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 Pt Funções disponíveis com a versão de fi rmware "C" 1.40
Este guia descreve as novas funções disponíveis com a última versão de 

fi rmware da câmara (versão de fi rmware "C" 1.40).

Para ver a versão de fi rmware da câmara ou atualizar o fi rmware da câma-

ra, selecione Versão de fi rmware no menu de confi guração. O fi rmware 

mais recente para a D5 está disponível para download a partir do Centro 

de Transferências da Nikon.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Seleção de bandaSeleção de banda
Os utilizadores podem agora escolher a banda (2,4 GHz ou 5 GHz) para o 

SSID selecionado ao conectarem a uma rede sem fi os através de um trans-

missor sem fi os WT-6 ou WT-5 montado na D5. Para ligar a redes que ope-

rem em bandas selecionadas:

1 No menu de confi guração, vá para Rede  > 
Opções  > Banda de frequências do router e 
escolha uma banda de frequências do router.
• Selecione 2,4 GHz ou 5 GHz para ligar apenas 

a redes que operem na banda selecionada.

• Selecione 2,4 GHz/5 GHz para ligar a redes 

que operem numa das bandas.

2 No menu de confi guração, vá para Rede  > 
Defi nições de rede e selecione Criar perfi l.

3 Selecione Assistente de ligação.

4 Escolha um tipo de ligação e dê um nome ao 
perfi l.

5 Quando lhe for solicitado que escolha um 
método de ligação, selecione Procurar a 
rede sem fi os.
• A câmara procura redes ativas nas proximi-

dades e lista os seus SSID.

• Apenas redes que operem na banda ou ban-

das escolhidas para Banda de frequências 
do router serão listadas. A banda é listada a 

seguir ao SSID da rede.

• Se selecionar 2,4 GHz/5 GHz ao ligar-se através de routers sem fi os 

que operem em ambas as bandas, a câmara lista os SSID na banda 

ou bandas detetadas pelo transmissor sem fi os.

6 Siga as instruções no ecrã.
• A câmara pode ligar-se à rede selecionada 

quando a confi guração estiver concluída.

• A banda para a rede atual aparece no ecrã 

Rede assim que for estabelecida uma ligação.

 D O WT-5D (disponível apenas em regiões limitadas)

O transmissor sem fi os WT-5D não suporta a banda dos 5 GHz. As redes que operam 
na banda dos 5 GHz não são listadas quando 2,4 GHz/5 GHz ou 5 GHz estiver sele-
cionado para Banda de frequências do router.



Cartões de memória suportadosCartões de memória suportados
Os modelos que suportam cartões de memória XQD podem agora tam-

bém ser usados com cartões de memória CFexpress.

• CFexpress é uma marca comercial da CompactFlash Association nos Es-

tados Unidos e em outros países.

• NVM Express é uma marca comercial da NVM Express Inc. nos Estados 

Unidos e em outros países.

• Para obter informações sobre a licença do software de código aberto 

incluído no driver NVM Express da câmara, consulte “BSD License (NVM 

Express Driver)”.

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf


