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Introdução

Obrigado por ter adquirido a câmara Nikon F6.
Familiarize-se com a câmara F6 e leia este manual atentamente antes de
começar a utilizá-la. Recomenda-se que tenha o manual sempre à mão.

Principais características da F6:
• SO novo e exclusivo sistema de sensor de focagem automática de

11 zonas da Nikon (Multi-CAM2000), incluindo 9 sensores combinados,
obtém um desempenho superior no disparo contínuo a alta velocidade e
permite uma focagem nítida até mesmo em temas que se movem de
forma irregular.

• A Medição matricial da cor 3D exclusiva com um sensor RGB de 1.005
pixels proporciona uma exposição correcta em diversas situações de
fotografia.

• A lista de menus no painel LCD de grande dimensão na parte de trás da
câmara apresenta várias definições, tais como, definições personalizadas
que apresentam combinações personalizadas de várias funções/modos e
dois botões rotativos de comandos e um multisselector que disponibilizam
o acesso a funções mais versáteis.

• Vários sistemas de acessórios incluindo objectivas interpermutáveis. A
respectiva utilização com um flash Nikon opcional que apresenta o
Sistema de iluminação criativa, permite obter novos níveis de
desempenho do flash, incluindo i-TTL, Sincronização de alta velocidade
Auto FP e Iluminação avançada sem fios.

• Os dados de fotografia como, por exemplo, a velocidade de obturador, a
abertura ou a distância focal da objectiva podem ser armazenados na
câmara e guardados num cartão de memória CompactFlash™ (CF) (com o
leitor de dados MV-1 opcional).

Acessórios fornecidos

Tampa do 
corpo ( 21)

Duas pilhas de lítio
de 3V ( 16)

Correia*

Correia de ligação* A correia não é fornecida nos Estados Unidos nem
no Canadá.
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• Tirar fotografias de prova 
Antes de tirar fotografias em ocasiões importantes (por exemplo, um casamento
ou antes de levar a câmara consigo numa viagem), tire algumas fotografias de
prova de modo a certificar-se de que a câmara está a funcionar normalmente.
A Nikon não será considerada responsável por danos ou perdas que possam
resultar de uma avaria da câmara.

• Efectuar a revisão à câmara regularmente na Nikon
A Nikon recomenda que a revisão da câmara seja efectuada por um distribuidor
ou serviço técnico autorizado, no mínimo, de dois em dois anos.

• Utilizar a câmara correctamente
O desempenho da Nikon F6 foi optimizado tendo em vista a utilização de
acessórios da marca Nikon. É possível que os acessórios de outros fabricantes não
cumpram os critérios da Nikon relativamente a especificações, pelo que os
acessórios que não se encontrem em conformidade com estes requisitos poderiam
danificar os componentes da F6. A Nikon não pode garantir o desempenho da F6
quando utilizada com acessórios que não sejam da marca Nikon.

Marcas utilizadas neste manual
Este ícone indica avisos, informações que devem ser lidas antes da utilização
para evitar danos na câmara.

Este ícone indica notas, informações que devem ser lidas antes da utilização da
câmara.

Este ícone indica sugestões, afirmações adicionais que podem ser úteis ao
utilizar a câmara.

Este ícone indica que existem mais informações disponíveis noutra secção do
manual.

CSM 00: Este ícone indica definições que podem ser optimizadas a partir do menu
de definições personalizadas.

Aprendizagem contínua
No âmbito do empenho em uma aprendizagem contínua por parte da Nikon, tendo em vista o
acompanhamento do suporte de produtos e educação, encontram-se disponíveis informações
constantemente actualizadas nos seguintes sites:
• Para utilizadores nos Estados Unidos: http://www.nikonusa.com/
• Para utilizadores na Europa: http://www.europe-nikon.com/support
• Para utilizadores na Ásia, Oceânia, Médio Oriente e África: http://www.nikon-asia.com/
Visite estes sites para manter-se actualizado com as informações mais recentes sobre produtos,
sugestões, respostas a perguntas mais frequentes (FAQ) e conselhos gerais sobre fotografia.
É possível encontrar informações adicionais junto do representante Nikon da sua área. Consulte
o URL abaixo para obter informações de contacto:
http://www.nikon-image.com/eng/
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Nomenclatura/Controlos

• Corpo da câmara
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1 Comando para desactivar o bloqueio do
selector do sistema de medição .....x 26, 62

2 Controlo de ajuste de dioptrias ............x 81
3 Selector do sistema de medição.....x 26, 62
4 Painel LCD superior................................x 8
5 Botão de modo de exposição ...x 26, 64-71
6 Orifício da correia da câmara
7 Botão de compensação da exposição...x 74
8 Botão de disparo do obturador ............x 18
9 Interruptor de energia....................x 26, 19
!p Disco de controlo secundário..........x 12-13
!q Botão de pré-visualização da profundidade

de campo.............................................x 83
!w Manivela de rebobinagem da película..x 47
!e Botão de rebobinagem da película

................................................x 22, 32, 47
!r Indicador LED do temporizador automático

............................................................x 82
!t Comando para desactivar o bloqueio do

selector do modo de avanço da película
..........................................x 22, 45, 82, 84

!y Terminal de sincronização ..................x 156
!u Terminal de 10 pinos..........................x 171
!i Tampa dos terminais
!o Botão para desbloquear a objectiva .....x 20
@p Selector do modo de focagem.......x 48, 61
@q Botão de funções ..............x 108, 146, 152
@w Encaixe para tripé ..............................x 187
@e Botão para desbloquear o suporte de 

bateria .................................................x 16

@r Encaixe para acessórios ......................x 156
@t Alavanca do obturador da ocular...x 81, 82
@y Selector do modo de avanço da 

película ....................................x 22, 45, 84
@u Botão de “bracketing” automático da 

exposição.............................................x 75
Botão de rebobinagem (R2) .................x 46

@i Botão de bloqueio de comandos ...x 67, 69
@o Janela de confirmação de película........x 23
#p Painel LCD traseiro ...............................x 10
#q Botão MENU..........................x 11, 88, 147
#w Botão de velocidade de película (ISO)...x 44
#e Ocular DK-17 .......................................x 81
#r Botão AE/AF-L (Bloqueio de exposição

automática/focagem automática)..x 58, 72,
99

#t Botão de início de AF ....................x 49, 95
#y Disco de controlo principal..............x 12-13
#u Multisselector.......................................x 14
#i Alavanca de bloqueio do multisselector

................................................x 24, 51, 88
#o Selector do modo de zona AF .x 24, 50, 52
$p Tampa do botão de rebobinagem de

película (R1) .........................................x 46
$q Botão de rebobinagem (R1) .................x 46
$w Botão INFO ........................x 122, 145, 147
$e Botão do modo de sincronização do 

flash...................................................x 157
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Nomenclatura/Controlos – continuação

• Painel LCD superior

1 Bloqueio da velocidade de 
obturação.................................x 67

2 Velocidade de obturação
....................................x 66, 70, 80

3 Paragem da abertura..........x 21, 40
4 Bloqueio da abertura ................x 69
5 Abertura.............................x 68, 70
6 Velocidade de sincronização ...x 104
7 Modo de exposição.......x 26, 64-71
8 “Bracketing” automático da 

exposição .................................x 75
9 Programa flexível ......................x 64

!p Compensação da exposição......x 74
!q Carga das pilhas .......................x 19
!w Valor de compensação da exposição

................................................x 74
!e Indicador de exposições analógico e

electrónico................................x 71
Valor de compensação da exposição
................................................x 74
Estado do “bracketing” automático
da exposição ............................x 75

!r Contador de fotogramas ..........x 22
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• Ecrã do visor

1 Círculo de referência de 12mm de
diâmetro da zona de medição com
ponderação central...................x 63

2 Zona de focagem (marcas de
focagem) .................................x 50
Zona de medição localizada......x 63

3 Indicador de exposições analógico e
electrónico................................x 71
Valor de compensação da exposição
................................................x 74
Estado do “bracketing” automático
da exposição ............................x 75

4 Compensação da exposição......x 74
5 “Bracketing” automático da

exposição .................................x 75
6 Bloqueio automático da exposição

................................................x 72
7 Bloqueio da velocidade de 

obturação.................................x 67

8 Bloqueio da abertura ................x 69
9 Indicadores de focagem......x 28, 29
!p Sistema de medição ...........x 26, 62
!q Bloqueio FV ............................x 152
!w Modo de exposição.......x 26, 64-71
!e Velocidade de sincronização ...x 104
!r Velocidade de obturação

....................................x 66, 70, 80
!t Paragem da abertura..........x 21, 40
!y Abertura.............................x 68, 70
!u Exposição múltipla..................x 138
!i Carga das pilhas .......................x 19
!o Contador de fotogramas ..........x 22

Valor de compensação da exposição
................................................x 74

@p Luz de carga total do flash .....x 156

6 7 8
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Nomenclatura/Controlos – continuação

• Painel LCD traseiro (ecrãs de dados de fotografia)
• Por predefinição, os dados de fotografia são apresentados no modo normal.

É possível alterar as definições para ecrã detalhado ou ecrã grande seleccionando
“Detailed” ou “Large” na definição personalizada “d7: Rear panel info” (x 103).
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Ecrã grande

1 ISO...................................................x 44
2 Velocidade da película......................x 44
3 DX ...................................................x 23
4 Incrementos EV no “bracketing”

automático da exposição..................x 75
5 “Bracketing” automático da exposição

........................................................x 75
6 Modo de sincronização do flash.....x 157
7 Estado do “bracketing” automático da

exposição .........................................x 75
8 Exposições múltiplas.......................x 138
9 Número de fotografias em exposição 

múltipla..........................................x 138
!p Impressão de dados ...............x 128, 133
!q Definição personalizada ...................x 91
!w Zona de focagem.............................x 50
!e Modo AF Servo ................................x 48
!r Número da objectiva ......................x 145
!t Velocidade de obturação......x 66, 70, 80
!y Abertura ....................................x 68, 70
!u Compensação da exposição .............x 74
!i Valor de compensação da exposição x 74
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• Painel LCD traseiro (ecrãs de menu)

• Menu de definições personalizadas (x 90)

• Menu de configuração (x 111)

• Menu de fotografia (x 125)

• Objectiva sem CPU (x 144)

• Idioma (x 34)

• Pressione o botão menu (se forem apresentados os dados de fotografia) para
apresentar o menu. Os dados de fotografia são apresentados pressionando
novamente o botão MENU.

• Estão disponíveis cinco tipos de menu na F6: Definição personalizada,
Configuração, Fotografia, Objectiva sem CPU e Idioma.
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Nomenclatura/Controlos – continuação

• Discos de controlo e botões de operação
• Os discos de controlo principal e secundário da F6 podem ser utilizados de forma

isolada ou podem ser combinados com outros botões para seleccionar e definir
várias funções e modos.

• Película
• Definir a velocidade da película ISO (x 44)

• Exposição
• Seleccionar o modo de exposição (x 26, 64-71)

• Executar o programa flexível no modo de exposição automático
programado (x 64)

• Definir a velocidade do obturador no modo de exposição manual
ou automático com prioridade ao obturador*1 (x 66, 70)

• Definir a abertura no modo de exposição manual ou automático
com prioridade à abertura*1 (x 68, 70)

Disco de controlo secundário

Disco de controlo principal
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• Bloquear/desbloquear a velocidade do
obturador*1 (x 67, 70)

• Bloquear/desbloquear abertura*1 (x 69, 70)

• Definir o valor de compensação de exposição*2

(x 74)

• Definir o número de fotografias no “bracketing”
automático da exposição*3 (x 75)

• Definir o valor de compensação EV no
“bracketing” automático da exposição*3 (x 75)

• Flash
• Seleccionar o modo de sincronização do flash

(x 157)

*1 CSM f4: É possível definir a velocidade do obturador para que seja alterada
utilizando o disco de controlo secundário e a abertura utilizando o disco
de controlo principal (x 109).

*2 CSM b3: É possível definir a compensação de exposição para ser activada
utilizando o disco de controlo principal ou o secundário sem ser necessário
pressionar o botão de compensação de exposição (x 97).

*3 CSM e8: É possível definir o “bracketing” automático da exposição para
ser activado/desactivado utilizando o disco de controlo principal ao passo
que o disco de controlo secundário pode ser utilizado para seleccionar o
número de fotografias e o valor de compensação EV (x 106).

13
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Nomenclatura/Controlos – continuação

• Multisselector
• Utilize o multisselector para seleccionar a zona de focagem

(x 50), trabalhar com o menu (x 88) ou apresentar os dados
de fotografia (x 122).

• Quando a opção “Activate meter” estiver seleccionada na
definição personalizada “f2: Multi selector”, é possível activar o
medidor de exposição utilizando o multisselector (quando o
medidor de exposição estiver desactivado) (x 107). (Em
alternativa, se a opção “Initiate AF” for seleccionada, é possível
activar a focagem automática)

• Selecção da zona de focagem

P (Cima) : Seleccionar a zona de focagem superior ou o grupo de zonas de
focagem*1

{ (Baixo) : Seleccionar a zona de focagem inferior ou o grupo de zonas de
focagem*1

> (Direita) : Seleccionar a zona de focagem direita ou o grupo de zonas de focagem*1

< (Esquerda) : Seleccionar a zona de focagem esquerda ou o grupo de zonas de
focagem*1

U (Centro) : Seleccionar a zona de focagem central ou o grupo de zonas de
focagem*2

• Utilização do menu

P (Cima) : Seleccionar o item de opção ou definir a opção (por ex.: número*3)
{ (Baixo) : Seleccionar o item de opção ou definir a opção (por ex.: número*3)
> (Direita) : Definir a selecção ou avançar para a página seguinte*3

< (Esquerda) : Cancelar a selecção ou retroceder uma página*3

U (Centro) : Definir ou avançar para a página seguinte*3

• Ecrã de dados de fotografia

P (Cima) : Visualizar número da película ou dados do fotograma
{ (Baixo) : Visualizar número da película ou dados do fotograma
> (Direita) : Definir o número da película ou regressar ao ecrã de selecção do número

da película
< (Esquerda) : Regressar ao ecrã de dados de fotografia ou ao ecrã de selecção do

número da película

*1 CSM a6: É possível definir a posição da zona de focagem para que seja alterada
de forma contínua na mesma direcção na horizontal ou na vertical. Ao utilizar
esta opção, é possível alternar a zona de focagem para a posição oposta sem ser
necessário pressionar a posição oposta no multisselector (x 96).

*2 CSM f1: É possível definir a zona de focagem seleccionada para que seja
destacada ao pressionar o centro do multisselector. Além disso, é possível
cancelar qualquer operação quando o centro do multisselector é pressionado
(x 107).

*3 CSM f4: Também é possível activar a utilização do menu com os discos de

14
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Objectiva encaixada Nikkor AF tipo G/D x 20

Velocidade da película s x 23

Modo de avanço 
da película S (Fotograma único) x 22

Modo de focagem S (AF Servo único) x 24

Modo de zona AF g (AF de zona única) x 24

Medição da exposição ” (Medição matricial da cor 3D) x 26

Modo de exposição ¡ (Automático programado) x 26

Definição personalizada Definições iniciais (predefinição) x 90

Os modos/funções de fotografia descritos nesta secção
são os seguintes:
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1. Instalar pilhas

Utilize duas pilhas de lítio do tipo CR123A de 3V.

1 Desligue o interruptor e, em seguida, rode o
botão de desbloqueio do suporte de pilhas
(MS-41) na direcção do ícone ◊ para
desbloquear o fecho.
• Ao substituir as pilhas, certifique-se de que

desliga o interruptor e de que substitui ambas
as pilhas simultaneamente. Utilize sempre
pilhas novas do mesmo tipo e da mesma
marca.

2 Remova o suporte de pilhas e insira as duas
pilhas de lítio de 3V com as extremidades
“+” e “–” colocadas conforme indicado no
suporte de pilhas.
• A colocação incorrecta dos pólos das pilhas

+ e – pode danificar a câmara.

3 Coloque novamente o suporte de pilhas no
compartimento de pilhas e rode o botão de
desbloqueio do suporte de pilhas na
direcção oposta ao ícone ◊ para bloquear o
suporte.
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Nota sobre como armazenar pilhas
Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. No caso de ingestão acidental
consulte imediatamente um médico. (Para “Notas sobre as pilhas”, x 174.)

Pilhas de reserva
A F6 está equipada com uma bateria de reserva incorporada para o relógio da
câmara. O carregamento demora aproximadamente 48 horas quando a pilha de lítio
de 3 V ou a unidade de alimentação múltipla MB-40 (x 166) opcional estiverem a
fornecer energia à F6. Quando a bateria incorporada está totalmente carregada,
fornece energia ao relógio da F6 durante cerca de 4 meses.

Quando o relógio incorporado da câmara tiver sido reiniciado
Quando não é fornecida energia durante um período prolongado
ou quando as pilhas são instaladas, pela primeira vez, e a
alimentação é ligada, é possível que seja apresentada a mensagem
“CLOCK HAS BEEN RESET. Set time and date.” no painel LCD
traseiro (o ecrã regressa ao modo normal quando qualquer dos
discos de controlo da F6 é utilizado). Neste caso, defina a data e
hora (x 35).
• Geralmente a câmara funciona sem ser necessário definir a data e hora, no

entanto, não é possível registar os dados de fotografia (data e hora) (x 112) nem
imprimi-los (dia/hora/minutos, data e hora) (x 126) correctamente e a
temporização de intervalos (x 140) não pode ser executada correctamente.

• Se o interruptor da câmara for ligado após a perda de dados do relógio, a data e
hora são iniciadas às 0 horas e 0 minutos do dia 31 de Janeiro de 2004. Caso a
data e hora não sejam definidas, os dados do relógio perdem-se sempre que o
interruptor for desligado.

Para obter o número de rolos que pode ser tirado com pilhas novas,
consulte a página 185.

Fonte de alimentação diferente das pilhas de lítio do tipo CR123A
de 3V

É possível utilizar oito pilhas de tipo AA ou pilhas de iões de lítio recarregáveis
opcionais EN-EL4 (com tampa do compartimento da pilha BL-3 opcional) para
alimentar a F6 com uma unidade de alimentação múltipla MB-40 (x 166) opcional
encaixada.

Recomenda-se que transporte consigo pilhas sobresselentes, especial-
mente quando estiver a viajar.
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2. Verificar carga das pilhas

É possível verificar a carga das pilhas no painel LCD superior e no
visor.

1 Ligue o interruptor e confirme a carga das
pilhas na indicação N.
• Se for apresentado N, a carga das pilhas é

suficiente. Se for apresentada qualquer outra
indicação, consulte a tabela na página que se
segue.

• Quando o interruptor for ligado, o medidor de
exposição é ligado.

Painel LCD superior

Visor

• Funcionamento do botão de disparo do obturador e medidor de exposição

CSM c4: É possível alterar a duração antes de o medidor ser automaticamente
desactivado (x 100).

• Alguns indicadores existentes nos painéis LCD superior
e traseiro e todos os indicadores no visor são
desactivados decorridos aproximadamente 8 segundos,
se o interruptor estiver ligado e não for executada
qualquer operação (medidor de exposição desactivado).
Para reactivar os indicadores (medidor de exposição
activado), pressione ligeiramente o botão de disparo do
obturador.

• A mensagem “F6 Nikon” é apresentada no painel LCD
traseiro quando o medidor de exposição está
desactivado nas seguintes condições:
- Velocidade da película: s
- Modo de zona AF: g (AF de zona única)
- Zona de focagem: centro
- Modo de exposição: ¡ (Automático programado)
- Compensação da exposição: 00 (sem compensação)
- “Bracketing” automático da exposição: sem definição
- Impressão de dados sem definição (tudo desactivado)
- Modo de sincronização do flash: Sincronização de

cortina dianteira
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Estado das pilhas

Carga das pilhas suficiente.

A carga das pilhas começou a esgotar-se.

As pilhas estão quase esgotadas. Mantenha
um conjunto novo preparado. 

As pilhas estão esgotadas. Substitua as pilhas.
(O obturador bloqueia-se e o painel LCD
traseiro desliga-se.)

Painel LCD Visor (Medidor 
superior da câmara ligado)

(constante) (constante)

(constante) (constante)

(constante) (constante)

(intermitente) (intermitente)

Indicações e estado da pilha
As indicações das pilhas e o estado de carga das pilhas correspondente são os
seguintes:

• A duração da pilha depende da marca da pilha e das temperaturas. A indicação de
carga de pilha fraca M é apresentada ou pisca com relativa antecedência a
temperaturas baixas. No entanto, é possível que a carga das pilhas recupere e a
indicação regresse a ˜ ou N quando a temperatura regressar ao normal.

Indicações quando a câmara está desligada
Quando o interruptor está desligado (com pilhas
instaladas), apenas é apresentado o contador de
fotogramas
no painel LCD superior.

Para definir o idioma e a data, consulte as páginas 34 e 35.

• Defina o idioma (x 34) das indicações no painel LCD traseiro. Para além do inglês
estão disponíveis o alemão, espanhol, francês, chinês (simplificado) e japonês.

• Defina a data e hora (x 35) de registo/impressão de dados de fotografia
(x 112/126) ou de fotografia com temporizador de intervalos (x 140).
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3. Montar uma objectiva

A Nikon recomenda a utilização de objectivas com CPU de tipo G ou
D de modo a tirar total partido das funcionalidades disponibilizadas
pela câmara.

1 Desligar o interruptor

• Desligue o interruptor antes de montar ou
desmontar objectivas.

2 Montar a objectiva no corpo da câmara.

• Coloque a objectiva no encaixe de baioneta da
câmara de modo a que as marcas de
montagem na objectiva e no corpo da câmara
fiquem alinhadas e, em seguida, rode a
objectiva no sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio até que esta fique bloqueada no
respectivo local.

• Certifique-se de que não toca no botão para
desbloquear a objectiva.

3 Bloquear a abertura na definição mínima.

• Se tiver uma objectiva Nikkor com CPU que
não seja do tipo G, defina a objectiva para a
respectiva abertura mínima (f/stop mín) e
bloqueie a mesma. Se tiver uma objectiva
Nikkor com CPU que não seja do tipo G que
não esteja definida para a respectiva abertura
mínima e se o interruptor estiver ligado, ƒEE
vai piscar no painel LCD superior, não sendo
possível activar o visor nem o obturador.

• As objectivas Nikkor de tipo G não possuem
um anel de aberturas. Ao contrário de outras
lentes Nikkor com CPU, não é necessário que a
abertura apresente as definições mínimas.

As objectivas Nikkor com
CPU possuem contactos

CPU

Objectiva Nikkor tipo DObjectiva Nikkor tipo G
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• Desligue o interruptor, mantenha pressionado o
botão para libertar a objectiva Å e, em seguida,
rode a objectiva no sentido dos ponteiros do
relógio Í.

1

2

Montar/desmontar a objectiva
• Certifique-se de que desliga o interruptor antes de montar/desmontar a objectiva.
• Evite a luz directa do sol ao montar/desmontar a objectiva.

Quando a câmara fica exposta sem uma objectiva
Se deixar a câmara exposta sem uma objectiva encaixada, certifique-se de que
encaixa a tampa do corpo (x 4) ou a tampa do corpo opcional BF-1A. (Não é
possível utilizar a tampa do corpo BF-1.)

Para obter detalhes sobre compatibilidade de objectivas, consulte a
página 38.

Objectivas Nikkor sem CPU
Com uma objectiva Nikkor sem CPU encaixada, a indicação de abertura mostra o
número de incrementos EV a partir da abertura máxima (ex: ∂2: dois incrementos a
partir da abertura máxima). No entanto, ao especificar a distância focal e a abertura
máxima utilizando a “especificação de dados da objectiva” (x 144), é possível
utilizar as funções disponíveis com uma objectiva com CPU, tais como a indicação de
abertura ou a medição matricial da cor. As objectivas sem Al não podem ser
encaixadas sem haver modificação, consulte a página 41 antes de encaixar uma
objectiva sem Al.

• Desmontar a objectiva
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4. Carregar película e definir o modo de avanço

1 Coloque o interruptor na posição ligado e
levante o botão de rebobinagem da
película. A parte de trás da câmara será
aberta.

2 Insira a película e puxe para fora as guias
de película até à marca de índice vermelha.
• O cartucho da película pode ser carregado com

facilidade se for inserido pela parte de cima.
• Certifique-se de que insere o cartucho da

película na totalidade.
• Certifique-se de que alinha as guias de película

com a marca de índice vermelha, caso as guias
de película não estejam correctamente
alinhadas com a marca de índice (se estiverem
antes ou depois da marca), é possível que a
película não seja carregada correctamente.

• Mantenha pressionado o cartucho da película e
certifique-se de que a película se encontra
correctamente posicionada sem haver folga.

3 Pressione o botão de rebobinagem da
película até à respectiva posição original e
feche cuidadosamente a parte de trás da
câmara até que bloqueie. A película avança
automaticamente para o primeiro
fotograma.
• Quando for apresentado um 1 no painel LCD

superior, significa que a película avançou para o
primeiro fotograma.

• Se Err e E forem apresentados a piscar no
painel LCD superior e no visor e a mensagem
“FILM LOAD ERROR” for apresentada no painel
LCD traseiro, a película não foi instalada
correctamente. Abra novamente a câmara e
volte a carregar a película.

4 Defina o selector do modo de avanço da
película para S (fotografia de fotograma
único) pressionando em simultâneo o
comando para desactivar o bloqueio de
selecção do modo de avanço de película.
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Carregar/remover a película
• Quando carregar a película pela primeira vez, remova a tampa

protectora da cortina do obturador.
• As cortinas do obturador são muito finas. Não toque nas

cortinas do obturador com o dedo nem com as guias de
película.

• Evite a luz solar directa ao substituir as películas.

Folga da película
Não rode a manivela de rebobinagem da película para reduzir a folga da película,
uma vez que a extremidade da película pode soltar-se, deixando esta de avançar da
forma correcta. Também é possível que danifique a cortina do obturador.

Película com codificação DX
Quando a velocidade da película da câmara está
definida para s e a película com codificação s
está carregada, a velocidade da película é definida
automaticamente (ISO 25-5000). Quando uma
película sem codificação s é carregada com a
velocidade da película da câmara definida para s,
Err é apresentado a piscar no ecrã LCD superior e no visor e a mensagem “DX ERR” é
apresentada no painel LCD traseiro, o obturador bloqueia-se. Neste caso, defina
manualmente a velocidade da película (x 44).

É possível verificar o número de exposições existente no rolo da película
através da janela de confirmação do cartucho da película.

Botão de rebobinagem da película
Não existe um bloqueio para o botão de rebobinagem da película nesta câmara.
Certifique-se de que não abre acidentalmente a parte de trás da câmara.

Para obter detalhes sobre o modo de avanço da película, consulte a
página 45.

CSM d1: É possível definir a câmara para que avance automaticamente a
película para o primeiro fotograma pressionando o botão de disparo do
obturador (x 101).

ISO
(velocidade
da película)

Marca DX
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5. Definir o modo de focagem, o modo 
de zona AF e a zona de focagem

3 Rode a alavanca de bloqueio do multis-
selector para desbloquear o fecho e
seleccione a zona de focagem central com o
multisselector.
• Pressione ligeiramente o botão de disparo do

obturador e pressione o multisselector para
cima/baixo/direita/esquerda para mudar a zona
de focagem para a direcção pretendida.
(Pressione o centro do multisselector para
seleccionar o centro da zona de focagem.)

• A zona de focagem seleccionada é destacada
no painel LCD traseiro (no ecrã normal e no
ecrã detalhado) e indicada a vermelho no visor.

1 Defina o selector do modo de focagem para
S (AF Servo único).
• Certifique-se de que o selector do modo de

focagem encaixa correctamente na respectiva
posição.

2 Defina o selector do modo de zona AF
para g.
• No modo AF de zona única, é possível

seleccionar a zona de focagem pretendida
entre 11 opções possíveis (x 52).

No ecrã normal
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Modo de focagem definido para S ou C
Não tente rodar o anel de focagem da objectiva manualmente enquanto o modo de
focagem estiver definido para S ou C, a menos que se trate de uma objectiva Nikkor
AF de tipo AF-S ou AF-I e que esteja definida para o modo M/A.

Em situações em que a focagem automática não funcione conforme
esperado, consulte a página 60.

Características dos modos de zona AF
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Modo de zona AF

g
Modo AF de
zona única

h
Modo AF 
dinâmico

f
Modo AF dinâmico

de grupo

j
Modo AF dinâmico

com prioridade
ao tema mais próximo

Característica

A focagem é obtida na zona de focagem
seleccionada entre 11 opções possíveis.

Designe o sensor primário (o primeiro a detectar
o tema), em seguida, se o tema detectado se
mover, o modo AF dinâmico muda
automaticamente para o sensor seguinte que
detecte o tema, seguindo-se a alternância entre
uma sucessão de sensores à medida que o tema
se mover num grupo.

É possível seleccionar um grupo de zonas de
focagem vizinhas nas zonas do centro, superior,
inferior, esquerda e direita do fotograma. O
Modo AF dinâmico de grupo mantém
automaticamente a focagem no tema localizado
mais próximo de uma das zonas de focagem de
um grupo.

Selecciona automaticamente uma de 11 zonas
de focagem na qual esteja localizado o tema
mais próximo. Se o tema se deslocar da zona de
focagem seleccionada, a câmara foca
automaticamente o tema com base nos dados de
outras zonas de focagem.

Para obter detalhes relativamente ao modo de focagem, zona de
focagem e modo de zona de focagem AF, consulte as páginas 48-61.

25
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6. Definir modo de medição e modo de exposição

Defina o sistema de medição para ” (Medição matricial da cor 3D) e
o modo de exposição para ¡ (automático programado).

1 Defina o selector do sistema de medição
para ” (medição matricial) enquanto
pressiona simultaneamente o comando para
desactivar o bloqueio de selecção do
sistema de medição.
• A indicação de medição matricial q é

apresentada no visor.
• Os dados de exposição do sensor RGB de

1.005 pixels, bem como o brilho da cena,
contraste, distância do tema (Informações
sobre a distância) e as cores da cena são tidos
em conta de modo a fornecer uma exposição
precisa na Medição matricial da cor 3D (x

2 Rode o disco de controlo principal enquanto
pressiona simultaneamente o botão do
modo de exposição para definir o modo de
exposição para ¡ (automático programado).
• Quando o botão de disparo do obturador é

pressionado ligeiramente, é apresentada a
abertura e a velocidade correcta do obturador
(conforme determinado automaticamente pela
câmara) no painel LCD superior e traseiro (no
ecrã grande e no ecrã detalhado) e no visor.
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Símbolo Modo de exposição

¡ Automático
programado P.
64

™ Automático com
prioridade ao
obturador P. 66

£ Automático com
prioridade à
abertura P. 68

¢ Manual P. 70

Situações de fotografia

A câmara controla a abertura e a velocidade do
obturador automaticamente, permitindo que defina,
por exemplo, o programa flexível (x 64) ou a
compensação da exposição (x 74).

O utilizador define a velocidade do obturador
pretendida e a câmara selecciona a abertura correcta.
Permite fixar o movimento de um tema em movimento
utilizando uma velocidade do obturador mais rápida ou
desfocar o tema utilizando uma velocidade mais lenta.

O utilizador define a abertura pretendida e a câmara
selecciona a velocidade do obturador correcta. Este
procedimento permite determinar a profundidade da
zona que está a ser focada (x 164), logo é possível
optar entre serem os temas que estão próximos a
terem focagem nítida ou então os distantes ou se deve
ser o primeiro plano ou o segundo plano a estar
desfocado.

A abertura e a velocidade do obturador são definidas
manualmente. Também é possível seleccionar a
exposição de longa duração (Bulb).

Características dos modos de exposição

Sistemas de medição
Uma vez que o brilho e a sensibilidade da película determinam a combinação
adequada da abertura e velocidade do obturador para uma exposição correcta, o
sistema de medição do brilho do tema torna-se muito importante.
A F6 fornece três sistemas de medição. Com a medição matricial (x 62), os dados
de brilho são detectados utilizando o sensor matricial de 1.005 pixels. Com a
medição com ponderação central (x 63), o brilho é detectado na zona central do
visor. Com a medição localizada (x 63), a sensibilidade concentra-se numa das
11 zonas de focagem disponíveis.

Exposição
A luz do tema é transmitida através da objectiva e expõe a película. A abertura e a
velocidade do obturador controlam a quantidade de luz que chega à película. A
combinação correcta da abertura e da velocidade do obturador tem como resultado
uma exposição correcta, um resultado fornecido pelos quatros modos de exposição
da F6: automático programado, automático com prioridade ao obturador, automático
com prioridade à abertura e manual.
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7. Segurar a câmara e focar

Ao pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador, a
câmara foca automaticamente o tema.

1 Segure a câmara correctamente.

• Mantenha o cotovelo apoiado contra o corpo
para suster a câmara.

• Permaneça de pé com um pé situado meio
passo para diante, mantendo o tronco o mais
imóvel possível.

• Utilize a mão direita para segurar o punho da
câmara e a mão esquerda para suster a objec-
tiva

2 Componha a fotografia.

• Centre as marcas de focagem no tema e
pressione ligeiramente o botão de disparo do
obturador.

• Ao pressionar ligeiramente o botão de disparo
do obturador a câmara foca automaticamente
o tema (as marcas de focagem tremem
momentaneamente) e quando o tema estiver
focado, é apresentado o símbolo / no visor.
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Vibração da câmara
É provável que se verifique a vibração da câmara quando esta não é segurada com
firmeza e/ou ao utilizar uma velocidade do obturador lenta. Em geral, a velocidade
do obturador deve estar definida para ser mais rápida do que ‘1/distância focal em
seg. da objectiva (Exemplo: ao utilizar uma objectiva de 50mm, defina a velocidade
do obturador para ser mais rápida do que 1/50 seg.) Recomenda-se a utilização de
um tripé ou de uma objectiva VR para fotografar com velocidades do obturador mais
reduzidas.

Compor o fotograma
O fotograma no visor da F6 mostra aproximadamente 100% da imagem actualmente
exposta no fotograma da película. Tenha em atenção que a maior parte dos
laboratórios de processamento cortam parcialmente as extremidades da película.

Indicações de focagem
• Os indicadores de focagem são apresentados ou ficam intermitentes como

exemplificado em seguida:
/ constante: O tema está a ser focado.
< constante: A câmara foca uma zona situada entre a câmara e o tema.
> constante: A câmara foca uma zona situada por detrás do tema.
? intermitente: Não é possível focar utilizando a focagem automática.

O ajuste de dioptrias (x 81) permite ver de forma mais clara através do
visor.  

Para tirar uma fotografia de um tema fora da zona de focagem utilize o
bloqueio de focagem. (x 58).

Em situações em que a focagem automática não funcione conforme
esperado, x 60.

Unidade de alimentação múltipla MB-40
A unidade de alimentação múltipla MB-40 (opcional, x 166) inclui um botão de
disparo do obturador para fotografar na posição vertical.

CSM a4: É possível definir o início da detecção da focagem automática ao
pressionar o botão de início de AF (em vez de pressionar ligeiramente o botão
de disparo) (x 95).

29
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8. Confirmar indicações no visor e pressionar
o botão de disparo do obturador

Confirme se / (indicador de tema focado) é apresentado no visor e,
em seguida, carregue lenta e completamente no botão de disparo do
obturador.

1 Confirme as indicações no visor enquanto
pressiona ligeiramente o botão de disparo
do obturador.
• A abertura e velocidade do obturador são

mostradas em incrementos de 1/3 EV.
• Se forem apresentadas quaisquer indicações de

aviso no painel LCD ou no visor, consulte a
página 65.

2 Confirme se o indicador de focagem / é
apresentado e carregue lentamente no
botão de disparo do obturador.
• Após o disparo do obturador, a película avança

automaticamente para o fotograma seguinte,
sendo possível tirar a fotografia seguinte.
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Para o funcionamento do temporizador automático, x 82.

Para o funcionamento do controlo remoto, x 171.

Seguimento da focagem
Quando o selector do modo de focagem está definido para AF Servo único (S)
(x 48) ou AF Servo contínuo (C) (x 48) e o botão de disparo do obturador está
ligeiramente pressionado ou o botão Iniciar AF (x 49) está a ser pressionado de
forma contínua, a câmara muda automaticamente para seguimento da focagem
quando é detectado um tema em movimento. O seguimento da focagem permite
que a câmara analise a velocidade do tema em movimento com base nos dados de
detecção de focagem. Também obtém a focagem correcta antecipando a posição do
tema, dirigindo a objectiva para essa posição, no momento exacto da exposição.
• No modo de AF Servo único, o seguimento da focagem é activado com um tema

que se tenha movido previamente à detecção de focagem e a focagem fica
bloqueada quando o tema pára o movimento, sendo apresentado o símbolo / no
visor.

• No modo de AF Servo contínuo, a câmara continua a seguir o tema (mesmo que se
trate de um tema que se tenha começado a mover durante a detecção de focagem)
e a focagem não é bloqueada.

Imprimir/registar dados de fotografia
A F6 permite que a data, a velocidade do obturador, a abertura e a distância focal da
objectiva sejam impressas no fotograma, entre os fotogramas ou antes do primeiro
fotograma do rolo da película. (Os dados que podem ser impressos variam consoante
a posição na película.) Os dados de fotografia também são registados na memória
incorporada da câmara. Para obter detalhes sobre impressão de dados, consulte a
página 126. Para obter detalhes sobre registo de dados, consulte a página 112

CSM b1: É possível alterar a abertura e a velocidade do obturador para
apresentarem as definições em incrementos de 1/2 ou de um EV (x 97).
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9. Rebobinar a película

Certifique-se sempre de que a película foi rebobinada na totalidade
antes de remover o cartucho da película.

1 A película começa a ser rebobinada
automaticamente após a última fotografia
ser tirada.
• Os símbolos o––, o– e, em seguida o são

apresentados no painel superior e no visor
enquanto a película está a ser rebobinada.
O contador de fotogramas efectua a contagem
no sentido inverso até a rebobinagem estar
concluída. Além disso, é apresentada a
mensagem “Rewinding . . .” no painel LCD
traseiro.

