ([Única]) ou [ ] no passo 2.
• O temporizador também pode ser cancelado desligando a câmara. (Quando [Temporizador 

auto off] (P136) for definido para [ON])

1 [Única] Quando o obturador é premido, só é gravada uma 
imagem.

2 [Disp. continuo] (P87) As gravações são feitas sucessivamente enquanto o 
obturador for premido.

3 [FOTO 4K] (P76) Quando o obturador é premido, é gravada uma foto 
4K.

4 [Pós-focagem] (P83) Quando o obturador é premido, é efetuada a gravação 
em pós-focagem.

5 [Var. seq. auto] (P89)
Sempre que o obturador for premido, as gravações 
são feitas com diferentes definições de exposição, de 
acordo com o raio da compensação da exposição.

6 [Temporizador] (P91) Quando o obturador for premido, a gravação começa 
após o tempo definido terminar.
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5. Definições de foto 4K e Drive
Tirar fotografias com o modo de 
arrebentamento
Modos aplicáveis: 

As fotografias são tiradas continuamente enquanto o obturador for premido.

1 Prima 4 ( ).

2 Prima 2/1 para selecionar o ícone de 
disparo contínuo ([ ], etc.), e prima 3.

3 Selecione a velocidade de disparo contínuo 
com 2/1, e prima [MENU/SET].

¢ Quando efetuar a gravação nas condições de teste especificadas pela Panasonic.
A velocidade de disparo contínuo diminui a meio. No entanto, pode tirar fotografias 
até que a capacidade do cartão fique cheia. Dependendo das condições de gravação, 
o número de imagens de disparo contínuo que pode guardar será reduzido.

• A velocidade de arrebentamento pode ficar mais lenta, dependendo das seguintes 
configurações.
– [Tamanho foto]/[Qualidade]/[Sensibilidade]

• A velocidade de disparo contínuo também pode ser definida com [Disparo cont.] no 
menu [Gravar].

4 Foque o objecto e tire uma fotografia.
• Prima por completo e mantenha premido o obturador para 

activar o modo de arrebentamento.

∫ Cancelar o modo de disparo contínuo
Selecione [ ] ([Única]) ou [ ] entre os modos drive. (P86)

Velocidade de 
arrebentamento

(imagens/segundo)
Focagem Número de imagens 

graváveis¢

10 Fixado em AF 11
5 Busca AF 15

2 Busca AF Depende da capacidade 
do cartão

L
4:3
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5. Definições de foto 4K e Drive
• Quando selecionar [ ], a exposição e balanço de brancos serão fixados nas definições da 
primeira imagem.
Quando selecionar [ ] ou [ ], a exposição e balanço de brancos serão ajustados para 
cada imagem.

• Quando escolher [ ], dependendo das alterações na luminosidade do objeto, a gravação 
pode ficar mais clara ou mais escura a partir da segunda imagem.

• Pode levar algum tempo a guardar as fotografias tiradas no modo de arrebentamento 
no cartão. Se tirar fotografias continuamente enquanto guarda, o número de 
fotogramas no disparo contínuo diminui.

Não está disponível nestes casos:
• O modo de arrebentamento é desactivado nos seguintes casos:

– [Monocromático áspero]/[Monocromático suave]/[Efeito diminuto]/[Focagem suave]/[Filtro 
Estrela]/[Brilho do sol] (Modo de Controlo Criativo)

– [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Foto noct. manual]/[Imagem Suave de uma 
Flor] (Modo Guia do Cenário)

– Ao gravar filmes
– Quando gravar usando o flash
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]
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5. Definições de foto 4K e Drive
Tirar Fotografias com a var. seq. auto
Modos aplicáveis: 

Será gravado um máximo de 7 imagens com diferentes definições de exposição, de 
acordo com o raio de Compensação da Exposição, sempre que premir o obturador.

Raio de compensação: [3•1/3]

1 Prima 4 ( ).

2 Prima 2/1 para selecionar o ícone da Var. 
seq. auto ([ ], etc.), e depois prima 3.

3 Prima 2/1 para selecionar o raio de 
compensação, e prima [MENU/SET].
• Também pode definir o raio de compensação para a Var. 

seq. auto com [Var. seq. auto] no menu [Gravar].

4 Foque o objecto e tire uma fotografia.
• Se premir e mantiver premido o obturador, são tiradas o 

número de fotografias que selecionar.
• A indicação da Var. seq. auto pisca até que tire o número de fotografias selecionado.
• O contador de fotografias é reiniciado em [0] caso altere as configurações da var. seq. 

auto ou caso desligue a câmara antes de tirar o número de fotografias configurado.

1ª imagem 2ª imagem 3ª imagem

d0 EV j1/3 EV i1/3 EV

31/3

L
4:3
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5. Definições de foto 4K e Drive
∫ Cancelar a var. seq. auto
Selecione [ ] ([Única]) ou [ ] entre os modos drive. (P86)

• Quando tirar fotografias utilizando a var. seq. auto automático após configurar o valor da 
compensação da exposição, as fotografias tiradas serão baseadas no valor selecionado da 
compensação da exposição.

Não está disponível nestes casos:
• A var. seq. auto é desativada nos seguintes casos:

– [Monocromático áspero]/[Monocromático suave]/[Efeito diminuto]/[Focagem suave]/[Filtro 
Estrela]/[Brilho do sol] (Modo de Controlo Criativo)

– [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Foto noct. manual]/[Imagem Suave de uma 
Flor] (Modo Guia do Cenário)

– Ao gravar filmes
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]
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5. Definições de foto 4K e Drive
Tirar Fotografias com o Temporizador 
Automático
Modos aplicáveis: 

1 Prima 4 ( ).

2 Prima 2/1 para selecionar o ícone do 
temporizador ([ ], etc.), e prima 3.

3 Prima 2/1 para selecionar o tempo para o 
temporizador, e prima [MENU/SET].

• O acerto do tempo do temporizador também pode ser definido com [Temporizador] no 
menu [Gravar].

4 Prima o obturador até meio para focar e, de 
seguida, prima por completo o obturador 
para tirar uma fotografia.
• A focagem e exposição serão definidas quando o 

obturador for premido até meio.

• Após o indicador do temporizador automático piscar, a 
gravação começa.

A fotografia é tirada 10 segundos após premir o obturador.
Após 10 segundos, a câmara tira 3 fotografias a intervalos de cerca de 
2 segundos.
A fotografia é tirada 2 segundos após premir o obturador.
• Quando utilizar um tripé, etc., esta definição é um modo conveniente de evitar 

instabilidades causadas devido ao premir do obturador.

10
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5. Definições de foto 4K e Drive
∫ Cancelar o temporizador
Selecione [ ] ([Única]) ou [ ] entre os modos drive. (P86)
• O temporizador também pode ser cancelado desligando a câmara. (Quando [Temporizador 

auto off] (P136) for definido para [ON])

• Recomendamos a utilização de um tripé quando gravar com o temporizador automático.
• A saída do flash pode variar ligeiramente quando escolher [ ].

Não está disponível nestes casos:
• Não pode ser definido para [ ] no seguinte caso.

– Quando [Gravação simultânea sem filtro] do modo de Controlo Criativo for definido para 
[ON]

• O temporizador é desactivado nos seguintes casos.
– Ao gravar filmes
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]
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5. Definições de foto 4K e Drive
Tirar fotografias automaticamente a intervalos 
definidos ([Fotog. Intervalo Tempo])
Modos aplicáveis: 

A câmara pode tirar fotografias automaticamente de objetos, como animais e plantas, à 
medida que o tempo vai decorrendo, e criar um filme.
• Acerte a data e a hora com antecedência. (P31)
• As imagens gravadas são apresentadas como imagens em grupo.

1 Escolha o menu.

• A gravação pode não ser consistente com o intervalo de gravação definido ou o 
número de imagens definido, dependendo das condições de gravação.

2 Prima 3/4 para escolher [Iniciar] e depois prima [MENU/SET].

>  [Gravar] > [Fotog. Intervalo 
Tempo]

[Hora de início]

[Agora] Começa a gravação premindo por completamente o 
obturador.

[Definir tempo 
de início]

Pode escolher qualquer altura até 23 horas e 59 
minutos de antecedência.
Selecione o item (hora ou minuto) premindo 
2/1, escolha a hora de início premindo 3/4, 
e prima [MENU/SET].

[Intervalo de 
gravação]/
[Contag. de 
fotografias]

Pode definir o intervalo de gravação e o número de fotografias.
2/1: Selecione o item (minuto/segundo/número de imagens)
3/4:Configuração
[MENU/SET]: Definir

MENU
93



5. Definições de foto 4K e Drive
3 Prima por completo o obturador.
• A gravação começa automaticamente.
• Durante o modo de espera da gravação, a energia desliga-se automaticamente se não 

efetuar qualquer operação durante um certo período de tempo. A cena temporizada 
continua, mesmo que a energia seja desligada. Quando chegar a hora de início da 
gravação, a energia liga-se automaticamente.
Para ligar manualmente a câmara, prima o botão [ON/OFF] da câmara.

• Funções durante a espera de gravação (a câmara está ligada)

• Após a paragem da gravação, será apresentado um ecrã de confirmação a perguntar 
se deseja continuar e criar um filme.
Para criar um filme, selecione [Sim].

4 Selecione os métodos para criar um filme.
• O formato de gravação é definido para MP4.

5 Prima 3/4 para escolher [OK] e, de seguida, prima [MENU/SET].
• Os filmes também podem ser criados a partir de [Vídeo intervalo tempo] no menu 

[Reproduzir]. (P144)

Operação do botão Descrição da operação

[Fn1]

Apresenta um ecrã de seleção que lhe permite fazer uma 
pausa ou parar a gravação
Apresenta um ecrã de seleção que lhe permite continuar ou 
parar a gravação (durante a pausa)

[Qual. grav.] Define a qualidade de um filme.

[Taxa de fotogramas] Define o número de fotogramas por segundo.
Quanto maior for o número, mais suave será o filme.

[Sequência]

[NORMAL]:
Une as imagens na ordem de gravação.
[REVERSE]:
Une as imagens na ordem inversa à de gravação.
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5. Definições de foto 4K e Drive
• Esta função não pode ser usada numa câmara de segurança.
• A gravação durante longos períodos em locais frios, como estâncias de esqui ou em 

locais de grande altitude, ou em ambientes quentes e húmidos pode causar um mau 
funcionamento, por isso, tenha cuidado.

• Não recomendamos a utilização de [Fotog. Intervalo Tempo] debaixo de água.
• [Fotog. Intervalo Tempo] é pausado nos seguintes casos.

– Quando a bateria ficar sem carga
– Desligando a câmara
Durante a pausa, pode substituir a bateria e o cartão e depois ligar a câmara para reiniciar a 
operação. (Tenha em conta que as fotografias tiradas após substituir o cartão serão 
guardadas como um grupo separado de imagens) Desligue esta unidade quando substituir a 
bateria ou o cartão.

• Quando criar filmes com uma definição de [Qual. grav.] de [4K], os tempos de gravação estão 
limitados a 29 minutos e 59 segundos.
– Além disso, quando usar um cartão de memória SDHC, não pode criar filmes com um 

tamanho de ficheiro que exceda 4 GB.
– Quando usar um cartão de memória SDXC, pode criar filmes com um tamanho de ficheiro 

que exceda 4 GB.
• Um filme com uma definição de [Qual. grav.] de [FHD] ou [HD] não pode ser criado se o 

tempo de gravação exceder 29 minutos e 59 segundos, ou se o tamanho do ficheiro exceder 
4 GB.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– [Foto noct. manual] (Modo Guia do Cenário)
– Ao gravar filmes
95



6. Estabilizador, zoom e flash

Estabilizador de imagem
Modos aplicáveis: 

Usando este modo, a oscilação enquanto tira uma fotografia é detetada e a câmara 
compensa automaticamente a oscilação, permitindo ao utilizador tirar fotografias sem 
oscilações.

• [ ] ([Normal]) é selecionado automaticamente no modo automático inteligente.

>  [Gravar] > [Estabilizador]

([Normal])

Os abanões na vertical e horizontal são compensados.

([Panorâmica])

A oscilação da câmara é corrigida para movimentos para 
cima e para baixo.
Este modo é ideal para panorâmico (um método de tirar 
fotografias que envolve virar a câmara para apanhar os 
movimentos de um objecto que se continua a mover 
numa direcção certa).

[OFF] [Estabilizador] não funciona.

Prevenir a instabilidade (oscilação da câmara)
Quando o alerta de instabilidade [ ] aparecer, use [Estabilizador], um tripé ou o 
temporizador automático (P91).
• A velocidade do obturador será menor, especialmente nos seguintes casos. Mantenha a 

câmara imóvel desde que prime o obturador até ao momento em que a imagem aparece no 
ecrã.
Recomendamos a utilização de um tripé.
– Sync. lenta
– Sincr. lenta/Redução do olho vermelho
– [Cena Nocturna Clara]/[Céu Nocturno Fresco]/[Cena Nocturna Quente Brilh.]/[Iluminações 

Brilhantes]/[Retrato Nocturno Descoberto] (Modo Guia do Cenário)
– Quando configurar uma velocidade lenta do obturador

MENU
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6. Estabilizador, zoom e flash
• Recomendamos que desactive o Estabilizador de Imagem quando usar um tripé.
• A função estabilizadora pode não funcionar eficientemente nos seguintes casos.

Tenha cuidado com a instabilidade da câmara quando premir o obturador.
– Quando há muita instabilidade
– Quando a ampliação do zoom for elevada
– Quando usar o zoom digital
– Quando tirar fotografias enquanto segue objectos em movimento
– Quando a velocidade do obturador fica mais lenta para tirar fotografias no interior ou em 

locais escuros
• O efeito panorâmico em [ ] é mais difícil de obter nos seguintes casos.

– Em locais muitos iluminados, como no meio-dia num dia de Verão
– Quando a velocidade do obturador for superior a 1/100º de segundo
– Quando mover a câmara demasiado lentamente, porque o objecto se está a mover 

lentamente (O fundo não fica manchado)
– Quando a câmara não acompanhar satisfatoriamente o objecto

Não está disponível nestes casos:
• O estabilizador de imagem não funciona na gravação [Filme alta veloc.].
• No modo de Panorama, a definição de [Estabilizador] passa para [ ] ([Panorâmica]) 

mesmo que seja definido para [ ] ([Normal]).
• Nos seguintes casos, o [Estabilizador] passa para [ ] ([Normal]), mesmo que esteja 

definido para [ ] ([Panorâmica]):
– Ao gravar fotos 4K
– Quando gravar usando [Pós-focagem]
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6. Estabilizador, zoom e flash
Tirar Fotografias com o Zoom
Pode ampliar para fazer com que pessoas e objetos apareçam mais próximos, ou afastar, 
para gravar paisagens num ângulo panorâmico.

∫ Apresentação no ecrã
A imagem é um exemplo de quando usa o zoom ótico, [i.Zoom], e [Zoom digital] no modo 
AE do programa.

A Alcance da focagem
B Raio do zoom ótico (incluindo o raio do zoom ótico 

extra)
C Alcance do zoom inteligente
D Alcance do zoom digital
E Posição atual do zoom (as distâncias focais são as 

mesmas que as de uma câmara de rolo de 35 mm)

Modos aplicáveis: 

Zooms sem deteriorar a qualidade de imagem.

Ampliação máxima: 4,6k

Para fazer os objetos aparecerem mais longe use (Grande 
angular)

Prima [W] no botão do zoom.

Para aproximar os objetos use (Tele)

Prima [T] no botão do zoom.

Tipos de zoom e utilização

Zoom Óptico

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Quando gravar com o Zoom Macro
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6. Estabilizador, zoom e flash
Modos aplicáveis: 

Esta função funciona quando selecionar qualquer um dos tamanhos de imagem (P124) 
indicados com .
Pode ampliar ainda mais do que com o zoom óptico sem deteriorar a qualidade de 
imagem.

Ampliação máxima: 9k
(Isto inclui a ampliação do zoom óptico. Os níveis de ampliação diferem, 
dependendo da definição de [Tamanho foto].)

Modos aplicáveis: 

Pode ampliar até duas vezes a ampliação original enquanto minimiza a deterioração da 
qualidade de imagem.

Configurações: [ON]/[OFF]

Zoom óptico extra

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– [Efeito brinquedo]/[Pop brinquedo] (Modo de Controlo Criativo)
– [Foto noct. manual] (Modo Guia do Cenário)
– Ao gravar fotos 4K
– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Quando [HDR] estiver definido para [ON]
– Quando [Foto noct.man.i.] estiver definido para [ON]
– Quando [iHDR] estiver definido para [ON]
– Quando gravar com o Zoom Macro
– Ao gravar filmes

Zoom Inteligente

>  [Gravar]/  [Vídeo] > [i.Zoom]

• Esta função funciona automaticamente no modo automático inteligente.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– [Arte de Impressão]/[Efeito brinquedo]/[Pop brinquedo] (Modo de Controlo Criativo)
– [Foto noct. manual] (Modo Guia do Cenário)
– Quando [HDR] estiver definido para [ON]
– Quando [Foto noct.man.i.] estiver definido para [ON]
– Quando [iHDR] estiver definido para [ON]
– Quando gravar com o Zoom Macro

MENU
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6. Estabilizador, zoom e flash
Modos aplicáveis: 

Apesar da qualidade de imagem se deteriorar sempre que ampliar mais, pode ampliar até 
quatro vezes a ampliação original.

Configurações: [ON]/[OFF]

Zoom digital

>  [Gravar]/  [Vídeo] > [Zoom digital]

• Quando usar o [i.Zoom], a ampliação máxima do zoom digital está limitada a 2k.
• Quando utilizar o zoom digital, recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador 

automático (P91) para tirar fotografias.
• No alcance do zoom digital, a área AF é apresentada no centro num tamanho maior.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– [Arte de Impressão]/[Efeito brinquedo]/[Pop brinquedo]/[Efeito diminuto] (Modo de Controlo 
Criativo)

– [Foto noct. manual] (Modo Guia do Cenário)
– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Quando [HDR] estiver definido para [ON]
– Quando gravar com o Zoom Macro
– Quando gravar com [Filme alta veloc.]

MENU
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6. Estabilizador, zoom e flash
Tirar fotografias com o flash
Modos aplicáveis: 

A Flash
• Não cubra o flash com os seus dedos ou outros objetos.

Nos seguintes casos, o flash é fixado em [Œ ] (flash forçado desligado).
• Ao gravar filmes
• Ao gravar fotos 4K
• Quando gravar com [Pós-focagem]
• Quando gravar com a var. seq. auto
• Quando usar o obturador electrónico
• Quando [HDR] estiver definido para [ON]
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6. Estabilizador, zoom e flash
Ajuste o flash para equivaler à gravação.

1 Prima 1 (‰).

2 Prima 2/1 para selecionar o modo, e prima 
[MENU/SET].

¢1 Isto só pode ser definido quando escolher o Modo Automático Inteligente. O ícone muda, 
dependendo do tipo de objeto e luminosidade. (P46)

¢2 O flash é ativado duas vezes. O objeto não se deverá mexer até que o segundo flash seja 
ativado. O intervalo até ao segundo flash depende da luminosidade do objeto. [Rem olh. 
ver] (P128) no menu [Gravar] está definido para [ON], [ ] aparece no ícone do flash.

Mudar o modo do flash

‡ ([Automático]) O flash é ativado automaticamente quando as condições de 
gravação assim o exigem.([Automático])¢1

([Aut/olh. verm])¢2

O flash é ativado automaticamente quando as condições de 
gravação assim o exigem.
É ativado uma vez antes de ser feita a gravação, para reduzir o 
fenómeno dos olhos vermelhos (os olhos do objeto aparecem a 
vermelho na imagem) e é ativado novamente quando é feita a 
gravação.
• Utilize esta opção quando tirar fotografias a pessoas em 

baixas condições de iluminação.

‰ ([Flash forçado])
([On for/olh verm])¢2

O flash é sempre activado, não importa quais as condições de 
gravação.
• Utilize esta opção quando o seu objecto estiver iluminado 

por trás, ou se estiver sob uma luz fluorescente.

