
CÂMARA DIGITAL

Manual do Utilizador

• Leia este documento cuidadosamente antes de usar a
câmara.

• Para garantir uma utilização correta da câmara,
certifique-se de que lê a secção "Para sua segurança"
(página 11).

• Após ler este documento, mantenha-o à mão para
referência futura.

Leia para obter instruções de funcionamento
detalhadas.
centro de transferências nikon Z fc
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O Manual do utilizador Z fc e Guia de
referência

Além deste Manual do utilizador, está disponível um Guia de referência
para a sua câmara.

O Manual do utilizador (este documento)
O Manual do utilizador descreve operações básicas da câmara.

As Guia de referência
funções e operações da câmara estão descritas detalhadamente num
Guia de referência, um suplemento do Manual do utilizador. O Guia
de referência pode ser visualizado em computadores, smartphones e
tablets.

nikon centro de transferências Z fc

Z fc Model Name: N2016
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D Objetivas do kit de objetivas
Para obter informações sobre objetivas fornecidas como parte de um
kit de objetivas, consulte a documentação de objetivas disponível para
transferência a partir do Centro de Transferências Nikon.

D O Centro de Transferências Nikon
Visite o Centro de Transferências Nikon para transferir atualizações de
firmware, o NX Studio e outro software da Nikon, bem como documentação
para outros produtos da Nikon, incluindo câmaras, objetivas NIKKOR e
unidades de flash.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

D Software original da Nikon
O software de computador da Nikon, tal como o NX Studio, está disponível
a partir do Centro de Transferências Nikon. Para mais informações, consulte
"Guia de referência".
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Quando a primeira fotografia não pode
esperar

Preparação❚❚

1 Insira a bateria e o cartão de memória (026).

Para obter informações sobre o carregamento da bateria, consulte

"Carregar a bateria" (025).

2 Monte uma objetiva (029).

･Alinhe o indicador no corpo da câmara com o indicador na
objetiva (q) e rode a objetiva no sentido apresentado (w).

･É possível fixar uma correia à câmara. Para mais informações,

consulte "Fixar a correia" (024).

3 Ligue a câmara, escolha um idioma e acerte o relógio (032).
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Tirar (035) e visualizar (044) fotografias❚❚

1 Rode o seletor de modo para AUTOMÁTICO (b).

2 Para focar, pressione ligeiramente o botão de disparo do
obturador (ou seja, pressione ligeiramente o botão de disparo
do obturador, parando quando estiver pressionado até meio).

3 Sem levantar o dedo do botão de disparo do obturador,
pressione o botão até ao fim para tirar a fotografia.

4 Visualize a fotografia.



6  Conteúdo da embalagem

Conteúdo da embalagem
Certifique-se de que todos os itens aqui listados vieram com a câmara.
❏Câmara

❏Tampa do corpo BF-N1

❏Ocular de borracha DK-32 (vem
montada na câmara)

❏Bateria de iões de lítio
recarregável EN-EL25

❏Carregador de baterias MH-32
(adaptador de ficha fornecido
em países ou regiões onde seja
necessário; o formato varia de
acordo com o país de venda)

❏Correia AN-DC23 (024)
❏Garantia (impressa na

contracapa deste documento)
❏Manual do utilizador

･ Os cartões de memória são vendidos separadamente.
･ Adquirentes do kit de objetiva opcional devem confirmar que a

embalagem também inclui uma objetiva.
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Acerca deste documento

Símbolos❚❚
Este documento utiliza os seguintes símbolos e convenções. Utilize-os
para ajudar a localizar a informação de que necessita.

D Este ícone assinala notas, informações que devem ser lidas antes de
usar este produto.

A Este ícone assinala sugestões, informações adicionais que pode achar
úteis ao utilizar este produto.

0 Este ícone assinala referências para outras secções neste documento.

Convenções❚❚
･ Esta câmara usa cartões de memória SD, SDHC e SDXC, referidos

neste documento como "cartões de memória". SD, SDHC e SDXC
também podem ser ocasionalmente referidos como "cartões de
memória SD".

･ Ao longo deste documento, os carregadores de baterias são
chamados "carregadores de baterias" ou "carregadores".

･ Ao longo deste documento, a exibição no monitor da câmara e no
visor durante o disparo é chamada "ecrã de disparo"; na maioria dos
casos, as ilustrações mostram o monitor.

･ Ao longo deste documento, os smartphones e os tablets são
chamados "dispositivos inteligentes".

･ Ao longo deste documento, o termo "predefinições" é usado para se
referir às definições em vigor na altura do envio. As explicações neste
documento pressupõem que são usadas as predefinições.
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Suporte Nikon❚❚
Se precisar de suporte técnico, dispomos de várias opções.
･ Para utilizadores nos E.U.A.: https://www.nikonusa.com/
･ Para clientes no Canadá: https://www.nikon.ca/
･ Para clientes no México: https://www.nikon.com.mx/
･ Para clientes na América Latina:

https://www.nikonamericalatina.com/
･ Para utilizadores na Europa: https://www.europe-nikon.com/

support
･ Para utilizadores na Ásia, Oceânia e Médio Oriente:

https://www.nikon-asia.com/
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Para Sua Segurança
Para evitar danos a propriedade ou danos a si ou outros, leia
integralmente "Para Sua Segurança" antes de utilizar este produto.
Após ler estas instruções de segurança, mantenha-as num local de fácil
acesso para referência futura.

 PERIGO: A não observância das precauções marcadas com este
ícone produz um alto risco de morte ou lesões graves.

 AVISO: A não observância das precauções marcadas com este ícone
pode resultar em morte ou lesões graves.

 ATENÇÃO: A não observância das precauções marcadas com este
ícone pode resultar em lesões ou danos a propriedade.

 AVISO

Não usar ao andar ou ao operar um veículo.
A não observância desta precaução pode resultar em acidentes ou outras
lesões.

Não desmontar nem modificar este produto. Não toque nas peças
internas que fiquem expostas como resultado de queda ou outro
acidente.
A não observância destas precauções pode resultar em choque elétrico ou
outras lesões.

Se notar quaisquer anomalias, tais como produção de fumo, calor ou
cheiros incomuns, desconectar imediatamente a bateria ou fonte de
alimentação.
A operação continuada pode resultar em incêndio, queimaduras ou outras
lesões.
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Manter seco. Não manuseie com as mãos molhadas. Não manuseie a
ficha com as mão molhadas.
A não observância destas precauções pode resultar em incêndio ou
choque elétrico.

Não deixar a pele em contacto prolongado com este produto
enquanto estiver ligado ou ligado na tomada.
A não observância desta precaução pode resultar em queimaduras de
primeiro grau.