2 Confirme se E está a piscar no painel LCD
superior. Em seguida, abra a parte de trás
da câmara levantando o botão de
rebobinagem da película e remova o
cartucho da película.
• A película estará completamente rebobinada

quando o contador de fotogramas indicar um
E intermitente no painel LCD superior e no
visor e for apresentada a mensagem “REWIND
COMPLETED”. (E é apresentado sem
intermitência no painel LCD superior e visor e a
mensagem “REWIND COMPLETED” desaparece
no painel LCD traseiro quando a medição da
exposição está desligada.) Certifique-se de que
a película foi completamente rebobinada (E
está a piscar ou é apresentada a mensagem
“REWIND COMPLETED”) e, em seguida, abra a
parte de trás da câmara afastando-se da luz
solar e remova o cartucho da película.
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Para rebobinar até meio do rolo, x 46.

Para rebobinar manualmente a película utilizando a manivela de
rebobinagem de película, x 47.

Botão de rebobinagem da película
Não existe um bloqueio para o botão de rebobinagem da película nesta câmara.
Certifique-se de que a manivela se encontra para baixo antes de rebobinar a película.

As fotografias tiradas  para além do número de exposições da película
indicado podem ser ignoradas no processo de  revelação das fotografias.

CSM d2: É possível programar a F6 para não começar automaticamente a
rebobinagem da película quando chega ao fim de um rolo (efectue a
rebobinagem da película pressionando os botões de rebobinagem da película)
(x 101).

CSM d3: É possível definir as guias de película para permanecerem fora do
cartucho da película quando esta é rebobinada (x 101).

CSM d4: É possível alterar o avanço da película para parar no trigésimo quinto
ou no trigésimo sexto fotograma (x 102).
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10. Definir o idioma e a data/hora

É possível definir o idioma e a data/hora de várias definições do menu,
imprimir/registar dados de fotografia ou executar a fotografia com
temporizador de intervalos.

• Definir o idioma

2 Ecrã do menu “Language”.

• Pressione P/{ no multisselector para seleccionar "Language" e depois
pressione > para visualizar os idiomas disponíveis.

3 Seleccione um idioma.

• Pressione P/{para seleccionar o idioma (English), em seguida, pressione >
para definir e regressar ao ecrã de menu.

Opções disponíveis
Deutsch: Alemão Français: Francês
English: Inglês Chinês (simplificado)
Español: Espanhol Japonês

1 Colocar o interruptor na posição ligado e premir o botão MENU para
visualizar o menu.
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1 Colocar o interruptor na posição ligado e premir o botão MENU para
visualizar o menu.

2 Ecrã “Date” no menu “SET-UP”.

• Pressione P/{ no multisselector
para seleccionar “SET-UP” e, em
seguida, pressione > para que o
menu SET-UP seja apresentado.

• Pressione P/{ para seleccionar
“Date” e > para que o ecrã de
configuração de data/hora seja
apresentado.

3 Defina a data e hora.
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• Definir a data/hora

• Pressione P/{ para ajustar o ano destacado.
• Pressione > para destacar o mês, dia, hora, minutos por esta ordem e

ajustar cada definição utilizando P/{.
• Pressione > após ajustar os minutos para iniciar o relógio e regressar ao

menu de configuração.
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Relógio interno
O relógio da câmara é menos preciso do que a maior parte dos relógios de pulso e
dos relógios domésticos. Verifique o relógio regularmente para obter uma maior
precisão e reinicie o mesmo quando necessário.

5 Defina a ordem de apresentação da data.

• Pressione P/{ para seleccionar a ordem de apresentação da data preten-
dida e > para que seja definida.

• A ordem de apresentação da data no painel LCD traseiro ou nos dados
impressos (x 126) é alterada de acordo com a ordem de apresentação
definida nesta secção.

6 Executar o procedimento.
• Pressione < para retroceder ecrã-a-ecrã ou pressione o botão MENU para

voltar ao ecrã de dados de fotografia.

10. Definir o idioma e a data/hora – (continuação)

4 Seleccione a ordem de apresentação da data.

• Pressione P/{ no multisselector para seleccionar “Date format” e, em
seguida, pressione > para que o ecrã de apresentação da data seja
apresentado.
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Funcionamento detalhado

Esta secção apresenta descrições detalhadas de todas as
funções da câmara, incluindo objectivas, película,
focagem, exposição, entre outras funções.
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Compatibilidade de objectivas

Recomenda-se a utilização de uma objectiva Nikon com CPU (excepto
IX-Nikkor/DX-Nikkor) nesta câmara. As objectivas AF de tipo D ou G
fornecem acesso a todas as funções disponíveis.

*1 Esta câmara é compatível com a função de redução de vibração das objectivas Nikkor VR.
*2 As objectivas Nikkor IX não podem ser encaixadas. As objectivas Nikkor DX foram concebidas

exclusivamente para SLR digitais e não podem ser utilizadas com SLR de tipo (135) de 35mm.
*3 Os sistemas de medição da exposição e de controlo de flash da câmara não funcionam

correctamente quando move e/ou inclina a objectiva, ou quanto utiliza uma abertura
diferente da abertura máxima.

*4 Quando a objectiva não se move nem é inclinada.
*5 Compatível com Nikkor AF-S e AF-I, excepto AF-S 17-35mm f/2,8D IF-ED, AF-S 24-85mm

f/3,5-4,5G IF-ED, AF-S VR 24-120mm f/3,5-5,6G IF-ED e AF-S 28-70mm f/2,8D IF-ED. Não é
possível utilizar a focagem automática com os modelos AF-S TC-17E II, AF-S TC-20E II e 
AF-I TC-20E em combinação com AF-S VR 200-400mm f/4G ED, AF-S 300mm f/4D ED, 
AF-S 500mm f/4D II ED, AF-S 500mm f/4D ED, AF-I 500mm f/4D ED, AF-S 600mm f/4D II ED,
AF-S 600mm f/4D ED, AF-I 600mm f/4D ED.

*6 Com abertura efectiva máxima de f/5,6 ou superior.
*7 Quando os modelos AF 80-200mm f/2.8, AF 35-70mm f/2.8, AF 28-85mm f/3,5-4,5 ou AF

28-85mm 3,5-4,5 são utilizados numa posição de zoom da teleobjectiva a uma distância
reduzida, a imagem no campo mate claro pode não coincidir com a indicação de focagem.
Neste caso, foque manualmente utilizando o campo mate claro.

*8 Com abertura máxima de f/5,6 ou superior.

• Nikkor com CPU

Modo Modo de focagem Modo de exposição Sistema de medição

Focagem Manual com Matricial Ponderação Locali-
automática telémetro Manual ¡ ™ £ ¢ central zadaObjectivas/acessórios electrónico Cor 3D Cor

Nikkor AF tipo D,
Nikkor AF tipo G,
Nikkor AF-S, *1, *2 R R R R R R R R — R R

Nikkor AF
PC Micro 85mm f/2,8D*3 — R*4 R — — — R R — R R

Teleconversor AF-S/AF*5 R*6 R*6 R R R R R R — R R

Nikkor AF não do
tipo D/G (excepto R*7 R*7 R R R R R — R R R
Nikkor AF para F3AF)
Nikkor AI-P — R*8 R R R R R — R R R
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*1 É possível utilizar definindo a distância focal e a abertura máxima em “especificação de dados da
objectiva” (x 144). Não é possível obter uma medição de exposição precisa com determinadas
objectivas mesmo que a distância focal e a abertura máxima estejam especificadas. Neste caso, utilize
a medição com ponderação central ou localizada.

*2 A exposição é bloqueada no centro da zona de focagem.
*3 Com TC-16A encaixada e abertura efectiva máxima de f/5,6 ou superior.
*4 Com abertura máxima de f/5,6 ou superior.
*5 Com modificação (x 41).
*6 Ao diafragmar a medição. (Dispare o obturador enquanto pressiona o botão de pré-visualização da

profundidade de campo) (x 83)
*7 Ao diafragmar a medição.
*8 Ao diafragmar a medição. Se a abertura for inferior a f/4, defina “+0.5” com “b6: Screen comp.” na

definição personalizada (x 98).
*9 Com a velocidade do obturador definida para 1/125 seg. ou menos (o medidor de exposição da

câmara não pode ser utilizado).
*10 Não é possível encaixar determinadas objectivas (x 40).
*11 Ao diafragmar a medição. A exposição é determinada ao predefinir a abertura da objectiva. A

exposição deve ser determinada antes de deslocar a câmara; utilize o botão AE/AF-L antes de deslocar
a câmara.

*12 Ao diafragmar a medição. A exposição é determinada ao predefinir a abertura da objectiva. A
exposição deve ser determinada antes de deslocar a câmara.

*13 Ao diafragmar a medição. Defina “+0.5” em “b6: Screen comp.” na definição personalizada (x 98).
*14 Com uma abertura máxima de f/3,5 ou mais rápida em combinação com objectivas AI-S, AI ou Série

E. No entanto, não é possível utilizar determinadas objectivas (x 40).
*15 A compensação de exposição é necessária em algumas objectivas. Consulte o manual de instruções

do teleconversor para obter detalhes.
*16 Com abertura efectiva máxima de f/5,6 ou superior.
*17 Ao diafragmar a medição. A exposição é determinada através da fixação da abertura no fole. A

exposição deve ser determinada antes de tirar a fotografia.

• Nikkor sem CPU
Modo Modo de focagem Modo de exposição Sistema de medição

Focagem Manual com Matricial Ponderação Locali-
automática telémetro Manual ¡ ™ £ ¢ central zada*2Objectivas/acessórios electrónico Cor 3D Cor*3

Nikkor tipo AI-S 
ou AI, Série-E R*3 R*4 R — — R R — R R R

Nikkor AI modificada — R*4 R — — R R — R R R

Nikkor não do tipo AI*5 — R*4 R — — R*6 R*7 — — R*8 R*8

Nikkor Medical — R R — — — R*9 — — — —120mm f/4
Nikkor Reflex*10 — — R — — R R — — R R

Nikkor PC*10 — — R — — R*11 R*12 — — R*13 R*13

Teleconversor TC-16A R*14 — — — — R R — R*15 R*15 R*15

Teleconversores de
tipo AI-S ou AI — R*16 R — — R R — R*15 R*15 R*15

Adaptador de focagem
do fole PB-6 — R*16 R — — R*17 R*7 — — R*13 R*13

Anéis extensíveis 
automáticos (PK-11A, — R*16 R — — R R — — R R
PK-12, PK-13 e PN-11)
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Compatibilidade de objectivas – continuação

• Utilizar uma objectiva Nikkor sem CPU
Limitações das objectivas Nikkor sem CPU
• Defina o modo de exposição para £ (automático com prioridade à abertura) ou

¢ (manual). Quando estiverem seleccionados outros modos, a indicação de
exposição (¡ ou ™) no painel LCD está a piscar e o modo de exposição é
automaticamente definido para automático com prioridade à abertura. (O símbolo
£ é apresentado no visor.)

• Com as objectivas Nikkor AI, é possível utilizar a medição matricial da cor quando
a distância focal e a abertura máxima estão definidas através da “especificação
de dados da objectiva” (x 144). No entanto, se a medição matricial q estiver
seleccionada sem que os dados da objectiva estejam especificados, o sistema de
medição muda automaticamente para a ponderação central w.

• Com as objectivas Nikkor AI, é possível apresentar a abertura quando a abertura
máxima está definida através da “especificação de dados da objectiva”. No entanto,
se os dados da objectiva não forem especificados a indicação de abertura mostra o
número de incrementos EV a partir da abertura máxima (ex: ∂2: dois incrementos
a partir da abertura máxima).

• Com uma objectiva sem CPU, não é possível definir a abertura utilizando o disco de
controlo secundário. Defina/confirme a abertura utilizando o anel de aberturas da
objectiva.

Acessórios que podem ser encaixados em determinadas condições
• Adaptador de focagem do fole PB-6: utilize o anel extensível automático (PB-6D é

necessário para alternar entre a posição horizontal/vertical)
O disparo duplo AR-10 (com o cabo de adaptador MC-25) é útil ao utilizar o
modelo PB-6.

Acessórios/objectivas sem CPU que não podem ser encaixados na F6
Acessórios/objectivas Nikkor que se seguem não podem ser encaixados na F6
(se tentar encaixar estes elementos pode danificar a câmara):
Olho de peixe 6mm f/5,6, Olho de peixe 7,5mm f/5,6, Olho de peixe 8mm f/8,
OP 10mm f/5,6, tipo antigo 21mm f/4, tipo antigo PC 35mm f/3,5, tipo antigo Reflex
500mm f/8, tipo antigo Reflex 1000mm f/6,3, 80mm f/2.8 para F3AF, 200mm f/3,5
para F3AF, Teleconversor TC-16 para F3AF, Anel K2, Repro-copy Outfit PF-4

Objectivas que não podem ser encaixadas no Teleconversor TC-16A
Nikkor PC, Nikkor AI modificada, Nikkor AI Micro 55mm f/3,5, Nikkor AI 20mm f/2,8,
35mm f/1.4, 400mm f/2,8, 400mm f/3,5, 28mm f/2 (N.º 540020 ou inferior),
28mm f/2,8 (N.º 500000 ou inferior), 35mm f/2 (N.º 931000 ou inferior), 35mm f/2,8
(N.º 880000 ou inferior), 50mm f/1,4 (N.º 398000 ou inferior), 50mm f/2 (N.º 364000
ou inferior)
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• Utilizar objectivas sem AI
Para encaixar uma objectiva Nikon que não possua o mecanismo de
acoplamento AI (objectivas anteriores a 1977), é necessário modificar
previamente a alavanca de acoplamento para medição da F6. Contacte
um distribuidor ou serviço técnico autorizado Nikon para efectuar a
modificação. Após a modificação, siga as instruções para encaixar uma
objectiva sem AI.

Objectivas com AI e objectivas sem AI

• As objectivas com AI possuem saliências de
acoplamento para medição e orifícios na sapata de
acoplamento para medição (As objectivas Nikkor AF
[excepto F3AF], Série E e Nikkor 50mm f/1,8 não
possuem sapata de acoplamento para medição).

Sapata para
medição

Saliência de acoplamento
para medição

Alavanca de acoplamento para medição

Objectiva AI

Objectiva sem AI

Sapata para
medição

Sem saliência de
acoplamento para medição

Encaixar objectivas sem AI após modificar a alavanca de acoplamento para medição

1 Levante a alavanca de acoplamento para
medição.

2 Coloque a objectiva no encaixe de baioneta da
câmara de modo a que as marcas de montagem
na objectiva e no corpo da câmara fiquem
alinhadas. Rode a objectiva no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio até que esta fique
bloqueada no respectivo local.

41
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Compatibilidade de objectivas – continuação

Objectivas Nikkor que podem ser encaixadas após a modificação
do corpo da câmara

As objectivas Nikkor que se seguem podem ser encaixadas após a modificação da
alavanca de acoplamento para medição da câmara:
• Objectiva AI
• Objectivas com unidade de focagem AU-1 (400mm f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8

e 1200mm f/11)
• PC 28mm f/4 (N.º de série de fábrica 180900 ou inferior)
• PC 35mm f/2,8 (N.º 906200 ou inferior)
• Reflex 1000mm f/11 (N.º 142361 a 143000)
• Reflex 2000mm f/11 (N.º 200111 a 200310)
• 180-600mm f/8 ED (N.º 174041 a 174180)
• 360-1200mm f/11 ED (N.º 174031 a 174127)
• 200-600mm f/9,5 (N.º 280001 a 300490)
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Película

• Alinhar o contador de fotogramas e o número de
fotogramas na película

É possível alinhar o contador de fotogramas e o número de
fotogramas na película em utilização.

• Confirmar estado de avanço da película
É possível confirmar o estado de avanço da película quando a parte
de trás da câmara está aberta.

Insira a película após rodar o cilindro dentado
da câmara com o dedo até que deixe de rodar.
• É possível rodar o cilindro dentado em ambas as

direcções.
• É possível que o contador de fotogramas e o

número de fotogramas na película não fiquem
alinhados de forma precisa com determinadas
películas.

1 Coloque o interruptor na posição ligado e
levante o botão de rebobinagem da
película. A parte de trás da câmara será
aberta.

2 Insira a película e pressione o botão de
rebobinagem da película.

3 Alinhe as guias de película com a marca de
índice e carregue no botão de disparo do
obturador.
• Dispare o botão de disparo do obturador

enquanto alinha os orifícios na película com as
projecções na bobina da película.

• A película avança outro fotograma quando a
parte de trás da câmara está fechada. (Dispare
o obturador quando “Press rel button” estiver
definido na definição personalizada “d1: Film
loading”, x 101.)

• Tenha em atenção que o número de
fotogramas que pode ser utilizado diminui à
medida que carrega no botão de disparo do
obturador para confirmar o estado de avanço
da película.

43
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Película – continuação

•Definir e confirmar sensibilidade da película
Ao utilizar uma película sem codificação DX ou ao alterar a
velocidade de película da película com codificação DX para aumentar
ou diminuir a sensibilidade, siga as instruções abaixo.

A velocidade da película definida manualmente substitui a velocidade da película
sem codificação DX seleccionada automaticamente, permitindo aumentar ou
diminuir facilmente a sensibilidade da película.

CSM d6: Quando a velocidade da película está definida para s e está
carregada a película sem codificação DX, Err é apresentado a piscar no painel
LCD superior e no visor e a mensagem “DX ERR” é apresentada no painel LCD
traseiro, após o avanço da película para o primeiro fotograma. Esta indicação
de aviso pode ser alterada para que seja apresentada quando o interruptor
está ligado e a parte de trás da câmara está fechada (sem que a película
avance para o primeiro fotograma) (x 102).

Rode o disco de controlo principal enquanto
pressiona o botão ISO de velocidade de película
para definir a velocidade da película para o rolo
em utilização.
• A velocidade da película pode ser definida para s e

entre ISO 6-6400 em incrementos de 1/3.
• Quando a velocidade da película está definida para

s e a película com codificação DX está instalada, a
velocidade da película é definida automaticamente
entre ISO 25 e 5000.

• Com a película sem codificação DX, a velocidade da
película pode ser definida entre ISO 6-6400.

• A velocidade da película definida na câmara é
apresentada no painel LCD traseiro (no ecrã normal
e no ecrã detalhado). (Pressione o botão ISO para
confirmar a velocidade da película no ecrã grande.)
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•Seleccionar modo de avanço da película
S (fotografia de fotograma único), CL (disparo contínuo de baixa
velocidade), CH (disparo contínuo de alta velocidade), Cs (disparo
contínuo de baixa velocidade silencioso), V (temporizador
automático) e M-UP (espelho levantado) estão disponíveis para uma
variedade de situações de fotografia.

Para seleccionar o modo de avanço da película, rode o
selector do modo de avanço da película enquanto
pressiona o comando para desactivar o bloqueio de
selecção do modo de avanço de película.
• Estão disponíveis os seguintes modos de avanço da película:

S: Fotografia de imagem única
Ao carregar completamente no botão de disparo do obturador tira uma
fotografia e a película avança automaticamente um fotograma.

CL: Disparo contínuo de baixa velocidade
As fotografias são tiradas a aproximadamente 2 fps (aprox. 4 fps com a
unidade de alimentação de múltipla potência MB-40) desde que mantenha o
botão de disparo do obturador completamente carregado.

CH: Disparo contínuo de alta velocidade
As fotografias são tiradas a aproximadamente 5.5 fps (aprox. 8 fps com a
unidade de alimentação de múltipla potência MB-40) desde que mantenha o
botão de disparo do obturador completamente carregado.

Cs: Disparo contínuo de baixa velocidade silencioso
As fotografias são tiradas a aproximadamente 1 fps (aprox. 2 fps com a
unidade de alimentação de múltipla potência MB-40) desde que mantenha o
botão de disparo do obturador completamente carregado. Neste modo, a
rebobinagem também abranda e produz um ruído a rebobinar mínimo.

V: Temporizador
Utilize o temporizador automático quando pretender aparecer na fotografia
(x 82).

M-UP: Levantar espelho
Numa situação em que pretenda minimizar a vibração da câmara, utilize a
fotografia de espelho levantado. Pressione o botão de disparo do obturador
uma vez para levantar o espelho e pressione novamente para tirar uma
fotografia (x 84).

* A velocidade de avanço da película é testada utilizando as definições da câmara de
modo de foco C, modo de exposição ¢, velocidade do obturador de 1/250 seg. ou
mais rápida, a uma temperatura normal de 20°C (68°F), com pilhas de lítio de 3V
novas, desde o primeiro até ao 36º fotograma de uma película.

Quando as pilhas estão esgotadas (é apresentado o símbolo M no painel LCD
superior) no modo de temporizador automático, S ou CH, a velocidade de avanço
da película abranda, uma vez que o avanço da película muda automaticamente
para ser iniciado após o espelho da câmara se retrair. (Geralmente, o avanço da
película começa imediatamente quando o espelho começa a retrair-se.) Neste
caso, recomenda-se a substituição das pilhas.
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Película – continuação

•Rebobinar película com os botões
Para rebobinar a película até meio do rolo ou quando o menu de
definição personalizada “d2: Film rewind” (x 101) está definido para
“Manual”, rebobine a película de acordo com as instruções que se
seguem.

Ao rebobinar a película, certifique-se de que o botão de
rebobinagem da película está em baixo.

• Não é possível rebobinar a película quando o botão de rebobinagem da película está na
posição levantado.

Se a película não começar a ser
rebobinada ou a rebobinagem da película
parar a meio do rolo

• Quando a carga das pilhas está fraca ou a baixas
temperaturas, é possível que a película não comece a ser
rebobinada ou que a rebobinagem da película pare a meio
do rolo, sendo o símbolo o–– e o número de fotogramas
apresentado a piscar no painel LCD e no visor. Neste caso, desligue o interruptor, mude as
pilhas e, em seguida, ligue o interruptor e rebobine novamente a película. Em alternativa,
rebobine manualmente a película utilizando a manivela de rebobinagem de película (x
47).

• Quando o interruptor é desligado durante a rebobinagem da película, esta deixa de ser
rebobinada. Neste caso, ligue o interruptor e rebobine novamente a película. Em
alternativa, active manualmente a rebobinagem da película utilizando a manivela de
rebobinagem de película (x 47).

CSM d3: É possível definir a película para que não seja completamente
rebobinada, deixando as guias de película de fora (x 101).

Abra a tampa do botão R1 e pressione no botão de
rebobinagem da película R1 „ e, em seguida, pressione
o botão R2 „.
• É apresentado o símbolo o–– a piscar no painel LCD

superior e no visor durante a rebobinagem da película e o
contador de fotogramas efectua a contagem no sentido
inverso até a rebobinagem estar concluída. Além disso, é
apresentada a mensagem “Rewinding...” no painel LCD
traseiro durante a rebobinagem da película.

• A película estará completamente rebobinada quando o
contador de fotogramas indicar um E intermitente no
painel LCD superior e no visor e for apresentada a
mensagem “REWIND COMPLETED”. (O símbolo E é
apresentado sem estar a piscar no painel LCD superior e a
indicação do visor e a mensagem “REWIND COMPLETED”
deixam de ser apresentadas no painel LCD traseiro quando
o medidor de exposição está desligado.) Abra a parte de
trás da câmara e retire o cartucho da película.
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•Rebobinar película com a manivela da película

1 Ligue o interruptor, abra a tampa do botão
R1 e pressione o botão R1 „.

2 Levante a manivela de rebobinagem da
película e rode-a na direcção da seta.
• Rode a manivela de rebobinagem da película

mais algumas vezes após deixar de haver
tensão.

• A película estará completamente rebobinada
quando o contador de fotogramas indicar um
E intermitente no painel LCD superior e no
visor e for apresentada a mensagem “REWIND
COMPLETED”. (E é apresentado sem
intermitência no painel LCD superior e visor e a
mensagem “REWIND COMPLETED” desaparece
no painel LCD traseiro quando a medição da
exposição está desligada.) Abra a parte de trás
da câmara e retire o cartucho da película.

Cuidados a ter na rebobinagem manual
• Não pressione o botão de disparo do obturador enquanto a guia de película não

tiver sido completamente rebobinada para o cartucho. Este procedimento poderia
danificar a cortina do obturador.

Botão de rebobinagem R1
• Se pressionar acidentalmente o botão R1 durante o acto de fotografar, pressione o

botão de disparo do obturador. Este procedimento faz com que o botão R1
regresse à posição original. (O obturador não se abre e a película avança um
fotograma sem que o contador de fotogramas avance.)

Contador de fotogramas
• O contador de fotogramas efectua a contagem no sentido inverso quando a

película é rebobinada manualmente. No entanto, é possível que o ecrã não indique
o número de fotogramas correcto.
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Focagem automática

•Seleccionar AF Servo
Opte entre dois modos de AF Servo: AF Servo único (Prioridade à
focagem) ou AF Servo contínuo (Prioridade ao disparo).

Defina o selector de modo de focagem para S (AF
Servo único com Prioridade à focagem) ou C (AF
Servo contínuo com Prioridade ao disparo).
• O modo de focagem seleccionado, “AF-S” para AF

servo único ou “AF-C” para AF Servo contínuo, é
apresentado no painel LCD traseiro (nos ecrãs normal e
detalhado).

S: AF Servo único com prioridade à focagem (AF-S)
O obturador só pode ser disparado quando o
indicador de focagem / for apresentado no visor
(prioridade à focagem). Quando um determinado
tema estiver a ser focado, se mantiver o botão de
disparo do obturador ligeiramente pressionado
bloqueia a focagem (bloqueio de focagem). Ao seguir
um tema em movimento, a câmara permanece focada
no tema enquanto o botão de disparo do obturador
estiver a ser ligeiramente pressionado (seguimento de
focagem, x 31) e a focagem bloqueia-se quando o
tema deixa de se mover.

C: AF servo contínuo com Prioridade ao disparo 
(AF-C)
Uma vez que a prioridade se centra no disparo do
obturador, é possível disparar o obturador
independentemente do estado de focagem
(prioridade ao disparo). A focagem não está
bloqueada quando o símbolo / é apresentado no
visor e a câmara continua a focar um tema até ao
disparo do obturador. 
Tratando-se de um tema em movimento, a câmara
foca continuamente um tema, desde que mantenha
o botão de disparo do obturador ligeiramente
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Focagem manual
É possível executar a focagem manualmente quando o
selector de modo de focagem está definido para M
(x 61).

Botão de início de AF
Ao pressionar o botão de início de AF activa
automaticamente o funcionamento da focagem automática
(tal como acontece ao pressionar o botão de disparo do
obturador).

Funcionamento da focagem automática nas objectivas
O funcionamento da focagem automática pode ser activado pressionando o botão
AF-ON nas objectivas AF-S VR 200mm f/2G IF-ED ou AF-S VR 200-400mm f/4G IF-ED.
Para obter detalhes, consulte o manual de instruções das objectivas.

CSM a4: É possível definir o início da detecção da focagem automática ao
pressionar o botão de início de AF (em vez de pressionar ligeiramente o botão
de disparo) (x 95).
• Neste caso, é possível bloquear a focagem (x 58) libertando o dedo do botão de

início de AF após ser obtida a focagem.

CSM c3: Os botões de início de AF e AE/AF-L podem ser definidos para
funcionarem das seguintes formas (x 100):
• O botão de início de AF funciona como o botão AE/AF-L e o botão AE/AF-l funciona

como o botão de início de AF.
• O botão AE/AF-L funciona como o botão de início de AF (a função do botão de

início de AF não é alterada).
• O botão de início de AF funciona como o botão AE/AF-L (a função do botão 

AE/AF-L não é alterada).
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Focagem automática – continuação

•Seleccionar zona de focagem
As 11 zonas de focagem da F6 são bastante abrangentes e é possível
efectuar a respectiva selecção em função da posição do tema no
fotograma ou da composição pretendida. Fornecem uma focagem
fidedigna e nítida sem ser necessária a utilização do bloqueio de
focagem (x 58).

1 Definir o selector do modo de zona AF para
uma posição diferente de j.
• Quando j está seleccionado, o multisselector

está bloqueado e a zona de focagem não pode
ser seleccionada.

2 Rode o comando para desbloquear o
multisselector e pressione o multisselector
para seleccionar a zona de focagem.
• Seleccione uma única zona de focagem nos

modos AF de zona única ou AF dinâmico ou
um grupo de zonas de focagem no modo AF
dinâmico de grupo.

• Para alterar a(s) zona(s) de focagem, pressione
ligeiramente o botão de disparo do obturador e
pressione o multisselector para
cima/baixo/direita/esquerda na direcção
pretendida. (Para seleccionar o centro da(s)
zona(s) de focagem pressione o centro do
multisselector.)

• A(s) zona(s) de focagem aparece(m)
momentaneamente a vermelho no visor.

• A(s) zona(s) de focagem é/são também
indicada(s) no painel LCD traseiro (nos ecrãs
normal e detalhado).

Ecrã no modo AF de zona única
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Indicação de zona de focagem no painel LCD traseiro (nos ecrãs normal e
detalhado).

g: Modo AF de zona única
A zona de focagem seleccionada é destacada.

h: Modo AF dinâmico
A zona de focagem seleccionada é destacada.

f: Modo AF dinâmico de grupo
O grupo de zona de focagem seleccionado é destacado conforme a
ilustração da página 53.

j: Modo AF dinâmico com prioridade ao tema mais próximo
Todas as zonas de focagem são destacadas com “.” (a zona de focagem é
seleccionada automaticamente,x 53).

É possível bloquear a zona de focagem seleccionada rodando o selector
da zona de focagem para a posição de bloqueio.

Também é possível alterar a zona de focagem utilizando o ecrã de
focagem opcional (x 168).

CSM a5: Na focagem manual ou no disparo contínuo, é possível cancelar o
destaque de uma zona de focagem seleccionada. Além disso, é possível alterar
a duração da zona de focagem a vermelho para ser apresentada 0,2 seg. ou
1 seg. (x 95).

CSM a6: É possível alterar a posição da zona de focagem para que seja
alterada de forma contínua no mesmo plano horizontal ou no plano vertical.
Esta opção permite que a zona de focagem seja alterada para a posição
oposta sem ser necessário pressionar a direcção oposta no multisselector (x
96).

CSM f1: É possível definir a zona de focagem seleccionada para que seja
destacada ao pressionar o centro do multisselector. Além disso, é possível
cancelar qualquer operação activada ao pressionar o centro do multis-
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Focagem automática – continuação

•Seleccionar modo de zona AF
No procedimento de focagem automática, é possível seleccionar
qualquer dos quatro modos de zona AF, em função das condições de
sessão de fotografia, para utilizar as 11 zonas de focagem da F6.

Rode o selector de modo de zona AF para
seleccionar o modo de zona AF.

g:Modo AF de zona única
A focagem é obtida em apenas uma das 11 zonas de focagem seleccionadas.
Este procedimento é útil para obter uma focagem nítida de um tema estático
numa determinada zona. 
• A zona de focagem seleccionada é destacada no painel LCD traseiro (nos ecrãs

normal e detalhado).

h:Modo AF dinâmico
No modo de AF dinâmico, designe o sensor primário (o primeiro a detectar o
tema). Em seguida, se o tema detectado se mover, o modo AF dinâmico muda
automaticamente para o sensor seguinte que detecte o tema, seguindo-se a
alternância entre uma sucessão de sensores à medida que o tema se mover.
Desta forma, o modo AF dinâmico segue e mantém uma focagem nítida mesmo
em temas que se movam irregularmente. (A indicação do visor não se altera à
medida que os sensores mudam no modo de AF dinâmico.)
• A zona de focagem seleccionada é destacada no painel LCD traseiro (nos ecrãs

normal e detalhado).

f:Modo AF dinâmico de grupo
Permite seleccionar um grupo de zonas de focagem vizinhas nas zonas do
centro, superior, inferior, esquerda e direita do fotograma. O modo AF dinâmico
de grupo mantém a focagem automaticamente num tema localizado no centro
(indicado como “•” nas ilustrações da página seguinte) das zonas de focagem
seleccionadas. Este modo é útil quando é possível prever o movimento do tema.
• As zonas de focagem seleccionadas são destacadas no painel LCD traseiro (nos

ecrãs normal e detalhado).
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• A combinação de zonas de focagem no modo AF dinâmico de grupo pode ser
alterada conforme a definição personalizada “a3: Group dynamic AF” (x 94):

• O padrão de zonas de focagem pode ser alternado entre os seis grupos de zona
de focagem: centro 1, centro 2, superior, inferior, esquerda e direita (Padrão 2
mais próximo, padrão 2 central).

• Em padrão 1 mais próximo e padrão 2 mais próximo, o modo AF dinâmico com
prioridade ao tema mais próximo pode ser executado com zonas de focagem
num determinado grupo.

Centro 1 Superior Inferior Esquerda Direita

j:Modo AF dinâmico com prioridade ao tema mais próximo
O modo AF dinâmico com prioridade ao tema mais próximo selecciona
automaticamente a zona de focagem mais próxima do tema mais próximo. A
focagem é mantida de forma constante numa das 11 zonas de focagem de
modo a que as imagens estejam sempre a ser focadas.
• Em AF Servo único com prioridade à focagem, a zona do tema focado é

destacada momentaneamente no visor. Se “Focus priority” estiver seleccionado
em definição personalizada “a1: AF-C priority” (x 94), a zona do tema
focado também é destacada até mesmo no modo de prioridade ao disparo.

• Todas as zonas de focagem são destacadas com “.” no painel LCD traseiro
(nos ecrãs normal e detalhado).

• A focagem pode não ser alcançada no tema mais próximo quando é utilizada
uma teleobjectiva ou quando o tema está demasiado escuro. Nestas situações,
utilize o modo AF de zona única.

• Padrão 1 central (predefinição)

• Pressione o centro do multisselector para alternar entre o Centro 1 e o Centro
2. No entanto, se a opção “Center AF area” não estiver seleccionada na
definição personalizada “f1: Center button” (x 107), não é possível alternar
entre o Centro 1 e o Centro 2.
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Centro 1 Superior Inferior Esquerda Direita

• Padrão 1 mais próximo

Centro 1 Centro 2 Superior Inferior Esquerda Direita

• Padrão 2 central

Centro 1 Centro 2 Superior Inferior Esquerda Direita

• Padrão 2 mais próximo

53
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Focagem automática – continuação

•Combinações de funções AF (AF Servo único: AF-S)

AF Servo

AF-S

AF-S

AF-S

AF-S

Modo de zona
AF

AF de zona única

AF dinâmico

AF dinâmico de
grupo

Modo AF
dinâmico com
prioridade ao

tema mais
próximo

Painel LCD
traseiro*1

Indicação da
zona de focagem

Zona de focagem
seleccionada

Zona de focagem
seleccionada

Grupo de zonas
de focagem
seleccionado

Zona de focagem
com focagem

alcançada

Selecção da zona
de focagem

Manual

Manual

Manual (centro
do grupo

seleccionado*2)

Automática

*1 As indicações no painel LCD traseiro (no ecrã normal ou detalhado) são exemplos
de quando está seleccionado o centro da zona de focagem ou o grupo de zonas
de focagem. (Não é possível seleccionar a zona de focagem no modo AF dinâmico
com prioridade ao tema mais próximo.) O padrão de zonas de focagem com AF
de grupo dinâmico é o Padrão 1 Central.

*2 Quando é seleccionado “Pattern 1 Closest” ou “Pattern 2 Closest” na definição
personalizada “a3: Group dynamic AF” (x 94), o AF dinâmico com prioridade ao
tema mais próximo pode ser executado nas zonas de focagem de um grupo.
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Funcionamento da focagem

A focagem só é obtida na zona de focagem
seleccionada e é bloqueada (desde que o botão
de disparo do obturador seja ligeiramente
pressionado) assim que for alcançada a focagem.

A focagem é obtida na zona de focagem
seleccionada e é bloqueada (desde que o botão
de disparo do obturador seja ligeiramente
pressionado) assim que for alcançada a focagem.
Se o tema se deslocar para fora da zona de
focagem seleccionada antes do bloqueio da
focagem, a câmara foca automaticamente o tema
com base nos dados de outras zonas de focagem.

A focagem é obtida na zona de focagem central
dentro do grupo*2 seleccionado. A focagem é
bloqueada assim que for alcançada. No entanto,
se o tema se deslocar para fora da zona de
focagem seleccionada antes do bloqueio da
focagem, a câmara foca automaticamente o tema
com base nos dados de outras zonas de focagem
dentro do grupo seleccionado.

Selecciona automaticamente a zona de focagem
mais aproximada do tema mais próximo e a
focagem é bloqueada assim que for alcançada. Se
o tema se deslocar para fora da zona de focagem
seleccionada antes do bloqueio da focagem, a F6
foca automaticamente o tema com base nos
dados de outras zonas de focagem.

Situação de fotografia adequada

Fotografia geral, tal como um tema
estático.

Fotografia geral, incluindo um tema
em movimento quando pretende
expandir o alcance de uma fotografia
normal.

Fotografia em que o funcionamento
da focagem automática da câmara
determina a focagem, permitindo-lhe
concentrar-se na composição.

Fotografia em que o funcionamento
da focagem automática da câmara
determina a focagem.

CSM a2: O obturador pode ser definido para disparar independentemente do
estado da focagem (prioridade ao disparo) no AF Servo único (x 94).
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Focagem automática – continuação

•Combinações de funções AF (AF Servo contínuo: AF-C)

AF Servo

AF-C

AF-C

AF-C

AF-C

Modo de zona
AF

AF de zona única

AF dinâmico

AF dinâmico de
grupo

Modo AF
dinâmico com
prioridade ao

tema mais
próximo

Painel LCD
traseiro*1

Indicação da
zona de focagem

Zona de focagem
seleccionada

Zona de focagem
seleccionada

Grupo de zonas
de focagem
seleccionado

Não indicada

Selecção da zona
de focagem

Manual

Manual

Manual (centro
do grupo

seleccionado*2)

Automática

*1 As indicações no painel LCD traseiro (no ecrã normal ou detalhado) são exemplos
de quando está seleccionado o centro da zona de focagem ou o grupo de zonas
de focagem. (Não é possível seleccionar a zona de focagem no modo AF dinâmico
com prioridade ao tema mais próximo.) O padrão de zonas de focagem com AF
de grupo dinâmico é o Padrão 1 Central.