([Sinc lenta])
([Sinc lent/olh verm])¢2

Quando tirar uma fotografia com uma 
paisagem de fundo escura, esta 
característica diminuirá a velocidade do 
obturador quando o flash for activado, de 
modo a que a paisagem de fundo fique 
clara.
• Utilize esta opção quando tirar fotografias de pessoas à 

frente de um fundo escuro.
• Usar uma velocidade lenta pode causar desfocagem de 

movimento. Usar um tripé pode melhorar as suas fotos.

Œ ([Flash off forçado])
O flash não é activado em qualquer condição de gravação.
• Utilize esta opção quando tirar fotografias em locais onde a 

utilização do flash não seja permitida.

• O efeito da redução do olho vermelho difere de pessoa para pessoa. Se o objeto estiver afastado 
da câmara, ou se não estiver a olhar para o flash, o efeito também poderá não ser evidente.
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6. Estabilizador, zoom e flash
∫ Ajustes do flash disponíveis no modo de gravação
Os ajustes do flash disponíveis dependerão do modo de gravação.
(±: Disponível, —: Não disponível, ¥: Configuração inicial do modo guia do cenário)

Modo de gravação ‡ ‰ Œ

Modo AE do programa ± ± ± ± ± ± ±

Modo de Exposição Manual ± ± ± ± — — ±

Modo Guia do 
Cenário

[Apagar Retrato] ± ¥ ± ± — — ±

[Pele Sedosa] ± ¥ ± ± — — ±

[Suavidade Retro-iluminada] — — — — — — ¥

[Transp. Retroiluminação] — — ¥ — — — ±

[Tom Relaxante] — — — — — — ¥

[Cenário Distinto] — — — — — — ¥

[Céu Azul Brilhante] — — — — — — ¥

[Brilho Romântico Pôr-do-Sol] — — — — — — ¥

[Brilho Vivo do Pôr-do-Sol] — — — — — — ¥

[Água com Reflexo] — — — — — — ¥

[Cena Nocturna Clara] — — — — — — ¥

[Céu Nocturno Fresco] — — — — — — ¥

[Cena Nocturna Quente Brilh.] — — — — — — ¥

[Iluminações Brilhantes] — — — — — — ¥

[Foto noct. manual] — — — — — — ¥

[Retrato Nocturno Descoberto] — — — — — ¥ ±

[Imagem Suave de uma Flor] ¥ — ± — — — ±

[Comida Apetitosa] ¥ — ± — — — ±

[Sobremesa Engraçada] ¥ — ± — — — ±

[Movimento Animal Congelado] ¥ — ± — — — ±

[Monocromática] ¥ ± ± ± ± ± ±

Modo de Desporto

± — ± — — — ±
Modo de Neve

Modo de Surf e Praia

Modo Subaquático

• No modo automático inteligente, o flash é definido para [ ] ou [Œ].
• A definição do flash do modo guia do cenário volta ao valor inicial com cada alteração do 

cenário.
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6. Estabilizador, zoom e flash
∫ Alcance disponível do flash (aproximação)
As extremidades de fotografias com flash sem ter usado o zoom em distâncias curtas 
(perto da extremidade de grande angular) podem aparecer escuras. Isto pode ser 
minorado ampliando mais um pouco.

• Este é o alcance quando [Aj.lim. ISO] (P128) for definido para [OFF].

∫ Velocidade do obturador para cada configuração do flash

¢ O valor passa para 4 segundos no modo de exposição manual.
• No modo automático inteligente, a velocidade do obturador muda, dependendo da cena 

identificada.

Grande angular Tele

[AUTO] em 
[Sensibilidade] 0,3 m a 5,6 m 0,3 m a 3,1 m

• Se aproximar demasiado o flash de um objeto, este pode ficar distorcido ou descolorido 
devido ao calor ou luz do flash.

• Pode levar algum tempo para carregar o flash, se tirar fotografias repetidamente. Quando o 
flash estiver a carregar, o ícone do flash pisca a vermelho e não pode tirar uma fotografia, 
mesmo que prima por completo o obturador.

Configuração do 
flash

Velocidade do 
obturador (Seg.)

Configuração do 
flash

Velocidade do 
obturador (Seg.)

‡

1/60¢ a 1/1300

1 a 1/16000

‰ Œ 4 a 1/16000
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7. Gravação de filmes

Gravar filme/filme 4K
Modos aplicáveis: 

Pode gravar vídeos e vídeos 4K no formato de gravação MP4.
O áudio é gravado em estéreo.

1 Comece a gravação premindo o botão do 
filme.
A Tempo de gravação decorrido
B Tempo de gravação disponível
• Pode gravar filmes adequados para cada modo.
• O indicador do estado de gravação (vermelho) C 

começa a piscar enquanto grava filmes.
• Deixe de premir o botão do filme mal o tenha premido.
• m: minuto, s: segundo

2 Pare a gravação premindo de novo o botão 
do filme.

Acerca do som de funcionamento produzido quando pára de gravar
Se o som do funcionamento do botão do filme premido para terminar a gravação o 
incomodar, tente o seguinte:

– Grave o filme cerca de três segundos maior e depois divida a última parte do filme usando 
[Divide vídeo] (P144) no menu [Reproduzir].

3s3s3s

R1m3737sR1m37s
105



7. Gravação de filmes
• O som de funcionamento do zoom ou funcionamento do botão pode ser gravado quando 
estes forem utilizados durante a gravação de um filme.

• A velocidade do zoom diminui durante a gravação de filmes.
• Dependendo do tipo de cartão, a indicação de acesso do cartão pode aparecer durante 

algum tempo após ter gravado imagens em movimento. No entanto, isto não é um mau 
funcionamento.

• Quando a configuração do formato for diferente em imagens paradas e filmes, o ângulo de 
visão muda no início da gravação do filme. 
Quando [Área grav.] estiver definido para [ ], o ângulo de visão durante a gravação do 
filme é apresentado.

• Se o zoom óptico extra for usado antes de premir o botão do vídeo, essas definições serão 
apagadas, por isso, o ângulo de visualização muda dramaticamente.

• Os efeitos de estéreo podem não ser obtidos debaixo de água.
• Poderá ser gravado ruído debaixo de água.
• Se a água for deixada no microfone ou orifício do altifalante, poderá gravar e reproduzir áudio 

fraco ou distorcido. Drene a água e use a câmara apenas após deixá-la secar durante algum 
tempo. (P17)

Não está disponível nestes casos:
• Os filmes não podem ser gravados nos seguintes casos:

– [Monocromático áspero]/[Monocromático suave]/[Focagem suave]/[Filtro Estrela]/[Brilho do 
sol] (Modo de Controlo Criativo)

– [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Imagem Suave de uma Flor] (Modo Guia do 
Cenário)

– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]

• Não pode gravar vídeos 4K durante a ligação Wi-Fi.
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7. Gravação de filmes
¢ Filme 4K

∫ Acerca da compatibilidade dos filmes gravados
Mesmo que use um dispositivo de reprodução de MP4 compatível, a qualidade do vídeo 
ou do som dos vídeos gravados pode ser fraca, ou podem nem ser reproduzidos. Por 
vezes, os dados gravados podem não ser apresentados corretamente. Se passar por tais 
problemas, reproduza o vídeo nesta câmara.

Definir o tamanho e taxa de fotogramas de gravação

>  [Vídeo] > [Qual. grav.]

Item Tamanho Taxa de fotogramas de 
gravação Saída do sensor Taxa de 

fotogramas

[4K/100M/30p]¢ 3840k2160 30p 30 fotogramas/
segundo 100 Mbps

[4K/100M/25p]¢ 3840k2160 25p 25 fotogramas/
segundo 100 Mbps

[4K/100M/24p]¢ 3840k2160 24p 24 fotogramas/
segundo 100 Mbps

[FHD/28M/60p] 1920k1080 60p 60 fotogramas/
segundo 28 Mbps

[FHD/28M/50p] 1920k1080 50p 50 fotogramas/
segundo 28 Mbps

[FHD/20M/30p] 1920k1080 30p 30 fotogramas/
segundo 20 Mbps

[FHD/20M/25p] 1920k1080 25p 25 fotogramas/
segundo 20 Mbps

[HD/10M/30p] 1280k720 30p 30 fotogramas/
segundo 10 Mbps

[HD/10M/25p] 1280k720 25p 25 fotogramas/
segundo 10 Mbps

• Quanto maior for o valor da "taxa de bits", maior será a qualidade de imagem. Como a 
câmara usa o método de gravação "VBR", a taxa de bits é alterada automaticamente, 
dependendo do objecto a gravar. Como resultado, o tempo de gravação é encurtado quando 
gravar um objecto em rápido movimento.

• Quando [Efeito diminuto] for selecionado no modo de controlo criativo, não pode selecionar 
os itens usados para filmes 4K.

• Quando gravar filmes em 4K, use um cartão classificado como UHS com classe de 
velocidade 3. (P27)

• O ângulo de visualização dos vídeos em 4K é mais estreito do que o usado em vídeos 
noutros tamanhos.

• Para assegurar uma focagem altamente precisa, os filmes 4K são gravados com velocidades 
de focagem automática reduzidas. Pode ser difícil focar o objecto com a focagem automática, 
mas não se trata de um mau funcionamento.
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7. Gravação de filmes
Modos aplicáveis: 

Defina a focagem automática para funcionar durante a gravação de vídeos.

Como definir a focagem quando gravar um filme ([AF contínuo])

>  [Vídeo] > [AF contínuo]

[ON] A câmara continua a focar automaticamente objetos durante a gravação.
[OFF] A câmara mantém a posição do zoom no início da gravação.

• A focagem é reajustada se premir o obturador até meio enquanto grava um vídeo.
• Dependendo das condições de gravação, o som de funcionamento pode ser gravado quando 

utilizar a focagem automática enquanto grava um filme.
Recomendamos que grave com [AF contínuo] no menu [Vídeo] definido para [OFF], por 
exemplo, se o som do funcionamento o incomodar.

• Quando utilizar o zoom ao gravar filmes, pode levar algum tempo para focar.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Quando gravar com [Filme alta veloc.]

MENU
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7. Gravação de filmes
Modos aplicáveis: 

Pode gravar imagens paradas enquanto grava um filme (gravação simultânea).

Durante a gravação de filmes, prima por completo 
o obturador para gravar uma imagem parada.
• O indicador da gravação simultânea é apresentado enquanto 

grava imagens paradas.

Gravar imagens paradas enquanto grava filmes

• O formato da imagem será fixado em [16:9].
Imagens paradas serão gravadas a um tamanho de imagem de 1920k1080.

• Pode gravar até 30 imagens paradas durante a gravação de um filme.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Quando gravar um vídeo com o tamanho definido para 4K em [Qual. grav.]
– Quando gravar com [Filme alta veloc.]

131313
109



7. Gravação de filmes
Modos aplicáveis: 

Pode gravar vídeos em câmara lenta de cerca de 1/4k efetuando a gravação a alta 
velocidade a 100 fotogramas/segundo. O movimento é apresentado mais lento durante a 
reprodução.
• A gravação será efetuada a [HD/10M/25p].

1 Escolha o menu.

2 Comece a gravação premindo o botão do filme.
3 Pare a gravação premindo de novo o botão do filme.

Gravar vídeos em câmara lenta ([Filme alta veloc.])

>  [Vídeo] > [Filme alta veloc.] > [ON]

• O áudio não é gravado.
• Pode gravar continuamente um vídeo de alta velocidade até 7 minutos e 29 segundos, ou 

com um tamanho de ficheiro de 4 GB.
• Sob luz fluorescente, podem aparecer cintilações ou barras horizontais.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– [Efeito diminuto] (Modo de Controlo Criativo)

MENU
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8. Sensor

Os sensores (bússola/altímetro) são utilizados
Modos aplicáveis: 

• A informação medida nesta unidade serve apenas de indicação geral. Não a utilize com 
intuitos técnicos.

• Quando utilizar esta unidade para alpinismo ou trekking, use a informação medida 
(direção, altitude) apenas como indicação geral, e use sempre um mapa e ferramentas 
de medição criadas para esse intuito.

∫ Ativar os sensores
A direção e altitude podem ser medidas e registadas nas imagens gravadas.

∫ Visualizar a bússola e o altímetro
A orientação e altitude atuais são apresentadas durante a gravação, enquanto a 
orientação e altitude na altura da gravação são apresentadas durante a reprodução.
Para mudar o ecrã de informação do ambiente, prima [DISP.] várias vezes.

A Altímetro (P112)
B Bússola (P114)
C Informação da localização (apenas durante a reprodução)

• É apresentada a informação da localização adicionada a 
partir do Smartphone. (P157)

D Data da gravação (apenas durante a reprodução)

>  [Config.] > [Definições de Sensor] > [ON]MENU
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8. Sensor
Usar o altímetro
Modos aplicáveis: 

Pode verificar a altitude do local atual.
O altímetro não está ajustado na altura da compra.
• O raio de apresentação é de j500 m a 9000 m.
A Altitude
B Altitude atual

∫ Acerca da conversão da altitude
A altitude apresentada é uma altitude relativa¢1. A altitude apresentada é um valor 
calculado convertendo uma pressão atmosférica na unidade para uma altitude com 0 m 
(nível do mar) u 1013 hPa¢2 como referência.
¢1 A altitude pode ser expressa de dois modos: Como altitude acima do nível do mar (altura 

absoluta a partir da superfície do mar), ou como altitude relativa (diferença na altitude entre 
dois locais). Esta unidade apresenta uma altitude relativa estimada por um método que usa 
a relação entre a altitude e a pressão atmosférica na ISA [International Standard 
Atmosphere] (Atmosfera Padrão Internacional), conforme especificado pela ICAO 
[International Civil Aviation Organization] (Organização da Aviação Civil Internacional).

¢2 “hPa (hectopascal)” é uma unidade usada para representar a pressão atmosférica.

∫ Acerca da altitude e pressão atmosférica medidas
• O valor da altitude pode mostrar erros, dependendo da alteração na pressão atmosférica 

comparado com áreas, como locais com sinais de referência do altímetro. Ajuste 
frequentemente com [Ajuste do Altímetro].

• A altitude anunciada a bordo de um avião é medida usando a pressão atmosférica em redor do 
avião. Não equivale à altitude medida dentro do avião.

• Mesmo que a unidade seja fixada a uma altitude constante, a altitude medida pode flutuar, 
devido aos efeitos das alterações na pressão atmosférica.
Em áreas costeiras, a altitude muda 1 m por 0,12 hPa.

• A altitude e a pressão atmosférica podem não ser medidas 
com precisão nos seguintes casos:
– Quando houver uma alteração significativa nas condições 

meteorológicas (pressão e temperatura do ar)
– Quando houver um movimento com uma mudança rápida 

na altitude
– Quando for aplicada pressão na parte dianteira ou traseira desta unidade

(Segure esta unidade conforme apresentado na imagem quando medir.)
– Quando esta unidade estiver molhada (após usar debaixo de água, etc.)¢3

– Quando fechar a porta lateral¢3

¢3 Adapta-se à pressão atmosférica ambiente no espaço de minutos e apresenta os valores de 
medição corretos.
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8. Sensor
Pode ajustar manualmente o altímetro.
Para medir a altitude com uma maior precisão, recomendamos que faça alguns ajustes 
regularmente, comparando uma altitude de referência ou um sinal, ou outra informação 
de altitude precisa com a altitude indicada pela câmara.

1 Escolha o menu.

2 Prima 2/1 para escolher os itens e prima 3/4 para os definir.
• A altitude atual é apresentada. Defina um valor que corresponda à altitude atual.
• Não pode definir altitudes fora do raio de apresentação.
• Para reiniciar uma altitude que não esteja ajustada, prima [DISP.].

3 Prima o botão [MENU/SET].

Ajustar o Altímetro

>  [Config.] → [Ajuste do Altímetro]

• Pode ser apresentado um número negativo para a altitude relativa, mesmo num local acima 
do nível do mar.

• Após o ajuste, podem ocorrer erros de alguns metros. Para mais informações acerca da 
preservação da precisão ajustada, leia “Acerca da altitude e pressão atmosférica medidas” 
(P112).

MENU
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8. Sensor
Usar a bússola
Modos aplicáveis: 

São apresentadas 16 elevações com base na direção para onde aponta a lente da 
câmara.
• A parte colorida da agulha aponta para o norte.
A Norte
• Pode não medir corretamente quando medir com esta unidade 

virada de cima para baixo.

• A câmara usa a sua bússola magnética para medir as relações. Assim, poderá haver uma 
diferença no ângulo (declinação) entre o norte magnético, o norte para onde a bússola 
magnética da câmara aponta, e o verdadeiro norte, o norte exato na Terra.

• O valor de medição da elevação pode ser afetado em locais com um geomagnetismo fraco.
• Pode não medir com precisão, se estiver perto dos seguintes objetos:

– Ímanes permanentes (metais em colares magnéticos, etc.)/objetos metálicos (secretárias 
de metal, cacifos, etc.)/linhas de alta voltagem ou fios por cima/aparelhos domésticos 
(televisão, PC, telemóveis, altifalantes, etc.)

• Pode não medir com precisão nos seguintes locais:
– Dentro de carros, comboios, navios, aviões, salas (quando as vigas de metal estiverem 

magnetizadas)
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8. Sensor
Ajuste a bússola quando o valor de medição não corresponder à elevação real.

1 Escolha o menu.

2 Segure bem a unidade na vertical e ajuste, 
rodando-a em 8 algumas vezes, rodando o seu 
pulso.
• É apresentada uma mensagem de ajuste completo 

quando o ajuste for efetuado com sucesso.

Ajustar a bússola

>  [Config.] → [Calibrar a bússola]

• Efetue o ajuste com a alça à volta do seu pulso, para evitar deixar cair a unidade.
• Quando o ajuste falhar, vá para um local sem quaisquer efeitos do magnetismo em redor e 

efetue o ajuste de novo.

MENU
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9. Reproduzir e editar imagens

Reprodução de imagens

1 Prima [(].

2 Prima 2/1.

• Se premir e mantiver premido 2/1, pode reproduzir as 
imagens em sucessão.

∫ Para terminar a reprodução
Prima novamente [(], ou prima o obturador até meio.

2: Reproduzir a imagem anterior
1: Reproduzir a imagem seguinte

• Quando a câmara for desligada, prima e mantenha premido [(]. Se ligar deste modo, o ecrã 
de reprodução será apresentado automaticamente.

Não está disponível nestes casos:
• Esta câmara encontra-se em conformidade com a norma DCF “Design rule for Camera File 

system”, estabelecida pela JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association” e com Exif “Exchangeable Image File Format”.
Esta câmara só pode apresentar imagens que estejam em conformidade com a norma DCF.

• A câmara pode não reproduzir correctamente imagens gravadas noutros aparelhos, e as 
funções da câmara podem não estar disponíveis para as imagens.

1/981/981/981/98
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9. Reproduzir e editar imagens
Reprodução de Imagens em Movimento
Esta unidade foi criada para reproduzir vídeos usando o formato MP4.
• Os filmes são apresentados com o ícone de filme ([ ]).

Prima 3 para reproduzir.
A Tempo de gravação de imagens em movimento

• Após o início da reprodução, o tempo de reprodução decorrido é 
apresentado no ecrã.
Por exemplo, 8 minutos e 30 segundos é apresentado como 
[8m30s].

∫ Operações durante a reprodução de filmes

¢  A velocidade do avanço/retrocesso rápido aumenta, se premir 1/2 de novo.

• As imagens de vídeo em alta velocidade são apresentadas com o tempo de 
gravação de vídeo e tempo de reprodução.
B Tempo de reprodução
C Tempo de gravação de filmes

Operação do 
botão Descrição da operação Operação do 

botão Descrição da operação

3 Reprodução/Pausa 4 Stop (parar)

2

Retrocesso rápido¢

1

Avanço rápido¢

Retrocesso fotograma a 
fotograma
(durante a pausa)

Avanço fotograma a 
fotograma
(durante a pausa)

Reduzir o nível do volume Aumentar o nível do volume

12s12s12s12s

4m40s4m40s4m40s4m40s
1m10s1m10s1m10s1m10s
117



9. Reproduzir e editar imagens
1 Prima 3 para fazer uma pausa na reprodução das imagens em movimento.
• Prima 2/1 para ajustar com precisão a posição da pausa enquanto o filme estiver em 

pausa.
2 Prima o botão [MENU/SET].