Não utilizar este produto na presença de pó ou gás inflamável como
propano, gasolina ou aerossóis.
A não observância desta precaução pode resultar em explosão ou
incêndio.

Não olhar diretamente para o sol ou outra fonte de iluminação forte
através da objetiva.
A não observância desta precaução pode resultar em perda de visão.

Não aponte o flash ou o iluminador auxiliar de AF ao operador de um
veículo a motor.
A não observância desta precaução pode resultar em acidentes.

Manter este produto fora do alcance das crianças.
A não observância desta precaução pode resultar em lesões ou avaria
do produto. Para além disso, note que as peças pequenas constituem
um risco de asfixia. Se uma criança engolir qualquer peça deste produto,
procure imediatamente cuidados médicos.

Não emaranhe, enrole nem torça a correia à volta do pescoço.
A não observância desta precaução pode resultar em acidentes.
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Não usar baterias, carregadores, adaptadores CA ou cabos USB que
não sejam os especificados para utilização com este produto. Ao usar
baterias, carregadores, adaptadores CA e cabos USB que sejam os
especificados para utilização com este produto, não:
･Danifique, modifique, puxe ou dobre com força fios ou cabos,

coloque sob objetos pesados ou exponha a calor ou chamas.
･Use conversores ou adaptadores de viagem concebidos para

converter de uma voltagem para outra ou com inversores CC
para CA.

A não observância destas precauções pode resultar em incêndio ou
choque elétrico.

Não manusear a ficha ao carregar o produto ou ao usar o adaptador
CA durante tempestades.
A não observância desta precaução pode resultar em choque elétrico.

Não manusear com as mãos desprotegidas em locais expostos a
temperaturas extremamente altas ou baixas.
A não observância desta precaução pode resultar em queimaduras ou
frieiras.

 ATENÇÃO

Não deixar a objetiva apontada para o sol ou outras fontes de
iluminação fortes.
A luz focada pela objetiva pode causar fogo ou danos às peças internas
do produto. Ao fotografar motivos em contraluz, mantenha o sol bem fora
do enquadramento. A luz solar focada dentro da câmara quando o sol está
perto do enquadramento pode causar um incêndio.
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Desligar este produto quando a sua utilização está proibida. Desative
as funções sem fios quando a utilização de equipamento sem fios está
proibida.
As emissões de rádio-frequência produzidas por este produto podem
interferir com equipamento a bordo de aviões ou em hospitais ou outras
instalações médicas.

Remover a bateria e desconectar o adaptador CA se este produto não
for utilizado por um longo período de tempo.
A não observância desta precaução pode resultar em incêndio ou avaria
do produto.

Não disparar o flash em contacto com ou perto de pele ou objetos.
A não observância desta precaução pode resultar em queimaduras ou
incêndio.

Não deixar o produto onde este será exposto a temperaturas
extremamente altas por um longo período de tempo tal como num
automóvel fechado ou sob luz solar direta.
A não observância desta precaução pode resultar em incêndio ou avaria
do produto.

Não olhar diretamente para o iluminador auxiliar de AF.
A não observância desta precaução pode ter efeitos adversos na visão.

Não transportar câmaras nem lentes com tripés ou acessórios
semelhantes montados.
A não observância desta precaução pode resultar em lesões ou avaria do
produto.
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 PERIGO (Baterias)

Não manipular incorretamente as baterias.
A não observância das seguintes precauções pode resultar em fuga,
sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias:
･Use apenas baterias recarregáveis aprovadas para utilização com

este produto.
･Não exponha as baterias a chamas ou calor excessivo.
･Não desmonte.
･Não provoque curto-circuito nos terminais tocando-lhes com

colares, ganchos de cabelo ou outros objetos de metal.
･Não exponha as baterias ou os produtos nos quais estão inseridas a

choques físicos fortes.
･Não pisar, perfurar com pregos nem bater com martelos nas

baterias.

Carregar apenas como indicado.
A não observância desta precaução pode resultar em fuga,
sobreaquecimento, rutura ou incêndio nas baterias.

Se o líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, lavar com
água limpa abundante e procurar cuidados médicos imediatamente.
A demora em agir pode resultar em danos oculares.

Siga as instruções do pessoal da companhia aérea.
Baterias deixadas sem vigilância em altitudes elevadas num ambiente não
pressurizado podem vazar, sobreaquecer, sofrer rutura ou incendiar-se.

 AVISO (Baterias)

Manter as baterias fora do alcance das crianças.
Se uma criança engolir uma bateria, procure cuidados médicos
imediatamente.
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Manter as baterias fora do alcance de animais domésticos e outros
animais.
As baterias podem vazar, sobreaquecer, quebrar ou incendiar-se se
mordidas, mastigadas, ou de outro modo danificadas pelos animais.

Não submergir as baterias em água nem expor a chuva.
A não observância desta precaução pode resultar em incêndio ou avaria
do produto. Seque imediatamente o produto com uma toalha ou objeto
semelhante se este se molhar.

Pare imediatamente a utilização se notar quaisquer alterações nas
baterias, como alteração de cor ou deformação. Pare de carregar as
baterias EN-EL25 recarregáveis se estas não carregarem no período
de tempo especificado.
A não observação destas precauções pode fazer com que as baterias
tenham fugas, sobreaqueçam, se rompam ou incendeiem.

Quando as baterias deixarem de ser necessárias, isolar os terminais
com fita-cola.
Pode resultar sobreaquecimento, rutura ou incêndio se algum objeto de
metal entrar em contacto com os terminais.

Se o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou roupa de
uma pessoa, lavar imediatamente a área afetada com água limpa
abundante.
A não observância desta precaução pode resultar em irritação da pele.
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Avisos
･ Não é permitido reproduzir, transmitir, transcrever, armazenar num

sistema de recuperação, ou traduzir para qualquer idioma, através de
quaisquer meios, nenhuma parte da documentação fornecida com
este produto, sem a prévia autorização por escrito da Nikon.

･ A Nikon reserva-se o direito de alterar a aparência e especificações
de hardware e software descritas nesta documentação a qualquer
momento e sem aviso prévio.

･ A Nikon não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da
utilização deste produto.

･ Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir que as
informações contidas nesta documentação são precisas e completas,
agradecíamos que quaisquer eventuais erros e omissões fossem
comunicados ao representante Nikon local (o endereço é fornecido
em separado).