*2 Quando é seleccionado “Pattern 1 Closest” ou “Pattern 2 Closest” na definição
personalizada “a3: Group dynamic AF” (x 94), a câmara selecciona
automaticamente a zona de focagem mais aproximada do tema mais próximo
dentro do grupo seleccionado.
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Funcionamento da focagem

A focagem só é obtida na zona de focagem
seleccionada. A focagem não é bloqueada e
continua até o obturador ser disparado.

A focagem é obtida na zona de focagem
seleccionada. A focagem não é bloqueada
mesmo quando é alcançada. Se o tema se
deslocar para fora da zona de focagem
seleccionada, a câmara foca automaticamente o
tema com base nos dados de outras zonas de
focagem.

A focagem é obtida na zona de focagem central
dentro do grupo*2 seleccionado. A focagem não
é bloqueada mesmo quando é alcançada. Se o
tema se deslocar para fora da zona de focagem
seleccionada, a câmara foca automaticamente o
tema com base nos dados de outras zonas de
focagem dentro do grupo seleccionado.

Selecciona automaticamente a zona de focagem
mais próxima do tema mais próximo. A focagem
não é bloqueada mesmo quando é alcançada. Se
o tema se deslocar para fora da zona de focagem
seleccionada antes do bloqueio da focagem, a
câmara foca automaticamente o tema com base

Situação de fotografia adequada

Tema a mover-se em direcção à
câmara ou afastando-se dela, tal
como um carro de corrida ou um
atleta de pista, que pode ser seguido
por uma zona de focagem única.

Tema que se move de forma irregular
e é difícil de seguir numa zona de
focagem.

Fotografia de um objecto em
movimento, em que o
funcionamento da focagem
automática da câmara determina a
focagem, permitindo-lhe concentrar-
se na composição.

Fotografia de um objecto em
movimento, em que o
funcionamento da focagem
automática da câmara determina a

CSM a1: Em AF Servo contínuo, a prioridade pode ser definida para dar maior
alcance à focagem. Além disso, o obturador pode ser definido para disparar
apenas quando a focagem é alcançada (Prioridade à focagem) (x 94).
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Focagem automática – continuação

•Bloqueio da focagem
O bloqueio da focagem é útil na fotografia de focagem automática
quando pretende capturar um tema fora das 11 zonas de focagem da
F6 e em situações que a focagem automática poderá não funcionar
conforme o esperado (x 60). O desempenho do bloqueio da
focagem é diferente em AF Servo único e em AF Servo contínuo.

1 Posicione a zona de focagem no tema e
pressione ligeiramente o botão de disparo
do obturador.
• / aparece quando o tema está focado.

2 Confirme o indicador de focagem / e
bloqueie a focagem.
• No AF Servo único:
• A focagem permanece bloqueada desde que

mantenha o botão de disparo do obturador
ligeiramente pressionado.

• A focagem também pode ser bloqueada
pressionando o botão AE/AF-L.

• No AF Servo contínuo:
• A focagem é bloqueada desde que o botão

AE/AF-L seja mantido pressionado, mesmo que
remova o dedo do botão de disparo do
obturador. No modo automático da exposição,
também é bloqueada a exposição (x 72).
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3 Volte a efectuar a composição enquanto a
focagem está bloqueada e dispare.
• Depois de ter bloqueado a focagem, não altere

a distância entre a câmara e o tema.
• Se mantiver o botão de disparo do obturador

ligeiramente pressionado depois de disparar o
obturador no modo AF Servo único, o
obturador pode ser disparado repetidamente
com a mesma focagem. De forma idêntica, se
mantiver o botão AE/AF-L pressionado depois
de disparar o obturador, este último pode ser
disparado repetidamente com a mesma
focagem.

• Se o tema se mover depois da focagem ser
bloqueada (se a distância entre a câmara e o
tema tiver sido alterada), retire o dedo do
botão de disparo do obturador ou do botão
AE/AF-L para desbloquear e, em seguida, volte

CSM c2: O botão AE/AF-L pode ser definido para bloquear apenas a
focagem (x 99).

CSM c3: Os botões AE/AF-L e de início de AF podem ser definidos para
funcionar da seguinte forma (x 100):
• O botão de início de AF funciona como o botão AE/AF-L e o botão AE/AF-l funciona

como o botão de início de AF.
• O botão AE/AF-L funciona como o botão de início de AF (a função do botão de

início de AF não é alterada).
• O botão de início de AF funciona como o botão AE/AF-L (a função do botão 

AE-AF-L não é alterada)
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Situações em que a focagem automática
pode não funcionar como esperado

A focagem automática não funciona correctamente nas condições
abaixo listadas. Se não conseguir alcançar a focagem pretendida
utilizando a focagem automática, utilize a focagem manual (x 61)
ou utilize o bloqueio da focagem (x 58) para focar outro tema à
mesma distância e, em seguida, volte a efectuar a composição da
imagem.

O contraste entre o tema e o fundo é quase inexistente.

Exemplo: O tema tem a mesma cor do fundo.

A zona de focagem contém objectos a distâncias diferentes
da câmara.

Exemplo: O tema encontra-se dentro de uma jaula.

O tema é dominado por padrões geométricos regulares.

Exemplo: Uma fila de janelas num edifício.

A zona de focagem contém zonas de extremo contraste.

Exemplo: Metade do tema está na sombra.

O tema aparece mais pequeno do que a zona de focagem.

Exemplo: A zona de focagem contém um tema em primeiro
plano e edifícios distantes.

O tema contém muitos elementos detalhados.

Exemplo: Um campo de flores ou outros temas que sejam
pequenos ou com pouca variedade na luminosidade.

Iluminadores auxiliares de AF
Se o tema for escuro, pode ser utilizado um flash com o iluminador auxiliar de AF
para ajudar na focagem automática (x 153, 161).
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Focagem manual

A focagem pode ser definida manualmente quando o selector de
modo de focagem está em M.

Ajuste o selector do modo de focagem para M.
Olhe através do visor e rode o anel de focagem da
objectiva até que a imagem apareça nítida no
campo mate transparente do visor.
• O obturador pode ser disparado quer apareça / ou

não no visor.
Utilize a focagem manual nas situações em que a
focagem automática possa não funcionar como
esperado (x 60) ou esteja colocada uma objectiva
que não seja Nikkor AF (x 38).

• Os ecrãs opcionais de focagem do tipo J, A ou L
(x 168) podem ajudá-lo a obter uma focagem
rápida.

Focagem manual utilizando o telémetro
electrónico

Ajuste o selector do modo de focagem para M.
A focagem pode ser confirmada com a indicação /
no visor. O telémetro electrónico funciona com a
maioria das objectivas Nikkor (incluindo as Nikkors
AF quando utilizadas em modo manual) que
tenham uma abertura de f/5,6 ou superior.
• Pressione ligeiramente o botão de disparo do

obturador e, enquanto a medição está activada,
rode o anel de focagem da objectiva até que /
apareça no visor. O obturador pode ser disparado
em qualquer momento.

• O telémetro electrónico pode ser activado com
qualquer das 11 marcas de focagem seleccionadas
como zona de focagem (x 50).

• Se < aparecer no visor, a área de focagem 
encontra-se diante do tema. Se > aparecer no visor,
a área de focagem encontra-se por trás do tema.
Em qualquer dos casos, rode o anel de focagem da
objectiva até / aparecer.

CSM a8: Se a objectiva AF-S/AF-I que estiver colocada suportar a focagem
automática com prioridade à focagem manual (M/A), é possível optar por
permitir o funcionamento da focagem automática na focagem manual (x

61
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• A medição matricial de cor 3D só está disponível para as objectivas CPU de tipo D
ou G. Com as objectivas CPU que não sejam do tipo D ou G, ou objectivas sem
CPU com distâncias focais e aberturas máximas definidas no ecrã “Dados de
objectiva sem CPU” no menu de fotografia (x 144), a medição matricial de cor é
activada sem as informações de distância da objectiva.

• A medição matricial só está disponível com objectivas CPU ou objectivas sem CPU
com distâncias focais e aberturas máximas especificadas no ecrã “Dados de
objectiva sem CPU”. Com outras objectivas, o sistema de medição muda
automaticamente para medição com ponderação central.

• A medição com ponderação central ou localizada é recomendada no bloqueio
automático da exposição (x 72) ou compensação da exposição (x 74).

• Ajuste o sistema de medição para ponderação central ou localizada quando utilizar
o ecrã de focagem do tipo U (opcional, x 168).

62

Sistema de medição da exposição

•Seleccionar o sistema de medição da exposição
Existindo uma infinita variedade de iluminação possível, a F6 possui
três tipos de medição de luz. Esta selecção permite-lhe lidar com a
maior parte das condições de iluminação.

Rode o selector do sistema de medição
enquanto pressiona o botão de bloqueio do
sistema de medição para seleccionar o sistema
de medição pretendido.
• O sistema de medição seleccionado está indicado no

visor.
• Determinados sistemas de medição não podem ser

utilizados com certas objectivas (x 38).
• Os sistemas de medição e respectivas características

são os seguintes:

”: Medição matricial da cor 3D
• Esta medição lê toda a zona da imagem e, com um

sensor RGB de 1005 pixéis, determina a exposição
através dos cálculos avançados que tomam em
consideração a luminosidade, contraste, distância do
tema e a cor da cena.
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• Quando a medição localizada está seleccionada, ao deslocar a zona de focagem
também desloca a medição localizada para a posição apropriada. No modo AF
dinâmico de grupo (x 52), a zona de focagem central dentro do grupo é activada.
No entanto, a zona de medição localizada permanece no centro (não se desloca) se
o modo AF dinâmico com prioridade ao tema mais próximo (x 53) estiver
activado, quando for utilizada uma objectiva sem CPU (x 39) ou estiver
seleccionada a opção “Other screen” na definição personalizada “b6: Screen
comp.” (x 98) (a zona de sensibilidade da medição fica com 6 mm de diâmetro
[aproximadamente 3,3% de todo o enquadramento]).

Filtros que requerem o factor de filtragem
O efeito da medição matricial pode não ser totalmente alcançado quando estiver
colocado um filtro que requer o factor de filtragem (x 169). Neste caso, é
recomendada a medição com ponderação central.

CSM f3: A função do botão FUNC pode ser definida como “Matrix metering”,
“Center-weighted” ou “Spot metering”. Quando o botão FUNC é
pressionado, o sistema de medição pode ser temporariamente alterado para
outro designado (x 108).

“: Medição com ponderação central
• A medição com ponderação central dá especial

ênfase à luminosidade dentro do círculo de 12 mm
de diâmetro que aparece no visor, pelo que se torna
útil para basear a exposição numa zona específica
da cena.

ˇ: Medição localizada
• Quase 100% da sensibilidade da medição está

concentrada na zona de 4 mm de diâmetro
(aproximadamente 1,5% de todo o
enquadramento), dentro da zona de focagem
seleccionada do visor. Utilize a medição localizada
para basear a exposição numa zona muito pequena
dentro do enquadramento, com temas a contraluz

CSM b4: A zona de sensibilidade da medição com ponderação central pode
ser alterada para um círculo de 8 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm de diâmetro ou
para uma média baseada em todo o visor (x 98).
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Fotografia em cada modo de exposição

• ¡: Automático programado
A câmara controla automaticamente a exposição com base numa
combinação de exposições existentes numa tabela de programas que
fornece uma exposição correcta para qualquer situação fotográfica.
Para uma fotografia mais complexa, utilize o programa flexível, a
compensação da exposição (x 74) ou o “bracketing” de exposição
(x 75).
• O modo automático programado só pode ser seleccionado quando

utilizar uma objectiva CPU.

2 Compor enquadramento, focar e fotografar.

1 Rode o disco de controlo principal ao
mesmo tempo que pressiona o botão MODE
do modo de exposição para seleccionar ¡.

Programa flexível
No modo automático programado, ao rodar o disco de
controlo principal é possível alterar a combinação da
velocidade e abertura do obturador enquanto mantém
a exposição correcta. Com esta função, ao fotografar
no modo automático programado é virtualmente o
mesmo que fotografar no modo automático com
prioridade ao obturador ou automático com prioridade
à abertura. * aparece no painel LCD superior quando é
utilizado o programa flexível. Para cancelar o programa
flexível, rode o disco de controlo principal até *
desaparecer, altere o modo de exposição, coloque o
interruptor na posição de desligado, altere a
especificação na definição personalizada “b1: EV step”
(x 97) ou execute a reinicialização de dois botões (x
147).
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Gráfico do programa

O gráfico do programa mostra o controlo de exposição no modo de
exposição automático programado.
—— Com uma película ISO 100, uma objectiva de abertura máxima f/1.4 e abertura

mínima f/16 (por exemplo, AF 50mm f/1.4D):

• Existem limitações para o EV máximo e mínimo dependendo da velocidade da
película.

• Na medição matricial, qualquer EV acima de 161/3 é mantido com EV 161/3 quando
utilizar uma película ISO 100.

CSM b1: O valor da abertura/velocidade do obturador indicado no painel LCD
superior, painel LCD traseiro (no ecrã detalhado ou grande) e no visor pode
ser definido para alterar em incrementos de 1/2 ou de um EV (x 97).
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Abertura

Velocidade de obturação

Quando uma objectiva Nikkor com CPU, não tipo G, não está definida com a
abertura mínima, é indicado ƒEE intermitentemente no painel LCD superior e no
visor e o obturador é bloqueado.
Quando está colocada uma objectiva sem CPU, o modo de exposição muda
automaticamente para automático com prioridade à abertura, ¡ fica intermitente
no painel LCD superior e £ aparece no visor. Quando a abertura máxima é
especificada em “Dados de objectiva sem CPU” (x 144), o valor da abertura é
indicado no painel LCD superior, painel LCD traseiro (no ecrã detalhado ou
grande) e no visor. Neste caso, a abertura pode ser definida com valores
intermédios através do anel de aberturas mas o ecrã apenas indica alterações em
incrementos de um EV. Quando a abertura máxima não é especificada, o ecrã da
abertura apresenta a diferença de incrementos EV em relação à abertura máxima
(ou seja, ∂2: dois incrementos a partir da abertura máxima); defina/confirme a
abertura com o anel de aberturas da objectiva.
Quando o tema é demasiado escuro ou brilhante, uma das seguintes indicações
de aviso aparece nos painéis LCD superior e traseiro (ecrãs detalhado e grande)
ou no visor:
• H1: Utilize o filtro ND.
• Lo: Utilize o flash.

65
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Fotografia em cada modo de exposição – continuação

• ™: Automático com prioridade ao obturador
Permite-lhe definir manualmente a velocidade do obturador
pretendida (30-1/8.000 segundos, X); a câmara selecciona
automaticamente a abertura apropriada para proporcionar a
exposição correcta. Com altas velocidades de obturação, é possível
fixar o movimento de um tema rápido; com velocidades mais baixas,
é possível criar um efeito de movimento desfocado.
• O modo automático com prioridade ao obturador só pode ser

seleccionado com uma objectiva CPU.

2 Defina a velocidade do obturador 
(30-1/8.000 segundos, X) rodando o disco
de controlo principal.

1 Ao mesmo tempo que pressiona o botão
MODE do modo de exposição, rode o disco
de controlo principal para seleccionar ™.

3 Compor enquadramento, focar e fotografar.

Mudar do modo manual para o automático com prioridade ao obturador
Se seleccionar uma velocidade de obturação de buLb no modo de exposição manual
e, em seguida, seleccionar o modo automático com prioridade ao obturador sem
alterar a velocidade do obturador, o indicador buLb no ecrã da velocidade do
obturador fica a piscar e o obturador não pode ser disparado. Rode o disco de
controlo principal para seleccionar uma velocidade de obturação diferente antes de
disparar.
66
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Bloquear a velocidade do obturador
Para bloquear a velocidade do obturador definida no
passo 2, rode o disco de controlo principal ao mesmo
tempo que pressiona o botão de bloqueio da
abertura/velocidade do obturador para que apareça a
indicação ¬ do bloqueio da velocidade de obturação no
painel LCD superior e no visor. A visualização da
velocidade de obturação está invertida no painel LCD
traseiro (nos ecrãs detalhado e grande). Para
desbloquear, rode o disco de controlo principal ao
mesmo tempo que pressiona o botão de bloqueio da
abertura/velocidade do obturador para que desapareça
a indicação ¬ do bloqueio da velocidade de obturação
no painel LCD e no visor.

Quando uma objectiva Nikkor com CPU, não tipo G, não está definida com a abertura
mínima, é indicado ƒEE intermitentemente no painel LCD superior e no visor e o
obturador é bloqueado.

Quando é colocada uma objectiva sem CPU, o modo de exposição muda
automaticamente para o automático com prioridade à abertura. ™ fica a piscar no
painel LCD superior e £ aparece no visor. Quando a abertura máxima é especificada
em “Dados de objectiva sem CPU” (x 144), o valor da abertura é indicado no painel
LCD superior, painel LCD traseiro (no ecrã detalhado ou grande) e no visor. Neste caso,
a abertura pode ser definida com um valor intermédio através do anel de aberturas
mas o ecrã apenas indica alterações em incrementos de um EV. Quando a abertura
máxima não é especificada, o ecrã da abertura apresenta a diferença de incrementos
EV em relação à abertura máxima (ou seja, ∂2: dois incrementos a partir da abertura
máxima); defina/confirme a abertura com o anel de aberturas da objectiva.

Quando o tema é demasiado escuro ou brilhante, uma das seguintes indicações de
aviso aparece nos painéis LCD superior e traseiro (ecrãs detalhado e grande) ou no
visor (o indicador de exposições analógico e electrónico também indica a quantidade
de subexposição ou sobreexposição:
• H1: Seleccione uma velocidade de obturação mais alta. Se a indicação de aviso não

desaparecer, utilize um filtro ND.
• Lo: Seleccione uma velocidade de obturação mais baixa. Se a indicação de aviso não

desaparecer, utilize um flash.

CSM b1: O valor da abertura/velocidade do obturador indicado no painel LCD
superior, painel LCD traseiro (no ecrã detalhado ou grande) e no visor pode ser
definido para ser alterarado em incrementos de 1/2 ou de um EV (x 97).

CSM f4: A velocidade do obturador pode ser definida para ser ajustada com a
utilização do disco de controlo secundário (x 109).

Ecrã detalhado
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Fotografia em cada modo de exposição – continuação

• £: Automático com prioridade à abertura
Permite-lhe definir a abertura pretendida (do mínimo ao máximo da
objectiva) manualmente. A câmara selecciona automaticamente uma
velocidade de obturação adequada para a exposição correcta. Ao
variar a abertura e, desta forma, controlar a distância do campo, é
possível tornar mais nítido o fundo e o primeiro plano ou desfocar o
fundo. Na fotografia com flash, a variação da abertura altera a
distância de disparo do flash (x 163).

2 Defina a abertura rodando o disco de
controlo secundário.

1 Ao mesmo tempo que pressiona o botão
MODE do modo de exposição, rode o disco
de controlo principal para seleccionar £.

3 Compor enquadramento, focar e fotografar.
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Bloquear a abertura
¬ Para bloquear a abertura definida no passo 2, rode o
disco de controlo secundário ao mesmo tempo que
pressiona o botão de bloqueio da abertura/velocidade
do obturador para que apareça a indicação ¬ do
bloqueio da abertura no painel LCD superior e no visor.
A visualização da abertura está invertida no painel LCD
traseiro (nos ecrãs detalhado e grande). Para
desbloquear, rode o disco de controlo secundário ao
mesmo tempo que pressiona o botão de bloqueio da
abertura/velocidade do obturador para que desapareça
a indicação ¬ do bloqueio da abertura no painel LCD e
no visor. A abertura também é desbloqueada quando a
objectiva é retirada.

Quando uma objectiva Nikkor com CPU, não tipo G, não está definida com a abertura
mínima, é indicado ƒEE intermitentemente no painel LCD superior e no visor e o
obturador é bloqueado.

Quando a abertura máxima é especificada em “Dados de objectiva sem CPU”
(x 144), o valor da abertura é indicado no painel LCD superior, painel LCD traseiro
(no ecrã detalhado ou grande) e no visor. Neste caso, a abertura pode ser definida
com um valor intermédio através do anel de aberturas mas o ecrã apenas indica
alterações em incrementos de um EV. Quando a abertura máxima não é especificada,
o ecrã da abertura apresenta a diferença de incrementos EV em relação à abertura
máxima (ou seja, ∂2: dois incrementos a partir da abertura máxima); defina/confirme
a abertura com o anel de aberturas da objectiva.

Quando o tema é demasiado escuro ou brilhante, um dos seguintes avisos aparece nos
painéis LCD superior e traseiro (ecrãs detalhado e grande) ou no visor (o indicador de
exposições analógico e electrónico também indica a quantidade de subexposição ou
sobreexposição):
• H1: Seleccione uma abertura mais pequena (o maior número f). Se a indicação de

aviso não desaparecer, utilize um filtro ND.
• Lo: Seleccione uma abertura maior (o número f mais pequeno). Se a indicação de

aviso não desaparecer, utilize um flash.

CSM b1: O valor da abertura/velocidade do obturador indicado no painel LCD
superior, painel LCD traseiro (no ecrã detalhado ou grande) e no visor pode ser
definido para ser alterado em incrementos de 1/2 ou de um EV (x 97).

CSM f4: Quando é utilizada uma objectiva, não tipo G, é possível definir a abertura
para ser ajustada apenas com o anel de aberturas da objectiva. Além disso, a
abertura pode ser definida para ser ajustada utilizando o disco de controlo
principal (x 109).

Ecrã detalhado
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Fotografia em cada modo de exposição – continuação

• ¢: Manual
Permite-lhe definir a velocidade do obturador (Bulb e 30-1/8.000
segundos, X) e a abertura (do mínimo ao máximo da objectiva)
manualmente. Com o indicador de exposições analógico e electrónico
no painel LCD superior ou no visor, é possível produzir vários efeitos
criativos ajustando a exposição. A exposição de longa duração (Bulb)
pode ser definida no modo de exposição manual.

2 Defina a velocidade de obturação e abertura
e confirme com o indicador de exposições
analógico e electrónico no visor.
• Defina a velocidade do obturador rodando o

disco de controlo principal e a abertura
rodando o disco de controlo secundário. Estas
funções podem ser definidas
independentemente.

• A exposição de longa duração (Bulb) pode ser
seleccionada definindo a velocidade do
obturador como buLb (x 80).

1 Ao mesmo tempo que pressiona o botão
MODE do modo de exposição, rode o disco
de controlo principal para seleccionar ¢ e,
em seguida, componha a imagem.

3 Compor enquadramento, focar e fotografar.

Bloquear a velocidade do obturador/abertura
A velocidade do obturador e/ou abertura seleccionada pode ser bloqueada. Para
bloquear a velocidade do obturador, consulte “Bloquear a velocidade do obturador”
x 67. Para bloquear a abertura, consulte “Bloquear a abertura” x 69.
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Indicador de exposições analógico e electrónico
Os seguintes exemplos mostram indicações do indicador de exposições analógico e
electrónico.
O indicador de exposições analógico e electrónico fica intermitente quando a luminosidade
do tema ultrapassa o alcance da exposição da câmara.

Com incrementos Com incrementos Com incrementos 
de 1/3 EV de 1/2 EV de um EV

Exposição correcta Exposição correcta Exposição correcta

–2/3 EV –1/2 EV Inferior a –3 EV

Superior a +3 EV +1/2 EV +1 EV

Anel de aberturas da objectiva
Quando uma objectiva Nikkor com CPU, não tipo G, não está definida com a abertura
mínima, é indicado ƒEE intermitentemente no painel LCD superior e no visor e o obturador
é bloqueado.

Objectiva sem CPU
Quando a abertura máxima é especificada em “Dados de objectiva sem CPU” (x 144), o
valor da abertura é indicado no painel LCD superior, painel LCD traseiro (no ecrã detalhado
ou grande) e no visor. Neste caso, a abertura pode ser definida com um valor intermédio
através do anel de aberturas mas o ecrã apenas indica alterações em incrementos de um
EV. Quando a abertura máxima não é especificada, o ecrã da abertura apresenta a
diferença de incrementos em relação à abertura máxima (ou seja, ∂2: dois incrementos a
partir da abertura máxima); defina/confirme a abertura com o anel de aberturas da
objectiva.

Factor de exposição com a objectiva Micro-Nikkor AF
Quando está colocada uma objectiva Micro-Nikkor AF e estiver a definir a abertura
utilizando o disco de controlo secundário ajudado por um exposímetro externo, não é
necessário tomar em consideração o factor de exposição. A compensação da exposição só
é necessária quando definir a abertura utilizando o anel de aberturas da objectiva.
CSM b1: O valor da abertura/velocidade do obturador indicado no painel LCD
superior, painel LCD traseiro (no ecrã detalhado ou grande) e no visor pode ser
definido para ser alterado em incrementos de 1/2 ou de um EV (x 97).
CSM b5: No modo de exposição manual, a velocidade de obturação mais baixa
pode ser prolongada de 30 segundos a 30 minutos (x 98).
CSM f4: Quando é utilizada uma objectiva, não tipo G, é possível definir a abertura
para ser ajustada apenas com o anel de aberturas da objectiva. Além disso, a
velocidade do obturador pode ser definida para ajustar com a utilização do disco
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Bloqueio automático da exposição

Para controlar a exposição de uma zona específica num
enquadramento, meça a exposição da zona com a medição localizada
ou com ponderação central e, em seguida, pressione o botão AE/AF-L
para bloquear a exposição e volte a compor a imagem. Defina a
exposição para um modo sem ser o manual.

2 Posicione a zona de focagem (na mediação
localizada) ou centre o enquadramento (na
medição com ponderação central) no tema
e pressione ligeiramente o botão de disparo
do obturador e, em seguida, pressione o
botão AE/AF-L. Confirme se o indicador de
focagem / aparece no visor.
• Quando o botão AE/AF-L é pressionado,

aparece AE-L no visor.

1 Ao mesmo tempo que pressiona o botão de
bloqueio do selector de sistema de medição,
rode este selector para seleccionar a
medição localizada ou com ponderação
central.
• Não se recomenda a medição matricial se a

exposição não puder ser bloqueada
adequadamente.

3 Ao mesmo tempo que pressiona o botão
AE/AF-L, volte a efectuar a composição, a
focagem e dispare.
• Enquanto a exposição estiver bloqueada, o

sistema de medição só muda quando o botão
AE/AF-L é libertado (não quando o selector do
sistema de medição é ajustado).
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Zona de exposição bloqueada em cada sistema de medição
Medição localizada
• No modo de zona AF única (x 52), modo AF dinâmico (x 52) ou focagem

manual (x 61) com objectiva CPU:
Exposição na zona de focagem seleccionada

• No modo AF dinâmico de grupo (x 52) com objectiva CPU:
Exposição na zona de focagem central do grupo de focagem seleccionado

• No modo AF dinâmico com prioridade ao tema mais próximo (x 53), quando é
utilizada objectiva sem CPU (x 39) ou quando “Other screen” está seleccionado
na definição personalizada “b6: Screen comp.” (x 98):

Exposição na zona de focagem central

Medição com ponderação central
Exposição no círculo de 12 mm de diâmetro no centro

Funções disponíveis no bloqueio automático da exposição em
cada modo de exposição

• ¡ (Automático programado): Programa flexível (x 64)
• ™ (Automático com prioridade ao obturador): Ajuste da velocidade do obturador
• £ (Automático com prioridade à abertura): Ajuste da abertura
Em qualquer destas três situações, a abertura e/ou velocidade de obturação
controlada é apresentada.

Bloqueio automático da exposição na operação de focagem
automática

• O bloqueio da focagem (x 58) é activado simultaneamente. Confirme / no visor.

CSM c1: O bloqueio automático da exposição pode ser definido para se
activar quando se pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador
(x 99).

CSM c2: O funcionamento, quando está pressionado o botão AE/AF-L, pode
ser alterado conforme se segue (x 99).
• Apenas é bloqueada a exposição.
• A exposição mantém-se bloqueada até o obturador ser disparado, a medição da

exposição ser desligada ou o botão AE/AF-L ser pressionado novamente.
• A exposição mantém-se bloqueada até o exposímetro ser desligado ou o botão

AE/AF-L ser pressionado novamente (pressionar o botão de disparo do obturador
não retira o bloqueio).

• Apenas é bloqueada a focagem
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Compensação da exposição

1 Defina a compensação da exposição rodando o
disco de controlo principal ao mesmo tempo
que pressiona o botão = até o valor de
compensação pretendido aparecer (–5 EV a
+5 EV em incrementos de 1/3 EV).
• Quando o botão = é pressionado, o indicador de

exposições analógico e electrónico indica o valor de
compensação da exposição (e “0” do indicador
pisca).

• Quando a compensação da exposição é definida,
aparece = no painel LCD superior e no visor. O valor
da compensação é apresentado nos painéis LCD
superior e traseiro (no ecrã detalhado ou grande).

• Enquanto o botão = é pressionado, é apresentado
{ (se a compensação estiver para o lado positivo) ou
} (se a compensação estiver para o lado negativo)
no visor.

• Para cancelar a compensação da exposição, rode o
disco de controlo principal enquanto pressiona o
botão = para redefinir o valor da compensação
como 0.0. Isto também pode ser efectuado
executando a reinicialização de dois botões (x 147).
(Colocar o interruptor na posição de desligado não
cancela a função de compensação da exposição.)

Para ajustar o controlo de exposição, utilize a função de compensação da
exposição. Isto pode ser útil quando o tema tem um contraste
pronunciado ou quando efectua a exposição em “bracketing” com
película a cores (em que a latitude de uma exposição adequada é
mínima). Utilize a medição com ponderação central ou localizada. A
compensação da exposição pode ser executada em qualquer modo de

Compensação de –1.0 EV

Compensação de –1.0 EV 
(ecrã detalhado)

Quando a compensação da exposição estiver definida enquanto é utilizado o flash, o
nível de potência do flash também é compensado.
Em princípio, deve compensar a exposição para o lado positivo (+) quando o fundo é
mais brilhante do que o tema principal ou para o lado negativo (–) quando o fundo é
mais escuro.

CSM b2: O valor de compensação pode ser definido para alterar em incrementos de
1/2 ou de um EV (x 97).
CSM b3: A compensação da exposição pode ser definida para ser executada
utilizando o disco de controlo principal ou secundário sem pressionar o botão de
compensação da exposição (x 97).

2 Compor enquadramento, focar e fotografar.

74
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O “bracketing” automático da exposição permite-lhe fotografar com valores
de EV compensados seleccionados (no máximo ±3 EV) mudando da exposição
adequada automaticamente definida (ou exposição seleccionada no modo de
exposição manual) para um número seleccionado de disparos (no máximo 7)
cada vez que o obturador é disparado. O “bracketing” automático da
exposição pode ser executado em qualquer modo de exposição.

1 Ao mesmo tempo que pressiona o botão BKT de
“bracketing” automático da exposição, rode o
disco de controlo principal para definir o número
de disparos e o disco de controlo secundário
para definir o valor EV compensado.
• Enquanto o botão BKT está pressionado, verifique

o número de disparos e os valores de EV
compensados no painel LCD traseiro.

• Quando o número de disparos é um valor
diferente de “0”, z aparece no painel LCD
superior e no visor. O indicador de exposições
analógico e electrónico indica o estado de
“bracketing”. (No modo de exposição manual, o
estado de “bracketing” só é apresentado no
painel LCD superior.) O valor de EV compensado e
o indicador de “bracketing” são apresentados no
painel LCD traseiro.

• Consulte nas páginas 76-77 as combinações do

2 Compor enquadramento, focar e fotografar.

A velocidade do obturador e a abertura no modo de exposição automático
programado, a abertura no modo automático com prioridade ao obturador e a
velocidade do obturador no modo automático com prioridade à abertura e
manual variam.
Em qualquer um dos modos de exposição, o “bracketing” de exposição do
flash (no qual muda o nível do flash automático TTL do tema principal
iluminado) e o “bracketing” automático da exposição (no qual muda a
exposição de um fundo iluminado pela luz ambiente) são executados
simultaneamente quando é utilizado um flash.

CSM e5: O “bracketing” pode ser definido para executar apenas o “bracketing”
automático da exposição ou o “bracketing” de exposição do flash em que ambos
são executados normalmente de forma simultânea (x 105).
CSM e6: No modo de exposição manual, a velocidade do obturador, abertura e
nível de potência do flash, ou a abertura e nível de potência do flash, ou apenas o
nível de potência do flash pode ser definido para variar quando, normalmente, a
velocidade do obturador e o nível de potência do flash é que variam (x 106).
CSM e8: O “bracketing” automático da exposição pode ser definido para
desligar/ligar com o disco de controlo principal e o disco de controlo secundário
pode ser utilizado para seleccionar o número de disparos e o valor de EV
compensado (x 106).

“Bracketing” automático da exposição

• Os valores da abertura e velocidade do obturador compensados são apresentados
enquanto fotografa.
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“Bracketing” automático da exposição—continuação

• Combinação do número de disparos e valor de EV compensado

Valor de EV Número de Indicador do “bracketing” Ordem de “bracketing” Indicação em
compensado disparos (painel LCD superior) (predefinição) “Preset select”*

Incremento 7, lados 0, –1.0, –0.7, –0.3, —de 1/3 – e + +0.3, +0.7, +1.0

Incremento 7, lados 0, –1.5, –1.0, –0.5, —de 1/2 – e + +0.5, +1.0, +1.5

Incremento 7, lados 0, –2.0, –1.3, –0.7, —de 2/3 – e + +0.7, +1.3, +2.0

Incremento 7, lados 0, –3.0, –2.0, –1.0, —de 1 – e + +1.0, +2.0, +3.0

Incremento 5, lados 0, –0.7, –0.3, —de 1/3 – e + +0.3, +0.7

Incremento 5, lados 0, –1.0, –0.5, —de 1/2 – e + +0.5, +1.0

Incremento 5, lados 0, –1.3, –0.7, —de 2/3 – e + +0.7, +1.3

Incremento 5, lados 0, –2.0, –1.0, —de 1 – e + +1.0, +2.0

Incremento 3, lados 0, –0.3, +0.3
de 1/3 – e +

Incremento 3, lados 0, –0.5, +0.5
de 1/2 – e +

Incremento 3, lados 0, –0.7, +0.7
de 2/3 – e +

Incremento 3, lados 0, –1.0, +1.0
de 1 – e +

Incremento 2, 0, –0.3
de 1/3 lado –

Incremento 2, 0, –0.5
de 1/2 lado –

Incremento 2, 0, –0.7
de 2/3 lado –

Incremento 2, 0, –1.0
de 1 lado –
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Valor de EV Número de Indicador do “bracketing” Ordem de “bracketing” Indicação em
compensado disparos (painel LCD superior) (predefinição) “Preset select”*

Incremento 2, lado + 0, +0.3
de 1/3

Incremento 2, lado + 0, +0.5
de 1/2

Incremento 2, lado + 0, +0.7
de 2/3

Incremento 2, lado + 0, +1.0
de 1

Incremento 3, lado – –0.3, –0.7, 0
de 1/3

Incremento 3, lado – –1.0, –0.5, 0
de 1/2

Incremento 3, lado – –1.3, –0.7, 0
de 2/3

Incremento 3, lado – –2.0, –1.0, 0
de 1

Incremento 3, lado + +0.3, 0, +0.7
de 1/3

Incremento 3, lado + +0.5, 0, +1.0
de 1/2

Incremento 3, lado + +0.7, 0, +1.3
de 2/3

Incremento 3, lado + +1.0, 0, +2.0
de 1

* Quando “Preset select” estiver definido em “e8: Selecção de BKT automático”
(x 106), a indicação aparece ao seleccionar as combinações do valor de EV
compensado e o número de disparos. Nesta definição, as combinações indicadas
com ¬ não podem ser seleccionadas.

• Quando o número de disparos seleccionado for diferente de dois, o disparo do
valor de EV do meio é executado primeiro. Os disparos seguintes são executados
sucessivamente do valor negativo ao positivo.

• O valor de EV compensado pode ser definido independentemente do especificado
na definição personalizada “b1: EV step” (x 97). A indicação da velocidade do
obturador e da abertura pode não corresponder aos valores reais durante o
“bracketing” dependendo da definição em “b1: EV step”.

CSM e7: A ordem de “bracketing” pode ser definida para alterar do valor de
EV negativo para o valor de EV positivo (x 106).

77
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• Cancelar o “bracketing” automático da exposição
• Para cancelar o “bracketing”, ao mesmo tempo que pressiona o botão BKT rode o disco

de controlo principal para que o número de disparos se torne “0” (o valor de EV
compensado seleccionado anteriormente mantém-se). Ou, rode o disco de controlo
principal e seleccione “OFF” quando “Selec valor predefinido” estiver definido em “e8:
Selecção de BKT automático” (o número de disparos e os valores EV compensados
anteriormente seleccionados mantêm-se).

• O “bracketing” também é cancelado quando é executada a reinicialização de dois botões
(x 147), quando se selecciona outro banco personalizado (x 91), quando é executada
a reinicialização personalizada (x 92) ou quando a especificação é alterada na definição
personalizada “b1: EV step” ou “b2: Exp. comp. EV” (x 97).

“Bracketing” automático da exposição e outras funções
• Se a função de compensação da exposição (x 74) também estiver definida, o

“bracketing” será combinado com os valores de compensação da exposição. É útil
efectuar o “bracketing” com um valor compensado superior a +3 EV ou inferior a –3 EV.