Criar imagens paradas a partir de uma imagem em movimento

• As imagens paradas serão guardadas com [Formato] definido para [16:9] e [Qualidade] 
definida para [A]. O número de pixéis difere de acordo com o filme que reproduzir.
– [4K]: 3840k2160
– [FHD], [HD]: 1920k1080

• As imagens paradas criadas a partir de um filme podem ter uma qualidade inferior à 
qualidade de imagem normal.

• [ ] é apresentado durante a reprodução de imagens paradas criadas a partir de filmes.
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9. Reproduzir e editar imagens
Mudar o método de reprodução

Prima [T] no botão do zoom.
1k > 2k > 4k > 8k > 16k
• Após aumentar o visor, se premir [W] no botão do zoom, a 

ampliação será reduzida.
• Pode mover a área ampliada premindo 3/4/2/1.

Prima [W] no botão do zoom.
1 ecrã > 12 ecrãs > 30 ecrãs > Apresentação do ecrã do 
calendário
• Prima [T] no botão do zoom para voltar ao ecrã anterior.

∫ Para voltar à reprodução normal
Prima 3/4/2/1 para escolher uma imagem e, de seguida, prima [MENU/SET].

1 Prima [W] no botão do zoom para visualizar o ecrã do calendário.
2 Prima 3/4/2/1 para selecionar a data de gravação, 

e prima [MENU/SET].
• Apenas as imagens gravadas nessa data serão 

apresentadas.
• Para voltar ao ecrã do calendário, prima [W] no botão do 

zoom.
3 Prima 3/4/2/1 para escolher uma imagem e, de 

seguida, prima [MENU/SET].

Utilizar o Zoom de Reprodução

Apresentação de Ecrãs Múltiplos (Reprodução Múltipla)

Apresentar as imagens por data de gravação (Reprodução do 
calendário)

• A data da gravação da imagem escolhida no ecrã de reprodução torna-se a data escolhida 
quando o ecrã do calendário for apresentado primeiro.

• Pode ver o calendário entre Janeiro de 2000 e Dezembro de 2099.
• Se a data não estiver configurada na câmara, a data de gravação será 1 de Janeiro de 2018.
• Se tirar fotografias após configurar o destino de viagem em [Fuso horário], as imagens são 

apresentadas pela data no destino de viagem na reprodução do calendário.

2.0X2.0X2.0X2.0X

2018
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9. Reproduzir e editar imagens
Reproduzir grupos de imagens
Um grupo de imagens consiste em várias imagens. Pode reproduzir imagens num grupo 
continuamente ou uma a uma.
• Pode editar ou apagar todas as imagens num grupo de uma vez.

(Por exemplo, se apagar um grupo de imagens, todas as imagens do grupo são apagadas.)

[ ]:
Um grupo de imagens guardado imediatamente com 
[Guardar foto 4K em volume] (P142)
[ ]:
Um grupo de imagens com fotografias tiradas numa cena 
temporizada. (P93)

∫ Reprodução contínua das imagens de um grupo
Prima 3.
• Quando reproduzir imagens de grupo uma de cada vez, as opções são apresentadas.

Selecione um dos seguintes métodos de reprodução:
[A partir da primeira imagem]:
As imagens são reproduzidas continuamente a partir da primeira imagem do grupo.
[A partir da imagem actual]:
As imagens são reproduzidas continuamente a partir da imagem a ser reproduzida.

• Operações durante a reprodução das imagens do grupo

∫ Reproduzir imagens do grupo uma a uma
1 Prima 4.
2 Prima 2/1 para correr as imagens.

• Prima 4 de novo para voltar ao ecrã de reprodução 
normal.

• Cada imagem num grupo pode ser tratada como uma 
imagem normal quando é reproduzida. (como reprodução 
múltipla, zoom de reprodução e apagar imagens)

• As imagens não serão agrupadas se gravadas sem acertar o relógio.

3 Reprodução contínua/Pausa 4 Stop (parar)

2

Retrocesso rápido
1

Avanço rápido

Retroceder
(durante a pausa)

Avançar
(durante a pausa)

1/981/981/981/98

1/981/981/981/98
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9. Reproduzir e editar imagens
Apagar imagens
Uma vez apagadas, as imagens não podem ser recuperadas.

∫ Para apagar uma única imagem
1 No modo de Reprodução, escolha a imagem a 

apagar e prima [ ].
2 Prima 3 para escolher [Apagar imagem] e depois 

prima [MENU/SET].

∫ Para apagar várias imagens ou todas as imagens
1 No modo de reprodução, prima [ ].
2 Prima 3/4 para selecionar o método de apagamento da imagem e prima 

[MENU/SET].

3 (Quando tiver escolhido a opção [Apagar várias])
Prima 3/4/2/1 para escolher a imagem, depois prima 
[MENU/SET] para definir. (Repita este passo.)
• [‚] aparece nas imagens seleccionadas.

Se premir de novo [MENU/SET], a definição é 
cancelada.

4 (Quando tiver escolhido a opção [Apagar várias])
Prima 2 para escolher [OK] e prima [MENU/SET] para executar.

[Apagar várias]
Pode selecionar até 100 imagens de uma só vez.
• Os grupos de imagens são tratados como uma única imagem. Todas 

as imagens num grupo serão apagadas.

[Apagar tudo] Todas as imagens no cartão serão apagadas.

• Dependendo do número de imagens a serem apagadas, pode levar algum tempo a 
apagá-las.
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10. Usar funções do menu

Lista de menus

Modos aplicáveis: 

Pode escolher efeitos para ir de encontro ao tipo de imagem que deseja gravar.

[Gravar] P122 [Personalizado] P130 [Reproduzir] P138

[Vídeo] P129 [Config.] P132

: Menu [Gravar]

• [Estilo foto] (P122)
• [Formato] (P124)
• [Tamanho foto] (P124)
• [Qualidade] (P125)
• [Sensibilidade] (P71)
• [Equi. brancos] (P73)
• [Modo AF] (P65)
• [Fotometria] (P125)
• [Disparo cont.] (P87)
• [FOTO 4K] (P76)
• [Var. seq. auto] (P89)
• [Temporizador] (P91)
• [i.dinâmico] (P126)

• [Foto noct.man.i.] (P47)
• [iHDR] (P48)
• [HDR] (P126)
• [Fotog. Intervalo Tempo] (P93)
• [Definições Panorama] (P63)
• [Tipo de obturador] (P127)
• [Rem olh. ver] (P128)
• [Aj.lim. ISO] (P128)
• [ISO Alargado] (P128)
• [i.Zoom] (P99)
• [Zoom digital] (P100)
• [Estabilizador] (P96)

[Estilo foto]

>  [Gravar] > [Estilo foto]

 [Standard] Esta é a configuração padrão.

 [Vivido] Efeito brilhante com elevada saturação e contraste.

 [Natural] Efeito suave com baixo contraste.

 [Monocromático] Efeito monocromático sem sombras de cor.

 [Paisagem] Um efeito adequado para paisagens com céus azuis e verdes 
vívidos.

 [Retrato] Um efeito adequado para retratos com um tom de pele 
saudável e bonito.
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∫ Ajustar a qualidade de imagem

1 Prima 2/1  para escolher o tipo de Estilo de Foto.
2 Prima 3/4 para escolher os itens e, de seguida, 

prima 2/1 para ajustar.

¢1[Tom de cor] é apresentado apenas quando [Monocromático] for seleccionado. Noutros 
casos, [Saturação] será apresentado.

¢2[Efeito de filtro] é apresentado apenas quando [Monocromático] for selecionado.
• Se ajustar a qualidade de imagem, [_] é apresentado ao lado do ícone do Estilo de Foto 

no ecrã.
3 Prima o botão [MENU/SET].

 [Contraste]
[r] Aumenta a diferença entre a luminosidade e a 

escuridão na imagem.

[s] Diminui a diferença entre a luminosidade e a 
escuridão na imagem.

 [Nitidez]
[r] A imagem é definida com nitidez.
[s] A imagem é focada ligeiramente.

 [Redução ruído]
[r]

O efeito da redução das interferências é aumentado.
A resolução da imagem pode ficar ligeiramente 
deteriorada.

[s] O efeito da redução das interferências é reduzido. 
Pode obter imagens com uma resolução superior.

 [Saturação]¢1 [r] As cores na imagem ficam vívidas.
[s] As cores na imagem ficam naturais.

 [Tom de cor]¢1 [r] Adiciona um tom azulado.
[s] Adiciona um tom amarelado.

 [Efeito de filtro]¢2

[Amarelo] Melhora o contraste de um objecto. (Efeito: Fraco)
O céu azul pode ser gravado nitidamente.

[Laranja] Melhora o contraste de um objecto. (Efeito: Médio)
O céu azul pode ser gravado num azul mais escuro.

[Vermelho]
Melhora o contraste de um objecto. (Efeito: Forte)
O céu azul pode ser gravado num azul muito mais 
escuro.

[Verde]
A pele e lábios das pessoas aparecem nos tons 
naturais.
As folhas verdes aparecem mais claras e nítidas.

[Desligado] —

• Só pode escolher o ajuste da qualidade de imagem no modo guia de cenário.

DISP.カスタム登録

-5 0 +5 ±0

±0S

±0
±0

S
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10. Usar funções do menu
Modos aplicáveis: 

Isto permite-lhe escolher o formato das imagens, para ser adequado ao método de 
impressão ou de reprodução.

Modos aplicáveis: 

Defina o número de pixels.
Quanto maior for o número de pixels, mais preciso será o detalhe das imagens que 
aparecem, mesmo quando forem impressas em folhas grandes.

[Formato]

>  [Gravar] > [Formato]

[4:3] [Formato] de uma televisão 4:3
[3:2] [Formato] de uma câmara de rolo de 35 mm
[16:9] [Formato] de uma televisão de alta definição, etc.
[1:1] Formato quadrado

[Tamanho foto]

>  [Gravar] > [Tamanho foto]

Quando o formato for [4:3]. Quando o formato for [16:9].
Definições Tamanho de imagem Definições Tamanho de imagem
[L] (20M) 5184k3888 [L] (14,5M) 5184k2920

[ M] (10M) 3712k2784 [ M] (8M) 3840k2160

[ S] (5M) 2624k1968 [ S] (2M) 1920k1080

Quando o formato for [3:2]. Quando o formato for [1:1].
Definições Tamanho de imagem Definições Tamanho de imagem
[L] (17M) 5184k3456 [L] (14,5M) 3888k3888

[ M] (9M) 3712k2480 [ M] (7,5M) 2784k2784

[ S] (4,5M) 2624k1752 [ S] (3,5M) 1968k1968

• [Tamanho foto] não pode ser escolhido quando a gravação for efetuada com a função de Foto 
4K ou Pós-focagem.
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Modos aplicáveis: 

Escolha a taxa de compressão a que as imagens serão guardadas.

Modos aplicáveis: 

O tipo de medição óptica para medir a luminosidade pode ser alterado.

[Qualidade]

>  [Gravar] > [Qualidade]

Definições Formato do 
ficheiro Descrição das configurações

[A]

JPEG

Uma imagem JPEG a que foi dada prioridade a qualidade 
de imagem.

[›]
Uma imagem JPEG com qualidade de imagem padrão.
Isto é útil para aumentar o número de fotos sem aumentar o 
número de pixéis.

• A definição é fixada em [A] quando gravar fotos 4K ou gravar em [Pós-focagem].

[Fotometria]

>  [Gravar] > [Fotometria]

[ ]
(Múltiplo)

Este é o método em que a câmara mede a exposição mais adequada, 
avaliando automaticamente a localização da luminosidade em todo o 
ecrã.
Habitualmente, recomendamos a utilização deste método.

[ ]
(Centrado)

Este é o método utilizado para focar o objecto no centro do ecrã e medir 
de modo equilibrado todo o ecrã.

[ ]
(Spot)

Este é o método utilizado para medir o objecto 
exactamente no ponto de medição A.
• Se definir o ponto de medição na extremidade do ecrã, a 

medição pode ser afectada pela luminosidade em redor 
do local tocado.
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Modos aplicáveis: 

O contraste e exposição são compensados quando a diferença da luminosidade entre o 
fundo e o objecto for grande, etc.

Configurações: [AUTO]/[OFF]

Modos aplicáveis: 

Pode combinar 3 imagens com diferentes níveis de exposição numa única imagem com 
uma gradação rica.
Pode minimizar a perda de graduação em áreas claras e escuras quando, por exemplo, o 
contraste entre o fundo e o objecto for grande.

Configurações: [ON]/[OFF]

[i.dinâmico]

>  [Gravar] > [i.dinâmico]

Não está disponível nestes casos:
• O efeito de compensação pode não ser obtido, dependendo das condições de gravação.
• Nos seguintes casos, [i.dinâmico] não funciona:

– Quando [HDR] estiver definido para [ON]

[HDR]

>  [Gravar] > [HDR]

• Não mova a unidade durante o disparo contínuo após premir o obturador.
• Não pode tirar a fotografia seguinte até que a combinação de imagens seja completada.
• Um objecto em movimento pode ser gravado com desfocagens pouco naturais.
• O ângulo de visualização pode ser ligeiramente mais estreito.
• O flash é fixado em [Œ] (flash desligado forçado).

Não está disponível nestes casos:
• [HDR] não funciona em fotografias tiradas durante a gravação de um filme.
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Quando gravar no modo de arrebentamento
– Ao gravar fotos 4K
– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Quando gravar com a var. seq. auto
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]
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Modos aplicáveis: 

Pode tirar fotografias usando um dos dois obturadores: O obturador mecânico ou o 
obturador electrónico.

¢ As definições do som do obturador eletrónico podem ser alteradas em [Volume obtur.]  e 
[Tom obturador]. (P133)

[Tipo de obturador]

>  [Gravar] > [Tipo de obturador]

[AUTO]
Alterna automaticamente o tipo de obturador entre o obturador mecânico e o 
obturador eletrónico, para se adequar às condições de gravação e velocidade 
do obturador.

[MSHTR] Usa apenas o modo do obturador mecânico para tirar uma fotografia.

Obturador mecânico Obturador eletrônico

Descrição
A câmara inicia uma exposição 
electronicamente, e termina com o 
obturador mecânico.

A câmara inicia e termina uma 
exposição electronicamente.

Flash ± —

Velocidade do 
obturador 

(Seg.)
4 a 1/1300 1 a 1/16000

Som do 
obturador

Som do obturador mecânico i Som 
do obturador eletrónico Som do obturador eletrónico¢

• Quando [ ] for apresentado no ecrã, as fotografias serão tiradas com o obturador 
electrónico.

• O obturador eletrónico é usado para gravar nos seguintes casos:
– Ao gravar fotos 4K
– Quando gravar com [Pós-focagem]
– Modo de Disparo de Panorama

• Quando gravar um objecto em movimento com o obturador electrónico, o objecto pode 
aparecer distorcido na imagem.

• Quando o obturador eletrónico for usado sob luz fluorescente ou iluminação LED, etc., 
podem aparecer faixas horizontais na imagem. Nesses casos, diminuir a velocidade do 
obturador pode reduzir o efeito das faixas horizontais. (P50)
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Modos aplicáveis: 

Quando a redução do olho vermelho ([ ], [ ], [ ]) é selecionada, é efetuada a 
correção digital do olho vermelho sempre que o flash for usado. A câmara deteta 
automaticamente os olhos vermelhos e corrige a imagem.

Configurações: [ON]/[OFF]

Modos aplicáveis: 

Escolhe a sensibilidade ISO óptima com o valor definido como o limite, dependendo da 
luminosidade do objecto.
• Isto funciona quando a [Sensibilidade] for definida para [AUTO] ou [ ].

Configurações: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[OFF]

Modos aplicáveis: 

Pode aumentar os valores numéricos que podem ser definidos para a sensibilidade ISO.

Configurações: [ON]/[OFF]

[Rem olh. ver]

>  [Gravar] > [Rem olh. ver]

• [ ] é apresentado no ícone quando escolher [ON].
• Em certas circunstâncias, o olho vermelho não pode ser corrigido.

[Aj.lim. ISO]

>  [Gravar] > [Aj.lim. ISO]

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– [Cena Nocturna Clara]/[Céu Nocturno Fresco]/[Cena Nocturna Quente Brilh.]/[Foto noct. 
manual] (Modo Guia do Cenário)

[ISO Alargado]

>  [Gravar] > [ISO Alargado]

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Ao gravar fotos 4K
– Quando gravar com [Pós-focagem]
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Modos aplicáveis: 

A câmara reduz eficazmente o ruído do vento quando gravar som.

Configurações: [ON]/[OFF]

• Definir [Red.ruid.vento] pode alterar a qualidade de som habitual.

: Menu [Vídeo]

• [Estilo foto] (P122)
• [Qual. grav.] (P107)
• [Filme alta veloc.] (P110)
• [Modo AF] (P65)
• [AF contínuo] (P108)

• [Fotometria] (P125)
• [i.dinâmico] (P126)
• [i.Zoom] (P99)
• [Zoom digital] (P100)
• [Red.ruid.vento] (P129)

[Red.ruid.vento]

> [Vídeo] > [Red.ruid.vento]MENU
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A lâmpada auxiliar AF irá iluminar o objecto quando o obturador for premido até meio, 
facilitando à câmara focar quando gravar em baixas condições de iluminação.

Apresenta o histograma.
Pode definir a posição premindo 3/4/2/1.
• Um histograma é um gráfico que apresenta a luminosidade ao longo 

do eixo horizontal (do preto para o branco) e o número de pixels a 
cada nível da luminosidade no eixo vertical.
Permite-lhe verificar facilmente a exposição de uma imagem.
A Escura
B Clara

: Menu [Personalizado]

• [Lamp aux AF] (P130)
• [Histograma] (P130)
• [Linhas guia] (P131)
• [Área grav.] (P131)

• [Ver restantes] (P131)
• [Rever autom.] (P131)
• [Def botão Fn] (P42)

>  [Personalizado]

[Lamp aux AF]

• A distância efectiva da lâmpada auxiliar é um máximo de cerca de 1,5 m.
• A lâmpada auxiliar AF só é válida para o objeto no centro do ecrã.
• A definição é fixada em [OFF] nos seguintes casos.

– [Cenário Distinto]/[Céu Azul Brilhante]/[Brilho Romântico Pôr-do-Sol]/[Brilho Vivo do 
Pôr-do-Sol]/[Água com Reflexo]/[Cena Nocturna Clara]/[Céu Nocturno Fresco]/[Cena 
Nocturna Quente Brilh.]/[Foto noct. manual] (Modo Guia do Cenário)

• Nos seguintes casos, [Lamp aux AF] não funciona:
– Quando gravar com [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]) da função de Foto 4K

[Histograma]

• Quando a imagem gravada e o histograma não equivalerem nas seguintes condições, 
o histograma é apresentado a cor-de-laranja.
– Durante a compensação da exposição
– Quando o flash é activado
– Quando a exposição correcta não for obtida, tal como quando a iluminação for fraca.

• O histograma no modo de gravação é uma aproximação.
• O histograma não é apresentado no modo automático inteligente.
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Isto define o padrão das guias de alinhamento apresentadas quando tirar fotografias.
Quando escolher [ ], pode definir as posições da guia de orientação premindo 3/4/2/1.

Isto altera o ângulo de visão durante a gravação de filmes e de imagens paradas.

Isto alterna o ecrã entre o número de imagens graváveis e o tempo de gravação 
disponível.

Escolha o tempo de duração da apresentação da imagem após ser tirada a fotografia.

[Linhas guia]

• A guia de alinhamento não é apresentada no modo de disparo de panorama.

[Área grav.]

[ ] Apresenta a área de gravação de acordo com o ângulo de visualização para a 
gravação de imagens paradas.

[ ] Apresenta a área de gravação de acordo com o ângulo de visualização para a 
gravação de filmes.

• A área de gravação indicada é uma aproximação.
• Quando gravar com a função de Foto 4K ou função de pós-focagem, [Área grav.] é fixado em 

[ ].

[Ver restantes]

• [9999i] é apresentado se houver 10000 ou mais imagens restantes.

[Rever autom.]

• Se selecionar [HOLD], a fotografia tirada permanece apresentada até premir o obturador até 
meio.

• Quando a gravação for efetuada com a função de Foto 4K ou Pós-focagem, os itens definidos 
para [Rever autom.] passam para [ON] e [OFF].
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Configurações: [Visualizar URL]/[Visualizar Código QR]

: Menu [Config.]