Advertência sobre a proibição de realizar cópias ou reproduções●
Tenha em atenção que o simples facto de possuir material que tenha sido
copiado ou reproduzido digitalmente através de um scanner, câmara digital
ou outro dispositivo pode ser punível por lei.
･Artigos cuja cópia ou reprodução é proibida por lei

Não copie nem reproduza papel-moeda, moedas, títulos de crédito,
obrigações do Tesouro ou títulos de Administrações Locais, inclusivamente
se tais cópias ou reproduções estiverem marcadas como "Amostra".
É proibida a cópia ou reprodução de papel-moeda, moedas ou títulos de
crédito que estejam em circulação num país estrangeiro.
Salvo em caso de obtenção da autorização prévia do governo, é proibida
a cópia ou reprodução de selos de correio ou de bilhetes postais não
utilizados emitidos pelo governo.
É proibida a cópia ou reprodução de selos emitidos pelo governo, bem
como de documentos certificados estipulados por lei.

･Precauções sobre certos tipos de cópias e de reproduções
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O governo estipulou determinadas limitações sobre a cópia ou reprodução
de títulos de crédito emitidos por empresas privadas (ações, letras de
câmbio, cheques, cheques prenda, etc.), títulos de transporte ou bilhetes,
exceto no caso de ser requerido fornecer um número mínimo de cópias
necessárias para utilização profissional por uma empresa. Além disso, não
copie nem reproduza passaportes emitidos pelo governo, licenças emitidas
por organismos públicos e grupos privados, bilhetes de identidade, nem
qualquer tipo de bilhetes em geral, tais como passes e vales de refeição.

･Conformidade com avisos de direitos de autor
Sob a lei de direitos de autor, as fotografias ou gravações feitas com
a câmara de obras sob proteção de direitos de autor não podem ser
utilizadas sem a permissão do proprietário dos direitos de autor. Aplicam-
-se exceções à utilização pessoal, mas tenha em atenção que mesmo a
utilização pessoal pode ser restrita no caso de fotografias ou gravações de
exibições ou espetáculos ao vivo.

Utilize apenas acessórios eletrónicos da marca Nikon●
As câmaras Nikon são concebidas segundo os mais altos padrões e
incluem circuitos eletrónicos complexos. Apenas os acessórios eletrónicos
da marca Nikon (incluindo objetivas, carregadores, baterias, adaptadores CA
e acessórios de flash) certificados pela Nikon para utilização específica com
esta câmara digital Nikon são projetados e comprovados para operar dentro
dos requisitos operacionais e de segurança deste circuito eletrónico.
A utilização de acessórios eletrónicos que não sejam Nikon poderá danificar
a câmara e poderá invalidar a garantia Nikon. A utilização de baterias de iões
de lítio recarregáveis de terceiros que não tragam o selo holográfico da Nikon
mostrado abaixo pode interferir com o funcionamento normal da câmara
ou provocar sobreaquecimento, inflamação, rutura ou fuga de líquidos nas
baterias.

Para obter mais informações sobre acessórios da marca Nikon, contacte um
distribuidor autorizado da Nikon.
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Cartões de memória●
･ Os cartões de memória podem estar quentes após a utilização. Tome

as devidas precauções ao remover cartões de memória da câmara.
･ Não efetue as seguintes operações durante a formatação ou

enquanto os dados forem gravados, eliminados ou copiados para
um computador ou outro dispositivo. A não observância destas
precauções pode resultar na perda de dados ou em danos na câmara
ou no cartão.
- Não remova nem insira cartões de memória
- Não desligue a câmara
- Não remova a bateria

･ Não toque nos terminais do cartão com os dedos ou com objetos de
metal.

･ Não utilize força excessiva ao manusear cartões de memória. A não
observância desta precaução pode danificar o cartão.

･ Não dobre os cartões de memória, não os deixe cair nem os submeta
a choques físicos intensos.

･ Não exponha os cartões de memória a água, calor ou luz solar direta.
･ Não formate os cartões de memória num computador.
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D Antes de tirar fotografias importantes
Antes de tirar fotografias em ocasiões importantes (tais como em
casamentos ou antes de levar a câmara para uma viagem), tire uma fotografia
de teste para se certificar de que a câmara está a funcionar corretamente.
A Nikon não se responsabiliza por danos ou perda de lucros que possam
resultar de qualquer avaria do produto.

D Formação contínua
Como parte do compromisso "Formação contínua" da Nikon para suporte do
produto e educação, está disponível online informação permanentemente
atualizada nos seguintes sites:
･ Para utilizadores nos E.U.A.: https://www.nikonusa.com/
･ Para utilizadores na Europa e África: https://www.europe-nikon.com/

support/
･ Para utilizadores na Ásia, Oceânia e Médio Oriente: https://

www.nikon-asia.com/
Consulte estes sites para estar sempre a par das mais recentes informações
do produto, sugestões, respostas às perguntas mais frequentes (FAQ,
Frequently-Asked Questions) e conselhos gerais sobre fotografia e imagem
digital. Também poderá obter informações adicionais junto do representante
Nikon local. Consulte o URL seguinte para informações de contacto: https://
imaging.nikon.com/
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Partes da câmara

Corpo da câmara

1 Ilhó para a correia da câmara

2 Disco da sensibilidade ISO

3 Botão de desbloqueio do disco
da sensibilidade ISO

4 Microfone estéreo

5 Disco das velocidades de
obturação

6 Botão de desbloqueio do disco
das velocidades de obturação

7 Botão de alimentação

8 Botão de disparo do obturador

9 Botão de filmagem

10 E (indicador do plano focal)

11 Disco de compensação da
exposição

12 Painel de controlo

13 Seletor de fotografia/filmagem

14 Sapata de acessórios (para
unidade de flash opcional)

15 Seletor de modo

16 Altifalante
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1 Disco de controlo secundário

2 Sensor de imagem

3 Contactos CPU

4 Marca de montagem da
objetiva

5 Iluminador auxiliar de AF
Luz de redução do efeito de
olhos vermelhos
Luz do auto-temporizador

6 Tampa para conectores HDMI,
USB e de microfone

7 Conector HDMI

8 Lâmpada de carregamento

9 Conector USB

10 Conector para microfone
externo

11 Botão de desbloqueio da
objetiva

12 Montagem da objetiva

13 Botão Fn

14 Tampa do corpo
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1 Controlo de ajuste dióptrico

2 Botão A (g)

3 Disco de controlo principal

4 Botão i

5 Botão J

6 Multisseletor

7 Botão DISP

8 Botão G

9 Botão W (Q)

10 Luz de acesso ao cartão de
memória

11 Botão X

12 Tampa da ranhura do cartão de
memória/da caixa da bateria

13 Patilha da tampa da ranhura do
cartão de memória/da caixa da
bateria

14 Fecho da bateria

15 Ranhura do cartão de memória

16 Encaixe do tripé

17 Monitor

18 Botão M

19 Botão O

20 Botão K

21 Sensor de movimento ocular

22 Visor

23 Ocular de borracha
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Primeiros passos

Fixar a correia
Para fixar uma correia (quer seja a correia fornecida ou uma adquirida
separadamente):
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Carregar a bateria
Carregue a bateria EN-EL25 fornecida no carregador de baterias MH-32
fornecido antes de usar.