• Com o modo de avanço da película em CL (disparo contínuo de baixa velocidade),
CH (disparo contínuo de alta velocidade) ou CS (disparo contínuo de baixa
velocidade silencioso), carregue completamente e mantenha pressionado o botão de
disparo do obturador até o conjunto de disparos ter sido concluído e o avanço da
película parar automaticamente. Se estiver seleccionado “Bracketing burst” no menu de
definição personalizada “f3 FUNC. Button”, o “bracketing” automático da exposição
será executado repetidamente mesmo após o número de disparos seleccionado ter sido
alcançado desde que o botão de disparo do obturador seja mantido pressionado ao
mesmo tempo que o botão FUNC (x 108).

• No modo de avanço da película S (fotograma único), se estiver seleccionado
“Bracketing burst” no menu de definição personalizada “f3 FUNC. Button”, o
“bracketing” é executado até o conjunto de disparos ter sido concluído desde que o
botão de disparo do obturador seja mantido carregado enquanto o botão FUNC está
pressionado e o avanço da película pára automaticamente (x 108).

• Se o disparador automático (x 82) também estiver definido, o “bracketing” é
executado com um fotograma de cada vez (até o número seleccionado de disparos ter
sido alcançado).

Se chegar ao fim do rolo durante o “bracketing”
Os disparos restantes podem ser efectuados depois de colocar um novo rolo. Além disso,
se colocar o interruptor na posição de desligado durante o “bracketing”, os disparos
restantes podem ser efectuados depois de voltar a colocar o interruptor na posição de
ligado.

A velocidade do obturador não muda sob as seguintes condições indicadas abaixo. Se
estiver seleccionado “Aperture”, “Speed/Aperture” ou “Flash” no menu de definição
personalizada “e6 M mode bkting”, o “bracketing” automático da exposição (no qual
a abertura ou nível do flash automático TTL é mudado) pode ser executado (x 106)
• “On” está seleccionado no menu de definição personalizada “b5 Extend Shtr. Spd”

(x 98) e está definida uma velocidade do obturador mais lenta do que 40 segundos.
• A velocidade do obturador está definida como X no modo de exposição manual.

“Bracketing” automático da exposição—continuação

78
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Indicador do “bracketing” durante os disparos
• À medida que cada disparo é efectuado, o indicador para cada valor de EV

compensado desaparece.
Veja os exemplos abaixo.

incrementos de 1/3 EV, 3 disparos, – e + incrementos de 2/3 EV, 3 disparos, –
Estado do 

Painel LCD Painel LCD Painel LCD Painel LCD“bracketing”
superior traseiro superior traseiro

Definição efectuada

1.º disparo

2.º disparo

3.º disparo

Aprox. 0,5 seg.
após o 3.º disparo

Indicador do “bracketing” na compensação da exposição
• A indicação do “bracketing” muda de acordo com o valor de compensação da

exposição. No entanto, se o valor máximo de compensação exceder a escala do
indicador, aparece # ou %.

Valor de compensação Incrementos de 1/3 EV Incrementos de 2/3 EV
3 disparos, – e + 3 disparos, –

Sem compensação

+1.0

+2.7

–3.0

–4.0

55955 F6 Portugees BW 072-110  25-10-2005  16:28  Pagina 79



80

Exposição de longa duração

2 Rode o disco de controlo principal para
seleccionar buLb e rode o disco de
controlo secundário para definir a abertura.
• Se buLb estiver seleccionado no modo de

exposição manual e o modo de exposição for
alterado para automático com prioridade ao
obturador, buLb pisca e o obturador fica
bloqueado.

• A exposição contínua de aproximadamente
5 horas é possível com pilhas de lítio do tipo
CR123A. Repare que quando fotografa com
temperaturas baixas, o tempo de exposição
contínua é reduzido.

Esta função é útil para fotografar cenas nocturnas, como as estrelas,
que requerem uma exposição prolongada de mais de 30 segundos.
O obturador permanece aberto enquanto o botão de disparo do
obturador estiver completamente carregado. (Recomenda-se a
utilização de um tripé.)

1 Ao mesmo tempo que pressiona o botão
MODE do modo de exposição, rode o disco
de controlo principal para seleccionar ¢
(exposição manual).
• Utilize a iluminação do LCD (x 81) para

visualizar o painel LCD no escuro.

3 Compor enquadramento, focar e fotografar.

• O obturador permanece aberto desde que o botão de disparo do obturador
seja mantido completamente carregado.

• A utilização do cabo remoto opcional MC-20 ou MC-30 (x 171) reduz a
vibração da câmara.

Fonte de alimentação
Recomenda-se a utilização de um novo conjunto de pilhas para evitar a falha de
energia durante a exposição de longa duração. Além disso, a unidade de alimentação
de múltipla potência MB-40 opcional (x 166) permite o prolongamento da
exposição de longa duração.

CSM b5: No modo de exposição manual, a velocidade de obturação mais
baixa pode ser alterada de 30 segundos para 30 minutos (x 98).
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Regulação dióptrica/Iluminação do LCD

• Regulação dióptrica
O visor dióptrico permite aos fotógrafos com miopia ou
hipermetropia regular as dioptrias da ocular para a adaptar à visão.

Puxe o botão de ajuste de dioptrias e rode-o
enquanto olha para o visor até as marcas de
focagem no visor aparecerem nítidas.
• O intervalo de ajustes do visor dióptrico é de –2m–1

a +1m–1. As cinco objectivas de correcção ocular
DK-17C opcionais proporcionam um intervalo de
dioptrias no visor de –3m–1 a +2m–1 (x 167).

Utilizar o botão de ajuste de dioptrias
Uma vez que o botão de ajuste de dioptrias se encontra localizado ao lado do visor,
tenha cuidado para não magoar o olho enquanto roda o botão.

Colocar objectivas de correcção ocular
Antes de colocar uma objectiva de correcção ocular
(opcional; x 167), retire a ocular DK-17 do visor.
1. Feche o obturador da ocular e desbloqueie 1.
2. Retire a ocular fornecida do corpo da câmara

rodando-a no sentido contrário aos ponteiros do
relógio 2.

3. Coloque a objectiva de correcção ocular atarra-
xando-a com firmeza no sentido dos ponteiros do relógio.

• Iluminação do LCD
Os ecrãs dos painéis LCD superior e traseiro podem ser confirmados
no escuro com a iluminação do LCD.

Rode o interruptor para a posição Œ.
O exposímetro é activado e o painel LCD fica
iluminado com a cor verde.
• Quando o interruptor é libertado, regressa à posição

“on”, mas a iluminação permanece desde que o
exposímetro esteja activado. A iluminação
desaparece depois do disparo do obturador.
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Funcionamento do disparador automático

O disparador automático permite-lhe tirar uma fotografia a si
próprio ou, se pretender, evitar tocar na câmara para que esta não
vibre antes da exposição. Utilize um tripé ou posicione a câmara
numa superfície estável antes de utilizar o disparador automático.

1 Ao pressionar o botão de bloqueio do
selector do modo de avanço da película,
coloque o selector do modo de avanço da
película na posição V.

2 Componha a imagem, foque e carregue
completamente no botão de disparo do
obturador.

• Não fique em frente da objectiva quando definir o
disparador automático no modo de focagem
automática.

• Quando o disparador automático for activado, o
obturador será disparado dentro de 10 segundos
(predefinição). O LED indicador do disparador
automático fica a piscar durante 8 segundos e, em
seguida, pára de piscar 2 segundos antes do obturador
disparar.

• A fotografia através do disparador automático não
pode ser executada quando o obturador da câmara não
consegue ser disparado (ou seja, quando o tema não se
encontra focado com o modo de focagem automática
no AF Servo único).

• Para cancelar o disparador automático, coloque o
selector do modo de avanço da película numa posição
diferente de V.

• Quando buLb estiver seleccionado no modo de

Fechar o obturador da ocular no visor
Para garantir uma exposição correcta nos modos de
exposição que não sejam o manual, feche o obturador
da ocular no visor após a focagem. Isto impedirá que a
luz entre através do visor e interfira com a operação de
exposição automática.

CSM c5: O tempo de atraso do disparador automático também pode ser
definido para 2, 5 ou 20 segundos. (x 100).

82
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Pré-visualização da profundidade de campo/Indicador do plano da película

• Pré-visualização da profundidade de campo

Carregue no botão de pré-visualização da
profundidade de campo para confirmar a
profundidade do campo através do visor.
• Ao pressionar o botão de profundidade do campo a

objectiva é fixada na abertura controlada do modo
de exposição automático programado ou
automático com prioridade ao obturador e na
abertura seleccionada do modo de exposição
automático com prioridade à abertura ou manual.
Olhando através do visor, a profundidade
aproximada do campo (x 164) com determinada
abertura pode ser confirmada.

• O flash de modelação também é disparado com o
flash SB-800 e SB-600 opcional (x 151). Para
cancelar o flash de modelação, desligue o flash ou
seleccione “Off” na definição personalizada “e4:
Flash de modelação” (x 105).

• A exposição é bloqueada (x 72) simultaneamente
antes de fixar a objectiva quando se usa uma
objectiva CPU. A exposição correcta será obtida
disparando o obturador com o botão de
profundidade do campo pressionado.

• Indicador do plano da película
O indicador do plano da película mostra a posição do plano da
película dentro do corpo da câmara.

• O indicador do plano da película mostra a linha
padrão da distância de disparo e indica a posição do
plano da película dentro do corpo da câmara. Utilize
este indicador quando medir a distância real entre a
câmara e o tema, por exemplo, na fotografia de
primeiros planos.

• A distância exacta do rebordo de montagem da
objectiva ao plano da película é de 46,5 mm.
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Fotografia com espelho

A fotografia com espelho é ideal para situações em que é provável a
câmara vibrar. Pressione o botão de disparo do obturador uma vez
para levantar o espelho e pressione novamente para tirar a
fotografia.

1 Ao pressionar o botão de bloqueio do
selector do modo de avanço da película,
coloque o selector do modo de avanço da
película na posição M-UP (espelho para
cima).

2 Componha a imagem, foque e pressione o
botão de disparo do obturador para levantar
o espelho.
• No funcionamento com AF, a exposição e a

focagem são bloqueadas mesmo antes do espelho
ser levantado e o enquadramento não pode ser
confirmado no visor enquanto o espelho estiver
levantado.

3 Pressione o botão de disparo do obturador novamente para disparar o
obturador. O espelho regressa à posição original.

• Cancelar o modo de espelho levantado
• Coloque o selector do modo de avanço da película numa posição diferente de M-UP

após o disparo do obturador. (O modo de espelho levantado é cancelado pela mesma
operação enquanto o espelho estiver levantado; no entanto, o obturador é disparado
automaticamente e a película avança um fotograma.)

• Nas seguintes situações, o obturador é disparado automaticamente e a película avança
um fotograma mas o modo de espelho levantado não é cancelado:

• Aproximadamente 30 segundos após o espelho ser levantado
• A câmara ser desligada

Cuidados a ter na fotografia com espelho
• Não deixe a câmara com o modo M-UP ao sol, especialmente quando utilizar uma

objectiva de grande diâmetro. A cortina do obturador pode-se queimar.
• Quando o botão R1 é pressionado com o espelho levantado, o obturador é disparado,

Err pisca no painel LCD superior e no visor, e ERR é apresentado no painel LCD traseiro.
Carregue no botão de disparo do obturador para desligar estes avisos (a película avança
um fotograma mas o contador das imagens mantém-se inalterado).

Recomenda-se a utilização de um cabo remoto MC-20 ou MC-30 na fotografia com o
espelho levantado para evitar que a câmara vibre (x 171).
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Para além do ecrã BriteView do tipo B fornecido, estão disponíveis
para a F6 outros ecrãs opcionais de focagem permutáveis (tipo U, E,
M, J, A e L, x 168).

1

2

1 Coloque o interruptor na posição de
desligado, remova a objectiva do corpo da
câmara e puxe o trinco de abertura do ecrã
de focagem para fora utilizando as pinças
fornecidas.
• O suporte abre-se quando o trinco de abertura

do ecrã de focagem é puxado para fora.

1

2

2 Remova o ecrã agarrando na pequena
patilha com as pinças e coloque na posição
correcta o ecrã de substituição.
• Certifique-se de que o ecrã está bem colocado.

3 Com as pinças, empurre a parte da frente
do suporte para cima até fechar com um
“clic” na posição correcta.
• Certifique-se de que não toca no espelho reflex

ou nas superfícies dos ecrãs de focagem.
• Utilize sempre os ecrãs de focagem da F6 (não

podem ser utilizados os ecrãs de focagem de
outras câmaras).

Compensação do ecrã de focagem
Não é necessária qualquer compensação com os ecrãs de focagem do tipo B ou E ou na
medição matricial. Com ecrãs que não sejam do tipo B ou E, o nível de EV do ecrã de
focagem poderá necessitar de compensação dependendo do ecrã de focagem, objectiva
ou teleconversor colocado. Para compensar o nível de EV, especifique “Other screen” na
definição personalizada “b6 Screen comp.” (x 98). (Para obter o valor de compensação
apropriado, consulte o manual de instruções do ecrã de focagem.)
• Para os ecrãs de focagem que não sejam do tipo B ou E, tem de estar definido

“Other screen” mesmo quando o valor de compensação é “0”.

Mudança dos ecrãs de focagem
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Sistema de diagnóstico automático do obturador

A F6 está equipada com um obturador de diagnóstico automático
que controla automaticamente a velocidade de obturação para cada
disparo do obturador.

O obturador de diagnóstico detecta automaticamente as inexactidões da
execução e reajusta a velocidade do obturador para maior exactidão no
disparo subsequente. Além disso, se for detectada uma avaria ou a cortina
do obturador não funcionar, Err pisca no painel LCD superior e no visor.

• Os avisos acima são apresentados quando é detectada qualquer avaria. Carregue
completamente no botão de disparo do obturador uma vez. Se Err no painel LCD
superior e no visor parar de piscar, a avaria foi corrigida. Se Err continuar a piscar,
desligue a câmara e leve-a a um representante ou centro de assistência autorizado
da Nikon para ser reparada.

• A fotografia tirada quando apareceu o aviso poderá não resultar bem.
• Em casos raros, o aviso poderá não aparecer quando o obturador não está a

funcionar.
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Guia de menus

• Objectiva sem CPU (x 144-146)
• A distância focal e a abertura máxima da

objectiva sem CPU são definidas nos dados
da objectiva.

• Menu de definição personalizada 
(x 90-110)
• Crie uma combinação de funções que sejam

diferentes das definições de fábrica.

• Menu de configuração (x 111-124)
• As definições, tais como, registar dados ou

data das fotografias (x 35), encontram-se
no menu de configuração.

• Menu de fotografia (x 125-143)
• A impressão de dados da fotografia, a

exposição múltipla e as definições do
temporizador do intervalo são seleccionadas
no menu de fotografia.

Os detalhes sobre cada menu são descritos nesta secção.

• Idioma (x 34)
• Defina o idioma apresentado no painel LCD

traseiro.
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Utilização do menu (todos os menus)

Pressione P ou { no multisselector para alterar a selecção destacada e
> (ou centro) para efectuar definições ou selecções no ecrã do menu.

• Menu de definição (Exemplo: Menu de definição personalizada, a3: Group
dynamic AF)

1 Coloque o interruptor na posição de ligado e pressione o botão MENU
para apresentar o menu.

2 Apresente o menu pretendido.

• Pressione P/{ no multisselector para seleccionar o menu pretendido e
pressione > para que apareça o ecrã do menu.

3 Apresente o item pretendido.

4 Apresente a função pretendida.

• Pressione P/{ para seleccionar o item pretendido e > para apresentar
detalhes do item (submenu).

• Pressione P/{ para seleccionar a função pretendida do submenu e > para
apresentar as definições da função.

• Desbloqueie o multisselector se estiver bloqueado.
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Ecrã do menu

1:Nível de categoria  [       ]
O número de linhas horizontais na parte superior
do menu indica o nível da categoria. Quanto
mais à frente estiver em termos de níveis, maior
o número de linhas apresentado.

2:Submenu [>]
“>” tà direita de uma opção indica que está
disponível um submenu para essa opção.

3:Definição diferente da predefinição [ ]
“ ” à esquerda de uma opção indica
que a opção seleccionada é diferente da
predefinição.

4:Definição
A definição da opção seleccionada é apresentada
na parte inferior do ecrã. Se um submenu estiver
disponível para a opção seleccionada, é
apresentado “Sub-menu”.

1

1
3
3

4

1

4

1

4

2

2

2

2

5 Defina a função.

• Pressione P/{ para seleccionar a definição pretendida e > para definir e, em
seguida, regresse ao ecrã do menu seleccionado no passo 3.

6 Executar o procedimento.
• Pressione o botão < para retroceder ecrã-a-ecrã ou pressione o botão MENU

duas vezes para voltar ao ecrã de dados de fotografia.

• Encontram-se disponíveis mais submenus em “a5: Focus area illum” e “f4:
Command dials”.
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Menu de definições personalizadas (CSM)

Esta funcionalidade permite-lhe criar uma combinação de funções
diferentes das de fábrica.

• Opções da definição personalizada

• Os submenus estão disponíveis para todas as opções nos grupos de “a” a “f”.

Opção da definição personalizada x

C: Bank select 91
R: Reset CSM 92
a: Autofocus

a1 AF-C priority 94
a2 AF-S priority 94
a3 Grp. dyn. AF 94
a4 AF activation 95
a5 Area illum. 95
a6 Area select 96
a7 Vert. AF-ON 96
a8 M/A mode 96

b: Metering/Exp.
b1 EV step 97
b2 Exp. comp. EV 97
b3 Exp. comp. 97
b4 Center weight 98
b5 Shutter spd. 98
b6 Screen comp. 98

c: Timers/Lock
c1 AE Lock 99
c2 AE-L/AF-L 99
c3 AF-ON/AE-L 100
c4 Auto mtr-off 100
c5 Self-timer 100

Opção da definição personalizada x

d: Shoot/Display
d1 Film loading 101
d2 Film rewind 101
d3 Film leader 101
d4 Last frame 102
d5 MB-40 CH fps 102
d6 DX warning 102
d7 Rear panel 103
d8 Imprint den. 103
d9 MB-40 Battery 103

e: BKT/Flash
e1 Sync speed 104
e2 Slowest speed 104
e3 AA flash mode 105
e4 Modeling 105
e5 Auto BKT set 105
e6 M mode bkting 106
e7 Bkting order 106
e8 Bkting select 106

f: Controls
f1 Center button 107
f2 Selector 107
f3 FUNC. button 108
f4 Command dials 109
f5 Buttons/dials 110
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• Detalhes das opções de definição personalizada
(predefinição a negrito)

C: Bank select

As combinações de funções definidas nos grupos a-f podem ser
armazenadas no “bank” (banco) A, B, C ou D, e podem ser designadas por
seis letras/números para cada banco.

Opções:
A: Selecciona o banco A
B: Selecciona o banco B
C: Selecciona o banco C
D: Selecciona o banco D

• Seleccione o banco da definição personalizada pretendida de A a D e pressione >
para apresentar “Rename”. Se não pretender mudar o nome, pressione > para
definir. Para dar um nome ao banco, consulte o seguinte.

• Mudar o nome do banco
Seis letras (A a Z e um espaço branco) e/ou números (0 a 9) podem ser
atribuídos a cada banco da definição personalizada.

• Pressione P/{ no multisselector para destacar “A” e >
para destacar o primeiro dígito.

• Pressione P/{ para seleccionar a letra/número pretendido.
• Pressione > para destacar o segundo dos seis dígitos e
P/{ para seleccionar a letra/número pretendido para
cada.

• Pressione > depois de seleccionar as seis letras/números
para definir. O ecrã regressa ao menu de definição
personalizada.

A alteração da definição de uma opção num determinado banco (A a D)
não afecta a definição dessa opção noutros bancos.

Se qualquer definição no banco personalizado seleccionado 
(A a D) tiver sido alterada relativamente à definição de fábrica,
a indicação da definição personalizada é apresentada no painel
LCD traseiro. Exemplo: (Banco personalizado A)
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Menu de definições personalizadas – continuação

R: Reset CSM

No menu para repor definições personalizadas, todas as opções podem ser
repostas nas respectivas definições de fábrica. Apenas as definições no
banco de definição personalizada (A a D) serão repostas.

Opções:
No: A reposição não é executada
Yes: A reposição é executada

• Seleccione o banco de definição personalizada pretendido de A a D e pressione >
no multisselector para apresentar a janela de confirmação.

• Seleccione “Yes” e pressione > para executar a reposição.

• Predefinições de cada opção

Opção da definição personalizada Predefinição
a: Autofocus

a1 AF-C priority Release + fps
a2 AF-S priority Focus priority
a3 Grp.dyn. AF Pattern 1 Center
a4 AF activation Release/AF-ON
a5 Area illum.

Manual focus On
Continuous On
When selected 0.2 s

a6 Area select No wrap
a7 Vert. AF-ON AF-ON
a8 M/A mode Autofocus off

b: Metering/Exp.
b1 EV step 1/3 step
b2 Exp. comp. EV 1/3 step
b3 Exp. comp. [+/–] & CMD Dial
b4 Center weight ø 12mm
b5 Shutter Spd. Off
b6 Screen comp. B or E (off)
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Opção da definição personalizada Predefinição
c: Timers/Lock

c1 AE Lock AE-L/AF-L button
c2 AE-L/AF-L AE/AF lock
c3 AF-ON/AE-L Default
c4 Auto mtr-off 8 s
c5 Self-timer 10 s

d: Shoot/Display
d1 Film loading Close back
d2 Film rewind Auto
d3 Film leader Rewind leader in
d4 Last frame End of film
d5 MB-40 CH fps 8 fps
d6 DX warning After film load
d7 Rear panel Normal
d8 Imprint den. 0
d9 MB-40 Battery Alkaline (AA)

e: BKT/Flash
e1 Sync speed 1/250
e2 Slowest speed 1/60
e3 AA flash mode Off
e4 Modeling On
e5 Auto BKT set AE & flash
e6 M mode bkting Speed
e7 Bkting order MTR>Under>Over
e8 Bkting select Manual select

f: Controls
f1 Center button Center AF area
f2 Selector No action
f3 FUNC. button FV Lock
f4 Command dials

Rotation Normal
Assignment Off
Aperture Sub-command dial
Menus Off

f5 Buttons/dials Default
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Menu de definições personalizadas – continuação

a1: AF-C priority x 48

A predefinição do AF Servo continuo é a prioridade ao disparo. No entanto, a
velocidade de avanço da película pode ser definida para diminuir o máximo
possível de forma a garantir uma focagem correcta. (É útil em situações tais
como a utilização do seguimento da focagem no escuro.) Também pode ser
mudada para prioridade à focagem, na qual o obturador só pode ser disparado
quando o tema está focado.

Opções:
Release + fps: O obturador é disparado quando é

pressionado o botão de disparo do obturador
Release + focus: O obturador é disparado quando o

respectivo botão é pressionado mas a velocidade de
avanço da película diminui para garantir uma focagem
correcta.

Focus priority: O obturador não pode ser disparado, a não
a2: AF-S priority x 48

A predefinição do AF Servo único é a prioridade à focagem. No entanto,
pode ser alterado para prioridade ao disparo.

Opções:
Focus priority: O obturador não pode ser disparado, a não

ser que o tema esteja focado
Release priority: O obturador é disparado quando é

pressionado o botão de disparo do obturador

a3: Group dynamic AF x 52

O padrão dos grupos no modo AF dinâmico de grupo pode ser alterado.
Opções:
Pattern 1 Center: Prioridade a centrar tema no Padrão 1
Pattern 1 Closest: Prioridade ao tema mais próximo no
Padrão 1
Pattern 2 Center: Prioridade a centrar tema no Padrão 2
Pattern 2 Closest: Prioridade ao tema mais próximo no
Padrão 2

• Para obter informações sobre o padrão dos grupos das
zonas de focagem no modo AF dinâmico de grupo,
consulte a página 53.

94
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a5: Area illum. x 50

Na focagem manual ou disparo contínuo, pode cancelar o destaque a
vermelho da zona de focagem seleccionada. Além disso, pode alterar a
duração da zona de focagem vermelha para 0,2 segundos ou 1 segundo.

Opções:
Manual focus: Seleccione On/Off como iluminação da zona

de focagem na focagem manual.
Continuous: Seleccione On/Off como iluminação da zona de

focagem no disparo contínuo.
When selected: Seleccione a duração da iluminação.

Opções:
On (ligado): Zona de focagem seleccionada iluminada na

focagem manual
Off (desligado): Zona de focagem seleccionada não iluminada

na focagem manual

Opções:
On (ligado): Zona de focagem seleccionada iluminada no

disparo contínuo
Off (desligado): Zona de focagem seleccionada não iluminada

no disparo contínuo

a4: AF activation x 28, 49

A operação de focagem automática é activada pressionando ligeiramente o
botão de disparo do obturador, como predefinição. No entanto, pode ser
definida para só começar pressionando o botão de início de AF.

Opções:
Release/AF-ON: A focagem automática é iniciada pela

pressão ligeira sobre o botão de disparo do obturador
ou botão de início de AF.

AF-ON only: A focagem automática é iniciada apenas pela
pressão sobre o botão de início de AF.

a5-1: Focagem manual

a5-2: Continuous mode
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Menu de definições personalizadas – continuação

a6: Area select x 50
A zona de focagem pode ser definida para variar continuamente na mesma
direcção pressionando a mesma posição no multisselector. Esta opção permite-
lhe mudar a zona de focagem para a direcção oposta sem ter de pressionar a
posição oposta no multisselector.

Opções:
No wrap: A zona de focagem não varia continuamente na

mesma direcção.
Wrap: A zona de focagem varia continuamente na mesma

direcção.

a7: Vert. AF-ON x 166
A função do botão de início de AF para o disparo vertical na unidade de
alimentação de múltipla potência MB-40 (opcional) pode ser alterada para
assumir a função do botão AE/AF-L.

Opções:
AF-ON: Funciona como botão de início de AF
AE/AF-L: Funciona como botão AE/AF-L

• A definição na definição personalizada “c2: AE-L/AF-L”
(x 99) entra em efeito quando “AE/AF-L” é seleccionado.

a8: M/A mode x 61
Se a objectiva AF-S que estiver colocada suportar a focagem automática com
prioridade à focagem manual (M/A), pode optar por permitir o funcionamento da
focagem automática na focagem manual.

Opções:
Autofocus off: Focagem manual seleccionada
AF-C autofocus: Focagem automática possível no AF Servo

contínuo
AF-S autofocus: Focagem automática possível no AF Servo

único

Opções:
0.2 s: A zona de focagem seleccionada (pelo multisselector) é

iluminada durante 0,2 segundos.
1 s: A zona de focagem seleccionada (pelo multisselector) é

iluminada durante 1 segundo. Na operação de focagem
automática, a zona de focagem seleccionada continua

a5-3: When selected
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b1: EV step x 64, 66, 68, 70
Como predefinição, a velocidade do obturador e a abertura são indicadas com
incrementos de 1/3 EV. No entanto, é possível alterar para incrementos de 1/2 ou 1 EV.

Opções:
1/3 step: Indicado/seleccionado com incrementos de 1/3 EV
1/2 step: Indicado/seleccionado com incrementos de 1/2 EV
1 step: Indicado/seleccionado com incrementos de 1 EV

b2: Exp. comp. EV x 74
Como predefinição, a compensação da exposição está definida com incrementos
de 1/3 EV. No entanto, é possível alterar para incrementos de 1/2 ou 1 EV.

Opções:
1/3 step: Seleccionado com incrementos de 1/3 EV
1/2 step: Seleccionado com incrementos de 1/2 EV
1 step: Seleccionado com incrementos de 1 EV

b3: Exposure comp. x 74
A compensação da exposição é definida utilizando o disco de controlo principal
e o botão = por predefinição. No entanto, pode ser definida para seleccionar
utilizando apenas o disco de controlo secundário no modo de exposição
automático programado e no automático com prioridade ao obturador ou
utilizando apenas o disco de controlo principal no modo de exposição
automático com prioridade à abertura.

Opções:
[+/–] & CMD Dial: Compensação da exposição seleccionada

com o disco de controlo enquanto pressiona o botão =.
CMD Dial only: Compensação da exposição seleccionada

apenas com o disco de controlo

• Se a opção “CMD Dial only” estiver seleccionada no modo de exposição manual, o
indicador analógico e electrónico é apresentado no painel LCD superior e no visor e “0”
do ecrã pisca. No modo de exposição manual, a compensação da exposição não pode ser
seleccionada apenas com o disco de controlo mesmo que “CMD Dial only” esteja
seleccionado.

• Se a opção “Change Main/Sub” estiver seleccionada em “f4: Command dials” (x 109),
o funcionamento dos discos de controlo principal e secundário muda (excepto no modo
de exposição automático programado).
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b4: Center weight x 63
A zona de sensibilidade da medição (concentração de 75%) com ponderação
central pode ser alterada. Além disso, a sensibilidade pode ser definida para uma
média de todo o enquadramento.

Opções:
ø 8mm: 8mm diâ. Círculo de medição com ponderação central
ø 12mm: 12mm diâ. Círculo de medição com ponderação central
ø 15mm: 15mm diâ. Círculo de medição com ponderação central
ø 20mm: 20mm diâ. Círculo de medição com ponderação central
Average: Média em todo o visor

b5: Extend Shtr. Spd x 70
Como predefinição, a velocidade do obturador no modo de exposição manual
seleccionada pode ser tão lenta como 30 segundos. Esta pode ser prolongada
até 30 minutos.

Opções:
Off (desligado): Não prolongada
On (ligado): Prolongada

b6: Screen comp. x 85, 168
O valor de exposição tem de ser compensado dependendo do ecrã de focagem,
objectiva ou teleconversor utilizado.

Opções:
B ou E (off): Sem compensação
Other screen: Compensação

• Consulte a página seguinte para definir o valor de compensação.
• Para o ecrã de focagem que não seja do tipo B ou E, “Other screen” tem de estar

definido mesmo quando o valor de compensação necessário é “0”.

• Com “On” seleccionado, as seguintes velocidades do obturador acima de 30 segundos
podem ser seleccionadas com o disco de controlo principal.
40 seg., 50 seg., 1 min., 1,5 min., 2 min., 3 min., 4 min., 5 min., 6 min., 8 min.,
10 min., 13 min., 15 min., 20 min., 25 min., 30 min.
• Quando estas velocidades do obturador são seleccionadas, a velocidade do obturador

não é compensada no “bracketing” automático da exposição e o indicador analógico e
electrónico desliga-se.
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c1: AE Lock x 72

Como predefinição, a exposição é bloqueada quando o botão AE/AF-L é
pressionado. A exposição também pode ser bloqueada pressionando o botão
de disparo do obturador.

Opções:
AE-L/AF-L button: Exposição apenas bloqueada com o

botão AE/AF-L
+ Release button: Exposição bloqueada com o botão 

AE/AF-L ou o botão de disparo do obturador

c2: AE-L/AF-L x 58, 72

Como predefinição, ao pressionar o botão AE/AF-L a exposição e a focagem
bloqueiam-se. Isto pode ser alterado conforme o seguinte.

Opções:
AE/AF lock: Tanto a exposição como a focagem são

bloqueadas
AE lock only: Apenas é bloqueada a exposição
AE-L hold/reset: A exposição mantém-se bloqueada até o

obturador ser disparado, o exposímetro ser desligado ou
o botão AE/AF-L ser pressionado novamente

AE lock hold: A exposição mantém-se bloqueada até o
exposímetro ser desligado ou o botão AE/AF-L ser
pressionado novamente (pressionar o botão de disparo
do obturador não retira o bloqueio)

AF lock only: Apenas é bloqueada a focagem

• Pressione > no multisselector após seleccionar “Other
screen”. O ecrã para definir o valor de compensação
aparece.

• Pressione P/{ para seleccionar o valor de compensação
seleccionado e > para definir.

• Definir valor de compensação
A exposição pode ser compensada até ±2 EV com incrementos de passo
(consulte o manual de instruções do ecrã de focagem para obter o valor de
compensação necessário).
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c3: AF-ON/AE-L x 49, 58, 72
As funções dos botões AE/AF-L e de início de AF e podem ser alteradas da
seguinte forma.

Opções:
Default (predefinição): As funções permanecem

inalteradas
Switch function: Muda cada função
Both AF-ON: Focagem automática activada com o botão

AE/AF-L (função do botão de início de AF inalterada)
Both AE-L: Exposição/focagem bloqueada com o botão de

início de AF (função do botão AE/AF-L inalterada)

c4: Auto meter-off x 18
Após o botão de disparo do obturador ser pressionado, o exposímetro da câmara
permanece ligado por aproximadamente 8 segundos (se mais nenhuma operação
for executada). Esta duração pode ser alterada para 4, 15 ou 30 segundos.

Opções:
4 s
8 s
15 s
30 s

c5: Temporizador x 82
Como predefinição, o obturador é disparado 10 segundos após carregar
completamente no botão de disparo do obturador. Esta duração pode ser
alterada para 2, 5 ou 20 segundos.

Opções:
2 s
5 s
10 s
20 s

• Note que com uma duração de medição automática prolongada, as pilhas 
gastam-se mais rapidamente e a película utilizável por pilha diminui.

• A definição em “c2: AE-L/AF-L” (x 99) também está
activa nesta opção. Por exemplo, se “Both AE-L” estiver
seleccionado e “AF lock only” estiver definido em “c2: 
AE-L/AF-L”, a focagem é bloqueada apenas pressionando
o botão AE/AF-L ou o botão de início de AF.
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d1: Carregamento da película x 22

Como predefinição, ao fechar a parte de trás da câmara avança a película
carregada para o primeiro fotograma. No entanto, isto pode ser alterado
para iniciar o avanço da película quando o botão de disparo do obturador é
pressionado.

Opções:
Close back: A película é avançada para o primeiro foto-

grama quando a parte de trás da câmara é fechada
Press rel button: A película é avançada para o primeiro

fotograma quando o botão de disparo do obturador é
pressionado

d2: Rebobinagem da película x 46

A película inicia a rebobinagem automaticamente no final do rolo. No
entanto, pode ser definida para que não rebobine automaticamente no final
do rolo.

Opções:
Auto: A película inicia a rebobinagem no final do rolo
Manual: A película não inicia a rebobinagem no final do

rolo. Pressione os botões de rebobinagem para
rebobinar a película.

d3: Film leader x 32, 46

A guia da película pode ser definida para permanecer fora do rolo da
película depois de rebobinada.

Opções:
Rewind leader in: A guia da película é rebobinada até ao

fim
Leave leader out: A guia da película permanece fora do rolo

da película depois de rebobinada

Quando a guia da película é definida para ficar de fora
• Não dispare o obturador quando a película com a respectiva guia deixada fora do

rolo é carregada. Ao fazê-lo poderá danificar a cortina do obturador.
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d4: Last frame x 32

Como predefinição, a película começa a rebobinar automaticamente no final
do rolo. No entanto, isto pode ser alterado para começar após o fotograma
36 ou 35. (Útil para guardar o negativo da película em 6 faixas de 6
fotogramas ou 7 faixas de 5 fotogramas.)

Opções:
End of film: A película inicia a rebobinagem no final do rolo
Frame 36 (imagem 0): A película inicia a rebobinagem após

o fotograma 36
Frame 35 (imagem 0): A película inicia a rebobinagem após

o fotograma 35

d5: MB-40 CH fps x 45, 166

Com a unidade de alimentação de múltipla potência MB-40 (opcional) colocada,
a velocidade máxima de avanço da película em CH (disparo contínuo de alta
velocidade) é de 8 fps. No entanto, isto pode ser alterado para 7 fps ou 6 fps.

Opções:
8 fps: Velocidade de avanço máxima da película de 8 fps
7 fps: Velocidade de avanço máxima da película de 7 fps
6 fps: Velocidade de avanço máxima da película de 6 fps

d6: DX warning x 23

Quando a sensibilidade da película está definida como s e é carregada uma
película fotográfica sem código s, aparece um aviso quando a película
avança para o primeiro fotograma. No entanto, isto pode ser alterado para
que o aviso apareça quando a câmara é ligada e a respectiva parte de trás é
fechada (sem avançar a película para o primeiro fotograma).

Opções:
After film load: Aviso de película sem DX quando a película

é avançada para o primeiro fotograma
Always visible: Aviso de película sem DX quando a câmara é

ligada e a respectiva parte de trás é fechada (sem
avançar a película para o primeiro fotograma)

• O avanço da película pára no fotograma 36 ou 35 quando “d2; film rewind”
(x 101) estiver definido como “Manual”.
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d7: Rear panel x 10

A visualização no painel LCD traseiro pode ser alterada (de normal) para
detalhada ou grande.

Opções:
Normal
Detalhada
Grande

d8: Imprint density x 136

A luz da impressão de dados pode ser ajustada em cinco níveis.
Opções:
+2: Mais escuro do que +1
+1: Mais escuro
0: Predefinição
–1: Mais claro
–2: Mais claro do que –1

d9: MB-40 Battery x 19, 166

Especifique o tipo de pilhas para que a indicação da carga das pilhas seja
apresentada correctamente quando a unidade de alimentação de múltipla
potência MB-40 (opcional) é utilizada.

Opções:
Alkaline (AA): Alcalinas de manganésio do tipo AA
NiMH (AA): Ni-MH (níquel metal hídrico) do tipo AA
Lithium (AA): Lítio do tipo AA

Ajustar definição:
• Pressione > no multisselector após seleccionar “Imprint density”. O ecrã da

definição aparece.
• Pressione P/{ para seleccionar a luz e > para definir.

• Não é necessária qualquer especificação quando utilizar a pilha de iões de lítio
recarregável EN-EL4 opcional (com tampa do compartimento da bateria BL-3
opcional).