• [Precauções] (P13)
• [Manual online] (P132)
• [Aj. relógio] (P31)
• [Fuso horário] (P133)
• [Wi-Fi] (P133)
• [Definições de Sensor] (P111)
• [Ajuste do Altímetro] (P113)
• [Calibrar a bússola] (P115)
• [Som] (P133)
• [Modo Live View] (P134)
• [Monitor]/[Visor] (P134)
• [Luminânc. do monitor] (P134)

• [Luz LED] (P135)
• [Económico] (P135)
• [Ligação TV] (P136)
• [Língua] (P136)
• [Mostrar ver.] (P136)
• [Rein. Comp. exposição] (P136)
• [Temporizador auto off] (P136)
• [Reiniciar num.] (P137)
• [Reiniciar] (P137)
• [Repor def. Wi-Fi] (P137)
• [Formatar] (P28)

>  [Config.]

[Manual online]
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Acerta as horas para a região onde reside e para o seu destino de férias.
• [Destino] pode ser escolhido após configurar [Casa].

Após seleccionar [Destino] ou [Casa], prima 2/1 para seleccionar uma área e 
prima [MENU/SET] para definir.

“ [Destino]:
Área de destino de viagem
A Hora actual da área de destino
B Diferença horária da área do seu país

– [Casa]:
Área do seu país
C Horas actuais
D Diferença horária de GMT (Meridiano de Greenwich)

Isto permite-lhe definir o volume do som electrónico e o som do obturador electrónico.

Configurações: [Nível volume]/[Volume obtur.]/[Tom obturador]

[Fuso horário]

• Prima 3 se estiver a usar a hora de Verão [ ]. (As horas avançam 1 hora.)
Prima 3 novamente para voltar às horas normais.

• Se não encontrar o destino de viagem nas áreas apresentadas no ecrã, escolha-a através da 
diferença horária do seu país.

[Wi-Fi]

[Função Wi-Fi] P148 [Configuração Wi-Fi] P169

[Som]

+  1:00GMT

10:00

Set

Berlin
Paris
Rome
Madrid
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Defina a taxa de fotogramas do ecrã de gravação (ecrã Live View).

A luminosidade, cor ou matiz vermelha ou azul do monitor/visor é ajustada.

1 Seleccione as definições premindo 3/4, e ajuste com 2/1.
2 Prima o botão [MENU/SET] para escolher.

[Modo Live View]

[30fps] Reduz o consumo de energia, aumentando o tempo de funcionamento.
[60fps] Apresenta os movimentos de modo mais suave.

• A definição de [Modo Live View] não afeta as imagens gravadas.
• O visor é fixado em [60fps].

[Monitor]/[Visor]

• Irá ajustar o monitor quando o monitor estiver a ser utilizado e o visor quando o visor estiver a 
ser utilizado.

• Alguns objetos podem aparecer de modo diferente do que realmente parecem. No entanto, 
isso não afeta as imagens gravadas.

[Luminânc. do monitor]

„ [AUTO] A luminosidade é ajustada automaticamente, dependendo da 
luminosidade em redor da câmara.

 [MODE1] Torne o monitor mais claro.
 [MODE2] Defina o monitor para a luminosidade padrão.
 [MODE3] Torne o monitor mais escuro.

• Alguns objetos podem aparecer de modo diferente do que realmente parecem. No entanto, 
isso não afeta as imagens gravadas.

• O monitor volta automaticamente à luminosidade padrão se não efetuar quaisquer operações 
durante 30 segundos quando gravar em [MODE1]. Este acende brilhantemente de novo 
através da utilização do botão.

• Quando escolher [AUTO] ou [MODE1], o tempo de utilização é reduzido.
• [AUTO] só se encontra disponível no Modo de Gravação.

…1

…2

…3
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A luz LED acende enquanto gravar vídeos.

Para usar uma luz simples
Se escolher [ON] e mantiver premido 1 (‰) no ecrã de 
espera de gravação, a luz LED acende durante cerca de 
60 segundos. A luz LED pode ser usada convenientemente 
como uma luz simples quando desejar iluminar o que o 
rodeia num local escuro.
Para desligar a luz a qualquer altura, prima [MENU/SET].

[Luz LED]

• O alcance máximo de iluminação da luz LED é de 0,5 m.
• A vida da bateria diminui quando a lâmpada LED é constantemente ligada.
• Em locais em que seja proibido usar luz, escolha [OFF].
• É fixado em [OFF] nos seguintes casos.

– Modo Subaquático
– Modo de Disparo de Panorama

[Económico]

[Deslig. autom.] A câmara desliga-se automaticamente se não for utilizada durante o 
tempo seleccionado na configuração.

[Deslig. 
autom.(Wi-Fi)]

A câmara é desligada automaticamente se não for ligada a uma rede 
Wi-Fi e não for usada durante cerca de 15 minutos.

[LVF/Monitor auto 
off]

O monitor/visor desliga-se automaticamente se a câmara não for 
utilizada durante o tempo seleccionado na configuração.

• Prima qualquer botão para voltar a ligar o monitor/visor.
• [Económico] não funciona nos seguintes casos:

– Quando fizer a ligação a um PC ou impressora
– Quando gravar ou reproduzir filmes
– Durante uma apresentação de diapositivos
– Quando gravar com [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]) da função de Foto 4K
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]
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[Saída vídeo]:
Escolha a opção para corresponder ao sistema de cores da televisão para cada país 
quando o micro cabo HDMI estiver ligado.

Escolha a língua apresentada no ecrã.

É possível verificar qual a versão do software existente na câmara.

Um valor da exposição pode ser reiniciado quando o modo de gravação for mudado ou a 
câmara for desligada.

Escolha o temporizador para cancelar, caso a câmara esteja desligada.

[Ligação TV]

[NTSC] A saída do vídeo é configurada para o sistema NTSC.
[PAL] A saída do vídeo é configurada para o sistema PAL.

• Isto funciona apenas durante a reprodução.

[Língua]

• Se escolher uma língua diferente por engano, escolha a opção [~] dos ícones do menu, para 
escolher a língua desejada.

[Mostrar ver.]

• Prima [MENU/SET] no ecrã de apresentação da versão para visualizar a informação acerca 
do software na unidade.

[Rein. Comp. exposição]

[Temporizador auto off]
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Reinicie o número do ficheiro da gravação seguinte para 0001.

As seguintes definições voltam à sua configuração predefinida:
– Definições de gravação e modo drive
– Definições personalizadas/de configuração

Reinicie todas as definições no menu [Wi-Fi] para as predefinições. 

[Reiniciar num.]

• O número da pasta é actualizado e o número do ficheiro começa a partir de 0001.
• Pode escolher um número de pasta entre 100 e 999.

O número da pasta deverá ser reiniciado antes de atingir 999. Recomendamos que formate o 
cartão (P28) após guardar os dados num PC ou noutro local.

• Para reiniciar o número da pasta em 100:
1 Efetue [Formatar] para formatar o cartão.
2 Efetue [Reiniciar num.] para reiniciar o número do ficheiro.
3 Selecione [Sim] no ecrã de reiniciar o número do ficheiro.

[Reiniciar]

• Quando as definições de definição/personalizado forem reiniciadas, as seguintes definições 
também são reiniciadas.
– A configuração de [Fuso horário]

• O número da pasta e o acerto do relógio não muda.

[Repor def. Wi-Fi]

• Reiniciar sempre a câmara quando a eliminar ou vender evita que a informação pessoal 
guardada na câmara seja mal utilizada.

• Reinicie sempre a câmara após fazer uma cópia de informação pessoal quando enviar a 
câmara para ser reparada.
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∫ Como selecionar imagens após selecionar [Única] ou [Várias]
• Quando [Única] e [Várias] não estiverem disponíveis, seleccione uma imagem do mesmo 

modo que quando selecciona [Única].

: Menu [Reproduzir]

• [Slideshow] (P139)
• [Modo de reprodução] (P140)
• [Registo de localização] (P141)
• [Guardar foto 4K em volume] (P142)
• [Edit título] (P142)
• [Imp texto] (P143)

• [Divide vídeo] (P144)
• [Vídeo intervalo tempo] (P144)
• [Redimen.] (P145)
• [Recortar] (P146)
• [Proteger] (P147)

• Os itens do menu [Reproduzir] em baixo guardam as imagens editadas como novos ficheiros. 
Se o cartão estiver cheio, não podem ser criadas novas imagens. Recomendamos que 
verifique previamente a capacidade do cartão.
– [Guardar foto 4K em volume]/[Imp texto]/[Vídeo intervalo tempo]/[Redimen.]/[Recortar]

• A câmara pode não reproduzir correctamente imagens gravadas noutros aparelhos, e as 
funções da câmara podem não estar disponíveis para as imagens.

Configuração [Única]
1 Prima 2/1 para escolher a imagem.
2 Prima o botão [MENU/SET].

• Se [Def/cancelar] for apresentado no canto inferior direito 
do ecrã, as definições são canceladas quando premir de 
novo [MENU/SET].

Configuração [Várias]
Quando for apresentado um ecrã semelhante ao ecrã à 
direita:
1 Prima 3/4/2/1 para escolher a imagem, e prima 

[MENU/SET] (repetir).
• A configuração é cancelada quando premir novamente 

[MENU/SET].
2 Prima 2 para escolher [OK] e prima [MENU/SET] 

para executar.
Quando for apresentado um ecrã semelhante ao ecrã à 
direita:
Prima 3/4/2/1 para escolher a imagem e prima 
[MENU/SET] para a definir (repetir).
• A configuração é cancelada quando premir novamente [MENU/

SET].

1 2 3

4 5 6
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10. Usar funções do menu
Pode reproduzir as imagens que gravou sincronizadas com música e pode fazer isto em 
sequência, enquanto deixa um intervalo fixo entre cada uma das imagens.
Também pode criar uma apresentação de diapositivos composta apenas de imagens 
paradas, apenas de filmes, etc.
Recomendamos esta característica quando visualizar as suas imagens ligando a câmara 
a uma televisão.

1 Escolha o grupo a reproduzir, premindo 3/4 e depois prima [MENU/SET].
• Se selecionar [Apenas foto], os ficheiros de disparo contínuo 4K e imagens gravadas com 

[Pós-focagem] também serão reproduzidos.
• Apenas uma imagem representativa focada será reproduzida a partir das imagens 

gravadas com [Pós-focagem].
2 Prima 3 para escolher [Iniciar] e depois prima [MENU/SET].

∫ Operações durante uma apresentação de diapositivos

[Slideshow]

> [Reproduzir] > [Slideshow]

Operação do 
botão Descrição da operação Operação do 

botão Descrição da operação

3 Reprodução/Pausa 4
Sair da apresentação de 
diapositivos

2 Voltar à imagem anterior 1
Avançar para a imagem 
seguinte

Reduzir o nível do volume Aumentar o nível do volume

MENU
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∫ Alterar as configurações da apresentação de diapositivos
Pode alterar as configurações da reprodução da apresentação de diapositivos, 
escolhendo [Efeito transição] ou [Configurar] no ecrã do menu de apresentação de 
diapositivos.

• Quando reproduzir as seguintes imagens, as definições de [Efeito transição] e [Duração] são 
desativadas.
– Filmes
– Ficheiros de arrebentamento 4K
– Imagens gravadas com [Pós-focagem]
– Grupo de imagens

Pode selecionar a reprodução em [Reprod.normal], [Apenas foto] ou [Apenas motion 
picture].

Escolha o grupo a reproduzir, premindo 3/4 e depois prima [MENU/SET].
• Se selecionar [Apenas foto], os ficheiros de disparo contínuo 4K e imagens gravadas com 

[Pós-focagem] também serão reproduzidos.

[Efeito 
transição]

Isto permite-lhe seleccionar os efeitos de ecrã quando passar de uma 
imagem para a seguinte.

[Configurar]

[Duração] • [Duração] só pode ser escolhido quando tiver seleccionado 
[OFF] como a definição para [Efeito transição].

[Repetir] [ON]/[OFF]

[Som]

[AUTO]:
A música é reproduzida quando as imagens paradas são 
reproduzidas e o áudio é reproduzido quando os filmes são 
reproduzidos.
[Música]:
A música é reproduzida.
[Áudio]:
O áudio (apenas para filmes) é reproduzido.
[OFF]:
Não haverá qualquer som.

[Modo de reprodução]

> [Reproduzir] > [Modo de reprodução]MENU
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Pode escrever a informação da localização enviada a partir de um Smartphone (latitude e 
longitude) nas imagens.
• Pode enviar a informação da localização e escrevê-la nas imagens usando um 

Smartphone. (P157)
• Tem de instalar o “Panasonic Image App” no seu Smartphone. (P151)
• Leia [Help] no menu “Image App” para obter mais detalhes acerca do modo de funcionamento.

Preparação:
Enviar a informação de localização para a câmara através do Smartphone.

1 Prima 3/4 para escolher [Adic. dados localização], de seguida, prima [MENU/
SET].

2 Prima 3/4 para escolher o período que deseja gravar na informação de 
localização nas imagens, depois prima [MENU/SET].
• As imagens com informação de localização são indicadas com [ ].

∫ Fazer uma pausa na gravação da informação de localização
Prima [MENU/SET] enquanto grava a informação de localização nas imagens.
• Durante um período de suspensão, [±] é apresentado.

Escolha o período com [±] para reiniciar o processo de gravação na imagem que deixou de 
fora.

∫ Apagar a informação de localização recebida
1 Prima 3/4 para escolher [Apagar dados loc.], de seguida, prima [MENU/SET].
2 Prima 3/4 para escolher o período que deseja apagar. Depois prima [MENU/

SET].

[Registo de localização]

>  [Reproduzir] > [Registo de localização]

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– As imagens gravadas após a informação de localização ter sido enviada para a câmara 
(P157)

– Imagens com informação de localização já escrita nelas

MENU
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Pode guardar imediatamente imagens de um ficheiro de disparo contínuo 4K que tenham 
sido extraídas de qualquer período de 5 segundos.

1 Prima 2/1 para seleccionar ficheiros de arrebentamento da foto 4K e prima 
[MENU/SET].
• Se o tempo de disparo contínuo for 5 segundos ou menos, todos os fotogramas serão 

guardados como imagens.
2 Selecione o primeiro fotograma das imagens a serem guardadas 

imediatamente.
• Selecione o fotograma do mesmo modo que seleciona imagens de um ficheiro de disparo 

contínuo 4K.
Para mais detalhes, consulte a P80.

• As imagens serão guardadas como grupos de imagens no modo de disparo contínuo no 
formato JPEG. (P120)

Pode adicionar texto (comentários) às imagens. Após registar o texto, este pode ser 
incluído nas impressões, usando [Imp texto] (P143).

1 Seleccionar a imagem. (P138)
• [’] é apresentado para imagens com títulos já registados.

2 Inserir o texto. (P44)

[Guardar foto 4K em volume]

>  [Reproduzir] > [Guardar foto 4K em volume]

[Edit título]

> [Reproduzir] > [Edit título]

• Para apagar o título, apague todo o texto no ecrã de inserção de texto.
• Pode configurar até 100 imagens de uma vez com [Várias].

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Imagens em movimento
– Ficheiros de arrebentamento 4K
– Imagens gravadas com [Pós-focagem]

MENU

MENU
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Pode carimbar a informação de gravação nas imagens gravadas.

1 Seleccionar a imagem. (P138)
• [‘] aparece no ecrã se a imagem tiver sido carimbada com texto.

2 Prima 3/4 para escolher [Configuração] e, de seguida, prima o botão [MENU/
SET].

3 Prima 3/4 para selecionar o item, e prima [MENU/SET].

4 Prima [ ] para voltar ao ecrã anterior.
5 Prima 3 para escolher [OK] e depois prima [MENU/SET].

[Imp texto]

> [Reproduzir] > [Imp texto]

[Data gravação] Acerca da data gravada.

[Título] O título inserido em [Edit título] será carimbado.

• Quando imprime imagens carimbadas com texto, a data é impressa por cima do texto 
carimbado, caso escolha a opção da impressão da data na loja de impressão de fotografias 
ou na impressora.

• Pode configurar até 100 imagens de uma vez em [Várias].
• A qualidade de imagem pode ficar deteriorada quando efectuar a carimbagem de texto.
• Quando carimbar imagens num grupo, as imagens carimbadas são guardadas em separado 

das originais no grupo.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Imagens em movimento
– Ficheiros de arrebentamento 4K
– Imagens gravadas com [Pós-focagem]
– Fotografias tiradas com Modo de Disparo Panorama
– Imagens gravadas sem acertar o relógio e título
– Imagens carimbadas com [Imp texto]

MENU
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O filme gravado pode ser dividido em dois. É recomendado para quando quiser dividir 
uma parte de que necessite com uma parte de que não necessite.
A divisão de um filme é permanente. Escolha antes de dividir!

1 Prima 2/1 para escolher o filme a dividir e, de seguida, prima [MENU/SET].

Esta função permite-lhe criar um filme a partir de um grupo de imagens gravado com 
[Fotog. Intervalo Tempo].

1 Seleccione o grupo de imagem [Fotog. Intervalo Tempo] com 2/1 , e prima 
[MENU/SET].

2 Crie um filme, seleccionando os métodos para o criar.
• Para mais detalhes, consulte o passo 4 para a frente em P94.

Consulte também as notas na P95 para filmes criados.

[Divide vídeo]

>  [Reproduzir] > [Divide vídeo]

2 Prima 3 no local a dividir.
• Pode ajustar com precisão o local para a divisão, 

premindo 2/1 enquanto o filme estiver pausado.
3 Prima 4.

• Poderá perder o filme se o cartão ou a bateria forem 
retirados enquanto procede à divisão.

Não está disponível nestes casos:
• Evite tentar dividir um filme perto do início e do fim do filme.
• Filmes com um curto tempo de gravação

[Vídeo intervalo tempo]

>  [Reproduzir] > [Vídeo intervalo tempo]

MENU

MENU
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Para permitir uma fácil colocação em páginas Web, anexar em e-mails, etc., o tamanho 
de imagem (número de pixéis) é reduzido.

[Redimen.]

> [Reproduzir] > [Redimen.]

Seleccione a imagem e o tamanho.
Configuração [Única]
1 Prima 2/1 para escolher a imagem, e depois prima 

[MENU/SET].
2 Prima 3/4 para escolher o tamanho e depois prima 

[MENU/SET].

Configuração [Várias]
1 Prima 3/4 para escolher o tamanho e depois prima 

[MENU/SET].
2 Prima 3/4/2/1 para escolher a imagem e prima 

[MENU/SET] para a definir (repetir).
• A configuração é cancelada quando premir 

novamente [MENU/SET].
3 Prima 2 para escolher [OK] e prima [MENU/SET] 

para executar.

• Pode configurar até 100 imagens de uma vez em [Várias].
• A qualidade da imagem redimensionada deteriora-se.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Imagens em movimento
– Ficheiros de arrebentamento 4K
– Imagens gravadas com [Pós-focagem]
– Fotografias tiradas com Modo de Disparo Panorama
– Grupo de imagens
– Imagens carimbadas com [Imp texto]
– Imagens cujo tamanho em [Tamanho foto] seja [S]

MENU

L4:3

M4:3

S4:3
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Pode aumentar e, de seguida, cortar a parte importante da imagem gravada.

1 Prima 2/1 para escolher a imagem, e depois prima [MENU/SET].
2 Use o botão do zoom e prima 3/4/2/1 para selecionar as partes a serem 

cortadas.

3 Prima o botão [MENU/SET].

[Recortar]

>  [Reproduzir] > [Recortar]

: Redução

: Aumento

3/4/2/1 : Mova

• A qualidade da imagem recortada deteriora-se.
• Recorte uma imagem de cada vez quando quiser cortar as imagens num grupo de imagens.

(Não pode editar todas as imagens num grupo de uma vez.)
• Quando recortar imagens num grupo, as imagens recortadas são guardadas em separado 

das originais no grupo.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– Imagens em movimento
– Ficheiros de arrebentamento 4K
– Imagens gravadas com [Pós-focagem]
– Fotografias tiradas com Modo de Disparo Panorama
– Imagens carimbadas com [Imp texto]

MENU
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Pode escolher uma protecção para imagens que não deseja que sejam apagadas por 
engano.

Seleccionar a imagem. (P138)

∫ Cancelar todas as configurações de [Proteger]
Prima 3/4 para escolher [Cancel], e depois prima [MENU/SET].