D A bateria e o carregador
Leia e siga os avisos e precauções em "Para Sua Segurança" (011) e

"Cuidados com a câmara e a bateria: Precauções" (047).

･ Ligue o carregador a uma tomada doméstica para carregar. Em
alguns países ou regiões, o carregador poderá ser fornecido com o
adaptador ligado. A luz do carregador pisca durante o carregamento
e acende-se quando o carregamento estiver concluído.

･ Uma bateria descarregada carrega completamente em cerca de 2
horas e 30 minutos.

D Se a luz CHARGE piscar rapidamente
Se a luz CHARGE piscar rapidamente (8 vezes por segundo):
･ Ocorreu um erro de carregamento da bateria: desligue o carregador e

remova e volte a inserir a bateria.
･ A temperatura ambiente é muito quente ou muito fria: utilize o

carregador de baterias a temperaturas dentro da gama de temperaturas
especificada (0 – 40 °C).

Se o problema persistir, desligue o carregador da tomada e interrompa
o carregamento. Leve a bateria e o carregador a um representante de
assistência autorizado da Nikon.
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Inserir a bateria e um cartão de
memória
･ Desligue a câmara antes de inserir ou remover a bateria e o cartão de

memória.
･ Usando a bateria para manter o fecho laranja da bateria pressionado

para um lado, deslize a bateria para a caixa da bateria até que o fecho
a fixe no lugar.

･ Segurando o cartão de memória na orientação mostrada, deslize-o a
direito na ranhura até que este se encaixe no lugar.
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D Remover a bateria
Para remover a bateria, desligue a câmara e abra a tampa da ranhura do
cartão de memória/da caixa da bateria. Pressione o fecho da bateria na
direção mostrada pela seta para libertar a bateria e depois remova a bateria
manualmente.

D Remover o cartão de memória
Depois de confirmar que a luz de acesso ao cartão de memória está apagada,
desligue a câmara e abra a tampa da ranhura do cartão de memória/da caixa
da bateria. Pressione o cartão de memória para dentro para o ejetar (q) e
puxe-o para fora para o remover (w).
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Nível da bateria
･ O nível da bateria é apresentado no ecrã de disparo enquanto a

câmara estiver ligada.

Monitor Visor
･ A apresentação do nível da bateria muda à medida que o nível da

bateria diminui, de L para K e H. Quando o nível da bateria
for H, pare de tirar fotografias e carregue a bateria ou prepare uma
bateria de reserva.

･ Se for apresentada a mensagem [Disparo do obturador desativado.
Recarregue a bateria.], carregue ou troque a bateria.

D O temporizador de espera
A câmara utiliza um temporizador de espera para ajudar a reduzir o
consumo da bateria. Se não forem executadas operações durante cerca de
30 segundos, o temporizador de espera irá expirar e o monitor, o visor e o
painel de controlo irão desligar-se. Alguns segundos antes de se desligarem,
a luminosidade dos ecrãs irá diminuir. Podem ser reativados pressionando
ligeiramente o botão de disparo do obturador. É possível selecionar o tempo
antes de o temporizador de espera expirar automaticamente utilizando o
Ajuste personaliz. c3 [Atraso na desativação] > [Temporizador de espera].
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Montar uma objetiva
･ A câmara pode ser utilizada com objetivas de encaixe Z. A objetiva

geralmente utilizada neste documento para fins ilustrativos é uma
NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR.

･ Tenha o cuidado de evitar que entre pó na câmara.
･ Confirme que a câmara está desligada antes de montar a objetiva.

- Remova a tampa do corpo da câmara (q, w) e a tampa traseira da
objetiva (e, r).

- Alinhe as marcas de montagem na câmara (t) e na objetiva (y).
Não toque no sensor de imagem nem nos contactos da objetiva.
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- Rode a objetiva como mostrado até que se encaixe no lugar (u).

･ Remova a tampa frontal da objetiva antes de tirar fotografias.

D Objetivas de encaixe F
･ Certifique-se de que monta o adaptador de encaixe FTZ (disponível

separadamente) antes de utilizar as objetivas de encaixe F.
･ A tentativa de instalar objetivas de encaixe F diretamente na câmara pode

danificar a objetiva ou o sensor de imagem.

Remover objetivas
･ Após desligar a câmara, pressione continuamente o botão de

desbloqueio da objetiva (q) enquanto roda a objetiva no sentido
apresentado (w).

･ Depois de remover a objetiva, recoloque as tampas da objetiva e do
corpo da câmara.
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Abrir o monitor
Rode lentamente o monitor sem utilizar força excessiva.
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Ligar a câmara
Quando a câmara for ligada pela primeira vez, é apresentado o ecrã de
seleção de idioma. Escolha um idioma e, em seguida, acerte o relógio da
câmara (não é possível efetuar outras operações até que o relógio seja
acertado).

1 Ligue a câmara.

･É apresentado o ecrã de seleção [Idioma (Language)].

2 Selecione um idioma.
･Pressione 1 ou 3 para marcar o idioma pretendido e pressione J

(os idiomas disponíveis variam consoante o país ou a região onde
a câmara foi adquirida).

･É apresentado o ecrã [Fuso horário].
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3 Escolha um fuso horário.

･Pressione 1 ou 3 para escolher um fuso horário e pressione J.
･O visor mostra as cidades selecionadas na zona escolhida e a

diferença entre a hora na zona escolhida e a hora UTC.
･É apresentado o ecrã [Formato de data].

4 Escolha um formato de data.

･Marque a ordem de exibição de data pretendida (ano, mês e dia) e
pressione J.

･É apresentado o ecrã [Hora de Verão].
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5 Ligue ou desligue a hora de verão.

･Marque [Ligado] (hora de verão ligada) ou [Desligado] (hora de
verão desligada) e pressione J.

･Selecionar [Ligado] avança o relógio uma hora; para desfazer o
efeito, selecione [Desligado].

･É apresentado o ecrã [Data e hora].

6 Acerte o relógio.

･Pressione 4 ou 2 para marcar os itens de data e hora e pressione
1 ou 3 para os alterar.