55955 F6 Portugees BW 072-110  25-10-2005  16:28  Pagina 103



104

Menu de definições personalizadas – continuação

e1: Flash sync speed x 162

A velocidade de sincronização do flash TTL superior pode ser alterada
(de 1/250 segundos) para qualquer das seguintes definições:

Opções:
1/250: Velocidade de sinc. do flash TTL superior de 1/250 s.
1/250 (FP auto): Velocidade de sincronização do flash TTL

superior de 1/250 segundos; quando está colocado um SB-
800/SB-600 e a velocidade de obturação é superior a
1/250 segundos, o flash com sincronização de alta
velocidade FP é executado automaticamente

1/200: Velocidade de sinc. do flash TTL superior de 1/200 s.
1/160: Velocidade de sinc. do flash TTL superior de 1/160 s.
1/125: Velocidade de sinc. do flash TTL superior de 1/125 s.
1/100: Velocidade de sinc. do flash TTL superior de 1/100 s.
1/80: Velocidade de sinc. do flash TTL superior de 1/80 s.
1/60: Velocidade de sinc. do flash TTL superior de 1/60 s.

e2: Slowest speed x 162

A velocidade de sincronização do flash TTL mais lenta no modo de exposição
automático programado ou automático com prioridade à abertura pode ser
alterada (de 1/60 segundos) para qualquer das seguintes definições:

Opções:
1/60: 1/60 s.
1/30: 1/30 s.
1/15: 1/15 s.
1/8: 1/8 s.
1/4: 1/4 s.
1/2: 1/2 s.

1": 1 s
2": 2 s
4": 4 s
8": 8 s
15": 15 s
30": 30 s

• Quando a velocidade do obturador “X” estiver seleccionada no modo de exposição
automático com prioridade ao obturador ou manual, a velocidade do obturador é
definida automaticamente para a velocidade definida em “Flash sync speed”.

• Consulte a página 153 para obter detalhes sobre o flash com sincronização de alta
velocidade FP.

• Definir a velocidade de sincronização do flash:
• Pressione > no multisselector após seleccionar “Sync speed”. O ecrã para definir a

velocidade de sincronização do flash aparece.
• Pressione P/{ para seleccionar a velocidade de sincronização do flash e > para definir.

• A velocidade de sincronização do flash TTL mais lenta é definida automaticamente com
30 segundos no modo de sincronização lento (x 158).

• Definir velocidade do obturador
• Pressione > no multisselector após seleccionar “Slowest speed”. O ecrã para definir a

velocidade do obturador aparece.
• Pressione P/{ para seleccionar a velocidade do obturador e > para definir.
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e3: AA flash mode x 155

Quando o modo de flash automático sem TTL é utilizado com SB-80DX ou
SB-28DX, o flash com abertura automática não é executado. No entanto, é
possível alterar esta definição.

Opções:
Off (desligado): Flash automático sem TTL sem o flash com

abertura automática (Defina a abertura no flash)
On (ligado): Flash automático sem TTL com o flash com

abertura automática

e4: Flash de modelação x 151

Com SB-800/SB-600, o flash de modelação é disparado quando o botão de
pré-visualização da profundidade de campo na câmara é pressionado. No
entanto, é possível alterar esta definição.

Opções:
On (ligado): flash de modelação disparado e pré-

visualização da profundidade de campo
Off (desligado): Apenas a pré-visualização da profundidade

de campo

e5: Auto BKT set (definir o Bracketing automático) x 75

Nas definições de fábrica, tanto o Bracketing automático da exposição como
o Bracketing da exposição do flash estão activos. No entanto, isto pode ser
alterado para que apenas o Bracketing automático da exposição ou o
Bracketing da exposição do flash esteja activo.

Opções:
AE & flash: O Bracketing automático da exposição e o

Bracketing da exposição do flash estão activos
AE only (apenas o AE): Apenas o Bracketing automático da

exposição está activo
Flash only (apenas o flash): Apenas o Bracketing da

exposição do flash está activo

• Com o SB-800, a definição no flash substitui a definição em “e3: AA flash mode”

55955 F6 Portugees BW 072-110  25-10-2005  16:28  Pagina 105



Menu de definições personalizadas – continuação

e6: M mode bkting (Bracketing no modo M) x 75

Nas definições de fábrica, a velocidade de obturação e o nível de saída do
flash são visualizados no modo de exposição Manual. No entanto, isto pode
ser modificado, permitindo alterar a abertura, velocidade de obturação e
abertura ou apenas o nível de saída do flash.

• Quando selecciona “AE only” (apenas o AE) em “e5: Auto BKT set” (x 105),
o nível de saída do flash não é alterado.

e8: Auto BKT select (seleccionar o Bracketing automático) x 75

Nas definições de fábrica, o disco de controlo principal é usado para
seleccionar o número de disparos, enquanto o disco de controlo secundário é
usado para seleccionar o valor EV de compensação. No entanto, estes discos
podem ser definidos para controlar o Bracketing da seguinte forma.

Opções:
Manual select (selecção manual): Seleccione o número de

disparos com o disco de controlo principal e o valor EV
de compensação com o disco de controlo secundário

Preset select (selecção de predefinição): Ligue/desligue o
Bracketing com o disco de controlo principal e
seleccione o conjunto de combinações de Bracketing
com o disco de controlo secundário

• Consulte as páginas 76-77 para o conjunto de combinações de Bracketing que
podem ser seleccionadas.

e7: Bkting order (ordem de Bracketing) x 75

Esta opção controla a ordem de execução do Bracketing.
Opções:
MTR>Under>Over (medidor>abaixo>acima):

O Bracketing é executado na ordem mostrada nas
páginas 76-77

Under>MTR>Over (abaixo>medidor>acima): O Bracketing
prossegue nesta ordem, do valor mais baixo até ao mais
alto

Opções:
Speed (velocidade): São alterados a velocidade de

obturação e o nível de saída do flash*
Speed (velocidade) Abertura: São alterados a velocidade de

obturação, abertura e nível de saída do flash*
Abertura: São alterados a abertura e o nível de saída do

flash*
Flash: É alterado o nível de saída do flash

106
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f1: Center button (botão central) x 50, 88

Ao premir o centro do multisselector, é seleccionada a zona de focagem ou o
grupo de zonas de focagem (AF dinâmico de grupo). No entanto, esta
operação pode ser alterada para qualquer das seguintes definições:

Opções:
Center AF area (zona central de AF): Ao premir o centro

do multisselector, é seleccionada a zona de focagem
central ou o grupo de zonas de focagem central (AF
dinâmico de grupo).

Illum. AF area (zona de iluminação AF): Ao premir o centro
do multisselector, é iluminada a zona de focagem ou o
grupo de zonas de focagem activo no visor

No action (sem acção): Se premir o centro do multisselector
quando a câmara está no modo de disparo, não
acontece nada 

f2: Multisselector x 18, 28

O multisselector pode ser utilizado para activar os medidores de exposição
ou para iniciar a focagem automática, da seguinte forma

Opções:
A opção “No action” (sem acção) do Multisselector não

activa os medidores de exposição nem inicia a focagem
automática.

Activate meter (activar medidor): Ao premir o multisselector,
é activado o medidor de exposição

Initiate AF (iniciar AF): Ao premir o multisselector, é iniciada
a focagem automática (excepto no modo de focagem
manual)
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f3: FUNC. button (botão FUNC.) x 6

Nas definições de fábrica, ao premir o botão FUNC., é activado o Bloqueio
FV (x 151). No entanto, isto pode ser alterado para qualquer das seguintes
definições:

Opções:
FV Lock (bloqueio FV): Quando utiliza um SB-800/SB-600, o

valor do flash bloqueia-se quando se prime o botão FUNC.
FV Lock/Lens data (bloqueio FV/dados da objectiva): Se utiliza

um SB-800/SB-600 e este está ligado, o valor do flash
bloqueia-se quando se prime o botão FUNC.; de outro
modo, a distância focal e a combinação de abertura máxima
de objectivas sem CPU (número da objectiva) podem ser
definidas através do botão FUNC.

1step spd/aptr (incremento de 1 – velocidade/abertura): A
velocidade de obturação/abertura podem ser alteradas em
incrementos de 1 EV, rodando o disco de controlo
principal/secundário independentemente das definições
personalizadas introduzidas em “b1: EV step” (incremento
EV)

As AE-L/AF-L (como AE-L/AF-L): O botão FUNC. executa a
mesma função do botão AE/AF-L

Flash off (flash desligado): Para desactivar provisoriamente o
flash, prima o botão de disparo do obturador em conjunto
com o botão FUNC.

Bracketing burst ( Bracketing para fotografias sucessivas):
Enquanto o botão FUNC estiver a ser premido, todas as
fotografias nos modos de Bracketing automático da
exposição ou Bracketing da exposição do flash serão tiradas
sempre que o botão de disparo do obturador for premido
no modo de fotografia de imagem única; no modo de
fotografia de imagens sucessivas, a câmara irá repetir o
Bracketing de fotografias sucessivas enquanto estiver a
premir o botão de disparo do obturador

Matrix metering (medição matricial): A Medição matricial está
activa enquanto o botão FUNC. estiver a ser premido

Center-weighted (ponderação central): A Medição com
ponderação central está activa enquanto o botão FUNC.
estiver a ser premido

Spot metering (medição localizada): A Medição localizada está

• Não é possível seleccionar apenas “Lens data” (dados da objectiva); “FV Lock” (bloqueio
FV) também é seleccionado.

• Quando se selecciona “As AE-L/AF-L” (como AE-L/AF-L), é executada a função
seleccionada em “c2: AE-L/AF-L” (x 99).
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f4: Command dials (discos de controlo) x 12

Esta opção controla o funcionamento dos Discos de controlo principal e
secundário.

Opções:
Rotation (rotação): Controla a direcção dos discos de con-

trolo
Assignment (função): Troca as funções dos Discos de con-

trolo principal e secundário
Aperture (abertura): Define a abertura com o anel de

aberturas da objectiva, apenas para objectivas não do
tipo G

Menus: Executa operações de menu com os discos de
controlo, além daquelas efectuadas pelo multisselector

f4-1: Rotate direction (direcção rotação )
Opções:
Normal: Rotação de disco de controlo normal
Reverse (invertida): Rotação invertida dos discos de controlo

f4-2: Change Main/Sub (mudar principal/secundário)
Opções:
Off (desligado): O Disco de controlo principal controla a

velocidade de obturação, o Disco de controlo secundário
controla a abertura

On (ligado): O Disco de controlo principal controla a abertura,
o Disco de controlo secundário controla a velocidade de
obturação

• Quando forem alteradas as opções de “Command dials” (discos de controlo), são
afectadas a operação com os discos de controlo na unidade de alimentação de
múltipla potência MB-40 (x 166) e também as definições de abertura.
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f5: Buttons & dials (botões e discos) x 12

Normalmente, as mudanças nas definições que envolvem simultaneamente
um disco de controlo e um botão são efectuadas através da rotação do disco
de controlo ao mesmo tempo que se prime o botão. Se desejar, isto pode ser
alterado para que não precise de premir os botões durante 20 seg. enquanto
roda o disco de controlo. (Prima o botão novamente ou prima levemente o
botão de disparo do obturador para cancelar a opção de manter o botão
premido.)

Opções:
Default (predefinição): Mudanças nas definições

efectuadas ao rodar o disco de controlo enquanto se
mantém um botão premido

Hold (manter premido): As definições podem ser alteradas
ao rodar o disco de controlo mesmo depois de deixar de
premir o botão

f4-3: Aperture setting (definições de abertura)
Opções:
Sub-command dial (disco de controlo secundário): A

abertura apenas pode ser ajustada com o Disco de
controlo secundário

Aperture ring (anel de aberturas): A abertura apenas pode ser
ajustada através do anel de aberturas da objectiva,
quando estiver a utilizar uma objectiva com CPU não do

f4-4: Estado dos menus
Opções:
Off (desligado): Permite executar operações do menu com o

multisselector
On (ligado): Permite executar operações do menu com o

multisselector e os discos de controlo

• Quando “On” (ligado) está seleccionado, o disco de controlo principal funciona
como P/{ no multisselector e o disco de controlo secundário funciona como </>.

• Nos modos de exposição Automático programado ou Automático com prioridade ao
obturador, a abertura não pode ser definida com o anel de aberturas da objectiva,
mesmo quando a opção “Aperture ring” (anel de aberturas) estiver seleccionada.

• Se seleccionar “30 s” em “Auto mtr-off” (medidor automático desligado), a
duração de “hold” (manter premido) passa a ser de aproximadamente 30 seg.
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Menu de configuração

• Detalhes sobre as opções do menu de configuração
(definições de fábrica a negrito)

Dados da fotografia x 112

Estas definições são para armazenar os dados da fotografia. Para mais
detalhes, consulte as páginas 112-124 “Registar dados de fotografia”.

Opções:
Data stored (dados armazenados): Activa/desactiva o

armazenamento de dados de fotografia ou selecciona o
modo de dados de fotografia

Delete (apagar): Apaga todos os dados de fotografia
Memory full (memória cheia): Selecciona a operação quando

a memória da câmara está cheia (gravar por cima dos
dados de fotografia sem avisar ou visualizar o aviso e
bloquear o obturador sem gravar por cima)

Número da película: Define o número de ID e o número da
película

• Definir ano, mês, dia, hora e minuto.

Date x 35

Define a data para “registar dados de fotografia” (x 112) e “imprimir
dados de fotografia” (x 126). Para mais detalhes sobre “setting date/time”
(definir data/hora), consulte as páginas 35-36.

Opções:
Y/M/D (A/M/D): A data é visualizada/impressa na ordem de

ano/mês/dia
M/D/Y (M/D/A): A data é visualizada/impressa na ordem de

mês/dia/ano
D/M/Y (D/M/A): A data é visualizada/impressa na ordem de

dia/mês/ano

Date format (formato da data) x 35

Definir ordem de visualização dos dados no painel LCD traseiro e da data de
impressão (x 126).
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Menu de configuração [Registar dados de fotografia]

Os dados da fotografia tais como velocidade de obturação, abertura
ou distância focal da objectiva podem ser registados na câmara,
visualizados no painel LCD traseiro ou copiados para um cartão
CompactFlash™ através do Leitor de dados MV-1 opcional para
utilização num computador pessoal.

• Modo de registo e registo de dados
Estão disponíveis dois modos de registo de dados—básico, no qual pode
registar 13 itens de dados, e detalhado, que permite o registo de 21 itens.

Modo de registo
Dados registados

Básico Detalhado
1 Sensibilidade da 

película
R R

2 Número da película R R

3 Número de ID R R

4 Número da contagem
de imagens

R R

5 Velocidade de 
obturação

R R

6 Abertura R R

7 Distância focal 
seleccionada

R R

8 Distância focal da 
objectiva

R

9 Abertura máxima R

!p Sistema de medição R R

!q Modo de exposição R R

Modo de registo
Dados registados

Básico Detalhado
!w Modo de sincroni-

zação do flash
R

!e Valor de compensação
da exposição

R R

!r Diferença de EV em 
manual

R R

!t Valor de compensação
da exposição do flash

R

!y Flash R

!u Exposição múltipla R R

!i Bloqueio automático 
da exposição

R

!o VR R

@p Data R R

@q Hora R

• 1 a 3: Dados da película
• 4 to @q: Dados da imagem
• Consulte a página 113 para mais detalhes sobre cada item de dados.
• Consulte a página 116 para definir o registo de dados da fotografia.
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• Registo de itens de dados

1 Sensibilidade da película:
É registada a sensibilidade da película carregada na câmara.
• Com película com codificação DX (quando s é definido), é registada a

sensibilidade de película definida automaticamente. Quando a sensibilidade da
película é definida manualmente, é registada a sensibilidade de película
seleccionada.

2 Número da película:
É registado o número da película (número de quatro dígitos) definido em “SET-UP
menu: Setting film number” (menu de configuração: definir número da película)
(x 121).
• É registado o número da película quando o rolo é carregado e avança para a

primeira imagem. É adicionado um ao número da película com cada nova película.
• Será registado “0001” quando se atingir o número de película “9999”.

3 Número de ID (apenas para registo de dados):
É registado o número de ID (número de três dígitos) definido em “Redefinir número
de ID ou número de película” (x 121).
• O número de ID transforma-se no nome da pasta quando se registam dados de

fotografia num cartão de memória através do Leitor de dados MV-1 (x 166).

4 Número da contagem de imagens:
É registado o número da contagem de imagens visualizado no painel LCD superior e
no visor quando se tiram fotografias.

5 Velocidade de obturação:
É registada a velocidade de obturação visualizada no painel LCD superior e traseiro
(nos ecrãs normal e detalhado) e no visor quando se tiram fotografias.

6 Abertura:
É registada a abertura visualizada no painel LCD superior e traseiro (nos ecrãs normal
e detalhado) e no visor quando se tiram fotografias.

7 Distância focal seleccionada:
É registada a distância focal seleccionada (posição de zoom) quando se tiram foto-
grafias.
• É registada a posição de zoom com uma objectiva de zoom e é registada a

distância focal da objectiva com uma objectiva sem zoom.

8 Distância focal da objectiva
É registada a distância focal da objectiva utilizada quando se tiram fotografias.
• São registadas a distância focal da objectiva na posição máxima de grande angular

e de teleobjectiva (alcance do zoom) quando se utiliza uma objectiva com zoom.

9 Abertura máxima:
É registada a abertura máxima da objectiva utilizada quando se tiram fotografias.
• São registadas as definições de abertura máxima da objectiva na posição máxima
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Menu de configuração [Registar dados de fotografia] – continuação

!p Sistema de medição:
É registado o sistema de medição da exposição seleccionado quando se tiram
fotografias.
!q Modo de exposição:
É registado o modo de exposição seleccionado quando se tiram fotografias.
!w Modo de sincronização do flash:
É registado o modo de sincronização do flash seleccionado (x 157) quando se tiram
fotografias.
• Mesmo quando não se utiliza um flash, é registado o modo de sincronização do flash

visualizado no painel LCD traseiro.
!e Valor de compensação da exposição:
É registado o valor de compensação da exposição (x 74) definido quando se tiram
fotografias em incrementos de 1/6 EV.
• É registado “0” quando não é definida qualquer compensação da exposição.
• No modo de Bracketing automático da exposição (x 75), o valor EV do Bracketing é

adicionado ao valor de compensação. Consulte “Valor de compensação da exposição
e valor de compensação da exposição do flash registado/impresso” na página 148
para detalhes.

!r Diferença de EV em Manual (apenas no registo):
A diferença entre a exposição correcta medida pela câmara e o valor de exposição
controlado pela câmara ou a exposição seleccionada (subexposição ou sobreexposição)
é registado em incrementos de 1/6 EV.
!t Valor de compensação da exposição do flash:
É registado o valor de compensação da exposição do flash definido quando se tiram
fotografias. (Consulte o manual de instruções do flash para detalhes sobre a
compensação de exposição do flash.)
• É registado “0” quando não é definida qualquer compensação da exposição do flash.
• Quando se executa a compensação de exposição (x 74) ou o Bracketing da

exposição do flash (x 75) em fotografia com flash, o nível de saída do flash também
é compensado e registado como valor de compensação da exposição do flash,
mesmo quando não é definida qualquer compensação da exposição. Consulte “Valor
de compensação da exposição e valor de compensação da exposição do flash
registado/impresso” na página 148 para detalhes.

!y Flash:
São registadas as definições do flash. São registados os cinco itens seguintes.
a: Modo de flash (TTL)
É registado se o modo de flash é TTL (i-TTL) ou não.
• O modo de flash é registado como TTL quando se define o modo de flash como Flash

de enchimento equilibrado i-TTL, Flash i-TTL Standard, Flash de enchimento
equilibrado automático com multissensor TTL ou Flash TTL Standard (x 150, 154)

• O modo de flash é registado como não TTL quando não se utiliza o flash
b: Flash activado/desactivado
É registado se o flash é ou não disparado quando se tiram fotografias.
• Apenas se regista o flash equipado com capacidade de flash TTL (x 159, 160).
• Mesmo quando se utiliza o flash, este é registado como “não utilizado” se estiver

desligado.
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c: Iluminação avançada sem fios (apenas no registo)
É registado se a Iluminação avançada sem fios (x 151) é utilizada ou não quando se tiram
fotografias.
d: Sincronização de alta velocidade automática FP (apenas no registo)
É registado se a Sincronização de alta velocidade automática FP é utilizada ou não quando
se tiram fotografias.
• A Sincronização de alta velocidade automática FP é registada como utilizada quando a

Sincronização de alta velocidade FP (x 153) é executada com um flash não compatível
com o Sistema de iluminação criativa.

e: Bloqueio FV
É registado se o Bloqueio FV (x 151) é utilizado ou não quando se tiram fotografias.
!u Exposição múltipla:
É registado se a exposição múltipla (x 138) é utilizada ou não quando se tiram
fotografias.
!i Bloqueio automático da exposição:
É registado se o Bloqueio automático da exposição (x 72) é utilizado ou não quando se
tiram fotografias.
!o VR (apenas no registo):
Quando se utiliza uma objectiva Nikkor VR (x 38), é registado se o VR (Redução da
vibração) é utilizado ou não quando se tiram fotografias.
• O VR é registado como não utilizado quando se utiliza uma objectiva não compatível

com a função VR.
@p Data:
Quando se tiram fotografias, a data é registada como ano/mês/dia, mês/dia/ano ou
dia/mês/ano.
@q Hora:
Quando se tiram fotografias, a hora é registada como hora/minuto.

Registo apenas de dados
• Nos itens com o título “apenas para registo”, os dados não são visualizados juntamente

com os dados da fotografia que surgem no painel LCD traseiro (x 122) mas são
registados na memória da câmara e podem ser copiados para um cartão de memória (x
124) através do Leitor de dados MV-1 (x 166) opcional.

Abertura e distância focal
• “6 Abertura”, “7 Distância focal seleccionada”, “8 Distância focal da objectiva” e

“9 Abertura máxima” são registados apenas com objectivas com CPU.
• Com objectivas sem CPU, se os dados da objectiva forem definidos em “Especificar

dados da objectiva” (x 144), os dados definidos são registados (é registada a diferença
em incrementos de EV para a abertura máxima se não for definida qualquer abertura
máxima; o registo da abertura e distância focal máximas fica em branco se não forem
especificados quaisquer dados da objectiva).

• É registada a abertura efectiva quando se utiliza um teleconversor (apenas com objectivas
com CPU). No entanto, a distância focal não é registada correctamente quando o
teleconversor TC-17E II de AF-S é utilizado em conjunto com as objectivas AF-S 300mm
f/2,8D ED ou AF-S 400mm f/2,8D ED (a distância focal é registada correctamente com as
objectivas AF-S 300mm f/2,8D II ED ou AF-S 400mm f/2,8D II ED).
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Menu de configuração [Registar dados de fotografia] – continuação

• Definir registo de dados de fotografia

1 Colocar o interruptor na posição ligado enquanto não existir película na
câmara e premir o botão MENU para visualizar o menu.

2 Visualizar menu Shooting data (dados de fotografia) no menu SET-UP
(configuração).

• Prima P/{ no multisselector
para seleccionar o menu “SET-
UP” (configuração) e prima >
para visualizar o menu SET-UP
(configuração).

• Prima P/{ para seleccionar o
menu “Shooting data” (dados
de fotografia) e > para visualizar
o menu Shooting data (dados de
fotografia).

• Prima P/{ para seleccionar
“Básico” ou “Detalhado” e >
para definir. O ecrã regressa ao
menu Shooting data (dados de
fotografia).

3 Seleccionar definições de armazenagem no menu Shooting data (dados
de fotografia).

• Prima P/{ para seleccionar
“Data stored” (dados
guardados) e > para definir.

• Retire a película antes de definir os dados da fotografia. Os dados da fotografia não
podem ser definidos com a película carregada na câmara.

• O registo de dados da fotografia não pode ser definido enquanto existirem dados
de fotografia armazenados na memória da câmara. Apague os dados de fotografia
antes de efectuar as definições. (Consulte “Apagar dados de fotografia” na
página 118.)
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4 Executar o procedimento.

• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão MENU duas vezes para
voltar ao ecrã Shooting data (dados de fotografia).

Certifique-se de que define a data/hora (x 35) antes de definir o registo
de dados de fotografia.

Capacidade de registo (quantidade de rolos de película com 36 foto-
grafias)

• INo modo de registo básico: aprox. 57 rolos
• No modo de registo detalhado: aprox. 31 rolos
• Seleccione a operação quando a memória da câmara está cheia (gravar por cima

dos dados de fotografia sem avisar ou visualizar o aviso e bloquear o obturador
sem gravar por cima) no menu “Shooting data (dados de fotografia): Stop data rec.
(parar registo de dados)” no menu SET-UP (configuração), x 119.

Exemplo de ecrãs de dados de fotografia
• Quando visualiza os dados de fotografia no painel LCD traseiro (x 122), os dados

de película e os dados da imagem são visualizados em separado. 
• Os seguintes dados não são visualizados mas são registados (x 124):

• Número de ID
• Modo de sincronização do flash
• Diferença de EV em manual
• Sistema de iluminação avançada e Sincronização de alta velocidade automática FP

no flash
• VR

Os dados são registados na primeira exposição no modo de exposição
múltipla (x 138).

Dados da película Dados da imagem 
(modo de registo básico)

Dados da imagem (modo
de registo detalhado)
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Menu de configuração [Registar dados de fotografia] – continuação

• Apagar dados de fotografia

1 Colocar o interruptor na posição ligado quando não tiver qualquer película
na câmara, premir o botão MENU para visualizar o menu e, em seguida,
seleccionar o menu Shooting data (dados de fotografia) no menu SET-UP
(configuração).
• Consulte os passos 1 e 2 na página 116 para visualizar o menu Shooting data

(dados de fotografia.
• Retire a película antes de apagar os dados de fotografia. Os dados de

fotografia não podem ser apagados enquanto a película estiver na câmara.

• Prima > para seleccionar “Delete all
data” (apagar todos os dados).
Confirme “Deleting all data”
(apagar todos os dados” e depois
prima > novamente para apagar
todos os dados. (Prima < para
abortar a operação de apagar os
dados e regressar ao menu
Shooting data (dados de fotografia)

• Depois de apagar todos os dados, o
ecrã regressa ao menu Shooting
data (dados de fotografia).

• Prima P/{ no multisselector para
seleccionar “Delete” (apagar) e >
para definir.

2 Seleccionar Delete all data (apagar todos os dados).

3 Executar o procedimento.

• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão MENU duas vezes para
voltar ao ecrã Shooting data (dados de fotografia).

Quando os dados da fotografia são copiados para um Cartão de
memória CF

Quando os dados da fotografia são copiados para um cartão CompactFlash™ através
do Leitor de dados MV-1 opcional (x 166), os dados armazenados na memória da
câmara são apagados automaticamente. (Se existir alguma película na câmara, os
respectivos dados de fotografia não são copiados e permanecem na memória da

118
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• Definir memória cheia
Seleccione a operação quando for ultrapassado o limite de rolos de película que
podem ser armazenados na memória da câmara (x 117) (gravar por cima dos
dados de fotografia sem avisar ou visualizar o aviso e bloquear o obturador sem
gravar por cima).

1 Colocar o interruptor na posição ligado enquanto não existir película na
câmara. Premir o botão MENU para visualizar o menu e seleccionar o menu
Shooting data (dados de fotografia) no menu SET-UP (configuração).
• Consulte os passos 1 e 2 na página 116 para visualizar o menu Shooting data

(dados de fotografia).
• Retire a película antes de efectuar as definições. A definição Memory full (memória

cheia) não pode ser seleccionada enquanto existir alguma película na câmara.
• Não pode definir “Memory full” (memória cheia) enquanto existirem dados de

fotografia armazenados na memória da câmara. Apague todos os dados de
fotografia (x 118) antes de efectuar as definições. 

2 Seleccionar definição Memory full (memória cheia).

• Prima P/{ para seleccionar
“Overwrite data” (gravar por cima de
dados) ou “Stop data rec.” (parar
registo de dados) e > para definir. Irá
surgir novamente o menu Shooting
data (dados de fotografia).

• Prima P/{ no multisselector para
seleccionar “Memory full” (memória
cheia) e > para definir.

3 Executar o procedimento.

• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão MENU duas vezes para voltar
ao ecrã Shooting data (dados de fotografia).

Opções de memória cheia
Quando for ultrapassado o limite de rolos de película que podem ser armazenados na
memória da câmara:

Overwrite data (gravar por cima de dados) (definições de fábrica)
• Os novos dados serão gravados por cima dos dados mais antigos
• Sem indicação de aviso

Stop data rec. (parar registo de dados)
• O obturador bloqueia-se e o registo de dados é interrompido
• É mostrado um indicador de aviso
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Menu de configuração [Registar dados de fotografia] – continuação

Indicações de aviso para definição de memória cheia

Quando se define “Stop data rec.” (parar registo de dados) na definição de
memória cheia e se atinge o limite de rolos de película que podem ser armazenados
na memória da câmara (x 117), surgem indicações de aviso ilustradas e o
obturador bloqueia-se (as indicações desaparecem quando o medidor de exposição
está desligado). Tome uma das seguintes medidas:
• Coloque o interruptor na posição ligado e tente novamente. O bloqueio do

obturador é libertado e podem ser tiradas fotografias, mas não serão registados
quaisquer dados de fotografia.

• Apague todos os dados de fotografia (x 118). O bloqueio do obturador é
libertado, podem ser tiradas fotografias e os novos dados de fotografia são
gravados.

• O bloqueio do obturador é libertado e podem ser tiradas fotografias assim que os
dados forem copiados para um cartão CompactFlash™ através do Leitor de dados
MV-1 opcional (x 166). Os dados na memória da câmara são apagados e os
novos dados de fotografias serão registados. (Se existir alguma película na
câmara, os respectivos dados de fotografia não são copiados e permanecem na
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• Redefinir o número de ID ou o número da película para
definições de fábrica

1 Colocar o interruptor na posição ligado quando não tiver qualquer película
na câmara, premir o botão MENU para visualizar o menu e, em seguida,
seleccionar o menu Shooting data (dados de fotografia) no menu SET-UP
(configuração).
• Consulte os passos 1 e 2 na página 116 para visualizar o menu Shooting data

(dados de fotografia).
• Retire a película antes de redefinir o número de ID ou o número da película para as

definições de fábrica. O número de ID e o número da película não podem ser
redefinidos quando existir alguma película na câmara.

• Não é possível definir o número de ID e o número da película, enquanto existirem
dados de fotografia armazenados na memória da câmara. Apague todos os dados
de fotografia (x 118).

2 Seleccionar Film number (número da película) no menu Shooting data
(dados de fotografia)

• Prima { no multisselector para seleccionar
“Film number” (número da película) e
prima >.

4 Executar o procedimento.
• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão MENU duas vezes para voltar

ao ecrã Shooting data (dados de fotografia).

3 Seleccionar número de ID e número da película.

• O número de quatro dígitos à direita é
o número da película.

• Prima P/{ para seleccionar o
primeiro dígito destacado e > para
definir.

• Prima P/{ para seleccionar os
números para cada dígito.

• Prima > depois de definir o último
dígito para definir o número de ID e o
número da película. O ecrã regressa
ao menu Shooting data (dados de

• O número de três dígitos à esquerda é
o número de ID.

• Prima P/{ para seleccionar o
primeiro dígito destacado e > para
definir.

• Prima P/{ para seleccionar os
números para cada dígito.

• Depois de definir o último dígito,
prima >. O primeiro número à direita
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Menu de configuração [Registar dados de fotografia] – continuação

Visualização de dados de fotografia

1 Colocar o interruptor na posição ligado e premir o botão INFO para
visualizar os dados da película.

3 Premir o multisselector para seleccionar os dados da imagem que
pretende visualizar.

2 Premir o multisselector para seleccionar a película para a qual pretende
visualizar os dados da imagem.

• Prima P/{ para seleccionar os dados da imagem que pretende visualizar.
• Prima </> para voltar à visualização de dados da película.
• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão INFO para voltar ao ecrã

Shooting data (dados de fotografia).

• Os dados da película são visualizados, a começar pelas informações mais
recentes.

• Prima P/{ para seleccionar a película e > para visualizar os dados da imagem
na película.

• Os dados da imagem são visualizados, a começar pelas informações mais
recentes. Prima < para voltar aos dados da película e > novamente para
visualizar os dados da imagem visualizados mais recentemente.

• A quantidade de dados visualizados varia consoante o modo de registo de
dados.
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Detalhes sobre o ecrã de dados de fotografia

b

13

15

2 17

10

9

4

a

11

21

5

6

7

e

18

8

20

13

2 17

10

4

11

5

6

7

20

Item visualizado Exemplo
2 Número da película 0009
4 Número da contagem de 

imagens 3.ª imagem

5 Velocidade de obturação 1/250 s.
6 Abertura f/5,6
7 Distância focal 

seleccionada 80mm

8 Distância focal da objectiva 24-120mm
9 Abertura máxima f/3,5-5,6
!p Sistema de medição Matrix
!q Modo de exposição Manual

Item visualizado Exemplo
!e Valor de compensação 

da exposição +0.3

!t Valor de compensação 
da exposição do flash –0.6

a FlashModo de flash (TTL) automático TTL
b flash utilizado/

não utilizado utilizado

e Bloqueio FV utilizado
!u Exposição múltipla executada
!i Bloqueio automático 

da exposição utilizado

@p 25 de Julho,Data 2005
@q Hora 21:09

• As visualizações não numéricas indicam:
!p: (Medição matricial), (Medição com ponderação central), (Medição

localizada)
!q: P (Automático programado), S (Automático com prioridade ao obturador).

A (Automático com prioridade à abertura), M (Manual)
a: TTL (utilizado o modo TTL [i-TTL]), nenhuma visualização (utilizado um modo de

flash não TTL)
b: fi ( flash utilizado), nenhuma visualização ( flash não utilizado)
e: FV-L (Bloqueio FV utilizado), nenhuma visualização (Bloqueio FV não utilizado)
!u: (exposição múltipla), nenhuma visualização (exposição normal [simples])
!i: AE-L (Bloqueio automático da exposição), nenhuma visualização (Bloqueio

automático da exposição não utilizado)
• @p A data é visualizada na ordem definida no menu de configuração, “Date display”

(visualização da data) (x 36).
• Para detalhes sobre o registo de itens de dados, consulte as páginas 113 a 115.

Ecrã básico Ecrã detalhado

123
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Menu de configuração [Registar dados de fotografia] – continuação

Copiar dados de fotografia para o cartão de memória
CompactFlash™

Os dados podem ser copiados para um cartão de memória CF através do
Leitor de dados opcional MV-1 (x 166). Os dados copiados podem então
ser transferidos para um computador pessoal para manipulação adicional.
Para detalhes, consulte o manual de instruções do Leitor de dados MV-1

• Os dados são copiados para um cartão CF no formato CSV (Comma Separated
Value) e podem ser utilizados em software como o Microsoft® Excel.

• É necessário o Adaptador de cartões para PC EC-AD1 opcional ou um Leitor de
dados CF para transferir dados para um computador pessoal.

Exemplo: aplicação de dados de fotografia
• Tabela de dados de fotografia criada com o Microsoft® Excel.
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Definir impressão de dados, exposição múltipla e intervalo do
temporizador.

• Detalhes sobre as opções do menu de fotografia

Impressão de dados x 126

Os dados da fotografia podem ser impressos na imagem, entre imagens ou
na imagem 0. Para detalhes, consulte as páginas 126-137 “imprimir dados
de fotografia”.

Opções:
In frame (na imagem): Os dados são impressos na imagem
Between frames (entre imagens): Os dados são impressos

entre imagens
Frame 0 (imagem 0): Os dados são impressos na imagem

número 0

Mult. Exposure (exposição múltipla) x 138

Define o número de imagens em exposição múltipla. Para detalhes, consulte
as páginas 138-139 “exposição múltipla”.

• Selecciona e define o número de imagens (2-10) em
exposição múltipla.

Temporizador de intervalo x 140

Controla as diversas definições do temporizador de intervalo. Para detalhes,
consulte as páginas 140-143 “temporizador de intervalo”.

• Define o dia/hora de início, intervalo, tempo de repetição e
número de imagens por operação.
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Menu de Fotografia [Imprimir dados de fotografia]

Os dados de fotografia podem ser impressos na imagem, entre
imagens ou antes da primeira imagem (imagem número 0).

• Imprimir dados na imagem
A data, data e hora, um número seleccionado por si, o número da contagem
de imagens ou um número da sequência podem ser impressos na imagem.

•Dados impressos

Data:
É impresso o ano/mês/dia (mês/dia/ano ou dia/mês/ano) da fotografia.
• Se alterar a ordem de visualização para mês/dia/ano ou dia/mês/ano em “Date”

(data) no menu SET-UP (configuração) (x 36), a data será impressa nessa ordem.

Date and time (data e hora):
É impresso o dia/hora/minuto da fotografia.

User Index No. (n.º de código do utilizador):
É impresso o número de seis dígitos designado.
• Pode ser impresso o mesmo número de código do utilizador entre imagens

(x 130)

Frame count number (número da contagem de imagens):
É impresso o número do contador de imagens indicado no painel LCD superior e no
visor quando se tira a fotografia.

Sequential number (número da sequência):
Sempre que cada fotografia for tirada, é impresso um número de seis dígitos da
sequência, que começa no número seleccionado pelo utilizador (x 129). O número
aumenta em um por cada imagem após a primeira. Isto é útil para confirmar o
número total de imagens.
• Depois de “99 99 99”, o número regressa a “00 00 00”.
• O número da sequência também pode ser impresso entre imagens (x 130).

O número continua a aumentar desde que tenha seleccionado a impressão na
imagem ou entre imagens. Se não for seleccionado o número da sequência, o
número não se altera.

• Quando não existe película na câmara ou quando a película avança para a primeira
imagem, após o carregamento, o número da sequência não se altera.

• O número da sequência não volta a zero quando se abre a parte de trás da câmara
para substituir a película.

