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 Pt Funções Disponíveis com a Versão 3.30 do 
Firmware "C"

As novas funções disponíveis com a versão 3.30 do fi rmware "C" da câma-

ra são descritas abaixo.

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

mara, selecione Versão de fi rmware no menu de confi guração. O fi rm-

ware mais recente para a Z 7 e a Z 6 está disponível para transferência 

no Centro de Transferências Nikon.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Guardar a Posição de FocagemGuardar a Posição de Focagem
Foi adicionada uma opção Guardar posição de 
focagem ao menu de confi guração. Se for sele-

cionado Ligado, a posição de focagem em vigor 

quando a câmara é desligada será restaurada 

quando a câmara for novamente ligada.

• A posição de focagem pode alterar-se devido a 

ajustes ao zoom ou fl utuações na temperatura ambiente.

• Esta opção aplica-se apenas quando a câmara é utilizada com objetivas 

de focagem automática de encaixe Z.

• Selecionar Ligado pode aumentar os tempos de inicialização da câmara.

Memórias de voz (apenas para a Z 6)Memórias de voz (apenas para a Z 6)
Foi adicionada uma opção Memória de voz às 

funções que podem ser atribuídas ao Botão de 
fi lmagem através da Defi nição Personalizada f2 

(Atrib. de controlo personaliz.). Na função Me-
mória de voz, o botão de fi lmagem pode ser utili-

zado para gravar e reproduzir memórias de voz até 

cerca de 60 segundos enquanto é exibida uma fotografi a.

Gravar Memórias de VozGravar Memórias de Voz

1 Selecionar Memória de voz para a Defi nição 
Personalizada f2 (Atrib. de controlo persona-
liz.) > Botão de fi lmagem.

2 Selecionar o modo de reprodução e exibir 
a fotografi a à qual pretende adicionar uma 
memória de voz.

3 Pressionar sem soltar o botão de fi lmagem.
• A gravação continuará enquanto o botão for 

pressionado.

• É exibido um ícone b durante a gravação.

4 Libertar o botão de fi lmagem para terminar 
a gravação.
• As fotografi as com memórias de voz são in-

dicadas pelos ícones h.

• A gravação termina automaticamente após 

60 segundos.



 D Precauções: Gravação de Memória de Voz
• Não podem ser adicionadas memórias de voz a fotografi as com memórias 

existentes (indicadas por ícones h). Elimine a memória existente antes de 

tentar gravar uma nova memória.

• Não pode ver outras fotografi as ou utilizar os controlos de toque enquanto a 

gravação estiver em curso.

• A gravação termina se:

 - premir o botão O,

 - sair do modo de reprodução ou

 - desligar a câmara.

• A gravação poderá terminar se premir o botão de disparo do obturador ou 

operar outros controlos da câmara.

 A Nomes de Ficheiros de Memória de Voz
As memórias de voz têm nomes de fi cheiro no formato "DSC_nnnn.WAV", em 

que nnnn é um número de quatro dígitos copiado da fotografi a à qual a me-

mória de voz está associada.

• As memória de voz de fotografi as tiradas com Adobe RGB selecionado para 

Espaço de cor no menu de disparo de fotografi a têm nomes de fi cheiro com 

o formato "_DSCnnnn.WAV".

• Em vez de "DSC", as memórias de voz de fotografi as cujo nome foi atribuído 

através de Nome de fi cheiro no menu de disparo de fotografi a terão o mes-

mo prefi xo de três letras das fotografi as às quais estão associadas.

Reproduzir Memórias de VozReproduzir Memórias de Voz

1 Selecionar Memória de voz para a Defi nição 
Personalizada f2 (Atrib. de controlo persona-
liz.) > Botão de fi lmagem.

2 Selecionar o modo de reprodução e exibir 
uma fotografi a com um ícone h.

3 Premir o botão de gravação de fi lmagem.
• A reprodução da memória de voz será inicia-

da.

4 Premir o botão de gravação de fi lmagem novamente.
• A reprodução da memória de voz será terminada.



 D Precauções: Reprodução de Memória de Voz
• O zoom de reprodução é desativado durante a reprodução da memória de 

voz.

• A reprodução termina se:

 - visualizar outras fotografi as,

 - premir o botão O,

 - sair do modo de reprodução ou

 - desligar a câmara.

• A reprodução poderá terminar se premir o botão de disparo do obturador ou 

operar outros controlos da câmara.

• Proteger as fotografi as também protege quaisquer memórias de voz associa-

das. A proteção não pode ser aplicada separadamente.

• As memórias de voz não são incluídas com fotografi as transferidas para um 

computador ou servidor ftp que usem um WT-7. As memórias de voz são 

listadas como fi cheiros separados quando as fotografi as são visualizadas no 

modo de servidor HTTP.

Eliminar Memórias de VozEliminar Memórias de Voz
Premir o botão O ao visualizar uma fotografi a mar-

cada com um ícone h exibe um diálogo de con-

fi rmação.

• Para apagar tanto a fotografi a como a memória 

de voz, marque Memória de voz e imagem e 

prima O.

• Para apagar apenas a memória de voz, marque Apenas memória de 
voz e prima O.

• Para retomar a reprodução sem eliminar qualquer um dos fi cheiros, pri-

ma K.

• A eliminação de fotografi as elimina quaisquer memórias de voz asso-

ciadas.

Opções da Memória de VozOpções da Memória de Voz
O menu de confi guração oferece agora um item 

Opções da memória de voz que contém as se-

guintes opções para gravação e reprodução de 

memórias de voz.

• Controlo da memória de voz controla o com-

portamento do botão de fi lmagem durante a 

gravação de memórias de voz.

 - Pressionar sem soltar (predefi nição): a gra-

vação tem lugar apenas enquanto o botão de 

fi lmagem é premido e termina quando o botão 

é libertado.

 - Pressionar para iniciar/parar: prima o botão de fi lmagem uma vez 

para iniciar a gravação e novamente para terminar a gravação.

• Saída de áudio controla o volume de reprodução da memória de voz.

 - Altifalantes/auscultadores: escolha o volume em que as memórias 

de voz são reproduzidas através do altifalante da câmara ou dos aus-

cultadores ligados à câmara.

 - Desligada: as memórias de voz não são reproduzidas quando o botão 

de fi lmagem é pressionado.

© 2021 Nikon Corporation