･Pressione J para confirmar a definição de data e hora.
･A mensagem [Efetuado.] será apresentada e a câmara muda para

o modo de disparo.
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Fotografia e reprodução
básicas

Tirar fotografias (b automático)
Selecione o modo b (automático) para uma fotografia simples "apontar
e disparar".

D Objetivas com barris retráteis
As objetivas com barris retráteis devem ser prolongadas antes da utilização.
Rode o anel de zoom como mostrado até que a objetiva se encaixe na
posição prolongada.

1 Selecione o modo de fotografia rodando o seletor de fotografia/
filmagem para C.
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2 Rode o seletor de modo para AUTOMÁTICO (b).

3 Prepare a câmara.
Segurando no punho auxiliar com a mão direita e o corpo da câmara
ou objetiva com a mão esquerda, aproxime os cotovelos das partes
laterais do peito.

Orientação Paisagem
(larga)

Orientação Retrato
(vertical)
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4 Enquadre a fotografia.

Posicione o motivo principal nos suportes da área AF (5).
･Os suportes da área AF irão desaparecer e aparece um rebordo

amarelo, que indica o ponto de focagem em redor dos rostos dos
motivos humanos detetados pela câmara. Se a câmara detetar os
olhos do motivo, o ponto de focagem amarelo irá aparecer sobre
um ou ambos os olhos.
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5 Pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador para
focar.

･O ponto de focagem será exibido a verde quando a câmara foca.
Se a câmara não for capaz de focar, as marcas de área de AF
piscam.

･O iluminador auxiliar de AF poderá acender para auxiliar a
operação de focagem se o motivo estiver pouco iluminado.

･Se a câmara detetar rostos ou olhos humanos, o ponto de focagem
irá acender-se a verde quando o motivo estiver focado. O ponto de
focagem irá piscar a vermelho se a câmara não focar.
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D O iluminador auxiliar de AF
Não obstrua o iluminador auxiliar de AF enquanto estiver aceso.

6 Pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador até ao
fim para tirar a fotografia.

D A luz de acesso ao cartão de memória
A luz de acesso ao cartão de memória irá acender-se enquanto a fotografia
estiver a ser gravada. Não remova o cartão de memória ou a bateria.
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A O obturador por toque
Também pode tirar uma fotografia tocando no monitor. Toque no seu motivo
para focar e levante o dedo para libertar o obturador.
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Gravar vídeos (b automático)
O modo b (automático) também pode ser utilizado para a gravação
simples de vídeo "apontar e disparar".

1 Selecione o modo de vídeo rodando o seletor de fotografia/
filmagem para 1.

Note que as unidades de flash opcionais não podem ser utilizadas
quando a câmara está no modo de vídeo.

2 Rode o seletor de modo para AUTOMÁTICO (b).
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3 Pressione o botão de filmagem para iniciar a gravação.

･Será exibido um indicador de gravação no monitor. O monitor
também apresenta o tempo restante ou, por outras palavras, a
quantidade aproximada de novos filmes que é possível gravar no
cartão de memória.

1 Indicador de gravação

2 Tempo restante

･O som é gravado através do microfone incorporado. Não tape o
microfone durante a gravação.

･Se tocar no motivo no monitor durante a gravação, o ponto
de focagem irá seguir o motivo enquanto se move no
enquadramento.

4 Pressione o botão de filmagem novamente para terminar a
gravação.
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D A luz de acesso ao cartão de memória
A luz de acesso ao cartão de memória irá acender-se enquanto o vídeo
estiver a ser gravado. Não remova o cartão de memória ou a bateria.

D O ícone 0
Um ícone 0 indica que não é possível gravar vídeos.

D Gravar vídeos
･ A gravação de vídeos termina automaticamente se:

- For atingida a duração máxima
- For selecionado outro modo
- O seletor de fotografia/filmagem for rodado para C
- A objetiva for removida

･ Os sons da câmara poderão ser audíveis nos filmes gravados:
- Durante a focagem automática
- Durante a redução da vibração
- Quando for utilizada a abertura motorizada
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Visualizar fotografias
Pressione o botão K para visualizar fotografias e vídeos gravados com a
câmara no monitor ou visor.

･ Pressione 4 ou 2 ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita
no monitor para visualizar outras imagens.

･ Os vídeos são indicados por um ícone 1 na parte superior esquerda
do monitor. Pressione o botão J ou toque no ícone a no monitor
para reproduzir vídeos.

･ Para terminar a reprodução e voltar ao modo de disparo, pressione
ligeiramente o botão de disparo do obturador.
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Resolução de problemas

Antes de contactar o suporte ao cliente
Poderá conseguir resolver problemas com a câmara seguindo os passos
abaixo. Consulte esta lista antes de contactar o revendedor ou o
representante de assistência autorizado da Nikon.

PASSO 1
Consulte a lista de problemas comuns.
Os problemas comuns e as soluções estão listados na secção de
resolução de problemas do Guia de referência.

PASSO 2
Desligue a câmara e remova a bateria, depois aguarde cerca
de um minuto, volte a inserir a bateria e a ligar a câmara.

 A câmara pode continuar a registar dados no cartão de
memória após o disparo. Aguarde, pelo menos, um minuto
antes de remover a bateria.

PASSO 3
Procure nos sites da Nikon.
･ Para obter informações de suporte e respostas a perguntas

frequentes, visite o site do seu país ou região (020).
･ Para transferir o firmware mais recente para a câmara, visite:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

PASSO 4 Consulte um representante de assistência autorizado da
Nikon.
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Notas técnicas

Cuidados com a câmara

Armazenamento
Quando a câmara não for utilizada por um longo período de tempo,
remova a bateria. Antes de remover a bateria, confirme que a câmara
está desligada. Não guarde a câmara em locais que:
･ tenham uma ventilação fraca ou estejam sujeitos a humidades

superiores a 60%
･ estejam próximos de equipamento que produza campos

eletromagnéticos intensos, tais como televisões ou rádios
･ estejam expostos a temperaturas superiores a 50 °C ou inferiores a

-10 °C
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Cuidados com a câmara e a bateria:
Precauções

Cuidados com a câmara
Não deixar cair●

Não deixe cair a câmara ou a objetiva, nem as submeta a choques. O produto
poderá avariar se for submetido a choques ou vibrações fortes.

Manter seca●
Mantenha a câmara seca. O enferrujamento do mecanismo interno causado
por água no interior da câmara pode não só ser de reparação dispendiosa,
como pode causar danos irreparáveis.