[Proteger]

>  [Reproduzir] > [Proteger]

Mesmo que não proteja imagens num cartão, estas não podem ser apagadas 
quando a chave de protecção contra escrita do cartão estiver em [LOCK].

• A característica [Proteger] só foi criada para funcionar com esta câmara.
• Ainda que as fotografias sejam protegidas num cartão, elas podem ser apagadas se o cartão 

for formatado.

MENU
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11. Usar a função Wi-Fi

O que pode fazer com a função Wi-Fi®

Estas instruções de funcionamento referem-se a Smartphones e a tablets como 
“Smartphones” a partir deste momento, a não ser que seja indicado em contrário.

Controlar com um Smartphone/tablet (P151)
Gravar com um Smartphone (P155)
Reproduzir ou guardar imagens 
guardadas na câmara ou carregá-las para 
websites de redes sociais (P156)
Escrever informação de localização em 
imagens guardadas na câmara (P157)

Ligação fácil
Pode definir facilmente uma ligação direta ao seu Smartphone sem inserir 
uma palavra-passe.

Quando enviar imagens para o PC (P163)
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Funções Wi-Fi
∫ Antes da Utilização
• Acerte a data e a hora com antecedência. (P31)
• Para usar a função Wi-Fi com esta unidade, é necessário um ponto de acesso sem fios ou 

aparelho de destino equipado com a função LAN sem fios.

∫ Acerca da luz de ligação Wi-Fi

∫ Acerca do botão [Wi-Fi]
Nestas instruções de funcionamento, um botão de função a que é atribuído o [Wi-Fi] é 
chamado de botão [Wi-Fi].
• Para mais informação acerca do botão da função, consulte a P42.

Quando a câmara não estiver ligada a Wi-Fi, prima [Wi-Fi]. A câmara estará então 
pronta para ser ligada ao Smartphone. Pode ligar a câmara diretamente ao 
Smartphone. (P152)
• Quando a câmara estiver pronta a ser ligada, pode premir [DISP.] para a ligar com as mesmas 

definições usadas anteriormente. Isto é uma maneira rápida e conveniente para estabelecer 
uma ligação. (P167)

Após efetuar a ligação a uma rede Wi-Fi, pode efetuar as seguintes operações 
premindo [Wi-Fi]:
• Quando a câmara for ligada usando [Fotografia Remota e Visualização], é apresentado o ecrã 

em  P154.

Ligado: Quando a função Wi-Fi estiver ligada ou 
conetada por Wi-Fi

A piscar: Quando enviar dados de imagem 
utilizando a câmara

[Terminar a Ligação] Termina a ligação Wi-Fi.

[Modificar o Destino] Termina a ligação Wi-Fi e permite-lhe seleccionar uma 
ligação Wi-Fi diferente.

[Modificar as definiç. para enviar 
imagens]

Para mais detalhes, consulte a P160.

[Registar o Destino actual para 
Favoritos]

Ao registar o destino actual de ligação, ou o método de 
ligação, da próxima vez, pode ligar facilmente com o 
mesmo método de ligação.

[Endereço de rede] Apresenta o endereço MAC e endereço IP desta unidade.
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• A câmara não pode ser usada para se ligar a uma ligação LAN sem fios pública.
• Use um dispositivo compatível com IEEE802.11b, IEEE802.11g ou IEEE802.11n quando usar 

um ponto de acesso sem fios.
• Recomendamos fortemente que defina uma encriptação para manter a segurança da 

informação.
• Recomendamos que use uma bateria completamente carregada quando enviar imagens.
• Quando o indicador da bateria piscar a vermelho, a ligação com outro equipamento pode não 

começar, ou a ligação pode ser interrompida.
• Quando enviar imagens numa rede móvel, podem ser cobradas taxas de comunicação 

elevadas, dependendo dos detalhes do seu contrato.
• As imagens podem não ser completamente enviadas, dependendo das condições das ondas 

de rádio. Se a ligação for terminada enquanto está a enviar imagens, poderão ser enviadas 
imagens com secções em falta.

• Não retire o cartão de memória nem a bateria, nem passe para uma área sem sinal de 
recepção quando estiver a enviar imagens.
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Controlar com um Smartphone/tablet
Com um Smartphone, pode gravar imagens remotamente, reproduzir imagens na câmara 
ou guardá-las no Smartphone.
• Tem de instalar a “Panasonic Image App” (mencionada como “Image App” a partir deste 

ponto) no seu Smartphone.

“Image App” é uma aplicação fornecida pela Panasonic.
• OS

• Use a versão mais actual.
• Sistemas operativos suportados até maio de 2018, sujeito a alterações.
• Leia [Help] no menu “Image App” para obter mais detalhes acerca do modo de funcionamento.
• Quando utilizar a “Image App” no Smartphone que está ligado à câmara através de Wi-Fi, 

[Help] em “Image App” pode não ser apresentado, dependendo do Smartphone. Neste caso, 
após terminar a ligação à câmara, volte a ligar o Smartphone a uma rede móvel, como rede 3G 
ou LTE, ou a um router Wi-Fi, e depois visualize [Help] em “Image App”.

• Alguns ecrãs e informações fornecidas nestas instruções de funcionamento poderão diferir do 
seu dispositivo, dependendo do sistema operativo suportado e da versão da “Image App”.

• Poderá não conseguir usar o serviço correctamente, dependendo do tipo de Smartphone a ser 
usado.
Para mais informações acerca da “Image App”, consulte o website de apoio apresentado 
abaixo.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Este site encontra-se apenas em inglês.)

• Quando descarregar a aplicação numa rede móvel, podem ser cobradas taxas de 
comunicação elevadas, dependendo dos detalhes do seu contrato.

Instalar no smartphone/tablet a aplicação “Image App”

Aplicação para AndroidTM: Android 4.2 ou superior
Aplicação para iOS: iOS 9.0 ou superior

1 Ligue o Smartphone a uma rede.
2 (Android) Seleccione “Google PlayTM Store”.

(iOS) Seleccione “App Store”.
3 Escreva “Panasonic Image App” ou “LUMIX” na caixa de procura.
4 Escolha “Panasonic Image App”  e instale-o.
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Pode definir facilmente uma ligação direta ao seu Smartphone sem inserir uma 
palavra-passe.

A SSID
• Quando a câmara estiver pronta a ser ligada ao Smartphone, o 

SSID é apresentado.
• Também pode visualizar a informação premindo [Wi-Fi] na 

câmara.

1 Ligue a função Wi-Fi no menu das definições.
2 Nas definições do Wi-Fi, selecione o SSID apresentado na 

câmara.
3 Iniciar “Image App”.

• Quando o ecrã de confirmação da ligação for apresentado na 
câmara, selecione [Sim] para efetuar a ligação. (apenas para a 
primeira ligação)

Ligar a um Smartphone/tablet

Ligar sem usar a palavra-passe

Na câmara

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi] > 
[Nova ligação] > [Fotografia Remota e 
Visualização]

No seu Smartphone

Na altura da compra, [Palavra-passe Wi-Fi] está definido para [OFF].
Antes de ligar a uma rede Wi-Fi, certifique-se de que o dispositivo apresentado no ecrã 
de confirmação de conexão é o que deseja realmente conetar. Quando é apresentado 
um dispositivo errado, se selecionar [Sim], a câmara coneta-se automaticamente a esse 
dispositivo.
Recomendamos que defina [Palavra-passe Wi-Fi] para [ON] se, por exemplo, existir 
outro dispositivo Wi-Fi por perto. (P153)

DISP.Modificar método

Selecione [Wi-Fi] em [Definições]
a partir do smartphone.

Ligue ao seguinte.

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC
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Efectuar a ligação com uma palavra-passe aumenta a segurança. Pode ler um código QR 
ou inserir manualmente uma palavra-passe para definir uma ligação.

Preparações: (Na câmara)

∫ Usar o código QR para definir uma ligação

A SSID e palavra-passe
B Código QR
• Quando a câmara estiver pronta para ser ligada ao 

Smartphone, são apresentados o código QR, SSID e 
palavra-passe.

• Também pode visualizar a informação premindo [Wi-Fi] na câmara.

1 Iniciar “Image App”.
2 Seleccione [QR code].

• Quando o Smartphone estiver ligado a um ponto de acesso sem fios, pode levar algum 
tempo a visualizar o [QR code].

• (Para dispositivos iOS) É apresentado um ecrã de confirmação. Selecione [OK] para 
continuar.

3 Use “Image App” para ler o código QR apresentado no ecrã da câmara.
• Se premir [MENU/SET] na câmara, o código QR será aumentado.

4 Instale o perfil.
• Se for apresentado um código no Smartphone, tem de o inserir.

5 Prima o botão da página inicial para fechar o browser.
6 Ligue a função Wi-Fi no menu das definições.
7 Nas definições do Wi-Fi, selecione o SSID apresentado na 

câmara.
8 Iniciar “Image App”.
• (Para dispositivos iOS) Os passos 1 a 5 não são necessários a partir 

da segunda vez.

Usar uma palavra-passe para definir uma ligação

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Configuração Wi-Fi] > [Palavra-passe Wi-Fi] 
> [ON]

Na câmara

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi] > 
[Nova ligação] > [Fotografia Remota e 
Visualização]

No seu Smartphone

Apenas para dispositivos iOS (iPhone/iPod touch/iPad)

MENU

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC
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∫ Inserir manualmente palavra-passe para definir uma ligação

A SSID e palavra-passe
B Código QR
• Quando a câmara estiver pronta para ser ligada ao 

Smartphone, são apresentados o código QR, SSID e 
palavra-passe.

• Também pode visualizar a informação premindo [Wi-Fi] na câmara.

1 Ligue a função Wi-Fi no menu das definições.
2 Nas definições do Wi-Fi, selecione o SSID apresentado na 

câmara.
3 Insira a palavra-passe apresentada na câmara no 

Smartphone (apenas para a primeira ligação).
4 Iniciar “Image App”.

1 Prima qualquer botão na câmara, e prima [MENU/
SET].
• É apresentado o ecrã de confirmação. É executado 

quando selecionar [Sim].
2 No Smartphone, feche “Image App”.

Na câmara

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi] > 
[Nova ligação] > [Fotografia Remota e 
Visualização]

No seu Smartphone

Terminar a ligação

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC

Sair
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1 Ligar a um Smartphone. (P152)
2 Utilizar o Smartphone.

Tirar fotografias com um Smartphone (gravação remota)

1 Seleccione [ ].
2 Grave uma imagem.

• As imagens gravadas são guardadas na câmara.
• Algumas funções, como foto 4K, pós-focagem e 

gravação de vídeo 4K não estão disponíveis.

Não está disponível nestes casos:
• Nos seguintes casos, a gravação remota não funciona:

– Quando gravar com [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]) da função de Foto 4K
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]





155
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1 Ligar a um Smartphone. (P152)
2 Utilizar o Smartphone.

• Quando reproduzir um filme, a câmara transmite-o no “Image App” em tamanho reduzido. 
Como resultado, a sua qualidade de imagem difere da qualidade do filme gravado. Além disso, 
dependendo do Smartphone ou das condições de utilização, a qualidade de imagem pode 
deteriorar, ou o som pode saltar durante a reprodução do filme ou da imagem.

• Não pode guardar os seguintes tipos de imagens:
– Quando o tamanho do filme MP4 for definido para [4K] em [Qual. grav.]
– Ficheiros de arrebentamento 4K
– Imagens gravadas com [Pós-focagem]

Reproduzir/guardar imagens guardadas na câmara ou carregá-las para 
websites de redes sociais

1 Seleccione [ ].
• Pode mudar as imagens a serem 

apresentadas, seleccionando o 
ícone (A) no canto superior 
esquerdo do ecrã. Para visualizar as 
imagens guardadas na câmara, 
seleccione [LUMIX].

(Reproduzir a imagem)
2 Toque na imagem para a aumentar.
(Guardar a imagem ou carregá-la para 
uma rede social ou outro serviço web)
3 Toque e segure uma imagem, e 

arraste-a.
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11. Usar a função Wi-Fi
Pode enviar a informação da localização obtida com um Smartphone para a câmara. 
Após enviar a informação, pode também escrevê-la em imagens guardadas na 
câmara.
• Quando a informação da localização for enviada para a câmara, também a pode escrever nas 

imagens, efectuando [Registo de localização] (P141) no menu [Reproduzir].

• Pode escrever informação de localização diferente da informação na altura da gravação. 
Tenha em conta os seguintes pontos:
– Defina [Casa] na câmara em [Fuso horário] para a sua região.
– Quando começar a gravar a informação de localização com o seu Smartphone, não mude as 

definições de [Casa] na câmara em [Fuso horário].
• A informação da localização não pode ser escrita em imagens que foram gravadas quando o 

relógio não estava acertado.

Adicionar a informação de localização em imagens guardadas na 
câmara a partir do Smartphone

A Começar a gravar a informação 
de localização

B Começar a gravar imagens
C Terminar de gravar a 

informação da localização
D Enviar e escrever informação 

de localização

GPS
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∫ Gravar a informação de localização e imagens
1 Comece a gravar a informação de localização com o Smartphone.

2 Grave imagens com a câmara.
3 Pare de gravar a informação de localização com o Smartphone.

∫ Escrever a informação de localização nas imagens
(Preparação na câmara)
Ligar a um Smartphone. (P152)
Utilizar o Smartphone.
1 Iniciar “Image App”. (P151)
2 Seleccione [ ].
3 Selecione [Geotagging].
4 Selecione [ ] para enviar e escrever a informação de 

localização.
• Siga as mensagens que aparecem no ecrã para utilizar o Smartphone.
• As imagens com informação de localização são indicadas com [ ].

1 Iniciar “Image App”. (P151)
2 Selecione [ ].
3 Selecione [Geotagging].
4 Selecione [ ] para começar a gravar a informação de 

localização.

Selecione [ ] para parar de gravar a informação de localização.

• Cuidados a ter durante a utilização:
Certifique-se de que presta especial atenção à privacidade, direitos de imagem, etc., do 
objecto quando usar esta função. Use por sua conta e risco.

• A bateria do Smartphone gasta-se mais depressa enquanto estiver a gravar a informação de 
localização.
Quando não for necessário gravar a informação de localização, pare de o fazer.

• No Smartphone, pode definir o intervalo de obtenção da informação de localização e verificar 
o estado da transferência da informação de localização.
Consulte a [Help] no menu “Image App” para obter mais detalhes.

Não está disponível nestes casos:
• Esta função não se encontra disponível nos seguintes casos:

– As imagens gravadas após a informação de localização ter sido enviada para a câmara
– Imagens com informação de localização já escrita nelas
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Enviar imagens
Quando enviar imagens, seleccione o método para as enviar 
após seleccionar [Nova ligação].
Após a ligação estar completa, as definições para enviar, tal 
como o tamanho de imagem para enviar, também podem ser 
alteradas.

∫ Imagens que podem ser enviadas

¢1 Enviar por [Enviar imagens durante a gravação] não se encontra disponível.
¢2 Excluindo filmes gravados com o tamanho definido para [4K] em [Qual. grav.]
• Algumas imagens não podem ser reproduzidas ou enviadas, dependendo do aparelho.
• Consulte o manual do equipamento de destino para obter mais informações sobre o modo de 

reproduzir imagens.

∫ Enviar imagens durante a gravação
Uma fotografia pode ser enviada automaticamente para um aparelho especificado 
sempre que a tirar.
• Enquanto envia um ficheiro, [ ] é apresentado no ecrã de 

gravação.
• Para terminar a ligação, siga os passos em baixo:

>  [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi] > [Sim]
• Não pode alterar as definições de envio enquanto envia 

imagens.

Destino JPEG MP4¢1, 2 Ficheiro de disparo contínuo 4K
Imagens gravadas em [Pós-focagem]

[Smartphone] (P161) ± ± —

[PC] (P163) ± ± —

• Como a câmara dá prioridade à gravação, o envio pode demorar mais tempo durante a 
gravação.

• Se cancelar a transmissão antes do término, por exemplo, terminando a ligação Wi-Fi, os 
ficheiros que não foram enviados não serão reenviados.

• Alguns menus podem não estar disponíveis enquanto estiver a decorrer um envio.
• Não pode efetuar a gravação com a função de foto 4K ou pós-focagem, ou vídeos 4K durante 

a ligação Wi-Fi.

Não está disponível nestes casos:
• Não pode aceder a redes Wi-Fi nos seguintes casos:

– Quando gravar com [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]) da função de Foto 4K
– Quando usar [Fotog. Intervalo Tempo]

5MENU
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11. Usar a função Wi-Fi
∫ Enviar imagens guardadas na câmara
As imagens podem ser seleccionadas e enviadas após a gravação.

Definição de [Selecção única]
1 Prima 2/1 para escolher a imagem.
2 Prima o botão [MENU/SET].

Definição de [Selecção múltip.]
1 Prima 3/4/2/1 para escolher a imagem, e prima 

[MENU/SET] (repetir).
• A configuração é cancelada quando premir novamente 

[MENU/SET].
2 Prima 2 para escolher [OK] e, de seguida, prima 

[MENU/SET].
• O número de imagens que podem ser enviadas por [Selecção múltip.] é limitado.

• Para terminar a ligação, prima 3/4 para selecionar [Sair], e prima [MENU/SET].

∫ Alterar as definições para enviar imagens
Premir [DISP.] após completar uma ligação permite-lhe alterar as definições de envio, 
como o tamanho de imagem para envio.

Não está disponível nestes casos:
• As imagens gravadas com outro dispositivo sem ser a câmara, e imagens modificadas ou 

editadas num PC podem não ser enviadas.

[Tamanho]

Redimensionar a imagem a enviar.
[Original]/[Mudar]
• Pode escolher o tamanho de imagem para [Mudar] entre [M], [S] ou 

[VGA].
O formato não muda.
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Enviar imagens para um smartphone/tablet
Preparações:
• Instale previamente a “Image App”. (P151).

1 Escolha o menu.

2 Prima 3/4 para selecionar o método de ligação, e prima [MENU/
SET].

• WPS é uma função que lhe permite definir facilmente uma ligação com um dispositivo 
LAN sem fios e fazer definições relacionadas com a segurança. Para verificar se o seu 
Smartphone suporta a função, consulte as instruções de funcionamento do 
Smartphone.

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi] > [Nova ligação] > 
[Enviar imagens durante a gravação] ou [Enviar imagens 
guardadas na câmara] > [Smartphone] > [Directo]

[Ligação WPS]

[WPS (Botão push)]
1 No ecrã da câmara, prima 3/4 para selecionar [WPS 

(Botão push)], e depois prima [MENU/SET].
2 Defina o Smartphone para o modo WPS.

• Pode esperar mais tempo por uma ligação, premindo [DISP.] 
na câmara.

3 No Smartphone, inicie a “Image App”. (P151)

[WPS (Código PIN)]
1 No ecrã da câmara, prima 3/4 para selecionar [WPS 

(Código PIN)], e depois prima [MENU/SET].
2 Insira o código PIN do Smartphone na câmara.
3 No Smartphone, inicie a “Image App”. (P151)

[Ligação manual]

Utilizar o Smartphone.
1 Ligue a função Wi-Fi.
2 Escolha o SSID A 

correspondente ao 
apresentado no ecrã desta 
unidade.

3 Iniciar “Image App”. (P151)

MENU

Selecione [Wi-Fi] em [Definições]
a partir do smartphone.

Ligue ao seguinte.
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3 Prima 3/4 para selecionar o Smartphone que deseja ligar, e depois 
prima [MENU/SET].

4 Escolha a definição de envio e prima [MENU/SET].
• Para alterar as definições de envio, prima [DISP.]. (P160)

5 Quando tiver escolhido [Enviar imagens durante a gravação]

Tire fotografias. (P159)

Quando tiver escolhido [Enviar imagens guardadas na câmara]

Seleccionar a imagem. (P160)
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Quando enviar imagens para o PC
Preparações:
• Ligue o computador.
• Preparar pastas para receber imagens no PC. (P163)
• Se o grupo de trabalho do PC de destino for alterado relativamente às definições padrão, 

altere as definições desta unidade em [Ligação PC]. (P169)

∫ Criar uma pasta que receba imagens
• Crie uma conta de utilizador do PC (nome de conta (até 254 carateres) e palavra-passe (até 

32 carateres)) com carateres alfanuméricos. Uma tentativa de criar uma pasta de receção 
pode falhar se a conta incluir carateres que não sejam alfanuméricos.