• No modo de exposição múltipla (x 138), o número apenas aumenta uma vez, na
primeira exposição.
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Disposição dos dados impressos e exemplo

Dados impressos Exemplo de impressão

Date (data) ’05007025

Date and time 
(data e hora) ’25015:30

User Index No. (n.º de 
código do utilizador) ’03012002

Frame count (contagem
de imagens) ’FC000028

Sequential No. 
(n.º da sequência) ’00001023

• Os dados são impressos no canto inferior direito da imagem, tal como na figura
anterior.

• A imagem impressa pode ser de difícil leitura sobre cores brilhantes como o branco
ou tonalidades avermelhadas.

• O exemplo impresso acima mostra a data e hora (2005, 25 de Julho, 15:30); um
número fixo (31202); um número da contagem de imagens (28); e um número da
sequência (123).

* Se alterar a ordem de visualização em “Date” (data) no menu SET-UP (configuração)
(x 35) para mês/dia/ano, é impresso “7 25 ’05”. Se alterar a visualização para
dia/mês/ano, é impresso “25  7 ’05”.

Para notas sobre a impressão de dados de fotografia, consulte a 
página 136.
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Menu de Fotografia [Imprimir dados de fotografia] – continuação

• Definir impressão de dados na imagem

1 Colocar o interruptor na posição ligado e premir o botão MENU para
visualizar o menu.

2 Visualizar o menu Data imprint (impressão de dados) em SHOOTING
MENU (menu de fotografia).

• Prima P/{ no multisselector para
seleccionar “SHOOTING MENU”
(menu de fotografia) e prima >
para visualizar o SHOOTING MENU
(menu de fotografia).

• Prima P/{ para seleccionar o
menu “Data imprint” (impressão
de dados) e > para visualizar o
menu Data imprint (impressão de
dados).

3 Seleccione a impressão In-frame (na imagem) no menu Data imprint
(impressão de dados).

• Prima P/{ para seleccionar “In frame” (na imagem) e > para definir.

4 Seleccionar os dados a imprimir.

• Prima P/{ para seleccionar “Date” (data), “Day and time” (dia e hora), “User
Index No.” (n.º de código do utilizador), “Frame count” (contagem de imagens) ou
“Sequential No.” (n.º da sequência) e > para definir.
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• O visor volta ao menu de impressão de dados, depois de seleccionar a data,
dia/hora/minuto ou o número da contagem de imagens.

• Se seleccionar o número de código ou o número da sequência, irá aparecer o ecrã
para definir o número.

• Quando selecciona um número de código de utilizador

• Prima P/{ para definir o primeiro dígito
destacado.

• Prima > para seleccionar o segundo ao sexto
dígitos e depois prima P/{ para definir cada um.

• O visor volta ao menu de impressão quando prime
> depois de definir o sexto dígito.

• É impresso “00 00 00” se não for seleccionado
um número.

• Quando selecciona um número da sequência

• Prima P/{ para definir o primeiro dígito
destacado.

• Prima > para seleccionar o segundo ao sexto
dígitos e depois prima P/{ para definir cada um.

• O visor volta ao menu de impressão quando prime
> depois de definir o sexto dígito.

• Com cada fotografia sucessiva, o número aumenta
em um, e esse número é impresso.

• É impresso “00 00 00” se não for seleccionado
um número.

5 Executar a operação.

• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão MENU duas vezes para
voltar ao ecrã de dados de fotografia.

• Se estiver definida a impressão na imagem, surge a indicação no painel
LCD traseiro e se estiverem definidas as impressões na imagem e entre
imagens surge a indicação .
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Menu de Fotografia [Imprimir dados de fotografia] – continuação

• Dados impressos entre imagens
Além da data, data e hora, número de código do utilizador, número da
contagem de imagens ou número da sequência, o qual também pode ser
impresso na imagem, podem ser impressos dados de fotografia detalhados
adicionais entre imagens.
•Dados impressos

Data, data e hora, número de código do utilizador, número da contagem de
imagens ou número da sequência:
Consulte a secção de dados impressos na imagem na página 126 para detalhes.

Velocidade de obturação:
É impressa a velocidade de obturação visualizada nos painéis LCD superior e traseiro
(nos ecrãs normal e detalhado) e no visor quando se tiram fotografias.

Abertura:
É impressa a abertura visualizada nos painéis LCD superior e traseiro (nos ecrãs
normal e detalhado) e no visor quando se tiram fotografias.
• Quando se utiliza uma objectiva sem CPU e a abertura máxima da objectiva não

está especificada na secção “especificar dados da objectiva” (x 144), é impresso o
número de incrementos de EV na abertura máxima (com a marca P).

Modo de exposição:
A localização do “•” impresso indica o modo de exposição.
• Automático programado: sem indicação
• Automático com prioridade ao obturador: indicação na velocidade de obturação
• Automático com prioridade à abertura: indicação na abertura
• Manual: indicações na velocidade de obturação e também na abertura

Valor de compensação da exposição:
É impresso o valor de compensação da exposição seleccionado (x 74) em Automá-
tico programado, Automático com prioridade ao obturador e Automático com
prioridade à abertura. No modo de exposição Manual, é impresso o valor de EV
inferior ou superior à exposição correcta (é impresso em ±9,7, se o valor exceder –9,7
ou +9,7).
• É impresso “0,0” quando não está definida qualquer compensação da exposição.
• É impresso “--” no modo de exposição múltipla (x 138).
• Em Bracketing automático da exposição (x 75), é impresso o valor de

compensação adicionado ao Bracketing. Consulte “Valor de compensação da
exposição e valor de compensação da exposição do flash registado/impresso” na
página 148 para detalhes.

Compensação da exposição do flash(fi=):
É impresso o valor de compensação da exposição do flash definido na fotografia com
flash.
• Se não for definida qualquer compensação da exposição do flash, é impresso “0,0”.
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• Quando a compensação de exposição (x 74) ou o Bracketing automático da exposição
(x 75) forem executados em fotografia com flash, o nível de saída do flash também é
compensado e registado como valor de compensação da exposição do flash, mesmo
quando não é definida qualquer compensação da exposição do flash. Consulte “Valor de
compensação da exposição e valor de compensação da exposição do flash
registado/impresso” na página 148 para detalhes.

• Não são impressos quaisquer dados se o flash utilizado estiver desligado.
Sistema de medição:
É impresso o sistema de medição da exposição (x 62) utilizado quando se tiram
fotografias.
Distância focal:
É impressa a distância focal seleccionada (posição de zoom da objectiva) quando se
tiram fotografias.
• É impressa a posição do zoom quando se utiliza uma objectiva com zoom. É impressa a

distância focal da objectiva quando se utiliza uma objectiva sem zoom.
• Com objectivas sem CPU, se os dados da objectiva forem definidos em “Especificar

dados da objectiva” (x 144), são impressos os dados definidos (não são impressos
quaisquer dados se não forem especificados os dados da objectiva).

• É impressa a abertura efectiva quando se utiliza um teleconversor (apenas com objectivas
com CPU). No entanto, a distância focal não é impressa correctamente quando o tele-
conversor TC-17E II de AF-S é utilizado em conjunto com as objectivas AF-S 300mm
f/2,8D ED ou AF-S 400mm f/2,8D ED (a distância focal é impressa correctamente com as
objectivas AF-S 300mm f/2,8D II ED ou AF-S 400mm f/2,8D II ED).

Hora:
É impressa a hora a que a fotografia foi tirada.

Dados de fotografia impressos
• Podem ser impressas as seguintes combinações de dados de fotografia.
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Item impresso Dados impressos
+Date (data) Velocidade de obturação, abertura, modo de exposição, valor de compensação da exposição, data
+Date and time (data e hora) Velocidade de obturação, abertura, modo de exposição, valor de compensação da exposição, data e hora
+Use Index No. Velocidade de obturação, abertura, modo de exposição, valor de compensação da exposição, número de 
(n.º de códigodo utilizador) código do utilizador
Frame count Velocidade de obturação, abertura, modo de exposição, valor de compensação da exposição, número da 
(contagem de imagens) contagem de imagens
Sequential No. Velocidade de obturação, abertura, modo de exposição, valor de compensação da exposição, número de 
(n.º da sequência) sequência
fi=+metering mode Velocidade de obturação, abertura, modo de exposição, valor de compensação da exposição, exposição 
(fi=+modo de medição) do flash, valor de compensação, distância foca
fi=+ focal length Velocidade de obturação, abertura, modo de exposição, valor de compensação da exposição, exposição 
(fi=+ distância focal) do flash valor de compensação, distância focal
fi=+time (fi== + hora) Velocidade de obturação, abertura, modo de exposição, valor de compensação da exposição, exposição

do flash, valor de compensação, hora
Data Data
Date and time (data e hora) Dia/hora/minuto
Use Index No. Número de código do utilizador
(n.º de código do utilizador)
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Menu de Fotografia [Imprimir dados de fotografia] – continuação

Dados impressos Exemplo de impressão
Data e hora (+ Date and time) 25015:30
N.º de código do utilizador (+ User Index No.) 03012002
Frame count (contagem de imagens) FC000028
Sequential No. (n.º da sequência) 00001023
fi= + metering mode (fi= + modo de medição)*3 ^2.0    C∑
fi= + focal length (fi= + distância focal) ^2.0    3  00
fi= + time (fi= + hora) ^2.0  15:30

• O exemplo de impressão anterior mostra: a data e hora (25, 15:30); número fixo
(31202); número da contagem de imagens (28); número da sequência (123);
compensação da exposição do flash fi= (–2,0); sistema de medição (Ponderação
central); distância focal (300mm).
3* É impresso “AµP” para Medição matricial ou “SP” para Medição localizada.

Para notas sobre a impressão de dados de fotografia, consulte a 
página 136.

Velocidade de
obturação

Abertura

Valor de compensação da exposição

• Os dados são impressos na margem esquerda da imagem, tal como na figura.
• O exemplo mostra: velocidade de obturação (1/125 seg.); abertura (f/5,6); no modo

de exposição Automático com prioridade à abertura*1; compensação da exposição
(+1,3); e data*2 (2005, 25 de Julho).
1* É impresso “125 ƒ5.6” (125 ƒ5,6) em Automático programado, “•125 ƒ5.6”

(•125 ƒ5,6) em Automático com prioridade ao obturador, “125 •ƒ5.6”
(125 •ƒ5,6) em Automático com prioridade à abertura e “•125 •ƒ5.6”
(•125 •ƒ5,6) em Manual.

2* É impresso “7 25 ’05” quando se selecciona mês/dia/ano, e é impresso
“25 7 ’05” quando se selecciona dia/mês/ano em “Date display” (visualização
da data) no menu SET-UP (configuração) (x 36).

• Quando são seleccionados dados diferentes da data, são impressos os seguintes
dados (exemplo).

Disposição dos dados impressos e exemplo
Os dados seleccionados são
impressos nesta posição.

55955 F6 Portugees BW 111-143  25-10-2005  16:30  Pagina 132



G
u

ia
 d

e 
m

en
u

s

• Definir dados impressos entre imagens

1 Colocar o interruptor na posição ligado, premir o botão MENU para
visualizar o menu, depois visualizar o menu Data imprint (impressão de
dados) em SHOOTING MENU (menu de fotografia).
• Para detalhes sobre como visualizar o menu Data imprint (impressão de

dados), consulte os passos 1 e 2 na página 128.

2 Seleccionar a impressão Between frames (entre imagens) no menu Data
imprint (impressão de dados).

• Prima P/{ no multisselector para seleccionar “Between frames” (entre imagens) e
> para definir.

3 Seleccionar os dados a imprimir.

• Prima P/{ para seleccionar “+ Date” (data), “+ Date and time” (data e hora), “+
User Index No.” (n.º de código do utilizador), “Frame count” (contagem de
imagens) ou “Sequential No.” (n.º da sequência), “fi= + metering mode” (fi= +
modo de medição), “fi= + focal length” (fi= + distância focal), ou “fi= + time”
(fi= hora) e > para definir.

• Depois de “+ Date” (+ data), “+ Date and time” (+ data e hora), “Frame count”
(contagem de imagens), “fi= + metering mode” (fi= + modo de medição), “fi= +
focal length” (fi= + distância focal), ou “fi= + time” (fi= + hora) estarem
definidos, o visor volta ao menu Data imprint (impressão de dados).

• Após a definição de “+ User Index No.” (+ número de código do utilizador) ou
“Sequential No.” (número da sequência), surge o ecrã para editar os números. Para
editar o número, consulte o passo 4 na página 128.

4 Executar a operação.
• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão

MENU duas vezes para voltar ao ecrã de dados de foto-
grafia.

• Se estiver definida a impressão entre imagens, surge a
indicação no painel LCD traseiro e se estiverem
definidas as impressões na imagem e entre imagens surge
a indicação .
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Menu de Fotografia [Imprimir dados de fotografia] – continuação

• Imprimir dados na imagem número 0
Depois de carregar a película, esta avança três imagens antes de parar; são
impressos os dados na imagem número 0 (a imagem que antecede a primeira
imagem) e em seguida a película avança para a primeira imagem. O número de
ID, número da película e data de carregamento da película podem ser impressos
entre imagens, enquanto a data e número da película podem ser impressos na
imagem número 0.
•Dados impressos
Número de ID (ID da câmara):
É impresso o número de ID definido em “Registar dados de fotografia” (x 121).

Número da película:
É impresso o número da película definido em “Registar dados de fotografia” (x 121).

Data:
É impresso o ano/mês/dia (mês/dia/ano ou dia/mês/ano) do carregamento da película.
• Se alterar a ordem de visualização para mês/dia/ano ou dia/mês/ano em “Date” (data) no

menu SET-UP (configuração) (x 36), a data será impressa nessa ordem.

Disposição dos dados impressos e exemplo
Entre imagens:

Número de ID DataNúmero da película

• Os dados são impressos na margem esquerda da imagem número 0, tal como na figura
acima.

Na imagem:

Dados impressos Exemplo de impressão

Data na imagem* ’05007025

Número da película 
na imagem 000

00009

• Os dados são impressos no canto inferior direito da imagem número 0 tal como na figura
acima.

• O exemplo de impressão anterior mostra: o número de ID (123); número da película
(0009); e a data (25 de Julho, 2005).

* Se alterar a ordem de visualização para mês/dia/ano em “Date” (data) no menu SET-UP
(configuração) (x 35) é impresso “7  25 ’05”. Se alterar a visualização para
dia/mês/ano, é impresso “25  7 ’05”.

Para notas sobre a impressão de dados de fotografia, consulte a página 136.
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• Definir dados impressos na imagem número 0

1 Colocar o interruptor na posição ligado, premir o botão MENU para
visualizar o menu, depois visualizar o menu Data imprint (impressão de
dados) em SHOOTING MENU (menu de fotografia).
• Para visualizar o menu Data imprint (impressão de dados), consulte os passos

1 e 2 na página 128.

2 Seleccionar a impressão Data in frame 0 (dados na imagem 0) no menu
Data imprint (impressão de dados).

• Prima P/{ no multisselector para seleccionar “Data in Frame 0” (dados na
imagem 0) e > para definir.

3 Seleccionar os dados a imprimir.

• Prima P/{ para seleccionar “Between frames” (entre imagens), “Date in
frame” (data na imagem)  ou “No. in frame” (número na imagem) e > para
definir. O ecrã regressa ao menu de impressão de data.

4 Executar a operação.

• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão MENU duas vezes para
voltar ao ecrã de dados de fotografia.

Notas sobre a impressão de dados na imagem número 0
• Os dados são impressos assim que a película for carregada. Mesmo se não forem

tiradas quaisquer fotografias antes de retirar a película, os dados são impressos na
película.

• Se puxar demasiado a película durante o seu carregamento, a imagem número 0 é
exposta e os dados impressos poderão não ser legíveis.
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Menu de Fotografia [Imprimir dados de fotografia] – continuação

Notas sobre a impressão de dados

Nível de luz dos dados impressos
• O nível de luz dos dados impressos é ajustado automaticamente pela câmara, consoante

a sensibilidade da película carregada. No entanto, os dados impressos podem parecer
mais escuros ou mais claros, consoante o tipo de película utilizada, mesmo com a mesma
sensibilidade de película, uma vez que os dados são impressos no verso da película.
Portanto, convém efectuar fotografias de teste para verificar o nível de luz dos dados
impressos e, caso este não seja adequado, ajustar o nível de luz na Definição
personalizada “d8: Imprint density” (densidade de impressão) (x 103).
• Defina a densidade de impressão a +1 ou +2 com uma película como a Kodachrome

64, Kodachrome 200 ou Fujichrome Velvia, que tem uma baixa sensibilidade no verso.

Películas especiais
• Não podem ser impressos dados em películas de baixa sensibilidade como película

infravermelha ou película de reprodução.

Certifique-se de que define a data/hora antes de definir os dados impressos
(x 35).

Impressão de dados em exposição múltipla
• No modo de exposição múltipla (x 138), os dados são impressos na primeira exposição.
• Os dados impressos poderão ser pouco legíveis quando existirem muitos fundos ou

objectos expostos no modo de exposição múltipla.

Utilização da impressão na imagem em conjunto com a impressão entre
imagens

• Alguns dados não podem ser impressos quando se seleccionam os modos de impressão
na imagem e entre imagens. Se não conseguir seleccionar os dados que pretende ou não
for possível imprimir, altere as definições de impressão de dados.
Quando a impressão na imagem está pré-seleccionada:

• Quando a impressão na imagem está definida em data, data e hora, número de
código do utilizador, número da contagem de imagens ou número da sequência, são
impressos os mesmos dados entre imagens, não podendo ser seleccionados dados
diferentes. No entanto, podem ser definidos “+Date” (+data) para data, “+Date and
time” (+data e hora) para data e hora e “+User Index No.” (número de código de
utilizador) para número de código de utilizador.

Quando a impressão entre imagens está pré-seleccionada:
• Quando a impressão entre imagens está definida para data, data e hora, número de

código do utilizador, número da contagem de imagens ou número da sequência, são
impressos os mesmos dados na imagem, não podendo ser seleccionados dados
diferentes.

• “fi= Quando são seleccionados “fi= + metering system” (fi= + sistema de
medição), “fi= + focal length” (fi= + distância focal) ou “fi= + time” (fi= + hora)
para impressão entre imagens, não é possível imprimir dados na imagem.
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Impressão de dados a baixas temperaturas
• É usado cristal líquido para a impressão de dados na película. Uma vez que o cristal

líquido costuma ficar mais lento a temperaturas baixas, tenha em atenção o
seguinte quando imprimir dados a temperaturas inferiores a 0°C ou 32°F:
Impressão na imagem ou entre imagens

• Liberte o obturador mais de 2 seg. após ligar o interruptor (ou ligar o medidor
de exposição) e antes de desligar o medidor de exposição. Se o obturador for
libertado antes dos 2 seg., os dados poderão não ser impressos correctamente.

• Aguarde pelo menos 2 seg. antes de tirar a próxima fotografia. De outro modo,
os dados para uma determinada imagem poderão ser impressos duas vezes no
mesmo local (ou impressos por engano numa segunda imagem).

Impressão na imagem 0
• Carregue a película (avance a película até à primeira imagem) pelo menos 2 seg.

depois de ligar o interruptor (ou de ligar o medidor de exposição) e antes de
desligar o medidor de exposição. Se a película avançar para a primeira imagem
antes dos 2 seg., os dados poderão não ser impressos correctamente.

Velocidade de avanço da película em fotografia com impressão de dados
• Após a selecção dos dados impressos, com excepção da data, data e hora ou

número de código do utilizador, a velocidade de avanço da película costuma ficar
mais lenta, mesmo a temperaturas normais, se for seleccionado o modo de avanço
da película CL (contínuo a baixa velocidade) ou CH (contínuo a alta velocidade).

• Para evitar a redução da velocidade de avanço da película, seleccione apenas
data, data e hora ou número de código do utilizador, ou cancele a impressão de
dados.

• A velocidade de avanço da película depende da sensibilidade da película, da
temperatura e da densidade de impressão (seleccionada na Definição
personalizada “d8: Imprint density (densidade de impressão), x 103); é
reduzida quando se utiliza película de baixa sensibilidade, a temperaturas baixas
ou quando se selecciona uma densidade de impressão mais escura.

• Mesmo quando se seleccionam apenas a data, data e hora ou número de código
do utilizador para a impressão de dados, a velocidade de avanço da película é
reduzida se a sensibilidade da película for inferior a 160 ISO ou a densidade de
impressão estiver definida a “+2” em CH (contínuo a alta velocidade).

Processamento da película no modo de impressão entre imagens
• A película pode ser cortada durante o processamento da película, incluindo a sua

impressão de dados (ou até a própria imagem da fotografia). Para evitar isto,
certifique-se de que processa todo o rolo de uma só vez.
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Menu de Fotografia [Exposição múltipla]

A exposição múltipla consiste em duas ou mais exposições de um ou
mais objectos na mesma imagem. A exposição múltipla pode ser
executada em qualquer dos modos de exposição disponíveis.

1 Colocar o interruptor na posição ligado e premir o botão MENU para
visualizar o menu no LCD traseiro.

2 Seleccionar o ecrã Multiple exposure (exposição múltipla) em SHOOTING
MENU (menu de fotografia).

• Prima P/{ no multisselector
para seleccionar “SHOOTING
MENU” (menu de fotografia e
prima > para visualizar o
SHOOTING MENU (menu de
fotografia).

• Prima P/{ para seleccionar
“Mult. exposure” (exposição
múltipla) e prima > para
visualizar o ecrã Multiple
exposure (exposição múltipla).

3 Seleccionar o número de exposições.

• Prima P/{ para seleccionar o
número de exposições que
deseja, entre 2 e 10, depois
prima > para definir.

• Depois de definir a exposição
múltipla, surge Z no visor e Z
mais o número de exposições no
painel LCD traseiro.
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4 Compor enquadramento, confirmar indicador de focagem / e fotografar.

• Se o modo de avanço da película estiver definido em S (imagem única), a primeira
fotografia é tirada assim que deixar de premir o botão de disparo do obturador.
A película não avança, mas o indicador de exposição múltipla no visor pisca. As
exposições múltiplas podem então ser tiradas a partir do segundo disparo do
obturador. Depois de ter tirado o número seleccionado de exposições, a película
avança automaticamente para a próxima imagem.

• Se o modo de avanço da película estiver definido em CL (contínuo a baixa
velocidade), CH (contínuo a alta velocidade) ou CS (contínuo a baixa velocidade
silencioso), a quantidade de exposições seleccionadas serão tiradas continuamente
enquanto mantiver o botão de disparo do obturador totalmente premido. A película
avança então automaticamente para a imagem seguinte e o modo de exposição
múltipla é cancelado.

• A película não avança e o contador de imagens não aumenta enquanto o selector
do modo de avanço da película estiver definido em Z.

• Cancelamento da exposição múltipla
• Defina o número de exposições em “0” no passo 3, ou execute a operação de

Reinicialização de dois botões (x 147). A película irá avançar até à próxima imagem
assim que tirar a fotografia seguinte; a película não avança enquanto não for tirada
qualquer fotografia.

• A exposição múltipla é cancelada quando rebobinar a película depois de definir ou
durante a exposição múltipla. A exposição múltipla também pode ser cancelada se deixar
de premir o botão de disparo do obturador depois de premir o botão R1 (a cortina do
obturador não irá abrir e a película não avançará para a imagem seguinte).

Compensação da exposição segundo o número de exposições
Consoante o número de exposições tiradas no modo de exposição múltipla, pode ser
necessária a compensação da exposição uma vez que foi exposta mais do que uma
imagem no mesmo disparo.
• Valor de compensação standard:

Número de exposições Valor de compensação
Dois –1,0 EV
Três –1,5 EV

Quatro –2,0 EV
Oito ou Nove –3,0 EV

• Recomenda-se a utilização de fotografias de teste uma vez que a compensação real
necessária varia consoante as condições em que a fotografia é tirada.

• Se o fundo for totalmente escuro e os objectos não se sobreporem, não é necessária
qualquer compensação para cada disparo.

Nalguns casos, as imagens poderão ter pequenas variações na exposição múltipla. Em
especial, no início e no fim de um rolo, o avanço/rebobinagem da película torna-se
instável, motivo pelo qual não se recomenda a exposição múltipla.
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Menu de fotografia [Fotografia com temporizador de intervalo]

A F6 está equipada para tirar fotografias automaticamente com
intervalos predefinidos.
• Opções e alcance disponíveis

Opção Alcance

Dia/hora de início Dia - -, 1-31

Hora 00-23

Minuto 00-59

Intervalo Hora 00-99

Minuto 00-59

Segundo 00-59

Tempo de repetição 1-99

Número de fotografias numa operação 1-36

• Quando o dia de início é definido como “- -”, o temporizador de intervalo é activado
imediatamente após a introdução das definições (não podem ser definidos o minuto e
segundo).

• O dia de início pode ser definido para um dia situado no período actual de um mês.
Exemplo: Se o dia 6 for definido a 7 de Janeiro, o temporizador de intervalo é iniciado a

6 de Fevereiro.
Se o dia 7, 15:00, for definido a 7 de Janeiro, às 16:00, o temporizador de
intervalo é iniciado a 7 de Fevereiro, às 15:00.

• Exemplo de fotografia com o temporizador de intervalo
• Dia/hora de início: Dia 17, 16:00
• Intervalo: 1 hora 30 minutos 00 segundos
• Tempo de repetição: cinco
• Número de fotografias numa operação: 3 fotografias

16:00 17:30 19:00 20:30 22:00

Dia/hora de início: 17, 16:00

1.ª
execução

2.ª
execução

3.ª
execução

4.ª
execução

5.ª
execução

3 fotografias
tiradas

3 fotografias
tiradas

3 fotografias
tiradas

3 fotografias
tiradas

3 fotografias
tiradas

Intervalo: 1 hora 30 minutos

Tempo definido

Início

Operação da câmara

Fim

1’30’’ 1’30’’ 1’30’’ 1’30’’
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• Definir temporizador de intervalo

1 Colocar o interruptor na posição ligado e premir o botão MENU para
visualizar o MENU no painel LCD traseiro.

2 Seleccionar o ecrã Interval timer (temporizador de intervalo) em
SHOOTING MENU (menu de fotografia).

• Prima P/{ no multisselector
para seleccionar “SHOOTING
MENU” (menu de fotografia e
prima > para visualizar o
SHOOTING MENU (menu de
fotografia).

• Prima P/{ para seleccionar o
“Interval timer” (temporizador
de intervalo) e > para definir.
É visualizado o ecrã de hora de
início/intervalo e aparece a hora
actual na parte inferior do ecrã.

3 Definir dia/hora de início e intervalo.

• Certifique-se de que define a data e hora (x 35) antes de definir o
temporizador de intervalo.

• Prima P/{ para seleccionar o
dia de início destacado e > para
definir.

• Prima P/{ para seleccionar o
minuto/segundo destacado e >
para definir.

• Prima P/{ para seleccionar o
intervalo de hora destacado e >
para definir.

• Prima P/{ para seleccionar o
minuto/segundo destacado e >
para definir. Prima > para visualizar
o tempo de repetição e o número
de fotografias numa

141
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Menu de fotografia [Fotografia com temporizador de intervalo] – continuação

4 Definir o tempo de repetição e o número de fotografias por operação.

5 Iniciar temporizador de intervalo.

• Prima P/{ para seleccionar o
“Start On” (iniciar ligado) e >
para definir.

• Ao seleccionar “Start Off”
(iniciar desligado) não inicia o
temporizador de intervalo e o
ecrã volta ao SHOOTING MENU
(menu de fotografia).

6 As fotografias são tiradas.

• As definições estão terminadas e o
temporizador de intervalo é
iniciado. Surge a indicação “Timer
active.” (temporizador activo) e o
dia/hora de início, (próxima
fotografia), tempo de repetição e
número de fotografias numa
operação são visualizados no painel

• O temporizador inicia a contagem decrescente 10 seg. antes da primeira
fotografia. É efectuada uma contagem decrescente do número indicado de
fotografias à medida que cada fotografia é tirada. Depois de tirar um conjunto
de fotografias, são visualizados o tempo de início das fotografias seguintes e o
número do tempo de repetição restante. A operação é repetida tantas vezes
quantas forem especificadas e o temporizador de intervalo é cancelado assim
que a operação for terminada.

• O temporizador de intervalo é cancelado quando se desliga a câmara, quando
for executada a operação de Reinicialização de dois botões (x 147) ou
quando as definições do temporizador de intervalo forem alteradas durante a
operação de temporização de intervalo.

• Prima P/{ para seleccionar o
tempo de repetição destacado e
> para definir.

• Prima P/{ para seleccionar o
número de fotografias destacadas e
> para definir.
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Estado/controlo da câmara durante a operação de temporização
de intervalo

• Quando o intervalo definido é relativamente longo, o medidor de exposição da câmara é
desligado. O medidor da câmara é ligado 30 seg. antes das fotografias serem tiradas. Na
operação de focagem automática, a focagem automática é activada 2 seg. antes das
fotografias serem tiradas.

• A indicação no painel LCD traseiro muda para dados de fotografia e as definições
podem ser confirmadas, premindo o botão INFO.

• É possível tirar fotografias normais durante a fotografia com temporizador de intervalo.
O temporizador de intervalo mantém-se activo e o tempo de repetição e número de
fotografias por operação seleccionados não se alteram.

• Um conjunto de fotografias será cancelado quando não se conseguir obter a focagem no
modo AF de Servo simples. No entanto, os próximos (e seguintes) conjuntos de
fotografias serão tirados.

• O temporizador de intervalo é cancelado quando se rebobina a película durante a
temporização de intervalo.

• Um intervalo pode ser definido independentemente da velocidade de obturação
definida/controlada. Quando se atinge o tempo de início da fotografia com temporização
de intervalo durante a fotografia normal, o conjunto de fotografias actual será cancelado
mas o próximo e seguintes conjuntos de fotografias serão tirados.

• Quando a velocidade de obturação é definida como buLb, esta é controlada
automaticamente a 1/10 seg.

Articulação do temporizador de intervalo com outras funções
• No modo de espelho levantado (x 84), cada exposição é iniciada aprox. 0,4 seg. antes

da elevação do espelho.
• Quando são seleccionadas duas ou mais fotografias numa operação no modo de

fotografia de imagem única ou de espelho levantado, o modo de avanço da película
muda automaticamente para CL (contínuo a baixa velocidade).

• Quando combinado com o Bracketing automático da exposição (x 75), o número de
disparos numa operação é definido automaticamente como sendo o número de disparos
seleccionados no Bracketing. Quando se define o Bracketing automático da exposição
durante a operação de temporizador de intervalo, o número de disparos numa operação
muda para o número de disparos no Bracketing. (O número de disparos volta a ser o
número definido no temporizador de intervalo assim que o Bracketing for cancelado.)

• O temporizador de intervalo pode ser utilizado em conjunto com o modo de exposição
múltipla (x 138).
Por exemplo, se o número de disparos em exposição múltipla for definido como três e o
número de fotografias numa operação do temporizador de intervalo for definido como
dois, serão tirados dois disparos de exposição múltipla no primeiro conjunto de foto-
grafias (a película não avança). O terceiro disparo será o primeiro do próximo conjunto de
fotografias. Em seguida, a película avança, a exposição múltipla é cancelada e é tirada a
segunda fotografia. Posteriormente, é executada a fotografia com temporizador de
intervalo normal.

Impressão de dados em fotografia com temporizador de intervalo
• Defina o temporizador de intervalo para 2 seg. ou mais quando a impressão de dados

(x 126, 130) também está definida a uma temperatura inferior a 0°C (32°F). Os dados
também não podem ser impressos correctamente quando o Bracketing (x 75) também
está definido a temperaturas baixas.
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Objectivas sem CPU

Ao especificar os dados da objectiva (distância focal e abertura
máxima da objectiva), pode aceder a diversas funções de objectivas
com CPU quando utiliza uma objectiva sem CPU.
Funções disponíveis
• Se a distância focal for conhecida:

Pode utilizar o zoom motorizado automático com o flash acoplado
• Se a abertura máxima da objectiva for conhecida:

O valor da abertura é visualizado no painel LCD superior e no visor .
Pode utilizar o flash com abertura automática com os flashs acoplados (x 155).

• Especificação da distância focal e da abertura máxima da objectiva:
Permite a Medição matricial da cor (x 62).

Funções para uma maior exactidão
• Ao especificar a distância focal e também a abertura máxima da objectiva, aumenta

a exactidão de: Medição com Ponderação central e localizada (x 63), Flash de
enchimento equilibrado i-TTL* (x 150), Flash de enchimento equilibrado com
multissensor* (x 154).
* Definir um sistema de medição que não a Medição localizada.

Distância focal e abertura disponíveis
• Distâncias focais:

6, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 43, 45, 50, 55, 58, 70, 80, 85, 86, 100,
105, 135, 180, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
2000, 2400, 2800, 3200, e 4000mm

• Aberturas:
f/1,2, 1,4, 1,8, 2, 2,5, 2,8, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9,5, 11, 13,15, 16,
19, 22

Objectivas sem CPU disponíveis
• Os dados de objectivas sem CPU podem ser especificados em objectivas Nikkor AI.

As objectivas sem AI não funcionam com exactidão mesmo quando os dados da
objectiva são especificados. Para utilizar objectivas sem AI, seleccione um número
de objectiva para a qual não estão especificadas nem a distância focal nem a
abertura máxima.

Distâncias focais e aberturas disponíveis
• Se a distância focal correspondente não estiver na lista, seleccione aquela cujo valor

se aproxime mais e seja superior à distância focal actual da objectiva.

Realização do zoom com objectivas com zoom
• Os dados da objectiva não são ajustados quando se efectuam zooms de

aproximação ou afastamento com objectivas sem CPU. Depois de alterar a posição
do zoom, seleccione os novos valores para a distância focal e para a abertura
máxima da objectiva.

144
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• Especificar dados da objectiva

1 Colocar o interruptor na posição ligado e premir o botão MENU para
visualizar o menu no LCD traseiro.

2 Seleccionar o ecrã de dados de objectivas sem CPU.

• Prima P/{ no multisselector para seleccionar “Non-CPU lens data” (dados de
objectivas sem CPU) e prima > para visualizar o ecrã “Non-CPU lens data” (dados
de objectivas sem CPU).

• Podem ser definidos dados para um máximo de 10 objectivas. Prima P/{ para
seleccionar o número (0-9) e prima o botão INFO para visualizar o ecrã Edit lens
data (editar dados da objectiva). (Prima > sem premir o botão INFO para definir o
número da objectiva e voltar ao ecrã do Menu.)

3 Especificar os dados de objectivas sem CPU.

• Prima P/{ para definir a distância
focal. Prima > para destacar
“Max. aperture” (abertura
máxima).

• Prima P/{ para definir a abertura.
Prima > para introduzir os dados da
objectiva relativos ao número da
objectiva seleccionada e voltar ao ecrã
de Menu.

4 Executar a operação.

• Prima < para retroceder ecrã-a-ecrã ou prima o botão MENU
duas vezes para voltar ao ecrã de dados de fotografia.

• Com a objectiva número 1, o número da objectiva
seleccionada é indicado como “L-1” no painel LCD traseiro.
Não é indicado um número quando se utiliza uma objectiva
com CPU ou quando a distância focal ou a abertura máxima
não são especificadas para objectivas sem CPU.
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• Seleccionar o número da objectiva através de uma
operação de botão e disco

O número da objectiva (combinação de distância focal e abertura
máxima) definido em “Especificar dados da objectiva” pode ser
seleccionado com o botão FUNC e com o Disco de controlo principal
(sem a operação de menu).

1 Definir “FV Lock” (bloqueio FV) e “Lens data” (dados da objectiva) em
“f3 FUNC. Button” (f3 botão FUNC.) (x 108).

Objectivas sem CPU – continuação

• Os dados da objectiva aparecem depois de premir o botão FUNC. Verifique a
distância focal e a abertura máximas e seleccione o número da objectiva que
pretende.

• Com a objectiva número 1, o número da objectiva seleccionada é indicado
como “L-1” no painel LCD traseiro. Não é indicado um número quando se
utiliza uma objectiva com CPU ou quando a distância focal ou a abertura
máxima não são especificadas para objectivas sem CPU.

• Se estiver a utilizar um flash SB-800 ou 600 com a câmara, desligue o flash
antes de premir o botão FUNC. (uma vez que o FV Lock (bloqueio FV)
[x 151] tem prioridade sobre Lens data (dados da objectiva)).

• Seleccione “FV Lock” (bloqueio FV) e “Lens data” (dados da objectiva) em
“f3FUNC. Button” (f3 botão FUNC.) referido em “Utilização do menu” na
página 88.

• Não é possível seleccionar apenas “Lens data” (dados da objectiva);
“FV Lock” (bloqueio FV) também é seleccionado.

2 Premir o botão FUNC. e rodar o Disco de controlo principal para
seleccionar o número da objectiva (0-9).
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Reinicialização de dois botões
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Opção Predefinição
Modo de exposição Automático programado
Programa flexível Desligada
Zona de focagem Central (grupo central em AF

dinâmico de grupo)
Modo de sincronização do flash Sincronização de cortina dianteira
Compensação da exposição Desligada
“Bracketing” automático da exposição Desligada*1

Bloqueio automático da exposição Desligada
Bloqueio da velocidade de obturação Desligada
Bloqueio da abertura Desligada
Impressão de dados Desligada
Exposição múltipla Desligada
Temporizador de intervalo Desligado*2

A Reinicialização de dois botões permite-lhe reiniciar instanta-
neamente definições específicas para as definições de fábrica
originais.

Manter os botões MENU e INFO premidos durante mais de dois segundos.
É visualizado “Reset completed.” (reinicialização terminada) no painel LCD
traseiro.

• A Reinicialização de dois botões
termina quando os dados de
fotografia normais são visualizados
após surgir a indicação “Reset
completed.” (reinicialização
terminada) no painel LCD traseiro.