Evitar mudanças súbitas de temperatura●
Se levar a câmara de um local frio para um local quente, ou de um local
quente para um local frio, poderão formar-se gotículas de água no interior e
exterior da câmara e causar danos. Quando levar a câmara para um local com
uma variação de temperatura, coloque-a numa bolsa de transporte ou num
saco de plástico e feche previamente. Quando a câmara se tiver adaptado à
temperatura ambiente, retire-a do saco e utilize-a.

Manter afastada de campos magnéticos intensos●
As cargas estáticas ou os campos magnéticos produzidos por equipamento
como transmissores de rádio podem causar interferências no monitor,
danificar dados guardados no cartão de memória ou afetar os circuitos
internos do produto.

Não deixar a objetiva apontada para o sol●
Não deixe a objetiva apontada para o sol ou outra fonte de iluminação forte
durante um longo período de tempo. A luz intensa pode danificar o sensor
de imagem, causar desbotamento ou "queimar". As fotografias tiradas com a
câmara podem exibir um efeito tremido branco.
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Lasers e outras fontes de iluminação forte●
Não direcione lasers ou outras fontes de iluminação extremamente fortes
para a objetiva, pois isso pode danificar o sensor de imagem da câmara.

Limpeza●
Ao limpar o corpo da câmara, utilize uma pera de ar para remover
suavemente a sujidade e o cotão e, em seguida, limpe suavemente com
um pano suave e seco. Depois de utilizar a câmara na praia ou à beira-mar,
limpe a areia ou o sal com um pano ligeiramente humedecido com água e,
em seguida, seque bem a câmara.

Limpar a objetiva e o visor●
Estes elementos de vidro sofrem danos facilmente: remova o pó e o cotão
com uma pera de ar. Se utilizar um pulverizador de aerossol, mantenha a lata
na vertical para evitar a saída de líquido que possa danificar os elementos
de vidro. Para remover dedadas e outras manchas da objetiva, aplique uma
pequena quantidade de líquido de limpeza de objetivas num pano macio e
limpe cuidadosamente a objetiva.

Não tocar no sensor de imagem●
Nunca, em nenhuma circunstância, deve exercer pressão sobre o sensor de
imagem, tocar-lhe com ferramentas de limpeza ou submetê-lo a correntes de
ar fortes de uma pera de ar. Isto pode riscar ou danificar o sensor.

Os contactos da objetiva●
Mantenha os contactos da objetiva limpos. Evite tocar nos mesmos com os
dedos.
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Guardar numa área bem ventilada●
Para evitar a formação de mofos ou bolores, guarde a câmara num local seco
e bem ventilado. Não guarde a câmara com bolas de naftalina ou cânfora,
perto de equipamento que produza campos eletromagnéticos intensos ou
onde possa ficar exposta a temperaturas extremamente altas, por exemplo,
próximo de um aquecedor ou dentro de um veículo fechado num dia quente.
A não observância destas precauções pode resultar na avaria do produto.

Armazenamento a longo prazo●
Para evitar danos causados por, por exemplo, fuga de líquido da bateria,
remova a bateria se não for utilizar o produto durante um longo período
de tempo. Guarde a câmara num saco de plástico que contenha um agente
exsicante. Contudo, não guarde a bolsa em pele da câmara num saco de
plástico, pois isso pode deteriorar o material. Guarde a bateria num local
fresco e seco. Note que o agente exsicante perde gradualmente a sua
capacidade de absorver humidade e deve ser substituído regularmente. Para
evitar a formação de mofo ou bolores, retire a câmara do armazenamento,
pelo menos, uma vez por mês, insira a bateria e dispare algumas vezes o
obturador.

Desligue o produto antes de remover a bateria.●
Se remover a bateria com a câmara ligada, pode danificar o produto. Deve
ter especial cuidado para não remover nem desligar a fonte de alimentação
durante a gravação ou a eliminação de imagens.

Monitor/visor●
･Os monitores (incluindo o visor) têm uma construção de altíssima precisão;

pelo menos 99,99% dos píxeis são eficazes, com um máximo de 0,01%
em falta ou com defeito. Assim, embora estes ecrãs possam conter píxeis
que estão sempre acesos (brancos, vermelhos, azuis ou verdes) ou sempre
desligados (pretos), isso não se trata de uma avaria. As imagens guardadas
com o dispositivo não são afetadas. Pede-se a sua compreensão.

･As imagens do monitor podem ser difíceis de ver com uma luz intensa.
･Não exerça pressão sobre o monitor. O monitor pode avariar ou sofrer

danos. É possível remover pó ou cotão do monitor com uma pera de ar. As
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manchas podem ser removidas limpando ligeiramente o monitor com um
pano macio ou de camurça. Se o monitor partir, é necessário ter cuidado
para evitar ferimentos devido a vidro partido. Certifique-se de que o cristal
líquido do monitor não entra em contacto com a pele nem com os olhos ou
a boca.

･Se notar algum dos seguintes sintomas enquanto enquadra fotografias no
visor, pare a utilização até melhorar:
- náuseas, dor ocular, fadiga ocular,
- tonturas, dores de cabeça, rigidez no pescoço ou nos ombros,
- mal-estares, perda de coordenação olho-mão ou
- enjoos.

･O ecrã poderá tremeluzir rapidamente ao ligar e desligar durante a
fotografia de sequência. Observar o ecrã a tremeluzir pode causar
indisposição. Pare a utilização até o problema melhorar.

Luzes claras e motivos em contraluz●
Em casos raros, poderá surgir ruído sob a forma de linhas em imagens que
incluam luzes claras ou motivos em contraluz.
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D Deitar fora dispositivos de armazenamento de dados
Tenha em atenção que eliminar imagens ou formatar cartões de memória ou
outros dispositivos de armazenamento de dados não apaga completamente
os dados de imagem originais. Por vezes, é possível recuperar os ficheiros
eliminados utilizando software disponível comercialmente, o que pode
resultar numa utilização maliciosa dos dados de imagens pessoais. Garantir a
privacidade desses dados é da responsabilidade do utilizador.
Antes de deitar fora um dispositivo de armazenamento de dados ou de
transferir a propriedade para outra pessoa, apague todos os dados com
software de eliminação comercial ou formate o dispositivo e volte a enchê-lo
completamente com imagens que não contenham informações privadas
(por exemplo, fotografias do céu). É necessário ter cuidado para evitar
ferimentos ao destruir fisicamente os dispositivos de armazenamento de
dados. Antes de deitar fora a câmara ou de transferir a propriedade para
outra pessoa, deve também utilizar o item [Restaurar todas as definições]
no menu de configuração da câmara para eliminar definições de rede e
outras informações pessoais.