(Para Windows)
Sistemas operativos suportados: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Exemplo: Windows 7
1 Escolha uma pasta que pretenda usar para receber, depois clique com o botão 

direito do rato.
2 Escolha [Propriedades], depois permita a partilha da pasta.

• Para mais detalhes, consulte as instruções de funcionamento do seu PC, ou a Ajuda no 
sistema operativo.

(Para Mac)
Sistemas operativos suportados: OS X v10.5 a v10.11, macOS 10.12
Exemplo: OS X v10.8
1 Escolha uma pasta que pretenda usar para receber, depois clique nos itens pela 

seguinte ordem.
[Ficheiro] > [Informações]

2 Permitir a partilha da pasta.
• Para mais detalhes, consulte as instruções de funcionamento do seu PC, ou a Ajuda no 

sistema operativo.
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∫ Enviar imagens para o PC
1 Escolha o menu.

2 Prima 3/4 para selecionar o método de ligação, e prima [MENU/SET].

• WPS refere-se a uma função que lhe permite configurar facilmente as definições 
relacionadas com a ligação e segurança de aparelhos LAN sem fios.
Para mais detalhes acerca da compatibilidade e funcionamento da função, consulte as 
instruções de funcionamento do ponto de acesso sem fios.

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi] > [Nova ligação] > 
[Enviar imagens durante a gravação] ou [Enviar imagens 
guardadas na câmara] > [PC] > [Através da rede]

[WPS (Botão push)]

Prima o botão WPS no ponto de acesso sem fios para definir 
uma ligação.

Prima o botão WPS do ponto de 
acesso sem fios até passar para 
o modo WPS.

por ex.:

[WPS (Código PIN)]

Insira um código PIN no ponto de acesso sem fios para definir 
uma ligação.
1 No ecrã da câmara, prima 3/4 para selecionar o 

ponto de acesso sem fios a que se está a ligar, e prima 
[MENU/SET].

2 Insira o código PIN apresentado no ecrã da câmara no 
ponto de acesso sem fios.

3 Prima [MENU/SET] na câmara.

[A partir da lista]
Escolha esta opção quando não tiver a certeza da 
compatibilidade WPS, ou quando quiser procurar e ligar a um 
ponto de acesso sem fios. (P166)

MENU
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3 Prima 3/4 para selecionar o PC a que se deseja ligar, e prima [MENU/SET].
• Quando o PC onde se quer ligar não for apresentado, seleccione [Inserção manual] e 

insira o nome do PC (nome NetBIOS no caso de computadores Mac da Apple).
4 Prima 3/4 para selecionar a pasta de destino no PC, e prima [MENU/SET].
5 Escolha a definição de envio e prima [MENU/SET].

• Para alterar as definições de envio, prima [DISP.]. (P160)

6 Quando tiver escolhido [Enviar imagens durante a gravação]

Tire fotografias. (P159)

Quando tiver escolhido [Enviar imagens guardadas na câmara]

Seleccionar a imagem. (P160)

• São criadas pastas distribuídas por data na pasta especificada, e as imagens são guardadas 
nessas pastas.

• Se aparecer o ecrã para inserir o nome de utilizador e palavra-passe, insira as que definiu no 
seu PC.

• Quando o nome do PC (nome NetBIOS no caso de computadores Mac da Apple) contiver um 
espaço (caracter em branco), etc., pode não ser reconhecido correctamente.
Se uma tentativa de ligação falhar, recomendamos que altere o nome do PC (ou nome 
NetBIOS) para um que consista apenas de caracteres alfanuméricos com um máximo de 
15 caracteres.

• Quando o firewall do SO, software de segurança, etc. estiver activado, pode não ser possível 
fazer a ligação ao PC.
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• Confirme a chave de encriptação do ponto de acesso sem fios seleccionado, caso a 
autenticação da rede esteja encriptada.

1 Prima 3/4 para selecionar o ponto de acesso sem 
fios a que se está a ligar, e prima [MENU/SET].
• Premir [DISP.] procura novamente um ponto de acesso 

sem fios.
• Se não encontrar qualquer ponto de acesso sem fios, 

consulte “Quando ligar com [Inserção manual]” na P166.
2 (Se a autenticação da rede estiver encriptada)

Insira a chave de encriptação.
• Para mais informação acerca do modo de inserir caracteres, consulte a P44.
• Exceto para a primeira ligação, será feita uma ligação automaticamente usando a chave 

de encriptação usada anteriormente.

∫ Quando ligar com [Inserção manual]
• Quando ligar por [Inserção manual], confirme SSID, tipo de encriptação, tipo de encriptação, 

chave de encriptação do ponto de acesso sem fios que está a usar.
1 No ecrã apresentado no passo 1 de “Se não tem a certeza da compatibilidade WPS 

(ligação através de [A partir da lista])”, selecione [Inserção manual] premindo 3/4, 
depois prima [MENU/SET].

2 Insira o SSID do ponto de acesso sem fios a que se está a ligar, depois escolha [Set].
• Para mais informação acerca do modo de inserir caracteres, consulte a P44.

3 Prima 3/4 para selecionar o tipo de autenticação de rede, e prima [MENU/SET].

4 (Quando escolher uma opção sem ser [Sem Encriptação])
Insira a chave de encriptação e selecione [Set].

Se não tem a certeza da compatibilidade WPS (ligação através de [A partir da 
lista])

[WPA2-PSK]
Tipo de encriptação suportado: [TKIP], [AES]

[WPA2/WPA-PSK]

[Sem Encriptação] —

• Consulte o manual de instruções dos pontos de acesso sem fios e as definições, quando 
guardar um ponto de acesso sem fios.

• Se não fizer qualquer ligação, as ondas de rádio do ponto de acesso sem fios podem ficar 
muito fracas. 
Consulte “Apresentação da Mensagem” (P181) e “Resolução de problemas” (P183) para 
obter mais detalhes.

• Dependendo do ambiente, a velocidade de transmissão entre a câmara e o ponto de acesso 
sem fios pode diminuir. Além disso, o ponto de acesso sem fios pode não estar disponível 
para ser usado.
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Ligar rapidamente com as mesmas definições 
que anteriormente
Quando usar a função Wi-Fi, é guardado um registo no histórico. Pode registar registos 
como favoritos. Usando o histórico ou a lista de favoritos, pode ligar-se facilmente com as 
mesmas definições usadas anteriormente.
• Se as definições do dispositivo a ligar tiverem sido alteradas, pode não ser possível efetuar a 

ligação ao dispositivo.

1 Escolha o menu.

2 Selecione a definição de ligação desejada com 3/4, e prima [MENU/
SET].
• Pode visualizar os detalhes da ligação premindo [DISP.].

∫ Registar registos como favoritos
1 Escolha o menu.

2 Prima 3/4 para selecionar o registo do histórico que deseja registar, e prima 
1.

3 Insira um nome de registo.
• Para mais informação acerca do modo de inserir caracteres, consulte a P44.
• Pode inserir um máximo de 30 caracteres. Um caracter de dois bytes é tratado como dois 

caracteres.

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi]

[Seleccione um destino em 
histórico] Liga-se com as mesmas definições que anteriormente.

[Seleccione um destino em 
favoritos] Liga-se com as definições registadas como favoritas.

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi] > [Seleccione um 
destino em histórico]

MENU

MENU
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∫ Editar o histórico registado nos favoritos
1 Escolha o menu.

2 Prima 3/4 para selecionar o registo do histórico na lista de favoritos que 
deseja editar, e prima 1.

3 Prima 3/4 para selecionar o item, e prima [MENU/SET].

> [Config.] > [Wi-Fi] > [Função Wi-Fi] > [Seleccione um 
destino em favoritos]

[Remover dos Favoritos] —
[Modificar a Ordem nos 
Favoritos]

Especifique o local de destino do item desejado para 
alterar a ordem de visualização.

[Modificar o Nome 
Registado] Insira o texto para alterar o nome registado.

• Devido ao número de gravações que podem ser guardadas ser limitado, registe as definições 
de ligação usadas frequentemente como favoritas.

• Efectuar [Repor def. Wi-Fi] apaga o histórico e os conteúdos guardados em [Seleccione um 
destino em favoritos].

• Se o dispositivo a que se deseja ligar (Smartphone, etc.) estiver ligado a um ponto de acesso 
sem fios sem ser a câmara, não pode ligar o dispositivo à câmara usando [Directo]. Altere as 
definições Wi-Fi do aparelho a que se deseja ligar, de modo a que o ponto de acesso a ser 
usado esteja definido para a câmara.
Também pode selecionar [Nova ligação] e voltar a ligar os dispositivos. (P152)

• Uma ligação pode não ser estabelecida facilmente quando tentar ligar-se a uma rede onde 
estejam ligados vários PCs.
Se uma tentativa de ligação falhar, volte a ligar usando [Nova ligação].

MENU
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Menu [Configuração Wi-Fi]
Configure as definições necessárias para a função Wi-Fi.
As definições não podem ser alteradas quando ligado a Wi-Fi.

Pode melhorar a segurança activando a inserção de uma palavra-passe para uma ligação 
directa ao Smartphone.

• Quando selecionar [ON], também pode definir uma ligação lendo um código QR.

Pode definir o grupo de trabalho.
Para enviar imagens para um PC, é necessária uma ligação ao mesmo grupo de trabalho 
que a do PC de destino.
(A predefinição é “WORKGROUP”.)

• Se estiver a usar o PC com as predefinições, não precisa de mudar o grupo de trabalho.

Pode alterar o nome (SSID) desta unidade.

1 Prima [DISP.].
2 Insira o nome do aparelho desejado.

• Para mais informação acerca do modo de inserir caracteres, consulte a P44.
• Pode inserir um máximo de 32 caracteres.

>  [Config.] > [Wi-Fi] > [Configuração Wi-Fi]

[Palavra-passe Wi-Fi]

[ON] Liga a câmara a um Smartphone usando um SSID e 
palavra-passe. (P153)

[OFF] Liga a câmara a um Smartphone usando um SSID. (P152)

[Ligação PC]

[Alterar nome do 
Grupo de trabalho]

Insira o grupo de trabalho do PC conectado.
• Para mais informação acerca do modo de inserir caracteres, consulte 

a P44.
[Repor para 
predefinido]

Restaura o estado predefinido.

[Nome do Dispositivo]

MENU
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Para evitar uma operação incorrecta ou utilização da função Wi-Fi por parte de terceiros e 
para proteger a informação pessoal guardada, recomendamos que proteja a função Wi-Fi 
com uma palavra-passe.
Definir uma palavra-passe apresenta automaticamente o ecrã de entrada de 
palavra-passe quando usar a função Wi-Fi.

• Faça uma cópia da palavra-passe. 
Se se esquecer da palavra-passe, pode reiniciá-la com [Repor def. Wi-Fi] no menu [Config.]. 
No entanto, as outras definições também serão reiniciadas.

Apresenta o endereço MAC e endereço IP desta unidade.
• Um “Endereço MAC” é um endereço único usado para identificar equipamento de rede.
• “Endereço IP” refere-se a um número que identifica um PC ligado a uma rede, como a Internet. 

Habitualmente, os endereços caseiros são atribuídos automaticamente pela função DHCP 
como um ponto de acesso sem fios. (Exemplo: 192.168.0.87)

[Bloq. função Wi-Fi]

[Configuração]
Insira quaisquer números de 4 dígitos como palavra-passe.
• Para mais informação acerca do modo de inserir caracteres, consulte 

a P44.
[Cancel] —

[Endereço de rede]
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12. Fazer a ligação a outro equipamento

Reproduzir Imagens numa Televisão
Preparação: Desligue a câmara e a televisão.

1 Ligue a câmara e a TV com um micro cabo HDMI.
• Verifique a direção dos terminais e ligue/desligue segurando na ficha.

(Se ligar torto ou na direcção errada, pode dar origem a um mau funcionamento ou 
deformação do terminal.)
Não ligue dispositivos a terminais incorrectos. Se o fizer, pode causar um mau 
funcionamento.

2 Ligue a televisão e seleccione a entrada, para equivaler ao conector 
em uso.

3 Ligue a câmara e, de seguida, prima [(].

A Entrada HDMI (na TV)
B Micro cabo HDMI

C Entrada [HDMI] (na câmara)

• Use um “micro cabo HDMI de alta velocidade” com o logótipo HDMI.
Os cabos que não estejam em conformidade com as normas HDMI não funcionam.
“Micro cabo HDMI de alta velocidade” (ficha: Tipo D–Tipo A, comprimento: Até 2 m)

• Não é apresentada qualquer imagem no ecrã desta unidade.

HDMI
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12. Fazer a ligação a outro equipamento
• Dependendo da [Formato], as bandas pretas podem ser apresentadas na parte superior e 
inferior, ou esquerda e direita das imagens.

• Mude o modo do ecrã na sua televisão se as imagens forem apresentadas com a parte 
superior ou inferior cortada.

• A saída HDMI será cancelada se um cabo de ligação USB (fornecido) for ligado em 
simultâneo.

• Pode ver as imagens em televisões noutros países (regiões) que utilizem o sistema NTSC ou 
PAL quando escolher a opção [Saída vídeo] no menu [Config.].

• Dependendo da TV a ser ligada, os ficheiros de disparo contínuo 4K poderão não ser 
reproduzidos corretamente.

• Não será apresentada qualquer imagem no monitor/visor da câmara. Além disso, não será 
apresentado qualquer áudio a partir do altifalante da câmara.

• Leia as instruções de funcionamento da televisão.

As imagens gravadas podem ser reproduzidas nas televisões com uma 
ranhura para Cartão de Memória SD

• Dependendo do modelo da televisão, as imagens poderão não ser apresentadas no ecrã por 
completo.

• O formato de ficheiro de filmes que pode ser reproduzido difere, dependendo do modelo de 
televisão.

• Nalguns casos, imagens em panorama não podem ser reproduzidas. Além disso, a 
reprodução em deslizamento automático das imagens em panorama podem não funcionar.

• Para cartões compatíveis com a reprodução, consulte as instruções de funcionamento da 
televisão.
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Guardar imagens paradas e filmes no seu PC
Pode passar as imagens gravadas para um PC, ligando a câmara ao PC.
• Alguns PCs podem ler directamente a partir do cartão retirado da câmara. Para mais detalhes, 

consulte as instruções de funcionamento do seu PC.

∫ PCs que podem ser usados
A unidade pode ser ligada a qualquer PC capaz de reconhecer um dispositivo de 
armazenamento em massa.

1 Ligue o computador e a câmara com o cabo de ligação USB (fornecido).
• Ligue esta unidade e o seu PC antes de fazer a ligação.
• Verifique a direção dos terminais e ligue/desligue segurando na ficha.

(Se ligar torto ou na direcção errada, pode dar origem a um mau funcionamento ou 
deformação do terminal.)
Não ligue dispositivos a terminais incorrectos. Se o fizer, pode causar um mau 
funcionamento.

• Não use quaisquer outros cabos de ligação USB, excepto o fornecido.
• Será apresentada uma mensagem acerca do carregamento. Neste caso, prima 

qualquer botão para apagar a informação.

A Ficha [USB/CHARGE]
B Cabo de ligação USB (fornecido)

2 Prima 3/4 para escolher a opção [PC] e, de seguida, prima o botão 
[MENU/SET].

3 Arraste e largue ficheiros e pastas na câmara num PC.
• Quando a transferência de imagens estiver completa, desligue com segurança o cabo 

de ligação USB.

• Suporte do Windows: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
• Suporte do Mac: OS X v10.5 a v10.11, macOS 10.12

Transferir imagens para um PC

• Para Windows: Uma unidade de disco ([LUMIX]) é apresentada em 
[Computador]

• Para Mac: É apresentada uma unidade de disco ([LUMIX]) no ambiente 
de trabalho
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∫ Acerca da estrutura de pastas da câmara
• O conteúdo (estrutura da pasta) no cartão desta unidade é o seguinte.

• É criada uma nova pasta quando tirar fotografias nas seguintes situações.
– Após ter executado [Reiniciar num.] (P137) no menu [Config.]
– Quando um cartão com uma pasta com o mesmo número de pasta for inserido

(Como quando as fotografias foram tiradas com uma câmara de outra marca)
– Quando há uma imagem com um número de ficheiro 999 dentro da pasta

• Utilize uma bateria com energia suficiente. Se a bateria ficar fraca enquanto a câmara estiver 
a transferir dados para o PC, o alarme faz um som.
Desligue o cabo de ligação USB com segurança. Caso contrário, os dados podem ficar 
destruídos.

• Antes de inserir ou de retirar um cartão, desligue a câmara e desligue o cabo de ligação USB. 
Caso contrário, os dados podem ser destruídos.

• Cartão
DCIM: Imagens
1 Número da pasta
2 Número do 

ficheiro
3 JPG:

MP4:
Imagens paradas
Vídeos MP4
Ficheiro de disparo contínuo 
4K

DCIM

100_PANA

101_PANA

999_PANA

P1000001.JPG

P1000002.JPG

PRIVATE

MISC
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Imprimir as Imagens
Se ligar a câmara a uma impressora que suporte PictBridge, pode escolher as imagens a 
serem impressas e dar a indicação para a impressão começar no monitor da câmara.
• Os grupos de imagens não serão apresentados como grupos de imagens, mas como imagens 

simples.
• Algumas impressoras podem ler directamente a partir do cartão retirado da câmara. Para mais 

detalhes, consulte as instruções de funcionamento da sua impressora.

Preparações:
Ligue a câmara e a impressora.
Efectue a qualidade de imagem e outras configurações na impressora antes de imprimir 
as imagens.

1 Ligue a impressora e a câmara com o cabo de ligação USB 
(fornecido).
• Verifique a direção dos terminais e ligue/desligue segurando na ficha.

(Se ligar torto ou na direcção errada, pode dar origem a um mau funcionamento ou 
deformação do terminal.)
Não ligue dispositivos a terminais incorrectos. Se o fizer, pode causar um mau 
funcionamento.

• Não use quaisquer outros cabos de ligação USB, excepto o fornecido.
• Será apresentada uma mensagem acerca do carregamento. Neste caso, prima 

qualquer botão para apagar a informação.

A Ficha [USB/CHARGE]
B Cabo de ligação USB (fornecido)

2 Prima 3/4 para escolher [PictBridge(PTP)] e, de seguida, prima o 
botão [MENU/SET].

3 Prima 2/1 para escolher a imagem e, de seguida, prima [MENU/
SET].
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4 Configurações de Impressão.

• Quando quiser imprimir imagens num tamanho de papel ou formato que não seja 
suportado pela câmara, ajuste [Tamanho papel] ou [Formato da pág] para [{] e, de 
seguida, configure o tamanho do papel e o formato na impressora.
(Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento da impressora.)

• Se a impressora não suportar a impressão da data, a data não poderá ser impressa na 
imagem.

• Dependendo da impressora, as configurações de impressão da data da impressora 
podem ter prioridade. Verifique se é este o caso.

5 Prima 3 para escolher [Começar impressão] e, de seguida, prima 
[MENU/SET].

[Imprimir c/ data] Define a impressão da data.

[N.º cópias] Define o número de imagens a serem impressas (até 10 
imagens).

[Tamanho papel] Define o tamanho do papel.

[Formato da pág] Define se adiciona ou não margens e quantas imagens a 
serem impressas em cada folha de papel.

• Desligue o cabo de ligação USB após a impressão.
• Utilize uma bateria com energia suficiente. Se a bateria ficar fraca enquanto a câmara estiver 

ligada à impressora, o alarme faz um som. Se isto acontecer durante a impressão, pare 
imediatamente a impressão. Quando não estiver a imprimir, desligue o cabo de ligação USB.

• Não desligue o cabo de ligação USB enquanto [å] (ícone de proibição de desligar o cabo) for 
apresentado.
(Pode não ser apresentado, dependendo do tipo de impressora usada.)

• Antes de inserir ou de retirar um cartão, desligue a câmara e desligue o cabo de ligação USB.

Não está disponível nestes casos:
• Filmes, ficheiros de arrebentamento 4K e imagens gravadas com [Pós-focagem] não podem 

ser impressas.
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Apresentação no monitor/Apresentação no 
visor
• As descrições nesta secção usam o ecrã do monitor como exemplos.