*1 As definições são reinicializadas para as predefinidas; valor EV de compensação:
Incremento de 1/3, número de fotografias: 0. Se “Preset select” (seleccionar
predefinido) estiver definido na Definição personalizada “e8: Auto BKT select”
(seleccionar Bracketing automático), valor EV de compensação: Incremento de
1/3, número de fotografias: serão definidos três e desligado

*2 Definições reinicializadas para predefinidas; tempo de início: --, intervalo: 1 seg.,
tempo de repetição: 1, número de fotografias numa operação: 1

As opções definidas em cada menu de Definições personalizadas, menu
de configuração, dados da objectiva e língua permanecem inalteradas.

• As Definições personalizadas do conjunto de Definições personalizadas actual
podem ser restauradas para os valores predefinidos ao seleccionar “Yes” (sim) para
Definição personalizada R (Reinicializar menu) (x 92).
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Valor de compensação da exposição/compensação
da exposição do flash registado/impresso

Os valores de compensação da exposição e de compensação da exposição
do flash registados (x 114) ou impressos (x 130) são os seguintes,
consoante a combinação de operações executadas.
A: Valor definido em compensação da exposição (na câmara)
B: Valor definido em compensação da exposição do flash (no flash)
C: Valor definido no “Bracketing” automático da exposição (na câmara)
Compensação SB: Compensação da exposição do flash
Colocação de quadrículas AE: “Bracketing” automático da exposição
Colocação de quadrículas SB: “Bracketing” da exposição do flash

Combinação de compensação Valor de compensação Valor de compensação
da exposição*1 da exposição do flash*2

Sem compensação 0*3 0*3

Compensação da exposição A A
Compensação SB 0*3 B
“Bracketing” AE/SB C C
“Bracketing” AE C 0*3

“Bracketing” SB 0*3 C
Compensação da exposição + compensação SB A A+B
Compensação da exposição + “Bracketing” AE/SB A+C A+C
Compensação da exposição + “Bracketing” AE A+C A
Compensação da exposição + “Bracketing” SB A A+C
Compensação da exposição + Compensação SB + “Bracketing” AE/SB A+C A+B+C
Compensação da exposição + Compensação SB + “Bracketing” AE A+C A+B
Compensação da exposição + Compensação SB + “Bracketing” SB A A+B+C

Combinação de compensação Valor de compensação Valor de compensação
da exposição*1 da exposição do flash*2

“Bracketing” AE/SB 0*3 C
“Bracketing” AE 0*3 0*3

“Bracketing” SB 0*3 C
Compensação da exposição + “Bracketing” AE/SB A A+C
Compensação da exposição + “Bracketing” AE A A
Compensação da exposição + “Bracketing” SB A A+C
Compensação da exposição + Compensação SB + “Bracketing” AE/SB A A+B+C
Compensação da exposição + Compensação SB + “Bracketing” AE A A+B
Compensação da exposição + Compensação SB + “Bracketing” SB A A+B+C

• Quando a Definição personalizada “e6: M mode bkting” (“Bracketing” no modo M) (x 106)
está definida como “Flash” no modo de exposição manual e é executado o “Bracketing”
automático da exposição (x 75), as compensações da exposição/compensações da exposição
do flash registadas/impressas são as seguintes.

*1 Quando se imprime o valor de compensação da exposição no modo de exposição manual, é
impresso o valor de EV superior ou inferior à exposição correcta.

*2 Quando o flash está desligado, é registado “0” mas não são impressos quaisquer dados.
*3 É impresso “0,0” (em vez de “0”).
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Fotografia com flash

Quando utilizada em conjunto com um flash
opcional que possui o Sistema de iluminação
criativa da Nikon (CLS), a F6 suporta toda a
gama de opções disponíveis.
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A F6 suporta fotografia com flash quando se monta um flash
opcional no encaixe de acessórios da câmara. Pode ser utilizado um
flash não só quando a iluminação natural é insuficiente, mas também
para preencher as sombras, iluminar objectos em contraluz e até para
adicionar uma luz localizada para os olhos de uma pessoa retratada.

O Sistema de iluminação criativa
Quando utilizada em conjunto com um flash SB-800 ou SB-600 (disponível
em separado), a F6 suporta toda a gama de opções disponíveis com o
Sistema de iluminação criativa da Nikon (CLS), incluindo o controlo de flash
i-TTL, Bloqueio FV, Sincronização automática de alta velocidade FP e
Iluminação de assistência AF para focagem automática de zonas múltiplas.
Quando utilizada em conjunto com as unidades de flash SB-800/SB-600, a F6
também suporta a Iluminação avançada sem fios.

• Controlo de flash i-TTL
Quando utilizado em conjunto com a F6 e na definição de TTL, o SB-800/
SB-600 utiliza automaticamente um dos seguintes tipos de controlo de flash
i-TTL:
Flash de enchimento equilibrado i-TTL
O flash emite uma série de flashes preliminares quase invisíveis (flashes preliminares
de controlo) imediatamente antes do flash principal. Os flashes preliminares
reflectidos em objectos por todas as áreas do enquadramento são identificados pelo
sensor de controlo de flash TTL de cinco segmentos ou pelo sensor RGB de 1.005
pixéis e são analisados em conjunto com as informações recolhidas pelo sistema de
Medição matricial para ajustar a saída do flash, de forma a conseguir um equilíbrio
natural entre o objecto principal e a luz ambiente do fundo. Quando se utiliza uma
objectiva do tipo G ou D, é incluída a informação de distância quando se calcula o
nível de saída do flash. Pode aumentar a precisão dos cálculos para objectivas sem
CPU se introduzir os dados da objectiva (distância focal e abertura máxima; x 144).
Seleccione um sistema de medição na F6 sem ser a medição localizada. (Com a
medição localizada, o modo de flash muda automaticamente para TTL Standard.)

Flash TTL Standard
O nível de saída do flash é ajustado para assegurar a exposição correcta para o tema
principal; a luminosidade do fundo não é considerada. Recomendado para
fotografias em que o tema principal deve ter mais destaque do que os detalhes do
fundo ou quando é utilizada a compensação da exposição. O flash TTL Standard é
activado automaticamente quando é seleccionada a medição localizada.
O pré-flash de controlo não funciona normalmente com o flash TTL Standard;
contudo, funciona com a Sincronização de alta velocidade Auto FP ou Bloqueio FV 
(flash i-TTL Standard).
O flash poderá não disparar quando o fundo é extremamente luminoso.

Sistema de iluminação criativa
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• Iluminação avançada sem fios
É possível utilizar várias unidades de flash SB-800/SB-600 para eliminar
sombras e obter um efeito de iluminação natural ou para iluminar outras
zonas do enquadramento, afastadas do tema principal.
Os modos de flash suportados incluem o controlo de flash i-TTL (abertura
automática) e o funcionamento manual. Um flash principal, montado na câmara ou
ligado através de um cabo remoto SC-29 TLL, pode controlar até três grupos (A, B,
C) de flashes colocados remotamente através do funcionamento sem fios. O flash
principal deve ser um Nikon SB-800 e as unidades remotas podem incluir SB-800 ou
SB-600. A utilização de vários flashes permite a iluminação criativa; é possível desligar
toda a iluminação proveniente do flash principal e permitir que o flash principal
controle todas as unidades remotas ou permitir que o flash principal forneça luz em
conjunto. Consulte o manual de instruções do flash para obter detalhes.

Flash de modelação
Os flashs SB-800 e SB-600 emitem um flash de modelação quando é premido o
botão de pré-visualização da profundidade de campo da câmara. Esta funcionalidade
pode ser utilizada em conjunto com a Iluminação avançada sem fios para pré-
visualizar o efeito de iluminação total obtido com várias unidades de flash. É possível
desactivar o flash de modelação utilizando a definição personalizada “e4: Flash de
modelação” (x 105).

• Bloqueio FV
Esta funcionalidade é utilizada para bloquear o nível de saída do flash,
permitindo a recomposição das fotografias sem alterar o nível do flash.
Desta forma, é assegurado que o nível de saída do flash é apropriado ao tema
mesmo quando o tema não se encontra no centro do enquadramento. O nível de
saída do flash é ajustado automaticamente em função de alterações na sensibilidade
(equivalente ISO), abertura e posição da cabeça de zoom do flash. O Bloqueio FV está
disponível com o controlo de flash de Abertura Auto e i-TTL, Iluminação avançada
sem fios e Sincronização de alta velocidade Auto FP. Para instruções sobre a utilização
do Bloqueio FV, consulte a página seguinte.
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• Para utilizar o Bloqueio FV:

1 Seleccione “Bloqueio FV” ou “Bloqueio FV/Dados da objectiva” na
definição personalizada “f3: botão FUNC.” (x 108).

2 Monte um flash SB-800/SB-600 no encaixe para acessórios da câmara,
em seguida, ligue o flash e defina o respectivo modo para TTL ou AA
(apenas SB-800) (para obter detalhes, consulte o manual de instruções
do flash).
• É possível definir o flash automático sem TTL com um flash principal com

Iluminação avançada sem fios.

3 Posicione o tema no centro do enquadramento e prima o botão de
disparo do obturador ligeiramente para focar.

Sistema de iluminação criativa – continuação

5 Recomponha e prima o botão de disparo do obturador completamente
para fotografar.
• Caso pretendido, é possível fotografar mais imagens sem desactivar o Bloqueio FV.
• Para desactivar o Bloqueio FV, prima o botão FUNC. e confirme que os ícones

de Bloqueio FV já não são apresentados no visor. O Bloqueio FV também
é desactivado quando:
• A medição de exposição está desligada
• É efectuada a rebobinagem da película
• A objectiva não está colocada
• O flash está desligado
• É seleccionado um modo de flash sem ser i-TTL
• A posição de zoom do flash é alterada
• O flash de modelação está definido para flash
• O sistema de medição é alterado (excepto entre medição Matricial e

Ponderação central)
• É seleccionada uma opção, sem ser “Bloqueio FV” ou “Bloqueio FV, Dados

da objectiva” na definição personalizada “f3: botão FUNC.”.

4 Prima o botão FUNC.

• O flash irá emitir um pré-flash de controlo para
determinar o nível apropriado de flash.

• A saída do flash será bloqueada a este nível e os
ícones de Bloqueio FV serão apresentados
no visor.
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• Sincronização de alta velocidade Auto FP
A sincronização de alta velocidade Auto FP é activada automaticamente para
valores da velocidade do obturador superiores a 1/250 s, permitindo o
controlo automático do flash a todas as velocidades do obturador até
1/8.000 s, inclusivamente. Como resultado, é possível utilizar o flash sem se
preocupar com a velocidade máxima de sincronização, mesmo em
fotografias com luz do dia e abertura máxima.
Para utilizar a Sincronização de alta velocidade Auto FP, escolha “1/250 (Auto FP)” na
definição personalizada “e1: Velocidade de sincronização do flash” (x 104). A
sincronização de alta velocidade Auto FP suporta a Iluminação avançada sem fios.
Com um único flash, são disponibilizados os modos Controlo de flash i-TTL, Flash
com abertura automática, Manual com prioridade à distância e flash manual. Com
vários flashes, é possível escolher entre os modos iTTL, flash com abertura
automática, manual com prioridade à distância e flash manual.

• Iluminador auxiliar de AF para AF de várias zonas
O SB-800/SB-600 inclui um iluminador auxiliar de AF ligado às zonas de
focagem da F6, permitindo a utilização da focagem automática até mesmo à
noite, independentemente da posição do tema no enquadramento.
O iluminador auxiliar de AF pode ser utilizado em todos os modos de Zona AF,
incluindo AF de zona simples, AF de zona dinâmica, AF dinâmico de grupo e AF de
zona dinâmica com prioridade ao tema mais próximo. Se o tema estiver pouco
iluminado, o iluminador auxiliar de AF irá acender-se automaticamente quando for
utilizado o AF de servo único juntamente com uma objectiva Nikkor AF de 24-
105mm (se for utilizada uma objectiva maior que 35mm, o iluminador poderá não se
acender se for seleccionada uma zona de focagem na extremidade direita ou
esquerda do enquadramento).

Situação de fotografia Modo de flash Zona de exposição

Modo i-TTL 6mm-dia. no centro
Flash único Zona de exposiçãoFlash com abertura medida peloautomática flash

Modo i-TTL Enquadramento total
Vários flashes Flash com abertura

com Iluminação automática Zona de exposição
avançada sem fios Flash automático sem TTL medida pelo flash

(Flash principal)

Zona de exposição no Bloqueio FV
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Flash sem suporte CLS

• Modo de flash disponível com flash não compatível com o CLS
Quando é utilizado um flash Nikon, sem ser o SB-800 ou SB-600, e definido
para o modo TTL, são disponibilizados os seguintes modos de flash
automático TTL, dependendo do tipo de objectivas utilizado.

Flash de enchimento equilibrado com multissensor/flash de enchimento
equilibrado com multissensor 3D (flash de enchimento equilibrado
automático com multissensor TTL)
É possível utilizar um flash de enchimento equilibrado automático com multissensor
TTL com o conjunto câmara F6, objectiva CPU e Flash AF TTL Nikon. Neste modo de
flash, logo após premir o botão de disparo do obturador e antes da activação do
obturador, o flash com a função pré-flash de controlo (SB-80DX, SB-50DX, 
SB-28/28DX, SB-27, SB-26 e SB-25) irá disparar uma série de pré-flashes
imperceptíveis que são detectados pelo multissensor TTL de cinco segmentos da F6 e,
em seguida, analisados quanto à luminosidade e contraste. Para além disso, quando
é utilizada uma objectiva Nikkor AF do tipo G ou D, integra a informação da
distância fornecida pela objectiva com outras informações de controlo da exposição,
compensando automaticamente o nível de saída do flash em relação à luz ambiente
(flash de enchimento equilibrado com multissensor 3D).
Com flashes sem a funcionalidade de pré-flash de controlo ou com uma objectiva
sem ser do tipo G ou D ou uma objectiva sem CPU com dados de objectiva sem CPU
especificados, é utilizado o flash de enchimento equilibrado com multissensor (sem
dados do pré-flash de controlo e informação da distância). Seleccione um sistema de
medição na F6 sem ser a medição localizada. (Com a medição localizada, o modo de
flash muda automaticamente para TTL Standard.)

Flash TTL Standard
Pode ser definido nos flashes SB-80DX, SB-50DX, SB-28/28DX, SB-27, SB-26, SB-25
ou SB-24. Com outros flashes, é definido o Flash TTL Standard automaticamente
quando a câmara está no modo de exposição Manual. Com o Flash TTL Standard, o
nível de saída do flash é ajustado para assegurar a exposição correcta para o tema
principal; a luminosidade do fundo não é considerada. Recomendado para foto-
grafias em que o tema principal deve ter mais destaque do que os detalhes do fundo
ou quando é utilizada a compensação da exposição. O flash TTL Standard é activado
automaticamente quando é seleccionada a medição localizada.
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Para além de TLL, estão disponíveis modos de flash tais como o flash auto-
mático sem TTL e o flash manual. A disponibilidade do modo de flash
depende do tipo de Flash utilizado; para obter detalhes, consulte o manual de
instruções do flash.

• Flash de abertura automática (AA)
O sensor incorporado do flash mede a iluminação do flash reflectida no tema e
controla o nível de saída do flash em conjunto com os dados transmitidos
automaticamente pela câmara e objectiva para o flash, incluindo a sensibilidade ISO,
valores de compensação da exposição, abertura da objectiva e distância focal.
• Com o SB-80DX ou SB-28DX, seleccione a definição personalizada “e3: Modo de

flash AA” - “Ligado” (x 105). Com o SB-800, a definição do flash substitui a
definição personalizada.

• Flash automático sem TTL (A)
O sensor incorporado do flash mede a iluminação do flash reflectida no tema e
controla automaticamente a saída de luz do flash para fornecer uma exposição
correcta. Desta forma, é facilitada a utilização da compensação da exposição (x 74)
ao variar a definição da abertura na câmara ou na objectiva.
• Com o SB-80DX ou SB-28DX, seleccione a definição personalizada “e3: Modo de

flash AA” - “Desligado” (x 105). Com o SB-800, a definição do flash substitui a
definição personalizada.

• A abertura deve ser definida manualmente no flash.

• Flash manual com prioridade à distância (GN)
Neste modo de funcionamento do flash, o flash controla a saída de luz
automaticamente com base na distância de fotografia, valor da abertura e
sensibilidade ISO. Introduza a distância de fotografia para poder fotografar com a
mesma exposição, mesmo quando é variada a abertura.

• Flash manual (M)
Em fotografia com flash manual, é seleccionada a abertura e o nível de saída do flash.
Desta forma, é possível controlar a exposição e distância do flash quando fotografar
temas em que é difícil obter a exposição correcta com o modo de flash TTL ou Auto
sem TTL. O nível de saída do flash pode ser definido entre M1/1 (saída total) e
M1/128, conforme a sua preferência criativa. (O nível de saída de flash utilizável
depende da unidade do flash.)

• Flash com repetição (RPT)
No modo de flash com repetição, o flash dispara repetidamente durante uma única
exposição, criando efeitos estroboscópicos de várias exposições. Esta funcionalidade é
útil ao fotografar temas em movimento rápido.
• Defina manualmente o nível de saída do flash, frequência (Hz) e o número de flashes

com repetição por imagem.

Modos de flash sem TTL
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Encaixe para acessórios/Terminal de
sincronização/Luz de carga total

• Encaixe para acessórios

• É possível montar um flash opcional como o SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-50DX,
SB-30, SB-29s/29, SB-28/28DX, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-23 ou SB-22s
directamente no encaixe para acessórios da F6 sem um cabo. Este encaixe para
acessórios inclui um trinco de segurança que evita a queda acidental quando é
utilizado um flash com um pino de segurança (SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-30,
SB-29s/29, SB-28/28DX, SB-27, SB-26, SB-25 ou SB-22s).

• Terminal de sincronização

• Para utilizar um flash que necessite de um cabo de sincronização, ligue uma
extremidade do cabo ao terminal de sincronização.
Ao efectuar a sincronização de cortina traseira com um flash como o SB-600, 
SB-80DX, SB-50DX, SB-28/28DX, SB-27, SB-26, SB-25 ou SB-24 montado no
encaixe para acessórios da F6, não utilize um flash adicional através do terminal de
sincronização.

• Luz de carga total

• Ao utilizar um flash como o SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-50DX, SB-30, 
SB-29s/29, SB-28/28DX, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-23 ou SB-22s, a luz de
carga fi total acende-se quando o flash está completamente carregado e pronto a
disparar.

• Se a luz de carga total ficar intermitente durante aprox. 3 s após uma descarga de
flash máxima (quando o flash está definido para o modo TTL, Abertura automática
ou Auto sem TTL), a exposição poderá ter sido insuficiente. Verifique a distância de
focagem, abertura ou intervalo da distância de disparo do flash e fotografe
novamente.
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• Modo de sincronização do flash
Para definir o modo de sincronização do flash, rode o disco de controlo
principal enquanto prime o botão do modo de sincronização do flash.

*3 A indicação do modo de sincronização do Flash é invertida se o flash utilizado não
for compatível com o modo de redução de olhos vermelhos.

*4 O modo de redução de olhos vermelhos é seleccionado automaticamente no
modo de exposição Automático com prioridade ao obturador ou Manual.

Sistema de flash em estúdio
• A sincronização de cortina traseira não pode ser utilizada com um sistema de flash

em estúdio, uma vez que não é possível obter a sincronização correcta.

*1 A sincronização de cortina dianteira é seleccionada automaticamente no modo de
exposição Automático com prioridade ao obturador ou Manual.

*2 A sincronização lenta é definida no modo de exposição Automático programado
ou Automático com prioridade à abertura. Sincronização de cortina traseira com
sincronização lenta é indicada no painel LCD traseiro conforme a ilustração
seguinte.

∞ ¤ ‹

⁄ ›

Sincronização de cortina
dianteira

Ecrã normal

Sincronização lenta*1 Sincronização de
cortina traseira*2

Redução do efeito de
olhos vermelhos*3

Redução do efeito de
olhos vermelhos com
sinc. Lenta*3, *4

Modo de sincronização do flash
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Modo de sincronização do flash – continuação

∞: Sincronização de cortina dianteira
Defina o modo de sincronização do flash como Sincronização de cortina dianteira
para fotografia normal com flash. (Com o SB-26, SB-25 ou SB-24, defina o
selector de modo de sincronização do flash para NORMAL.)

¤: Sincronização lenta
Na maioria das situações de fotografia com flash e modo de exposição
Automático programado ou Automático com prioridade à abertura, a velocidade
do obturador da câmara é definida automaticamente entre 1/60 e 1/250 s 
(1/60-1/8.000 s na Sincronização de alta velocidade Auto FP). No entanto, para
fotografia nocturna, a sincronização lenta utiliza uma velocidade de obturação
mais lenta (até 30 s) para destacar os detalhes de fundo utilizando toda a luz
disponível.

‹: Sincronização de cortina traseira
O flash é disparado no final da exposição, transformando a luz disponível num
rasto luminoso que segue o tema em movimento iluminado pelo flash. (Com o
SB-26, 25 ou 24, defina o selector do modo de sincronização do flash para
REAR.) Quando é utilizada a Sincronização de cortina traseira no modo de
exposição Automático programado ou Automático com prioridade à abertura, a
sincronização lenta é definida automaticamente.

›: Redução do efeito de olhos vermelhos
A lâmpada do pré-flash de controlo ou de redução de olhos vermelhos acende-se
antes do flash disparar de forma a reduzir o efeito de olhos vermelhos em
fotografias de pessoas ou animais. (Apenas com o SB-800, SB-600, SB-80DX, 
SB-28/28DX, SB-27, SB-26 ou SB-25.)

⁄: Redução do efeito de olhos vermelhos com a sinc. lenta
Os modos de Redução de olhos vermelhos e de Sincronização lenta são definidos
simultaneamente (SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-28/28DX, SB-27, SB-26 ou 
SB-25.) Defina o modo de exposição para Automático programado ou
Automático com prioridade à abertura.

Modos de sincronização do flash
• Quando for seleccionado o modo Redução de olhos vermelhos ou Redução de

olhos vermelhos com Sincronização lenta, a lâmpada do pré-flash de controlo ou de
redução de olhos vermelhos acende-se antes do flash disparar. Não desloque a
câmara nem permita o movimento do tema até disparar o obturador. (a redução de
olhos vermelhos não é recomendada em situações de fotografia em que o disparo
do obturador é a prioridade principal.)

• Com a Sincronização lenta e Redução de olhos vermelhos com Sincronização lenta,
mantenha a câmara firme para impedir falta de nitidez devido à velocidade baixa
do obturador. É recomendada a utilização de um tripé.

158
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Unidades de flash opcionais utilizáveis

Unidades de flashes opcionais utilizáveis
As seguintes unidades de flashes opcionais são compatíveis com a F6.
Na linha da objectiva, 1, 2 e 3 indicam:
1:Nikkor tipo G ou D (excepto DX- ou IX-Nikkor)
2:Uma objectiva Nikkor AF sem ser do tipo G/D ou uma objectiva sem CPU

com a opção “Dados de objectiva sem CPU” especificada (x 144)
3:Objectiva sem CPU

SB-800 SB-800 SB-600 SB-600
Flash (colocado (como unidade (colocado na (como unidade

na câmara) remota)*1 câmara) remota)*1

Objectiva
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3Modo

Flash de intensidade
ponderada i-TTL*2. R R R R R R R R R R R R

TTL Standard*3 R R R R R R

Flash com abertura 
automática R R R R

Flash automático sem TTL R R R R

Manual com prioridade 
à distância R R R

Manual R R R R R R R R R R R R

Sincronização de alta 
velocidade automática FP R R R R R R R R R R R R

Bloqueio FV R R R R R R R R R R R R

Iluminador auxiliar de 
AF abrangente R R*4 R R*4

Flash com repetição R R R R R R R R R

Sincronização de cortina 
traseira R R R R R R R R R R R R

Redução do efeito de 
olhos vermelhos R R R R R R

• Flashes compatíveis com o Sistema de iluminação criativa

*1 Na Iluminação avançada sem fios.
*2 Defina o sistema de medição para uma opção sem ser a Medição localizada.
*3 O flash TTL Standard é activado automaticamente quando é seleccionada a

medição localizada.
*4 Disponível apenas com objectivas AF.

159
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Unidades de flashes opcionais utilizáveis – continuação

• As unidades de flashes compatíveis com a F6 para utilização de
flash, excluindo o Sistema de iluminação criativa.

*1 O flash TTL Standard é activado automaticamente quando é seleccionada a
medição localizada. Ao definir o modo de exposição para Manual, o modo do
flash muda automaticamente para TTL Standard com flashes que não sejam
modelos SB-80DX, 50DX, 28/28DX, 27, 26, 25 e 24 equipados com flash TTL
automático.

*2 O flash de Abertura automática está disponível com SB-80DX/28DX e objectivas
1 ou 2. Seleccione a definição personalizada “e3: Modo de flash AA” -
“Ligado” (x 105)

*3 A velocidade do obturador é controlada automaticamente para valores inferiores a
1/200 s quando o selector do flash sem fios secundário está na posição D.

*4 Com SB-29s/29 e SB-21B, a focagem automática apenas pode ser utilizada
quando está equipada uma objectiva AF Micro-Nikkor (60mm, 105mm, 200mm e 
70-180mm).

*5 O flash TTL automático é possível com o cabo remoto TTL SC-23.
No modo de exposição A ou M, utilize SU-2 a SC-13 com SB-11 e SB-14, ou SU-3
a SC-13 com SB-140.
Também é possível utilizar SC-11 ou SC-15; no entanto, a luz de carga completa
não é indicada no visor e a velocidade do obturador não é alterada
automaticamente.

*6 É possível realizar fotografia de ultravioleta e de infravermelhos apenas quando o

TTL A M π REAR &

Flash de Flash de Sincroni- Sincroni-
Flash Objectiva enchimento enchimento TTL Sem TTL zação Flash com zação Redução

equilibrado equilibrado Standard*1 Auto*2 Manual de alta repetição de do efeito

com multis- com multis- velocidade cortina de olhos

sensor 3D sensor FP traseira vermelhos

SB-80DX*3, Å R R R R R R R R

SB-28/28DX ÍÎ R R R R R R R R

SB-50DX Å R R R R

ÍÎ R R R R

SB-27 Å R R R R R R

ÍÎ R R R R R R

SB-26*3 Å R R R R R R R R

ÍÎ R R R R R R R R

SB-25 Å R R R R R R R R

ÍÎ R R R R R R R R

SB-24 ÅÍÎ R R R R R R

SB-29s/29*4,
SB-23, ÅÍÎ R R R R
SB-21B
SB-30, SB-22s,
SB-22, SB-20, ÅÍÎ R R R R R
SB-16B, SB-15
SB-11*5,
SB-14*5, ÅÍÎ R R R R R
SB-140*5,*6
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Unidades de flash de fabricantes não Nikon
Utilize apenas flashes Nikon. Outras unidades poderão danificar o circuito eléctrico da
câmara devido a requisitos de tensão (não compatíveis com 250 V ou superior),
alinhamento do contacto eléctrico ou fase de comutação incompatível.

Notas sobre a utilização do flash opcional
• Consulte o manual do flash para obter detalhes. 

• Se os grupos da câmara estiverem definidos no manual do flash na secção CLS,
consulte essa secção para informações sobre grupos compatíveis com CLS.

• Se os grupos da câmara estiverem definidos no manual do flash sem CLS no
Flash TTL automático, consulte essa secção para informações sobre o grupo I.

• Com o SB-26, 25 ou 24, o modo de sincronização de flash definido substitui a
definição efectuada na câmara.

• A velocidade de sincronização do flash é de 1/250 s ou inferior ao utilizar um flash
opcional. (Com a Nikkor Medical de 120 mm f/4, defina a velocidade do obturador
para 1/125 s ou inferior.)

• As sensibilidades de película disponíveis para flash TTL automático são ISO 25 a
ISO 1000.

• Para flashes não compatíveis com o Iluminador auxiliar de AF abrangente, o
Iluminador auxiliar de AF não emite luz nas seguintes condições:

• A zona de focagem central não está seleccionada no modo AF de zona única ou
AF dinâmico.

• No modo AF dinâmico de grupo, está seleccionado um grupo de zonas de
focagem que não incluem a zona de focagem central.

• No modo de exposição Automático programado, a câmara controla
automaticamente a abertura máxima disponível em função da sensibilidade da
película da seguinte forma:

Sensibilidade ISO 25 50 100 200 400 800 1000

Abertura máxima disponível 2.8 3.3 4 4.8 5.6 6.7 7.1

* Quando a sensibilidade da película aumenta um passo, a abertura máxima
disponível diminui em metade (1/2 f/passo). Se estiver a utilizar uma objectiva com
uma abertura máxima inferior às listadas acima, o intervalo das aberturas
controladas automaticamente situa-se entre a abertura máxima e mínima da
objectiva.

• Quando a compensação de exposição do flash estiver definida, é indicado = no
visor sem o valor da compensação.
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Utilização do flash

As operações descritas nesta secção apenas são aplicáveis quando é
utilizado o Flash SB-800 ou SB-600 com uma Nikkor do tipo D ou G
em modo de Flash de enchimento equilibrado i-TTL.

1 Monte o flash e defina o sistema de medição.
• Defina o sistema de medição para uma opção sem ser a Medição localizada.

2 Defina o modo de exposição e confirme a velocidade do obturador e
abertura.
• Quando utilizar a Redução de olhos vermelhos com Sincronização lenta ou a

Sincronização lenta, defina o modo de exposição para Automático
programado ou Automático com prioridade à abertura.

• Velocidades do obturador e aberturas disponíveis em cada modo de exposição

Modo de exposição Velocidade do Abertura disponível x
obturador disponível

Automático programado Definição automática

Definição automática
64(1/250 a 1/60 s)*1

Automático com 
1/250 a 30 s.*2

66
prioridade ao obturador

Automático com Definição automática
Definição pretendida*3

68prioridade à abertura (1/250 a 1/60 s)*1

Manual 1/250 a 30 s.*2, Bulb 70

*1 É possível aumentar a velocidade de obturação até 30 s na Sincronização lenta,
Sincronização de cortina traseira ou Redução de olhos vermelhos com Sincroni-
zação lenta. Na sincronização de alta velocidade automática FP, a velocidade do
obturador é controlada até 1/8.000 s.

*2 Na sincronização de alta velocidade automática FP, a velocidade do obturador é
controlada até 1/8.000 s.

*3 O intervalo da distância de flash depende da sensibilidade ISO da película utilizada
e da definição da abertura. No modo de exposição Automático com prioridade à
abertura ou Manual, defina a abertura de acordo com a tabela de intervalos de
distância de flash fornecida com o flash.

• A câmara determina a exposição de fundo a partir da velocidade do obturador
seleccionada e, por este motivo, a indicação de sub- ou sobreexposição tem
tendência a surgir mais frequentemente nos modos de exposição Automático com
prioridade ao obturador e Automático com prioridade à abertura. Para destacar a
exposição de fundo, defina a velocidade do obturador para que o indicador
analógico e electrónico indique uma exposição correcta no modo de exposição
Automático com prioridade ao obturador ou Manual. Seleccione Sincronização
lenta no modo de exposição Automático programado ou Automático com priori-
dade à abertura.
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3 Defina o modo de sincronização do flash.

4Seleccione TTL-BL.

• Coloque o interruptor do flash na posição ON (ligado) e defina o modo
de flash para flash automático TTL.

5 Verifique as indicações no painel LCD.

• (Confirme que o indicador (SB-800) ou (SB-600) para Flash
de enchimento equilibrado i-TTL é apresentado no painel LCD. Se esta
indicação não for apresentada no painel LCD, prima o botão MODE até
que apareça.

6 Componha a imagem, foque e confirme a indicação no visor.

• Prima o botão de disparo do obturador ligeiramente e confirme que o
indicador / de focagem e de carga completa fi são apresentados no visor.

7 Confirme o intervalo de distância de flash e fotografe.

• Se a luz de carga completa ficar intermitente aprox. 3 s após uma descarga
máxima do flash, a exposição poderá ter sido insuficiente. Verifique a distância
da focagem, abertura ou intervalo da distância de disparo do flash e fotografe
novamente.

• Quando utilizar um flash, leia o respectivo manual de instruções.

CSM e1: É possível definir a Sincronização de alta velocidade Auto FP ou
seleccionar 1/60 a 1/250 s para o limite superior da velocidade do obturador
para a sincronização (x 104).

CSM e2: É possível seleccionar 30 a 1/60 s como o limite inferior da velocidade
do obturador para a sincronização no modo Automático programado ou
Automático com prioridade à abertura (x 104).
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Acerca da profundidade de campo
A secção fornece uma explicação básica da relação entre a
focagem e a profundidade de campo.

• Profundidade de campo
Ao focar, deve sempre ser considerada a profundidade de campo. A
profundidade de campo consiste na zona da fotografia com uma focagem mais
nítida nos planos à frente e atrás do tema em que a objectiva está focada. A
profundidade de campo varia de acordo com a distância de fotografia, distância
focal e, sobretudo, com a abertura. As aberturas mais pequenas (representadas
por números f maiores) produzem uma maior profundidade de campo com
maior nitidez do plano de fundo e de frente; maiores aberturas (representadas
por números f menores) produzem uma menor profundidade de campo com o
fundo pouco nítido. De forma semelhante, uma distância de fotografia mais
curta ou uma maior distância focal produzem uma profundidade de campo
menor; uma distância de fotografia maior e uma distância focal mais curta
produzem uma maior profundidade de campo. Repare que a profundidade de
campo tem tendência a ser menor entre a câmara e o tema e maior para além

Grande abertura f/2.8 Pequena abertura f/32
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Vários

Esta secção contém várias informações como,
por exemplo, acessórios opcionais, cuidados
a ter com a câmara, notas sobre pilhas,
especificações e o índice remissivo.
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Acessórios opcionais

Existem disponíveis fontes de alimentação, unidades de flash e outros
acessórios opcionais variados para a F6.

• Unidade de alimentação múltipla MB-40
• Com a unidade de alimentação múltipla MB-40, é possível utilizar oito pilhas

alcalinas-manganês tipo AA de 1,5 V, Ni-MH ou de lítio, ou uma pilha recarregável
opcional de iões de lítio EN-EL4 (com a tampa para compartimento de pilha
opcional BL-3) para fornecer energia à F6. A velocidade de avanço da película
aumenta até 8 fps no modo de avanço da película de alta velocidade. A unidade de
alimentação múltipla MB-40 melhora a manipulação da câmara na posição vertical
e inclui um botão de disparo do obturador, discos de controlo principal e
secundário, botão de início de AF e multisselector adicionais para a utilização na
posição vertical.

• Pilha recarregável de iões de lítio EN-EL4
• A pilha recarregável de iões de lítio EN-EL4 foi concebida exclusivamente para

utilização com a unidade de alimentação múltipla MB-40. A pilha recarregável de
iões de lítio EN-EL4 pode ser recarregada e calibrada com o carregador rápido
(Quick Charger) MH-21. Utilize a tampa do compartimento da pilha opcional BL-3
para introduzir a pilha recarregável de iões de lítio EN-EL4 na unidade de
alimentação múltipla MB-40.

• Carregador rápido MH-21
• O carregador rápido MH-21 recarrega totalmente uma pilha recarregável de iões de

lítio EN-EL4 esgotada em aprox. 100 minutos. Utilize o carregador com AC 100 a
240V, 50 a 60Hz.

• Leitor de dados MV-1
• Transfere dados de condições de fotografia na F6 (x 112) para um cartão de

memória CompactFlash™ (fornecido com o MV-1). Em seguida, os dados podem
ser transferidos do cartão de memória para um computador pessoal.
* A transferência dos dados para um PC requer equipamento adicional como, por

exemplo, um adaptador de cartões para PC EC-AD1, um adaptador comercial de
cartões de memória para PC ou um leitor de cartões de memória.

• Ocular de visualização antinevoeiro DK-14/DK-17A
• A ocular de visualização antinevoeiro DK-14/DK-17A permite uma imagem nítida

no visor e elimina o problema de condensação a temperaturas baixas ou humidade
elevada. A DK-17A disponibiliza o bloqueio da ocular.
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• Lente de correcção da ocular DK-17C
• Permite aos utilizadores com miopia ou hipermetropia ajustar a dioptria da ocular

para se adequar à visão e pode ser montada facilmente, sendo enroscada na ocular
do visor. Cinco lentes opcionais de correcção da ocular fornecem as definições de
dioptria do visor: 3, -2, 0, +1 e +2m-1. Recomenda-se que o utilizador experimente
o visor com várias lentes correctivas montadas antes de as adquirir, uma vez que as
dioptrias do visor variam conforme a pessoa. Utilize as lentes opcionais de
correcção da ocular quando for necessário corrigir a ocular acima de -2 a +1m-1. Os
valores inferiores podem ser ajustados com o botão de regulação dióptrica da F6.
Quando utilizar uma lente de correcção da ocular, defina a regulação dióptrica na
F6 para -1m-1. A DK-17C está equipada com um bloqueio da ocular.

• Protector ocular de borracha DK-19
• O protector ocular de borracha DK-19 pode ser montado na ocular do visor para

permitir uma observação mais nítida do visor e evitar a vista cansada. O bloqueio da
ocular da DK-17 (fornecido), DK-17A ou DK-17C é disponibilizado com a DK-19.

• Adaptador de visualização em ângulo recto DR-5
• O adaptador de visualização em ângulo recto DR-5 fornece uma imagem direita e

sem inversão para a visualização em ângulo recto. O DR-5 permite a definição da
razão de reprodução para 1:1 ou 2:1*. É necessário um anel adaptador para
montagem na F6.
* Na razão de reprodução 2:1, a imagem é cortada na periferia.

• Lente de aumento da ocular DG-2/adaptador da ocular 
DK-7

• A lente de aumento da ocular DG-2 fornece uma ampliação de 2x da porção
central da imagem no visor com o adaptador da ocular DK-7. É permitido o ajuste
em função da visão. Útil para focagens rigorosas em fotografia com temas muito
próximos.