Cuidados com a bateria
Precauções para a utilização●

･Se forem manuseadas incorretamente, as baterias podem ter fugas ou
ruturas, causando a corrosão do produto. Cumpra as seguintes precauções
ao manusear baterias:
- Desligue o produto antes de substituir a bateria.
- As baterias podem estar quentes após um longo período de utilização.
- Mantenha os terminais da bateria limpos.
- Use apenas baterias aprovadas para utilização neste equipamento.
- Não provoque curto-circuito, não desmonte baterias nem as exponha a

chamas ou calor excessivo.
- Quando a bateria não estiver inserida na câmara ou no carregador,

mantenha-a num saco de plástico ou noutro recipiente não condutor
para que os terminais fiquem isolados.
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･Se a bateria estiver quente, por exemplo, imediatamente após a utilização,
aguarde que arrefeça antes de carregar. Se tentar carregar a bateria quando
a respetiva temperatura interna for elevada, irá afetar o desempenho da
bateria e esta pode não carregar ou carregar só parcialmente.

･Se não for utilizar a bateria durante algum tempo, insira-a na câmara
e deixe que descarregue antes de a remover da câmara para fins de
armazenamento. A bateria deve ser guardada num local fresco e seco,
com uma temperatura ambiente de 15 °C a 25 °C. Evite locais quentes ou
extremamente frios.

･As baterias devem ser carregadas num período máximo de seis meses de
utilização. Durante longos períodos de não utilização, carregue a bateria e
utilize a câmara para a descarregar uma vez a cada seis meses antes de a
voltar a colocar num local fresco para a guardar.

･Remova a bateria da câmara ou do carregador quando não estiver a utilizá-
-los. A câmara e o carregador retiram pequenas quantidades de carga
mesmo quando estão desligados e podem fazê-lo ao ponto de a bateria
deixar de funcionar.

･Não utilize a bateria a temperaturas ambiente inferiores a 0 °C ou
superiores a 40 °C. A não observância desta precaução pode danificar
a bateria ou afetar o seu desempenho. Carregue a bateria no interior, a
temperaturas ambiente de 5 °C – 35 °C. A bateria não irá carregar se a
respetiva temperatura for inferior a 0 °C ou superior a 60 °C.

･A capacidade poderá ser reduzida e os tempos de carga poderão aumentar
com temperaturas da bateria de 0 °C a 15 °C e de 45 °C a 60 °C.

･No geral, as baterias apresentam uma redução da capacidade de carga com
temperaturas ambiente reduzidas.

･No geral, as baterias apresentam uma perda da capacidade disponível
com temperaturas ambiente reduzidas. A alteração da capacidade com
a temperatura reflete-se na apresentação do nível da bateria da câmara.
Como resultado, a apresentação da bateria pode ter uma quebra de
capacidade à medida que a temperatura baixa, mesmo que a bateria esteja
completamente carregada.

･As baterias podem estar quentes após a utilização. Tome as devidas
precauções ao remover baterias da câmara.
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Carregar as baterias antes da utilização●
Carregue a bateria antes da utilização. A bateria fornecida não está
completamente carregada na altura do envio.

Preparar baterias de reserva●
Antes de fotografar, prepare uma bateria de reserva e mantenha-a
completamente carregada. De acordo com a sua localização, pode ser difícil
adquirir baterias de substituição a curto prazo.

Ter baterias de reserva completamente carregadas prontas a
utilizar nos dias frios

●

As baterias parcialmente carregadas poderão não funcionar em dias frios.
Com tempo frio, carregue uma bateria antes da utilização e mantenha outra
num local mais quente, pronta a substituir quando for necessário. Depois de
aquecer, uma bateria fria poderá recuperar alguma da sua carga.

Nível da bateria●
･Se ligar ou desligar a câmara várias vezes com a bateria completamente

descarregada, irá reduzir a duração da bateria. As baterias que estejam
completamente descarregadas têm de ser carregadas antes da utilização.

･Uma queda acentuada do tempo que uma bateria completamente
carregada mantém a sua carga quando utilizada à temperatura ambiente
indica que necessita de ser substituída. Adquira uma nova bateria
recarregável.

Não tentar carregar baterias completamente carregadas●
Se continuar a carregar a bateria depois de estar completamente carregada,
pode afetar o desempenho da bateria.

Reciclar baterias usadas●
Reciclar baterias recarregáveis de acordo com os regulamentos locais,
certificando-se de isolar primeiro os terminais com fita-cola.

Utilizar o carregador
･Não mova o carregador nem toque na bateria durante o carregamento; a

não observância desta precaução pode, em casos muito raros, resultar no
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carregador indicar que o carregamento está concluído quando a bateria
está apenas parcialmente carregada. Remova e volte a inserir a bateria para
iniciar novamente o carregamento.

･Não provoque curto-circuito nos terminais do carregador. A não
observância desta precaução pode resultar em sobreaquecimento e danos
no carregador.

･Desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado.
･Utilize o carregador de baterias MH-32 apenas com baterias compatíveis.
･Não utilize carregadores com danos que deixem o interior exposto ou que

emitam ruídos incomuns durante o uso.
･ Os símbolos neste produto representam o seguinte:
m AC, p DC, q Equipamento de classe II (A construção do produto
é de isolamento duplo.)

Utilizar o adaptador CA de carregamento
･Não mova a câmara nem toque na bateria durante o carregamento. A

não observância desta precaução pode, em casos muito raros, resultar na
câmara indicar que o carregamento está concluído quando a bateria está
apenas parcialmente carregada. Desligue e volte a ligar o adaptador para
iniciar novamente o carregamento.

･Não provoque curto-circuito nos terminais do adaptador. A não
observância desta precaução pode resultar em sobreaquecimento e danos
no carregador.

･Desligue o adaptador quando não estiver a ser utilizado.
･Não utilize adaptadores com danos que deixem o interior exposto ou que

emitam ruídos incomuns durante o uso.
･ Os símbolos neste produto representam o seguinte:
m AC, p DC, q Equipamento de classe II (A construção do produto
é de isolamento duplo.)
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Marcas comerciais e licenças
･ Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.
･ Windows é uma marca comercial registada ou uma marca comercial

da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
･ Apple®, App Store®, os logótipos Apple, iPhone®, iPad®, Mac e macOS

são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e/ou
noutros países.

･ Android e Google Play e o logotipo do Google Play são marcas
comerciais da Google LLC. O robô Android é reproduzido ou
modificado a partir da obra criada e partilhada pela Google, sendo
utilizado em conformidade com os termos descritos na Licença de
Atribuição Creative Commons 3.0.

･ IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco
Systems, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países e é utilizada sob
licença.

･ HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface
são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI
Licensing, LLC.