Em gravação

98988080806060603.33.33.3

L4:3

00 AWBAWBAWB

MP4
50p

98









1

Modo de gravação (P36)

Estilo de Foto (P122)

‰

Œ
Modo flash (P102)

Luz LED (P135)
Qualidade de gravação (P107)
Tamanho da imagem/Formato 
(P124)
Tamanho da foto (Modo de 
Disparo de Panorama) (P63)
Visualização de ajuste do 
efeito de imagem (filtro) (P54)
Visualização do efeito de 
imagem (filtro) (P63)
Cartão (apresentado apenas 
durante a gravação) (P27)
Tempo de gravação 
decorrido¢1 (P105)
Indicador de gravação 
simultânea (P109)
HDR (P126)/iHDR (P48)
Obturador electrónico (P127)
Indicador de 
sobreaquecimento

EXPSEXPS 1

50p

L4:3

STD. WIDE

EXPS

8m30s

2

A › Qualidade (P125)

š Ø Ù Modo AF (P65)
Pós-focagem (P83)

Arrebentamente (P87)

Foto 4K (P76)
Enquadramento Automático 
(P89)
Temporizador automático 
(P91)
Indicação da bateria (P24)
Gravação macro (P69)
Vídeo de alta velocidade 
(P110)

Estabilizador de imagem (P96)

Alerta de instabilidade (P96)
Estado de gravação (pisca a 
vermelho)/Focagem (acende a 
verde) (P35)
Focagem (Com fraca 
iluminação) (P66)
Ligado ao Wi-Fi
Histograma (P130)

100fps

LOW
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3

Data e hora atual/Configuração do destino de 
viagem¢2: “ (P133)
Medidor da exposição
Zoom (P98)

4

Área AF (P68)

Ponto de medição (P125)
Temporizador automático 
(P91)
Modo de medição (P125)

3.3 Valor de abertura (P35)

60 Velocidade do obturador (P35)
Valor da compensação da 
exposição (P70)
Assistente da exposição 
manual (P51)
Sensibilidade ISO (P71)

5

Ajuste fino do balanço de 
branco (P75)

VÐîÑ

Ò
Balanço de brancos (P73)

98 Número de imagens graváveis 
(P29)
Tempo de gravação 
disponível¢1 (P29)

¢1 m: minuto, s: segundo
¢2 Isto é apresentado durante cerca de 

5 segundos quando ligar a câmara, 
acertar o relógio e depois de passar do 
modo de reprodução para o modo de 
gravação.

AWB

R8m30s
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¢ m: minuto, s: segundo

Na reprodução

606060F3.3F3.3F3.3 00 AWBAWBAWB

1/981/981/98

808080

L4:3









1

Modo de reprodução (P140)

Imagens protegidas (P147)

Apresentação da informação de 
localização (P141)

å ícone de proibição de desligar o 
cabo (P176)

Reprodução de filmes (P117)

Reproduzir panorama (P64)

Guardar imagens a partir de ficheiro 
de disparo contínuo 4K (P80)

Guarde uma imagem das imagens 
gravadas usando [Pós-focagem] 
(P85)

Reprodução contínua de grupo de 
imagens (P120)

‘
Carimbado com a indicação do texto 
(P143)

Tempo de reprodução decorrido¢ 
(P117)8m30s

2

Ícone a indicar a presença de um 
marcador (P81)

Foto 4K (ficheiro de arrebentamento 
4K) (P76)

Pós-focagem (P83)

Tamanho de imagem/Formato 
(P124)

Qualidade de gravação (P107)

A › Qualidade (P125)

Vídeo de alta velocidade (P110)

Indicação da bateria (P24)

1/98 Número da imagem/Total de 
imagens

Ligado ao Wi-Fi

Número de imagens do grupo

Tempo de gravação de filmes¢ 
(P117)

3

Título (P142)

4

Informação da gravação

L4:3

50p

100fps

8m30s
179



13. Outros
Apresentação detalhada da informação

Apresentação do histograma

Na reprodução

F3.3 60

s
RGB

80

0
WBWB

ISOISO
AWB

STD.STD.STD.

L4:3 100-0001

 10:00  1.DEZ.2018







P

1

Informação da gravação

Controlo do raio dinâmico inteligente 
(P126)

HDR (P126)/iHDR (P48)

2

Data e hora da gravação/Horas no mundo (P133)

3

Tamanho de imagem/Formato 
(P124)

Qualidade de gravação (P107)

Vídeo de alta velocidade (P110)

A › Qualidade (P125)

Espaço da Cor

Foto 4K (ficheiro de arrebentamento 
4K) (P76)

Pós-focagem (P83)

100-0001 Número de ficheiro/pasta (P174)

L4:3

50p

100fps

1/98

F3.3
0

100-0001

60
ISO80







1

Histograma (P38)

2

Informação da gravação

3

1/98 Número da imagem/Total de imagens

100-0001 Número de ficheiro/pasta (P174)
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Apresentação da Mensagem
Nalguns casos, serão apresentadas mensagens de confirmação ou de erro no ecrã.
As mensagens mais importantes são descritas abaixo como exemplos.

[Algumas fotos não podem ser apagadas]/[Esta foto não pode ser apagada]
• Esta característica só pode ser usada com imagens que se encontrem em conformidade com 

a norma DCF.
Efectue a formatação (P28) nesta unidade após guardar os dados necessários num PC, etc.

[Não pode ser aplicado a esta imagem]
• As imagens que não se encontrarem em conformidade com a norma DCF não podem ser 

editadas na câmara.

[Erro no cartão Formatar este cartão?]
• É um formato que não pode ser usado com esta unidade.

– Insira um cartão diferente.
– Formate novamente o cartão com a câmara, após ter guardado os dados necessários num 

PC, etc. (P28)

[Insira novamente o cartão SD]/[Experimente outro cartão]
• Ocorreu um erro ao aceder ao cartão.

Insira novamente o cartão.
• Insira um cartão diferente.

[Insira novamente o cartão SD]/[Erro de escrita Verifique o cartão]
• Não conseguiu ler ou escrever dados.

Retire o cartão após desligar esta unidade. Insira novamente o cartão, ligue esta unidade e 
tente ler ou escrever novamente os dados.

• O cartão pode estar partido.
• Insira um cartão diferente.

[A gravação de vídeo foi cancelada devido à limitação da velocidade de escrita do 
cartão]
• Dependendo do [Qual. grav.] de um filme, a classificação da classe de velocidade necessária 

para o cartão difere. A gravação de foto 4K requer um cartão que vá de encontro a uma certa 
classificação de classe de velocidade. Use um cartão que vá de encontro à classificação. 
(P27)

• Se a gravação parar, mesmo quando estiver a usar um cartão que vá de encontro à 
classificação da classe de velocidade, a velocidade de escrita de dados é muito lenta. 
Recomendamos que faça uma cópia de segurança e depois formate o cartão (P28).
Dependendo do tipo de cartão, a gravação pode parar a meio.
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[Para evitar a entrada de água, verifique cuidadosamente se a porta está fechada.]
• Para mais detalhes, consulte “Acerca da mensagem de aviso de entrada de água” na P21.

[Falha ao ligar ao ponto de acesso sem fios]/[Ligação falhou]/[Nenhum ponto de 
acesso sem fios encontrado]
• A informação do ponto de acesso sem fios definido nesta unidade está errada.

Verifique o tipo de autenticação, tipo de encriptação e chave de encriptação. (P166)
• As ondas de rádio de outros aparelhos podem bloquear a ligação a um ponto de acesso sem 

fios.
Verifique outros aparelhos que estejam ligados ao ponto de acesso sem fios e aparelhos que 
usem a banda 2,4 GHz.

[Erro na ligação.]/[Ligação falhou]
• As ondas de rádio do ponto de acesso sem fios estão a ficar fracas.

Efectue a ligação mais perto do ponto de acesso sem fios.
• Dependendo do ponto de acesso sem fios, a ligação pode ser desligada automaticamente 

após ter passado um período específico de tempo.
Volte a fazer a ligação.

[Ligação falhou]
• Altere o ponto de acesso de ligação nas definições Wi-Fi do Smartphone a esta câmara.
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Resolução de problemas
Primeiro, tente os seguintes procedimentos (P183 a P191).

• A bateria está gasta. Carregue a bateria. (P22)

• [Económico] está activado. (P135)

• Quando escolher [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]), a bateria gasta-se mais depressa.
> Selecione [ ] ([Pré-Disp. contínuo 4K]) apenas durante a gravação.

• A ligação Wi-Fi está a ser usada há muito tempo?
A bateria gasta-se mais depressa quando estiver ligada ao Wi-Fi.
> Desligue frequentemente a câmara, utilizando [Económico], etc. (P135)

• As funções de foto 4K e pós-focagem não estão disponíveis durante a ligação Wi-Fi.

• Quando a temperatura ambiente for elevada ou gravar continuamente fotos 4K, após [ ] ser 
apresentado, a gravação pode parar para proteger a câmara. Espere até que a câmara 
arrefeça.

• A imagem pode parecer esbranquiçada quando a lente ficar suja com dedadas ou algo 
semelhante.
> Quando estiver suja, limpe ligeiramente a superfície da lente com um pano suave e seco.

Se o problema não for resolvido, pode ser melhorado, seleccionando [Reiniciar] 
(P137) no menu [Config.].

Bateria e fontes de energia

A câmara não pode ser utilizada, mesmo quando está ligada.
A câmara desliga-se imediatamente após ser ligada.

Esta unidade desliga-se automaticamente.

A bateria gasta-se muito depressa.

Gravação

Não consigo efetuar a gravação com a função de foto 4K ou pós-focagem.

A gravação de Foto 4K pára antes de terminar.

A imagem gravada está esbranquiçada.
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• Certifique-se de que a exposição está compensada corretamente. (P70)

• O modo drive está definido para um modo sem ser [Única]? (P86)

• O objeto está fora do alcance de focagem da câmara. (P35)

• A velocidade do obturador fica mais lenta e a função estabilizadora de imagem pode não 
funcionar corretamente quando tirar fotografias, especialmente em locais escuros.
> Aconselhamos usar o tripé e o temporizador automático (P91) quando tirar fotografias com 

a velocidade lenta do obturador.

• Tente o seguinte:
> Diminua a sensibilidade ISO. (P71)
> Aumente a configuração de [Redução ruído] em [Estilo foto] ou diminua a configuração 

para cada item sem ser [Redução ruído]. (P123)

• Se gravar um objeto em movimento quando usar o obturador eletrónico ou gravar filmes ou 
uma foto 4K, o objeto pode aparecer distorcido na imagem. Isto é uma caraterística dos 
sensores MOS, que servem como sensores de recolha da câmara. Não se trata de um mau 
funcionamento.

• Esta é uma característica dos sensores MOS que serve quando o 
sensor destaca da câmara.
Não se trata de um mau funcionamento.

• Quando usar o obturador electrónico (P127), baixar a velocidade do 
obturador pode reduzir o efeito das faixas horizontais.

A imagem gravada está muito clara ou escura.

São tiradas várias fotografias de uma só vez.

O objecto não está focado adequadamente.

A imagem gravada está manchada.
O estabilizador da imagem não funciona.

A imagem gravada parece rude.
Aparecem interferências na imagem.

O objeto aparece distorcido na imagem.

Podem aparecer faixas ou cintilação sob iluminação como luzes fluorescentes e 
LEDs.
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• Quando gravar sob luzes fluorescentes ou LEDs, etc., aumentar a velocidade do obturador 
pode dar origem a ligeiras alterações na luminosidade e cor. Estas são resultado das 
características da fonte de iluminação e não indicam um mau funcionamento.

• Quando gravar objectos em locais extremamente claros ou gravar sob luzes fluorescentes, 
LEDS, luzes de mercúrio ou de sódio, etc., as cores e luminosidade do ecrã podem mudar, ou 
podem aparecer faixas horizontais no ecrã.

• Poderá não conseguir gravar durante um curto espaço de tempo após ligar esta unidade, ou 
quando usar um cartão com uma grande capacidade.

• Não pode gravar vídeos 4K durante a ligação Wi-Fi.

• Quando a temperatura ambiente for alta ou o filme for gravado continuamente, a câmara pode 
apresentar [ ] e parar a gravação para se proteger. Espere até que a câmara arrefeça.

• Dependendo do [Qual. grav.] de um filme, a classificação da classe de velocidade necessária 
para o cartão difere. Use um cartão que vá de encontro à classificação. (P27)

• Este fenómeno ocorre quando a câmara tenta gravar com uma focagem altamente precisa a 
uma velocidade de focagem automática reduzida. Não se trata de um mau funcionamento.

• Ao gravar em ambientes silenciosos, o som de abertura, focagem e funcionamento do zoom 
pode ser gravado em filmes.
A operação de focagem pode ser definida para [OFF] em [AF contínuo] (P108).

• Enquanto grava filmes, tapar a abertura do microfone com um dedo pode reduzir o nível da 
gravação de áudio ou o áudio pode nem sequer ser gravado. Tenha também cuidado, porque 
o som do funcionamento das lentes pode ser facilmente gravado nesta altura.

A luminosidade ou a tonalidade da imagem gravada é diferente da cena real.

Imagens em movimento

Não é possível gravar filmes.

A gravação de imagens em movimento pára a meio.

Por vezes, é difícil focar com a focagem automática quando gravar filmes 4K.

Em filmes, são gravados os cliques anormais e zumbidos.
O som gravado é muito silencioso.
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• O flash está definido para [Œ]?
> Altere a configuração do flash. (P102)

• Quando usar o obturador eletrónico, o flash não é ativado.
> Defina [Tipo de obturador] para [MSHTR]. (P127)

• Se não forem efetuadas quaisquer operações durante o período de tempo definido, [LVF/
Monitor auto off] (P135) é ativado e o monitor/visor desliga-se.

• Isto ocorre devido à mudança da abertura da lente quando o obturador é premido até meio, ou 
quando a luminosidade do objecto mudar. Não se trata de um mau funcionamento.

• Só é apresentado no monitor quando a câmara é ligada a um PC ou impressora.

• O cartão está introduzido?
• Esta é uma pasta ou imagem trabalhada no PC?

Se for o caso, não pode ser reproduzida por esta unidade.
• Definiu [Modo de reprodução] para a reprodução?

> Passe para [Reprod.normal]. (P140)

• Quando efectuar a remoção dos olhos vermelhos ([ ] ou [ ]), as partes a vermelho 
podem ser corrigidas e ficarem pretas.
> Recomendamos que tire uma fotografia com o modo do flash definido para [‡], [‰], [ ] 

ou [Œ], ou [Rem olh. ver] no menu [Gravar] definido para [OFF]. (P128)

Flash

O flash não é activado.

Monitor/Visor

O monitor/visor desliga-se, apesar da câmara estar ligada.

Pode cintilar por um momento, ou a luminosidade do ecrã pode mudar 
significativamente durante um momento.

O monitor e visor não se ligam quando primo [LVF].

Reprodução

A imagem não é reproduzida.
Não existem imagens gravadas.

A parte vermelha da imagem gravada mudou para preto.
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∫ Dicas gerais para usar uma ligação Wi-Fi
• Use dentro do alcance de comunicação do dispositivo a ser ligado.
• Está algum aparelho, como microondas, telemóvel, etc., que use uma frequência de 2,4 GHz a 

funcionar por perto?
> As ondas de rádio podem ser interrompidas quando usadas em simultâneo. Use-as a uma 

distância suficiente do aparelho.
• Quando o indicador da bateria piscar a vermelho, a ligação com outro equipamento pode não 

começar, ou a ligação pode ser interrompida.
• Se colocar a câmara numa mesa ou prateleira de metal, as ondas de rádio podem ser 

afectadas adversamente. Nesse caso, poderá não conseguir efectuar uma ligação. Mova a 
câmara para longe da superfície de metal.

∫ Acerca de um ponto de acesso sem fios
• Verifique se o ponto de acesso sem fios a ligar está no estado de funcionamento.
• Verifique o estado das ondas de rádio do ponto de acesso sem fios.

> Aproxime esta unidade do ponto de acesso sem fios.
> Altere o local e orientação do ponto de acesso sem fios.

• Pode não ser apresentado, mesmo que existam ondas de rádio, dependendo da definição do 
ponto de acesso sem fios.
> Desligue e volte a ligar o ponto de acesso sem fios.
> Verifique as definições do ponto de acesso sem fios.
> Quando a rede SSID de um ponto de acesso sem fios for definida para não transmitir, o 

ponto de acesso sem fios pode não ser detectado. Entre na rede SSID para iniciar a 
ligação (P166) ou permita a transmissão SSID do ponto de acesso sem fios.

• A partir do menu de definições Wi-Fi no Smartphone, desligue e volte a ligar a função Wi-Fi.

Funções Wi-Fi

Não pode ser estabelecida uma ligação Wi-Fi.
As ondas de rádio desligam-se.
O ponto de acesso sem fios não é apresentado.

Esta unidade não é apresentada no ecrã de definições do Wi-Fi do Smartphone.
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• Algumas versões de OS, incluindo o Windows 8, usam dois tipos de contas: Uma conta local e 
uma conta da Microsoft.
Certifique-se de que usa o nome de utilizador e palavra-passe da conta local.

• O nome do grupo de trabalho predefinido é definido para “WORKGROUP”. Se alterou o nome 
do grupo de trabalho, o PC não será reconhecido.
Em [Alterar nome do Grupo de trabalho] em [Ligação PC] do menu [Configuração Wi-Fi], altere 
o nome do grupo de trabalho para o nome do PC a que está a fazer a ligação. (P169)

• Por favor, certifique-se de que o nome de acesso e a palavra-passe foram escritos 
correctamente.

• Quando a hora do sistema de um computador Mac ou Windows ligado a uma câmara diferir 
imenso da hora na câmara, nalguns sistemas operativos, a câmara não pode ser ligada ao 
computador.
> Por favor, certifique-se de que [Aj. relógio] e [Fuso horário] da câmara correspondem à 

hora, data e fuso horário no computador Windows ou Mac. Quando ambas as definições 
diferirem imenso, acerte-as.

• A imagem é muito grande?
> Reduza o tamanho de imagem em [Tamanho] (P160) e envie.
> Transmita após dividir o filme com [Divide vídeo] (P144).

• Pode levar mais tempo a transmitir quando o ponto de acesso sem fios está afastado.
> Transmita mais próximo do ponto de acesso sem fios.

• Execute [Repor def. Wi-Fi] no menu [Config.]. (P137)
No entanto, toda a informação definida no menu [Configuração Wi-Fi] será reiniciada.

Quando tento definir uma ligação Wi-Fi com um PC com o Windows 8, o meu 
nome de utilizador e palavra-passe não são reconhecidos, assim, não consigo 
fazer a ligação ao PC.

O PC não é reconhecido quando uso uma ligação Wi-Fi. A câmara não pode ser 
ligada a um PC através de uma ligação Wi-Fi.

A transmissão da imagem falha a meio. Algumas imagens não podem ser 
transmitidas.

Esqueci-me da palavra-passe para o Wi-Fi.
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• A câmara está ligada correctamente à televisão? (P171)
> Defina a entrada da TV para a entrada HDMI.

• A câmara é corretamente reconhecida pelo PC?
> Selecione [PC] quando ligar. (P173)
> Desligue e volte a ligar esta unidade.

• Verifique se o seu PC é compatível com cartões de memória SDXC.
• Pode ser apresentada uma mensagem a pedir para formatar o cartão quando ligar, mas não o 

formate.
• Se [Acesso] apresentado no monitor não desaparecer, desligue o cabo de ligação USB após 

desligar esta unidade.

• As imagens não podem ser impressas com uma impressora que não suporte PictBridge.
• Selecione [PictBridge(PTP)] quando ligar. (P175)

• Quando utilizar uma impressora com uma função de impressão com recorte ou sem margens, 
cancele esta função antes da impressão.
(Para mais detalhes, consulte as instruções de funcionamento da impressora.)

• Quando pedir numa loja de fotografias para imprimir imagens, pergunte se as imagens no 
formato de 16:9 podem ser impressas.

Televisão, PC e impressora

A imagem não aparece na TV.

Não consigo comunicar com o PC.

O cartão não é reconhecido pelo PC.
(O cartão de memória SDXC é usado.)

A imagem não pode ser impressa quando a câmara está ligada a uma 
impressora.

As extremidades das imagens são cortadas durante a impressão.
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• Prima [MENU/SET] após visualizar o último ecrã (12/12). Para mais detalhes, consulte a P13.