• Estojo flexível CF-64
• O estojo de câmara CF-64 (para AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED ou objectivas

mais pequenas) está disponível para esta câmara.

• Correias de suporte AH-4
• Correias de pescoço disponíveis: tipo cabedal AN-1 (preto), tipo entrançada 

AN-4B (preto) e AN-4Y (amarelo); correia de pescoço larga de tipo entrançado 
AN-6Y (amarelo) e AN-6W (bordeaux).

• A correia de mão AH-4 ajuda a segurar a câmara com firmeza e confortavelmente
e fotografar rapidamente.
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Acessórios opcionais – continuação

Fornecido com a câmara F6. Campo em mate fino e espaços de
focagem. Recomendado para fotografia em geral.

Campo mate/Fresnel com círculo de referência de 12mm de
diâmetro e espaços de focagem. Adequado para teleobjectivas
maiores que 200 mm.
É recomendada a medição de Ponderação central ou Localizada.

A adição de linhas horizontais e verticais ao ecrã de tipo B torna o
ecrã de tipo E adequado para fotografia de cópia e arquitectónica.
Especialmente adequado para utilização com objectivas PC-Nikkor.

Campo em mate fino com alvo transparente de 5 mm de diâmetro
para utilização com focagem paralaxe em fotografia aérea e
escalas milimétricas para cálculo da ampliação de objectos
individuais e para a medição de objectos. Imagem brilhante em
condições de luz fraca. Adequado para fotografias muito próximas,
fotomicrografia e outras aplicações de ampliação alta.

Campo em mate/Fresnel com ponto de focagem de microprisma
central de 5 mm de diâmetro e círculo de referência de 12 mm de
diâmetro. Recomendado para fotografia em geral.

Campo em mate/Fresnel com 5 mm de diâmetro. Telémetro de
imagem dividida BriteView. Focagem rápida e precisa para temas
com linhas rectas e também contornos pouco definidos. Adequado
para fotografia em geral.

Idêntico ao Tipo A mas com uma linha de telémetro de imagem
dividida Briteview a um ângulo de 45º. Focagem rápida e precisa
para temas com linhas rectas e também contornos pouco
definidos. Adequado para fotografia em geral.

B

U

E

M

J

A

L

Ecrã de focagem de tipo M
• A medição da exposição não é possível com o ecrã de tipo M.

Quando utilizar um ecrã do tipo M, recomenda-se a opção “Desligado” na
definição personalizada “a5-1: Focagem manual” em “a5: Ilum. da zona de
focagem” (x 95) devido às características ópticas do ecrã de tipo M.
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• Filtros
• Os filtros Nikon podem ser separados em três tipos: de rosca, mudança traseira e de

introdução. Com a F6, não é necessário considerar o factor do filtro exceptuando
quando é utilizado o R60 que requer uma compensação da exposição de +1 EV.
Repare que quando são utilizados filtros especiais fornecidos por outros fabricantes,
a focagem automática e o telémetro electrónico podem não funcionar
correctamente.

• Utilize o filtro de polarização circular C-PL ou C-PLII em vez do filtro de polarização
Polar. O filtro de polarização não pode ser utilizado com a F6.

• Utilize o filtro L37C ou NC quando utilizar o filtro para proteger a objectiva.
• Pode surgir um efeito ondulado ao fotografar um tema em contraluz ou se existir

uma fonte luminosa intensa no enquadramento. Se for esse o caso, remova o filtro
antes de fotografar.

• O efeito da medição matricial pode não ser obtido com filtros que necessitem de
uma compensação diferente de 1; recomenda-se a utilização da medição
ponderada central. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do filtro.

Película Tipo Designação
Factor do filtro Tamanho da rosca (mm) Mudança traseira Introdução (mm)

Luz do dia Lâmpada de 39 46 52 58 62 67 72 77 82 95 122 Baioneta 39 52tungsténio

Neutro NC 1 R R R R R R R

Preto & branco Skylight L 1BC 1 R R R R R

e cores L 37C 1 R R R R R R R R R
Ultravioleta

L 39 1 R

Médio Y 48 1.7 (2/3) 1.2 (1/3) R R R R R R
Amarelo

Profundo Y 52 2 (1) 1.4 (1/2) R
Preto & branco

Cor-de-laranja O 56 3.5 (15/6) 2 (1) R R R R R R

Vermelho R 60 8 (3) 5 (21/3) R R R R R R

Suave
Soft 1 1 R R R R

Soft 2 1 R R R

Fotografia Polarizante circular C-PL R R R

especial Polarizante circular II C-PLII
2-4 (1-2)

R R R R R R R R

(preto & branco ND 2xS 2 (1) R

e cores) Densidade neutra ND 4xS 4 (2) R

ND 8xS 8 (3) R

Ambar
Ligeiro A 2 1.2 (1/3) R R R R R R

Profundo A 12 2 (1) R

Cor Ligeiro B 2 1.2 (1/3) R R R R R R

Azul Médio B 8 1.6 (2/3) R

Profundo B 12 2.2 (11/6) R

(  ) = compensação f/passo
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Acessórios opcionais – continuação

• Flash SB-800
Esta unidade de flash de desempenho elevado tem um número de
guia de 38/125 (m/ft., posição da cabeça de zoom de 35 mm,
ISO 100, 20°C/68°F) e suporta i-TTL, TTL, abertura automática (AA),
automático sem TTL (A), manual e controlo com flash de repetição.
O modo de sincronização do flash, incluindo a sincronização lenta e
de cortina traseira, pode ser definido a partir da câmara. Quando
utilizado com a F6, o SB-800 suporta sincronização de alta velocidade
automática FP para velocidades de sincronização maiores que 1/250 s
(excluindo o modo de flash repetido), bloqueio FV para recomposição
de fotografias sem alterar o nível do flash e iluminação avançada sem
fios com suporte para i-TTL, abertura automática, manual e controlo
de flash repetido. O iluminador auxiliar de AF incorporado pode ser utilizado com todas
as 11 zonas de focagem da F6. Para fotografia com flash reflectido ou muito próxima,
é possível rodar a cabeça do flash 90º acima e 7º abaixo da horizontal, 180º para a
esquerda e 90º para a direita; para iluminação suave, utilize o adaptador de reflexo 
SW-10H incluído. O zoom motorizado automático (24 a 105 mm) assegura o ajuste da
iluminação de acordo com a distância focal da objectiva. O amplo painel incorporado
pode ser utilizado para ângulos de iluminação de 14 mm e de 17 mm. É incluído um
iluminador para auxiliar no ajuste das definições em condições de iluminação fraca.
O SB-800 aceita 4 pilhas AA (cinco pilhas AA quando é utilizada a unidade de
alimentação SD-800 fornecida) ou unidades de alimentação SD-6, SD-7 ou SD-8A
(fornecidas separadamente). Estão disponíveis definições personalizadas para ajustar
todos os aspectos do funcionamento do flash com rigor.

• Flash SB-600
Esta unidade de Flash de desempenho elevado tem um número de
guia de 30/98 (m/ft., posição da cabeça de zoom de 35 mm,
ISO 100, 20°C/68°F) e suporta i-TTL, TTL, manual e controlo com
flash de repetição. Quando utilizado com a F6, o SB-600 suporta
sincronização de alta velocidade automática FP para velocidades
de sincronização maiores que 1/250 s (excluindo o modo de flash
repetido), bloqueio FV para recomposição de fotografias sem alterar
o nível do flash e iluminação avançada sem fios com suporte para 
i-TTL, abertura automática, manual e controlo de flash repetido.
O zoom motorizado automático (24 a 85 mm) assegura o ajuste da
iluminação de acordo com a distância focal da objectiva. O amplo painel incorporado
pode ser utilizado para ângulos de iluminação de 14 mm. É incluído um iluminador
para auxiliar no ajuste das definições em condições de iluminação fraca. O SB-600
aceita quatro pilhas AA ou unidades de alimentação SD-6, SD-7 ou SD-8A (fornecidas
separadamente).
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• Acessórios em ligação ao terminal remoto de 10 pinos
• Ao ligar os seguintes acessórios ao terminal remoto de

10 pinos da F6, será possível efectuar operações como,
por exemplo, fotografia remota ou automática.

• Quando o terminal remoto de 10 pinos não for utilizado,
certifique-se de que está tapado com a tampa fornecida.
A exposição a poeiras ou o contacto com objectos
estranhos poderá provocar uma avaria.

• Para ligar um acessório ao terminal de 10 pinos, alinhe as guias, introduza a ficha e,
em seguida, rode o parafuso de bloqueio da forma ilustrada.

Acessório

Cabo de extensão
MC-21

Cabo remoto MC-22

Cabo de ligação
MC-23

Cabo adaptador
MC-25

Cabo remoto MC-30

Conjunto de
controlo remoto
Modulite ML-3

Utilização

Cabo de extensão para MC-20, MC-22, MC-23, MC-25
ou MC-30.

Cabo remoto com terminais azul, amarelo e preto para
ligar a um dispositivo de disparo do obturador. A
operação por controlo remoto através de som ou sinal
está disponível.

Liga duas câmaras F6 para funcionamento em
simultâneo.

Cabo adaptador para ligar um acessório remoto ao
terminal remoto de 2 pinos da F6 como, por exemplo, o
Conjunto de controlo por rádio MW-2, Intervalómetro
MT-2 ou Conjunto de controlo remoto Modulite ML-2.

Útil para disparar o obturador remotamente e reduzir o
movimento da câmara. Para além disso, o obturador
pode ser bloqueado na Exposição de longa duração
(Bulb).

Permite o controlo remoto até 8m (798,58 cm.) através
de um feixe de infravermelhos. Disparo automático
disponível: o obturador é disparado quando o tema
entra na área directamente entre o transmissor e o
receptor.

Comprimento

Aprox. 3m
(9.8 ft.)

Aprox. 1m
(3.3 ft.)

Aprox. 40cm
(1.3 ft.)

Aprox. 20cm
(0.7 ft.)

Aprox. 80cm
(2.6 ft.)

—
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Cuidados a ter com a câmara

•Limpar o corpo da câmara
Utilize um pincel de poeiras para remover sujidade no corpo da câmara e limpe-a
com um pano suave e limpo. Depois de utilizar a câmara perto do mar, limpe o
corpo da câmara com um pano suave, limpo e ligeiramente humedecido com água
pura para remover o sal, em seguida, seque a câmara com um pano seco.

•Limpar espelho e objectiva
Utilize um pincel de poeiras para remover sujidade no espelho ou objectiva. Para
remover impressões digitais ou manchas na superfície da objectiva, utilize um pano
de algodão limpo e suave ou lenços para objectivas humedecidos com etanol
(álcool) ou um produto de limpeza de objectivas.

•Não submeta a câmara ou a objectiva a vibrações ou choques
violentos
Não deixe cair o corpo da câmara nem a objectiva, nem permita que choquem
contra uma superfície dura, uma vez que poderão ocorrer danos nos mecanismos
de precisão.

•Não toque nas cortinas do obturador
O obturador é constituído por cortinas muito finas. Não segure, toque nem utilize
um pincel de poeiras com força. Se o fizer, as cortinas poderão ficar arranhadas,
deformadas ou rasgadas.

•Evite campos eléctricos ou magnéticos intensos
A câmara poderá não funcionar correctamente na presença de campos eléctricos
ou magnéticos intensos como, por exemplo, junto a uma torre transmissora. Evite a
utilização da câmara nesses locais.

•Conserve a câmara num local fresco e seco
Conserve a câmara num local fresco e seco para evitar bolores.
Mantenha a câmara afastada de naftalina e de cânfora (repelentes de traças),
dispositivos eléctricos que geram campos magnéticos e de calor excessivo como,
por exemplo, no interior de um veículo durante o Verão ou na proximidade de um
aquecedor.

•Evite mudanças extremas de temperatura
A mudança extrema de temperatura pode causar condensação no interior do corpo
da câmara. Ao deslocar a câmara de um local muito frio para um local muito
quente, ou vice-versa, coloque-a num recipiente hermético (por ex.: saco de
plástico) e mantenha a câmara no recipiente durante algum tempo para a expor
gradualmente à mudança de temperatura.

AVISO Não utilizar

NUNCA utilize solventes orgânicos
junto da F6 como, por exemplo,
diluente ou benzeno.
Se o fizer, poderá provocar um
incêndio ou risco para a saúde e
danificar a câmara.

172
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A Nikon não é responsável por qualquer avaria resultante da utilização da câmara
de forma diferente da especificada neste manual.

•Remova as pilhas e conserve a câmara com um dessecante
Se não pretender utilizar a câmara durante um período extenso, remova as pilhas
para proteger a câmara de derrames das pilhas.
• Num ambiente húmido, conserve a câmara num saco de plástico com dessecante

para a manter isolada de poeiras, humidade e sal. No entanto, repare que a
conservação de estojos de cabedal em sacos de vinil poderá provocar a
deterioração do cabedal. Mantenha as pilhas num local fresco e seco e longe do
calor e humidade.

• Substitua o dessecante ocasionalmente, uma vez que não tem capacidade para
absorver humidade durante períodos longos.

• Se não utilizar a câmara durante muito tempo, poderão surgir bolores e avarias
consequentes. Ligue a câmara e dispare o obturador algumas vezes, uma vez por
mês.
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Notas sobre as pilhas

•Utilize duas pilhas de lítio do tipo CR123A
Com a unidade de alimentação múltipla MB-40, é possível utilizar oito pilhas
alcalinas-manganês de 1,5 V, lítio, Ni-MH ou uma Pilha recarregável de iões de lítio
EN-EL4 para fornecer energia à F6.
• Substitua as pilhas muito antes do final da respectiva validade e prepare pilhas

adicionais antes de ocasiões fotográficas importantes.

•Desligue a câmara ao substituir as pilhas
Desligue a câmara antes de substituir as pilhas e introduza as novas com os
terminais + e – posicionados correctamente.
• A presença de manchas nos pólos das pilhas poderá afectar o contacto. Limpe

bem as pilhas com um pano seco antes de as instalar.

•Utilize pilhas novas a baixas temperaturas
A energia das pilhas diminui rapidamente a temperaturas extremamente baixas e a
câmara poderá não funcionar correctamente com pilhas velhas. Utilize um conjunto
de pilhas novas a temperaturas baixas e alterne com pilhas sobressalentes, mantidas
a temperatura normal.
• A baixas temperaturas, a velocidade de avanço da película e o número de rolos

utilizável são reduzidos. No entanto, a energia da pilha poderá recuperar-se
quando a temperatura volta ao normal.

•Não coloque as pilhas no fogo nem provoque curto-circuitos
Não coloque as pilhas no fogo. Para além disso, não crie curto-circuitos nem
desmonte, aqueça nem carregue pilhas não recarregáveis.

AVISO Não abandonar

Mantenha as pilhas fora do
alcance de crianças.
Se alguém engolir uma pilha
acidentalmente, contacte um médico
de imediato.
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Painel LCD Visor Painel LCD
superior traseiro

ƒEE intermitente ƒEE intermitente FEE intermitente

M indicado M indicado —

M intermitente M intermitente —

— — RELÓGIO
REINICIADO
Defina a
hora e data

∂ indicado ∂ indicado ∂ indicado

Err e E Err e E ERRO AO
intermitentes intermitentes CARREGAR 

PELÍCULA

Err Err ERRO DX
intermitente intermitente

E intermitente E intermitente REBOBINAGEM

End End FIM DA 
intermitente intermitente PELÍCULA

o–– e contador o–– e contador
de imagens de imagens A REBOBINAR...

intermitentes intermitentes

— ? —
intermitente

176

Causa

• A objectiva Nikkor com CPU (não
tipo G) não está definida para a
abertura máxima.

• As pilhas estão quase esgotadas.

• As pilhas estão praticamente
esgotadas.

• O relógio incorporado foi
reiniciado.

• A diferença de passo EV em
relação à abertura máxima da
objectiva é indicada. Objectiva
sem CPU com abertura máxima
não especificada.

• A película não avança
correctamente.

• A sensibilidade da película está
definida como DX e está a ser
utilizada película sem codificação
DX.

• A película continua na câmara
após a conclusão da rebobinagem.

• Foi atingido o final do rolo de
película.

• As pilhas ficaram esgotadas
durante a rebobinagem.

• A focagem automática não é
possível.

Resolução de problemas
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Página

20

18

18

35

40, 144

22

23, 44

32

46, 47

46, 47

61

Solução

• Defina a objectiva para a abertura máxima.

• Tenha pilhas novas disponíveis.

• Desligue a câmara e substitua as pilhas pelas novas.

• Defina a data e hora no menu de configuração “Data”.

• Especifique a abertura máxima da objectiva sem CPU. A abertura será
indicada.

• Volte a carregar a película.

• Carregue película com codificação DX ou defina a sensibilidade da
película manualmente.

• Remova o rolo de película.

• Prima os dois botões de rebobinagem „ ou rode a manivela de
rebobinagem para rebobinar a película.

• Prima os dois botões de rebobinagem „ para rebobinar novamente
depois de instalar um conjunto de pilhas novas ou rode a manivela de
rebobinagem.

• Foque manualmente.
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Resolução de problemas – continuação

Painel LCD Visor Painel LCD
superior traseiro

H1 indicado H1 indicado HI indicado

Lo indicado Lo indicado Lo indicado

Indicador ana- Indicador ana-
lógico e electró- lógico e electró- —
nico intermitente nico intermitente

buLb buLb buLb indicado
intermitente intermitente

P ou S A é indicado —
intermitente

25o 25o 250 indicado
indicado indicado

— fi intermitente —
durante 3 s

após o flash

Err Err ERR indicado
intermitente intermitente

FuL FuL SEM MEMÓRIA IMPOSSÍVEL
intermitente intermitente GUARDAR DADOS DE 

FOTOGRAFIA.
DESLIGUE A CÂMARA.

— — ∞ destacado

Causa

• Poderá ter ocorrido uma sobre-
exposição.

• Poderá ter ocorrido uma sub-
exposição.

• A luminosidade do tema
ultrapassa o intervalo de
exposição da câmara.

• A velocidade do obturador está
definida como buLb no modo S.

• Objectiva sem CPU equipada ou nenhuma
objectiva equipada no modo P ou S.

• Foi seleccionada uma velocidade
do obturador superior a 1/250 s
(a maior velocidade de
sincronização) no modo S ou M.

• O flash disparou na intensidade
máxima e poderá ter ocorrido
uma subexposição.

• Avaria detectada.

• A memória da F6 atingiu o limite
de armazenamento de dados.

• Foi seleccionada a Redução de olhos
vermelhos ou Redução de olhos
vermelhos com Sincronização lenta e o
flash utilizado não permite a função
Redução de olhos vermelhos.
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Página

65
67
69

65
67
69

67, 69,
71

66, 70

65, 67,
68, 70

104

162

156,
163

—

120

159,
160

Solução

• No modo P, utilize o filtro ND. 
• No modo S, seleccione uma velocidade do obturador maior.
• No modo A, seleccione uma abertura mais pequena (número f maior).

(Se a indicação de aviso permanecer após realizar as soluções anteriores
no modo S ou A, utilize também um filtro ND.)

• No modo P, utilize o flash. 
• No modo S, seleccione uma velocidade do obturador menor.
• No modo A, seleccione uma abertura maior (número f menor).

(Se a indicação de aviso permanecer após realizar as soluções anteriores
no modo S ou A, utilize também um flash.)

• Quando o tema é luminoso, utilize um filtro ND; quando o tema é escuro,
utilize um flash.

• Seleccione uma velocidade do obturador de, pelo menos, 30 s para cancelar
buLb ou seleccione o modo M para realizar a Exposição de longa duração.

• Se for utilizada uma objectiva sem CPU, seleccione o modo de exposição
A ou M.

• Dispare o obturador como se fotografasse com flash. (A velocidade do
obturador muda automaticamente para 1/250 s.)

• Com o SB-800/SB-600, realize a Sincronização de alta velocidade Auto FP ao
seleccionar “e1: Velocidade de sincronização do flash” – “1/250 (auto FP)”

• Dispare novamente depois de confirmar a distância da focagem, abertura
e intervalo de distância do flash.

• Dispare o obturador novamente. Se a indicação de aviso permanecer ou
se esta indicação surgir com frequência, contacte um distribuidor ou
centro de assistência autorizado Nikon.

• Coloque o interruptor na posição ligado e tente novamente. A indicação
de aviso desaparece e não serão guardados dados adicionais até que os
dados na memória sejam eliminados.

• Utilize um flash equipado com a função Redução de olhos vermelhos.
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Resolução de problemas – continuação

• Microcomputador da câmara
Em certos casos, devido a electricidade estática ou a pilhas com carga fraca, o
microcomputador da F6 poderá desligar a câmara, mesmo com pilhas novas e
instaladas correctamente. Por este motivo, a película poderá também não avançar
correctamente. Em cada um destes casos, para continuar a utilização, simplesmente
desligue a câmara e volte a ligá-la. Como alternativa, remova as pilhas e volte a
instalá-las.

• Acerca do LCD
O visor e o painel LCD têm tendência a escurecer com temperaturas altas e exibir um
comportamento mais lento a temperaturas baixas. Em qualquer dos casos, quando a
temperatura regressa ao normal, os ecrãs também recuperam o comportamento
normal.

• Iluminador do painel LCD
O Iluminador do painel LCD sofre desgaste com o tempo e a intensidade da
iluminação do LCD é reduzida. Não se trata de uma avaria. Contacte um distribuidor
ou centro de assistência autorizado Nikon para substituir o Iluminador do painel LCD
por outro novo.
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Tipo de câmara Objectiva simples reflex de 35 mm com focagem automática e
motor integral, com obturador de plano de focagem controlado
electronicamente

Modos de ¡: Automático programado (é possível o Programa flexível)
exposição ™: Automático com prioridade ao obturador

£: Automático com prioridade à abertura
¢: Manual

Formato da fotografia 24 x 36 mm (formato de película de 35mm standard)
Suporte da objectiva Suporte F Nikon (com conexão AF, contactos AF)
Objectiva • Nikkor AF tipo G ou D (excepto DX- e IX-Nikkor): Todas as

funções são possíveis
• PC Micro-Nikkor 85mm f/2,8D: Todas as funções, com excepção

da focagem automática e modos de exposição para além de
Manual, são possíveis sem mudar nem deslocar a objectiva

• Nikkor AF sem ser tipo G/D (excepto Nikkor AF para F3AF): Todas
as funções possíveis, excepto a Medição matricial de cor 3D

• Nikkor AI-P: Todas as funções possíveis, excepto Medição
matricial 3D e focagem automática

• Sem CPU: Utilizável no modo de exposição Automático com
prioridade à abertura ou Manual, telémetro electrónico utilizável
com objectivas com abertura máxima f/5.6 ou mais rápida,
Medição matricial de cor, indicação do valor da abertura, etc.
Utilizáveis com os dados da objectiva especificados (com a
objectiva AI).

• TC-16A: Focagem automática possível se a objectiva tiver uma
abertura máxima de f/3.5 ou mais rápida (telémetro electrónico
não utilizável), excepto com algumas objectivas

• Objectiva sem AI: Pode ser colocada sem modificação (medição
decrescente)

Visor Prisma pentagonal fixo ao nível do olho, regulação dióptrica
incorporada (-2,0 até +1m-1), obturador na ocular, ocular DK-17
fornecida

Ponto de mira 18 mm (a -1,0 m-1)
Ecrã de focagem Ecrã mate claro Tipo B BriteView II, permutável com 6 outros ecrãs

de focagem opcionais
Cobertura de enqua- Aprox. 100%
dramento do visor
Ampliação da ocular Aprox. 0,74x com objectivas de 50 mm definidas entre infinito 

e -1.0m-1

Informações do Indicações de focagem, sistema de medição, bloqueio AE, blo-
visor queio FV, modo de exposição, bloqueio da velocidade do

obturador, velocidade do obturador, passo da abertura, bloqueio
da abertura, abertura, exposição múltipla, nível da bateria,
contador de imagens/valor de compensação da exposição,
indicador analógico e electrónico de exposição, compensação da
exposição, “bracketing”, luz de carga completa, 11 conjuntos de
espaços de focagem (zonas)
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Especificações – continuação

Abertura da Tipo reposicionamento instantâneo, com botão de pré-visualização
objectiva da profundidade de campo
Focagem Detector de fase TTL, módulo de focagem automática Nikon 
automática Multi-CAM2000

• Intervalo de detecção: EV –1 a EV 19 (ISO 100, à temperatura
normal)

Servo da objectiva • AF de servo único (S), AF de servo contínuo (C), focagem
manual (M)

• Seguimento da focagem activado automaticamente em AF de
servo único (S) ou AF de servo contínuo (C)

Zona de focagem É possível seleccionar uma ou um grupo entre 11 zonas de focagem
Modo de zona AF • AF de zona única

• AF dinâmico
• AF dinâmico de grupo
• Modo AF dinâmico com prioridade ao tema mais próximo

Bloqueio da A focagem é bloqueada ao premir o botão AE/AF-L ou ao premir
focagem ligeiramente o botão de disparo do obturador em AF de servo único
Sistema de Sistema de medição com exposição de abertura total TTL
medição • Medição matricial 3D: Com objectivas tipo G ou D (excepto DX-

e IX-Nikkor)
• Medição matricial: Com objectivas Nikkor AF sem ser do tipo G

ou D (excepto Nikkor AF para F3AF), objectivas AI-P, objectivas
sem CPU com dados especificados para a objectiva

• Medição com ponderação central: Aprox. 75% da sensibilidade
da medição concentrada no círculo de 12 mm de diâmetro

• Medição localizada: Círculo com 4 mm de diâmetro (aprox.
1,5% do enquadramento total); varia de acordo com a zona de
focagem seleccionada

Intervalo de Medição matricial 3D: EV 0 a 20
medição Medição com ponderação central: EV 0 a 20

Medição localizada: EV 2 a 20
(à temperatura normal, ISO 100, objectiva 50mm f/1.4)

Acoplamento do CPU e AI em conjunto, é possível modificar o manípulo de 
fotómetro acoplamento do fotómetro
Compensação da Exposição compensada no intervalo ±5 EV em passos de 1/3, 
exposição 1/2 ou 1
Bloqueio automático Valor de exposição detectado bloqueado ao premir o botão 
da exposição AE/AF-L
“Bracketing” auto- Número de fotografias: 2 a 7; passos de compensação: 
mático da exposição 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 passo EV
Definição de sensibi- •DX ou selecção manual (a definição manual tem prioridade 
lidade da película: sobre a sensibilidade da película detectada por DX)

• Intervalo de sensibilidade da película:
DX: ISO25 a 5.000, Manual: ISO 6 a 6.400 em passos de 1/3

Obturador Obturador com plano focal de deslocação vertical controlada
electronicamente (com controlo do obturador incorporado)

182
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Velocidades do • In ¡, £: 30 a 1/8.000 s
obturador • In ™: 0 a 1/8.000 s (em passos de 1/3), X (1/250 s)

• In ¢: 30 a 1/8.000 s (em passos de 1/3), Bulb, X (1/250 s)
* A velocidade do obturador pode ser prolongada até 30 min

no modo M
Contacto de Apenas o contacto X; sincronização de flash até 1/250 s 
sincronização (é possível até 1/8.000 s com a Sincronização de alta velocidade

Auto FP)
Controlo de flash Controlo de flash TTL através de multissensor TTL de cinco

segmentos com IC de componente único e sensor AE de 1.005
pixels
• Flash de enchimento equilibrado i-TTL no SB-800, 600
• Flash automático de enchimento equilibrado com multissensor

TTL: Flash de enchimento equilibrado com multissensor 3D
compatível com SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-50DX, SB-
28/28DX, SB-27, SB-26, SB-25 e objectivas Nikkor de tipo D/G;
Flash de enchimento equilibrado com multissensor numa
unidade de flash sem pré-flash de controlo e objectivas CPU
(não tipo D/G) ou objectivas sem CPU

• TTL Standard: Com medição localizada
• Intervalo de sensibilidade da película com flash automático TTL:

ISO 25 a 1000
Modo de sincroni- Sincronização da cortina frontal (sincronização normal), Redução 
zação do flash de olhos vermelhos, Redução de olhos vermelhos com Sincroni-

zação lenta, Sincronização lenta, Sincronização de cortina traseira
Luz de carga total Acende-se quando o flash está completamente carregado nos

flashes SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-50DX, SB-30, SB-29s/29, 
SB-28/28DX, SB-27, SB-26, SB-23, etc.; intermitente (3 s após o
flash) no aviso de descarga total

Encaixe para Conector de encaixe para comunicação de dados digitais entre 
acessórios a câmara e o flash ISO518 (contacto de sincronização, contacto

de luz preparada, contacto de flash automático TTL, contacto de
monitor, GND), bloqueio de segurança fornecido

Terminal de Terminal ISO519, parafuso de bloqueio fornecido
sincronização
Sistema de Iluminação avançada sem fios, Sincronização de alta velocidade 
iluminação Auto FP, Flash de modelação, Bloqueio FV e Auxiliar de AF para 
criativa AF de várias zonas disponíveis para os flashes SB-800, SB-600
Temporizador Controlado electronicamente; duração do temporizador: 10 s
Botão de pré- Abertura da objectiva com passos decrescentes ao premir o botão 
visualização da pro- de profundidade de campo
fundidade de campo
Levantar espelho Possível através do selector do modo de avanço da película
Carregamento da A película avança automaticamente para a primeira imagem assim 
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Especificações – continuação

Avanço da • Avanço automático com motor incorporado
película • Velocidade de avanço da película (com AF de servo contínuo (C),

Manual, modo de exposição, velocidade do obturador de 1/250 s
ou superior, película para 36 exposições, pilhas de lítio tipo
CR123A [tipo AA alcalinas-manganês ou pilha recarregável de
iões de lítio na unidade de alimentação múltipla MB-40])

S: Avanço de uma imagem
CL: Disparo contínuo de baixa velocidade

Aprox. 2 fps [Aprox. 4 fps]
CH: Disparo contínuo de alta velocidade

Aprox. 5.5 fps [Aprox. 8 fps]
CS: Disparo contínuo de baixa velocidade silencioso

Aprox. 1 fps [Aprox. 2 fps]
Rebobinagem da • Rebobinagem automática com motor incorporado (activado 
película ao premir os dois botões de rebobinagem), rebobinagem

manual da película também possível com a manivela de
rebobinagem

• Velocidade de rebobinagem de uma película para 36 exposições:
C: aprox. 7 s, CS: aprox. 12 s

Exposição múltipla Activar através do menu de fotografia
Temporizador de Activar através do menu de fotografia
intervalo
Informações do Bloqueio da velocidade do obturador, velocidade de sincronização, 
painel LCD superior velocidade do obturador, passo EV da abertura, bloqueio da 
(iluminador abertura, abertura, “bracketing” automático da exposição, modo 
incorporado) de exposição, programa flexível, compensação da exposição,

indicador analógico e electrónico da exposição, carga da bateria,
valor de compensação da exposição, estado do “bracketing”
automático da exposição, contador de imagens

Informações do • Ecrã de fotografia (normal, detalhado, ecrã grande)
painel LCD traseiro • Ecrã de dados de fotografia (dados da película e imagem)
(iluminador • Ecrã de menu (menu de definição personalizada, menu de 
incorporado) configuração, menu de fotografia, objectiva sem CPU, idioma)
Impressão de dados Activar através do menu de fotografia

• Impressão na imagem, impressão entre imagens, impressão
imagem 0

• Intervalo de sensibilidade da película: DX: 50 a 3200 ISO
Relógio interno Relógio incorporado; 24 horas; ajuste de ano bissexto ao ano 2099
Tampa Tampa de dobradiça, janela de confirmação da película, selector

do modo de zona AF, multisselector, botão MENU, botão da
sensibilidade da película (ISO), botão do modo de sincronização
do flash, botão INFO, painel LCD traseiro, unidade de impressão
de dados incorporada

Dados da Número de rolos graváveis (36 exposições): Aprox. 57 rolos em 
fotografia dados de fotografia básicos (13 itens), aprox. 31 rolos em dados

de fotografia detalhados (21 itens)
Terminal remoto Incluído
de 10 pinos
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Fonte de Suporte MS-41 para pilhas (três pilhas de lítio de 3V); unidade 
alimentação de alimentação múltipla MB-40 opcional e suporte MS-40

para pilhas AA disponíveis (para oito pilhas alcalinas-
manganês, lítio ou Ni-MH, ou uma pilha recarregável de iões
de lítio EN-EL4 com tampa do compartimento da bateria BL-3
opcional); bateria de reserva incorporada do relógio interno.

Interruptor de Posição ON (ligado), OFF (desligado) e iluminador do painel 
energia LCD ligado
Medição da Encerramento da medição automática 8 s após ligar a câmara 
exposição se não forem efectuadas operações; activada ao premir

ligeiramente o botão de disparo do obturador ou botão de
início de AF após ligar a câmara

Confirmação de N para energia suficiente; ˜ indica carga abaixo do 
carga da bateria máximo; M indica carga baixa; M intermitente indica

que as pilhas estão quase esgotadas; nenhuma indicação/
símbolo quando as pilhas estão completamente esgotadas ou
instaladas incorrectamente

Número de rolos O número utilizável de rolos é testado sob as seguintes condições pela 
de 36 exposições Nikon
utilizáveis por Teste 1
conjunto de Definição da câmara: Objectiva AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G ED, com a
pilhas novas função de Redução da vibração ligada, em AF de servo contínuo com o

modo de avanço de película em S e a velocidade de obturação a
1/250 s.
Funcionamento da focagem automática: Após premir ligeiramente o
botão de disparo do obturador durante 8 s, a operação de focagem
automática abrange todo o conjunto desde infinito ( ) até à distância
mais próxima e de regresso a infinito ( ) antes de cada fotografia.
Depois do medidor de exposições se desligar automaticamente, é
executada a mesma operação para a fotografia seguinte.

Temperatura A 20°C/68°F A –10°C/14°FPilhas

Lítio 3V Aprox. 15 Aprox. 6

Tipo AA alcalinas-manganês 
(com MB-40) Aprox. 10 Aprox. 1

Tipo AA Ni-MH (com MB-40) Aprox. 30 Aprox. 30

Tipo AA lítio (com MB-40) Aprox. 45 Aprox. 35

Pilha de iões de lítio recarregável 
EN-EL4 (com MB-40) Aprox. 35 Aprox. 25
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Especificações – continuação

Número de rolos Teste 2
de 36 exposições Definição da câmara: Objectiva AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED, com a 
utilizáveis por função de Redução da vibração ligada, em AF de servo contínuo com o 
conjunto de pilhas modo de avanço de película em CH e a velocidade de obturação a 
novas 1/250 s.

Funcionamento da focagem automática: Após premir ligeiramente o
botão de disparo do obturador durante 3 s, a operação de focagem
automática abrange todo o conjunto desde infinito ( ) até à distância
mais próxima e de regresso a infinito ( ) três vezes antes de cada
fotografia. É executada a mesma operação para a fotografia seguinte.

Duração (em horas) 
da exposição de 
longa duração 
(Bulb):

Temperatura A 20°C/68°F A –10°C/14°FPilhas

Lítio 3V Aprox. 35 Aprox. 15

Tipo AA alcalinas-manganês 
(com MB-40) Aprox. 55 Aprox. 4

Tipo AA Ni-MH (com MB-40) Aprox. 55 Aprox. 50

Tipo AA lítio (com MB-40) Aprox. 95 Aprox. 70

Pilha de iões de lítio recarregável 
EN-EL4 (com MB-40) Aprox. 65 Aprox. 50

Temperatura A 20°C/68°F A –10°C/14°FPilhas

Lítio 3V Aprox. 5 Aprox. 3

Tipo AA alcalinas-manganês 
(com MB-40) Aprox. 6 Aprox. 1.5

Tipo AA Ni-MH (com MB-40) Aprox. 5 Aprox. 4

Tipo AA lítio (com MB-40) Aprox. 8,5 Aprox. 7

Pilha de iões de lítio recarregável 
EN-EL4 (com MB-40) Aprox. 7 Aprox. 6
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Encaixe para tripé 1/4 (ISO1222)

Definição 41 Estão disponíveis menus para definições personalizadas 
personalizada (x 90)

Reinicialização de Ao premir os botões MENU e INFO em simultâneo, durante 
dois botões mais de 2 s, são repostas as diversas definições para as

definições de fábrica originais (com algumas excepções)

Dimensões Aprox. 157 x 119 x 78,5 mm
(L x A x P)

Peso Aprox. 975g (34,4 oz.)
(sem baterias)

Acessórios Unidade de alimentação múltipla MB-40, pilha recarregável
exclusivos de iões de lítio EN-EL4, tampa do compartimento das pilhas
opcionais BL-3, Carregador rápido MH-21, Leitor de dados MV-1, seis

tipos de ecrãs de focagem, Ocular de visualização antine-
voeiro DK-17A, Lente de correcção da ocular DK-17C, Estojo
flexível CF-64

O número de rolos de película utilizáveis e a duração da exposição de longa duração
(Bulb) foram testados com as pilhas seguintes. O número de rolos de película
utilizáveis e a duração da exposição de longa duração (Bulb) podem variar
dependendo das condições de fotografia.
• Lítio 3V: CR123A, Matsushita Battery Industrial Co., Ltd.
• Alcalina-manganês tipo AA: LR6, Matsushita Battery Industrial Co., Ltd.
• Ni-MH tipo AA: HR-3UB (2300mAh), Sanyo Electric Co., Ltd.
• Lítio tipo AA: FR6, Fuji Photo Film Co., Ltd.

Todas as especificações são aplicáveis quando são utilizadas pilhas novas de lítio de
3V (tipo CR123A) à temperatura normal (20˚C/68°F).

As especificações e o desenho estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Informações de marcas comerciais
• CompactFlash™ é uma marca comercial da SanDisk Corporation.
• Microsoft®, Microsoft® Excel e Windows® são marcas comerciais registadas ou

marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros
países.

• Outros produtos e nomes de marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas das respectivas empresas.
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