• Este é o som da lente a mover-se e não se trata de um mau funcionamento nos seguintes 
casos:
> É ouvido um som de chocalho quando abana a câmara enquanto esta está desligada ou 

no modo de reprodução.
> É ouvido um som de chocalho ou semelhante quando liga ou desliga a câmara, ou alterna 

entre o modo de gravação e o modo de reprodução.

• Ficou água no altifalante ou no orifício do microfone. Drene a água. (P17)

• Quando usar o zoom óptico extra, a acção de ampliação pára temporariamente. Não se trata 
de um mau funcionamento.

• Prima [MENU/SET], escolha o ícone [ ] do menu [Config.] e, de seguida, escolha o ícone [~] 
para definir a língua desejada. (P136)

• A lâmpada auxiliar AF acende a branco em locais escuros, para ajudar na focagem.

• A superfície da câmara pode ficar quente durante a utilização. Isto não afeta o desempenho ou 
a qualidade da câmara.

Outros

[Precauções] é apresentado repetidamente sempre que esta unidade for ligada.

Vem um som de chocalho ou semelhante da câmara.

O som do altifalante é fraco. É difícil de ouvir o som gravado.

A ampliação pára espontaneamente.

Escolhi por engano uma língua ilegível.

Uma luz branca acende de vez em quando, quando o obturador é premido até 
meio.

A câmara fica quente.
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• Ficaram presos objetos estranhos?
> Retire os objetos estranhos. (P14)

• Quando fechar, não coloque o interruptor [LOCK] como bloqueado. Se o fizer, pode causar 
danos ou fugas.
> Desbloqueie. (P20)

• Quando usar a câmara em locais frios, como estâncias de esqui ou locais a grandes altitudes, 
não permita que neve ou gotículas de água fiquem coladas à câmara. Algumas partes da 
câmara podem ser difíceis de mover com neve ou gotículas de água congeladas em espaços 
apertados, como os espaços entre os botões, disco e porta lateral. No entanto, isto não é um 
mau funcionamento. Quando a câmara voltar à temperatura normal, volta a funcionar 
normalmente.

• Quando usar a câmara em locais com grandes quantidades de areia ou pó, algumas partes da 
câmara podem ser difíceis de mover, com objetos estranhos nos espaços apertados, como 
folgas no disco de ajuste da dioptria, obturador e botão [ON/OFF] da câmara. Limpe com um 
pano seco sem linho ou passe por água limpa.

• Se não usar a câmara durante um longo tempo, o relógio pode ser reiniciado.
> [Acerte o relógio] será apresentado. Volte a acertar o relógio. (P31)

A porta lateral não fecha.

Não consegue mover algumas partes da câmara, como os botões, disco e porta 
lateral.

O relógio foi reiniciado.
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Cuidados a ter durante a utilização

• Para mais detalhes, consulte “(Importante) Acerca do desempenho da resistência à 
água/pó e choques da câmara” (P12).

• Pode causar lesões cutâneas se tocar diretamente nas partes de metal da unidade em 
locais onde a temperatura seja muito baixa (ambientes abaixo dos 0 oC, como estâncias 
de esqui ou locais em altitudes elevadas) durante um longo período de tempo.
Use luvas ou algo parecido quando a usar durante longos períodos de tempo.

• O desempenho da bateria (número de imagens graváveis/tempo de funcionamento) pode 
diminuir temporariamente quando usar a uma temperatura entre j10 oC e 0 oC (em locais 
frios, como estâncias de esqui ou locais em altitudes elevadas). (Carregue a bateria o 
suficiente antes da utilização)

• A bateria não pode ser recarregada a uma temperatura inferior a 0 oC. (A luz de carregamento 
pisca quando a bateria não puder ser recarregada.) Carregue-a o suficiente num local onde a 
temperatura ambiente se encontre entre 10 oC e 30 oC.

• Se a câmara ficar muito fria em locais frios, como estâncias de esqui ou locais em grandes 
altitudes, o desempenho do monitor pode diminuir temporariamente imediatamente após ligar 
esta unidade. Por exemplo, a imagem no monitor fica ligeiramente mais escura do que o 
habitual e aparecem imagens fantasma.

• Em locais frios, mantenha a câmara e baterias extra quentes, colocando-as em locais quentes, 
como no interior do seu equipamento de proteção contra o frio ou roupa. O desempenho volta 
ao normal quando a temperatura interna aumentar.

• Quando usar a câmara em locais frios, como estâncias de esqui ou locais a grandes altitudes, 
não permita que neve ou gotículas de água fiquem coladas à câmara. Algumas partes da 
câmara podem ser difíceis de mover, ou o som pode ficar indistinto, ou as gotículas de água 
podem congelar em espaços apertados, como os espaços entre os botões, disco, porta lateral, 
altifalante e microfone. No entanto, isto não é um mau funcionamento.

Acerca do desempenho da resistência à água/pó e choques da câmara

Quando usar em climas frios ou em baixas temperaturas
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Mantenha esta unidade o mais afastada possível de equipamento electromagnético 
(como microondas, televisões, consolas de vídeo, etc.).
• Se utilizar esta unidade sobre ou perto de uma televisão, as imagens e/ou o som nesta 

unidade podem ficar distorcidos devido à radiação de ondas electromagnéticas.
• Não utilize esta unidade perto de um telemóvel, porque, desta forma, pode causar 

interferências que afectam adversamente as imagens e/ou o som.
• Os dados gravados podem ser danificados ou as imagens podem ser distorcidas em campos 

magnéticos fortes criados por altifalantes ou grandes motores.
• A radiação de ondas electromagnéticas pode afectar adversamente esta unidade, causando 

distúrbios nas imagens e/ou som.
• Se esta unidade for afetada adversamente por equipamento eletromagnético e deixar de 

funcionar corretamente, desligue esta unidade e retire a bateria, ou desligue o adaptador AC. 
De seguida, volte a colocar a bateria, ou volte a ligar o adaptador AC e ligue esta unidade.

Não utilize esta unidade perto de transmissores de rádio ou linhas de alta tensão.
• Se gravar perto de transmissores de rádio ou linhas de alta tensão, as imagens e/ou sons 

gravados podem ser adversamente afectados.

Utilize sempre os fios e cabos fornecidos.
Se utilizar acessórios opcionais, utilize os fios e cabos fornecidos com a unidade.
Não aumente os fios ou os cabos.

Não pulverize insecticidas ou produtos químicos voláteis na câmara.
• Se a câmara for pulverizada com tais produtos químicos, a estrutura da câmara pode ficar 

danificada e o acabamento da superfície pode descascar-se.

Não mantenha produtos de borracha ou de plástico em contacto com a câmara 
durante um longo período de tempo.

Consulte a P16 para mais informações acerca da manutenção após utilização 
subaquática.

Antes de limpar a câmara, retire a bateria. De seguida, limpe a câmara com um pano 
suave e seco.
• Quando a câmara estiver muito suja, pode ser limpa com um pano ligeiramente embebido em 

água e depois passada com um pano seco.
• Não use solventes, como benzeno, diluente, álcool, detergentes de cozinha, etc., para limpar a 

câmara, pois estes podem deteriorar a estrutura externa, ou o revestimento pode descascar.
• Quando usar um pano químico, certifique-se que segue as instruções que o acompanham.

Utilização óptima da câmara

Limpeza
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• Não prima o monitor com uma força excessiva. Se o fizer, pode causar um mau 
funcionamento.

• Se a câmara ficar muito fria em locais frios, como estâncias de esqui ou locais em grandes 
altitudes, o desempenho do monitor pode diminuir temporariamente imediatamente após ligar 
esta unidade. Por exemplo, a imagem no monitor fica ligeiramente mais escura do que o 
habitual e aparecem imagens fantasma. Mantenha a câmara quente quando a usar num 
ambiente frio. O desempenho volta ao normal quando a temperatura interna aumentar.

• Não prima a lente com força excessiva.
• Não deixe a câmara com a lente virada para o sol. Isso pode dar origem a um mau 

funcionamento. Tenha também cuidado quando deixar a câmara no exterior ou perto de uma 
janela.

• Se houver água ou sujidade na lente, limpe-a com um pano suave e seco antes de tirar uma 
fotografia.

• Se a água for deixada no microfone ou orifício do altifalante, poderá gravar e reproduzir áudio 
fraco ou distorcido. Drene a água e use a câmara apenas após deixá-la secar durante algum 
tempo. (P17)

• Não pique o microfone e o altifalante com pontas afiadas. (pode danificar a película à prova de 
água no interior, o que pode danificar o desempenho da resistência à água.)

Acerca do Monitor/Visor

É utilizada uma tecnologia de alta precisão para criar o ecrã do monitor/visor. No 
entanto, poderão haver alguns pontos escuros ou claros (vermelhos, azuis ou 
verdes) no ecrã. Não se trata de um mau funcionamento. Apesar das peças do 
monitor/visor serem produzidas com uma tecnologia de precisão extremamente 
controlada, alguns pixéis podem estar inactivos ou sempre ligados. Os pontos 
não serão gravados nas imagens num cartão.

Acerca da lente, microfone e altifalante
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A bateria é uma bateria de ião de lítio recarregável. A sua capacidade de gerar 
energia baseia-se numa reacção química que acontece dentro dela. Esta reacção é 
susceptível à temperatura e à humidade ambiente e, se a temperatura for 
demasiado alta ou baixa, o tempo de funcionamento da bateria torna-se menor.

Retire sempre a bateria depois da utilização.
• Coloque a bateria retirada num saco de plástico e guarde ou transporte afastado de objectos 

metálicos (clipes, etc.).

Se deixar cair acidentalmente a bateria, verifique se a estrutura e os terminais desta 
não estão danificados.
• Se colocar uma bateria danificada na câmara, acabará por danificar a câmara.

Leve baterias extra carregadas quando sair.
• Tenha cuidado, pois o tempo de gravação pode diminuir em locais frios, como estâncias de 

esqui ou locais em altitudes elevadas.
• Quando for de viagem, não se esqueça de levar o adaptador AC (fornecido) e o cabo de 

ligação USB (fornecido), de modo a poder carregar a bateria no país para onde vai viajar.

Eliminação de baterias inutilizáveis.
• As baterias têm um tempo de vida limitado.
• Não atire as baterias para o fogo. Isso pode dar origem a uma explosão.

Não deixe que os terminais da bateria entrem em contacto com objectos de metal 
(como colares, grampos de cabelo, etc.).
• Isso pode dar origem a um curto-circuito ou a gerar calor que pode dar origem a queimaduras 

fortes se tocar na bateria.

• Se usar o adaptador AC (fornecido) perto de um rádio, a receção do rádio poderá ser 
perturbada.
Mantenha o adaptador AC (fornecido) afastado de rádios 1 m ou mais.

• O adaptador AC (fornecido) pode gerar sons vibrantes quando estiver a ser usado. No entanto, 
isto não é um mau funcionamento.

• Após a utilização, certifique-se que desliga o aparelho da alimentação da tomada.
(É consumida uma quantidade muito pequena de energia se a deixar ligada.)

Bateria

Adaptador AC (fornecido)
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Não deixe o cartão em locais sujeitos a altas temperaturas, em locais onde se gerem 
facilmente ondas electromagnéticas ou electricidade estática, ou à luz directa do sol.
Não dobre, nem deixe cair o cartão.
• O cartão pode ficar danificado ou o conteúdo gravado pode ser danificado ou apagado.
• Coloque o cartão numa caixa adequada ou no saco de armazenamento após a utilização e 

quando guardar ou transportar o cartão.
• Não permita que entre sujidade, pó ou água nos terminais na parte traseira do cartão e não 

toque nos terminais com os dedos.

Aviso para quando transferir o cartão de memória para outro lado ou quando o deitar fora
“Formatar” ou “apagar” usando a câmara ou um PC só irá modificar a informação 
de gestão do ficheiro e não apaga por completo os dados no cartão de memória.
Recomendamos que destrua fisicamente o cartão de memória, ou use um software 
de apagamento de dados de computador disponível comercialmente, para apagar 
por completo os dados no cartão de memória antes de o transferir para outro lado 
ou de o deitar fora.
A gestão dos dados no cartão de memória é da responsabilidade do utilizador.

Recomendamos que ative [Palavra-passe Wi-Fi] e [Bloq. função Wi-Fi] para proteger a 
informação pessoal. (P169, 170)

Desresponsabilização
• A informação, incluindo a informação pessoal, pode ser alterada ou desaparecer devido a 

operações erróneas, efeito de electricidade estática, acidente, mau funcionamento, reparação 
ou outros manuseamentos.
Por favor, tenha em conta que a Panasonic não se responsabiliza de modo algum por danos directos 
ou indirectos devido à alteração ou desaparecimento de informação ou informação pessoal.

Quando pedir para se proceder a uma reparação, transferência para outro lado, ou 
eliminação.
• Após fazer uma cópia da informação pessoal, apague sempre a informação, como informação 

pessoal e definições da ligação LAN sem fios que guardou na câmara, com [Repor def. Wi-Fi] (P137).
• Reinicie as configurações para proteger a informação pessoal. (P137)
• Retire o cartão de memória da câmara quando esta tiver de ser reparada.
• As configurações podem voltar às predefinições de fábrica quando a câmara é reparada.
• Por favor, contacte o seu revendedor ou a Panasonic, caso as operações apresentadas acima 

não sejam possíveis devido a um mau funcionamento.

Quando transferir para outro lado ou deitar fora o cartão de memória, consulte 
“Aviso para quando transferir o cartão de memória para outro lado ou quando o 
deitar fora”. (P196)
Quando carregar imagens num serviço WEB
• As imagens podem conter informação que pode ser usada para identificar pessoas, como 

títulos, datas de gravação e informação sobre o local. Quando carregar imagens para um 
serviço WEB, verifique cuidadosamente e só depois carregue.

Cartão

Acerca da informação pessoal
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• Guarde a bateria num local fresco e seco, com uma temperatura relativamente estável: 
(Temperatura recomendada: 15 oC a 25 oC, Humidade recomendada: 40%RH a 60%RH)

• Retire sempre a bateria e o cartão da câmara.
• Se a bateria for deixada na câmara, acaba por descarregar, mesmo que a câmara esteja 

desligada. Se a bateria continuar dentro da câmara, pode descarregar excessivamente e 
tornar-se inutilizável, mesmo que seja carregada.

• Quando guardar a bateria durante um longo período de tempo, recomendamos que a carregue 
uma vez por ano. Retire a bateria da câmara e guarde-a novamente quando ficar 
completamente descarregada.

• Recomendamos o armazenamento da câmara com um dessecante (gel de sílica) quando 
guardar a câmara num armário ou móvel.

• Se não utilizou a câmara durante um longo período de tempo, verifique todas as peças antes 
de tirar fotografias.

• Os dados gravados podem ficar danificados ou pode perdê-los, se a câmara ficar danificada, 
devido a um manuseamento inapropriado. A Panasonic não se responsabiliza por quaisquer 
danos sofridos devido à perda de dados gravados.

• Quando usar um tripé, certifique-se que este fica estável quando tem a câmara anexada.
• Pode não ser capaz de retirar o cartão ou a bateria quando utilizar um tripé ou pé simples.
• Certifique-se de que o parafuso no tripé ou pé simples não está num ângulo quando fixar ou 

retirar a câmara. Pode danificar o parafuso na câmara se fizer força excessiva quando o rodar. 
Além disso, a estrutura da câmara e a etiqueta das especificações pode ficar danificada ou 
riscada se a câmara for demasiado apertada ao tripé ou pé simples.

• Leia com atenção as instruções de funcionamento do tripé ou pé simples.

Quando não utilizar a câmara durante um longo período de tempo

Acerca dos dados de imagem

Acerca dos tripés e pés simples
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∫ Use a câmara como um dispositivo LAN sem fios
Quando usar equipamento ou sistemas informáticos que requeiram mais segurança do 
que os dispositivos LAN sem fios, certifique-se de que toma as medidas adequadas para 
os designs de segurança e defeitos dos sistemas usados. A Panasonic não se 
responsabiliza por quaisquer danos provenientes da utilização da câmara com quaisquer 
outros intuitos para além de dispositivo LAN sem fios.

∫ Pressupõe-se que a função Wi-Fi desta câmara seja usada nos países onde a 
câmara é vendida

Existe o risco da câmara violar as normas relativas a ondas de rádio se for usada noutros 
países para além daqueles onde a câmara é vendida, e a Panasonic não se 
responsabiliza por quaisquer violações.

∫ Existe o risco dos dados enviados e recebidos por ondas de rádio serem 
interceptados

Existe o risco dos dados enviados e recebidos por ondas de rádio serem interceptados 
por outra pessoa.

∫ Não use a câmara em áreas com campos magnéticos, electricidade estática ou 
interferências.

• Não use a câmara em áreas com campos magnéticos, electricidade estática ou interferências, 
como perto de microondas. Estes podem causar a interrupção das ondas de rádio.

• A utilização da câmara perto de dispositivos como microondas ou telemóveis que usem uma 
banda de rádio de 2,4 GHz podem causar uma diminuição no desempenho de ambos os 
aparelhos.

∫ Não ligue a uma rede sem fios que não esteja autorizado a utilizar
Quando a câmara utiliza a sua função Wi-Fi, as redes sem fios são obtidas 
automaticamente. Quando isto acontece, as redes sem fios que não tem autorização para 
usar (SSID¢) podem ser apresentadas. No entanto, não se tente ligar à rede, pois isso 
pode ser considerado um acesso sem autorização.
¢ SSID refere-se ao nome usado para identificar uma rede numa ligação LAN sem fios. Se o 

SSID coincidir com ambos os aparelhos, pode ser efectuada a transmissão.

Funções Wi-Fi
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• O logótipo SDXC é uma marca commercial da SD-3C, 
LLC.

• Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface 
e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas 
da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados 
Unidos e em outros países.

• Adobe é uma marca comercial ou registada da Adobe 
Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros 
países.

• Windows é uma marca comercial registada ou marca 
comercial da Microsoft Corporation nos Estados 
Unidos e/ou noutros países.

• Mac, OS X e macOS são marcas comerciais da Apple 
Inc. registadas nos EUA e noutros países.

• iPad, iPhone, iPod e iPod touch são marcas comerciais 
da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países.

• App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
• Android e Google Play são marcas comerciais ou 

registadas da Google Inc.
• O logótipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance®.
• O logótipo Wi-Fi Protected Setup™ é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi®” é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, e “WPA2™” são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance®.
• Este produto usa o “DynaFont” da DynaComware Corporation. DynaFont é uma marca 

registada da DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code é uma marca registada da DENSO WAVE INCORPORATED.
• Outros nomes de sistemas e produtos mencionados nestas instruções são normalmente as 

marcas registadas ou marcas comerciais dos fabricantes que desenvolveram o sistema ou 
produto em questão.

Este produto é licenciado sob a licença do conjunto de patentes AVC para uso pessoal por 
parte de um consumidor ou outros usos em que não haja remuneração para (i) codificar vídeo 
em conformidade com o Padrão AVC (“AVC Video”) e/ou (ii) descodificar AVC Video que foi 
codificado por um consumidor numa atividade pessoal e/ou foi obtida de um fornecedor de 
vídeo com licença para fornecer AVC Video. Não será dada ou implicada qualquer licença 
para qualquer outro uso. Pode obter mais informações a partir da MPEG LA, L.L.C. 
Consulte http://www.mpegla.com
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Eliminação de Equipamentos Usados e Baterias
Apenas para a União Europeia e países com sistemas de reciclagem

Estes símbolos nos produtos, embalagens, e/ou documentos que os 
acompanham indicam que os produtos elétricos e eletrónicos e as 
baterias usados não podem ser misturados com os resíduos urbanos 
indiferenciados.
Para um tratamento adequado, reutilização e reciclagem de produtos e 
baterias usados, solicitamos que os coloque em pontos de recolha 
próprios, em conformidade com a respetiva legislação nacional.
Ao eliminar estes produtos corretamente estará a ajudar a poupar 
recursos valiosos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos 
sobre o ambiente e a saúde humana.
Para mais informações acerca da recolha e reciclagem, por favor 
contacte a sua autarquia local.
De acordo com a legislação nacional podem ser aplicadas 
contraordenações pela eliminação incorreta destes resíduos.
Nota para o símbolo da bateria (símbolo na parte inferior):
Este símbolo pode ser utilizado conjuntamente com um símbolo 
químico. Neste caso estará em conformidade com o estabelecido na 
Diretiva referente aos produtos químicos em causa.
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