･ A palavra-marca Bluetooth® e o logótipo são marcas comerciais
registadas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização
de tais marcas pela Nikon é feita sob licença.

･ Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas da Wi-Fi Alliance.

･ Todos os outros nomes comerciais mencionados neste documento
ou na outra documentação fornecida com o seu produto Nikon
são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus
respetivos donos.

･ Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in
the badge, and has been certified by the developer to meet Apple
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performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with an Apple product may
affect wireless performance.

･ O software deste produto inclui software de código aberto protegido
por direitos de autor de terceiros. Os termos das licenças para este
software de código aberto podem ser encontrados no Guia de
referência.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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Avisos

Avisos para os clientes na Europa●

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA/BATERIA FOR SUBSTITUÍDA
POR UM TIPO INCORRETO. DEITE FORA AS PILHAS/BATERIAS USADAS DE
ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem
ser recolhidos separadamente.

O seguinte aplica-se apenas aos utilizadores em países europeus:
･ Este produto é indicado para recolha separada num ponto de recolha

apropriado. Não descarte como lixo doméstico.
･ A recolha separada e a reciclagem ajudam a conservar recursos

naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana
e para o ambiente que podem resultar do descarte inadequado.

･ Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades
locais responsáveis pela gestão de resíduos.

 
Este símbolo na pilha/bateria indica que a pilha/bateria deve ser
recolhida separadamente.

O seguinte aplica-se apenas aos utilizadores em países europeus:
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･ Todas as pilhas/baterias, quer tenham este símbolo ou não, são
designadas para recolha separada num ponto de recolha apropriado.
Não descarte como lixo doméstico.

･ Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades
locais responsáveis pela gestão de resíduos.
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Bluetooth e Wi-Fi (LAN sem fios)
Este produto é controlado pelos Regulamentos da Administração de
Exportações (EAR, Export Administration Regulations) dos Estados
Unidos. Não é necessária a autorização do governo dos Estados Unidos
para exportação para países que não os seguintes, sendo que estes
estão sujeitos a embargo ou controlos especiais: Cuba, Irão, Coreia do
Norte, Sudão e Síria (lista sujeita a alterações).
A utilização de dispositivos sem fios pode ser proibida em alguns países
ou regiões. Contacte um representante de assistência autorizado da
Nikon antes de utilizar as funcionalidades sem fios deste produto fora
do país onde efetuou a compra.
O transmissor Bluetooth neste dispositivo opera na banda de 2,4 GHz.

Aviso para os clientes na Europa e nos países em conformidade
com a Diretiva Relativa a Equipamentos de Rádio

●

Deste modo, a Nikon Corporation declara que o tipo de equipamento de
rádio na Z fc está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível
no seguinte endereço de internet:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2016.pdf
Wi-Fi
･ Frequência de funcionamento:

- 2412 a 2462 MHz (canal 11; África, Ásia, Bolívia, Europa e Oceânia)
- 2412 a 2462 MHz (canal 11), 5180 a 5825 MHz (5180 a 5580 MHz,

5660 a 5700 MHz e 5745 a 5825 MHz) (E.U.A., Canadá, México)
- 2412 a 2462 MHz (canal 11), 5180 a 5805 MHz (5180 a 5320 MHz e

5745 a 5805 MHz) (outros países nas Américas)
･ Potência de saída máxima (EIRP):

- Banda de 2,4 GHz: 8,1 dBm
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- Banda de 5 GHz: 7,9 dBm (países nas Américas)
Bluetooth
･ Frequência de funcionamento:

- Bluetooth: 2402 a 2480 MHz
- Bluetooth de Baixa Energia: 2402 a 2480 MHz

･ Potência de saída máxima (EIRP):
- Bluetooth: 2,6 dBm
- Bluetooth de Baixa Energia: 1,1 dBm
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A Marcação de conformidade
Algumas das informações relacionadas com normas que a câmara respeita
podem ser visualizadas utilizando a opção [Marcação de conformidade] no
menu de configuração.

A Certificados



62  Termos da garantia - Nikon Europa - Serviço de garantia

Termos da garantia
Termos da garantia - Nikon Europa -
Serviço de garantia

Estimado cliente Nikon,
Obrigado por ter adquirido este produto Nikon. No caso do seu produto
Nikon necessitar do serviço de garantia, contacte o representante a quem
foi adquirido ou um membro da nossa rede de serviço técnico autorizado
dentro do território de vendas da Nikon Europe B.V. (Europa/Rússia/outros).
Consulte os detalhes em:
https://www.europe-nikon.com/support
Para evitar qualquer incómodo desnecessário, recomendamos que leia os
manuais do utilizador com atenção antes de contactar o representante ou a
nossa rede de serviço técnico autorizado.

O seu equipamento Nikon está garantido contra qualquer defeito de fabrico
durante um ano completo a partir da data de aquisição original. Se, durante
este período de garantia, o produto apresentar problemas devido a material
ou acabamento impróprio, a nossa rede de serviço técnico autorizado dentro
do território de vendas da Nikon Europe B.V. procederá, sem encargos
de mão-de-obra e componentes, à reparação do produto nos termos e
condições indicados abaixo. A Nikon reserva-se o direito (se assim entender)
de substituir ou reparar o produto.
1. Este serviço de garantia só é fornecido se for apresentado o cartão da

garantia preenchido e o comprovativo de compra original (factura e
talão) com a indicação da data de aquisição, tipo de produto e nome
do representante, juntamente com o produto. A Nikon reserva-se o
direito de recusar o serviço de garantia gratuito se os documentos acima
indicados não forem apresentados ou se as respectivas informações
estiverem incompletas ou ilegíveis.

2. Esta garantia não abrange:
･ a necessária manutenção e reparação ou substituição de componentes

devido ao desgaste normal ao longo do tempo.
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･ modificações ao actualizar o produto para além da finalidade a que se
destina conforme descrito nos manuais do utilizador, sem o consentimento
prévio por escrito da Nikon.

･ encargos com transporte e todos os riscos de transporte relacionados
directa ou indirectamente com a garantia dos produtos.

･ qualquer dano resultante de modificações ou ajustes que poderão ser
efectuados no produto, sem o consentimento prévio por escrito da Nikon,
para estar em conformidade com as normas técnicas locais ou nacionais em
vigor em qualquer país para o qual o produto não tenha sido concebido
e/ou fabricado originalmente.

3. A garantia não será aplicável em caso de:
･ danos causados por utilização incorrecta incluindo, mas não limitado, a

não utilização do produto para os fins a que se destina ou inobservância
das instruções de utilizador sobre a utilização e manutenção correcta, e a
instalação ou utilização do produto de forma inconsistente com as normas
de segurança em vigor no país em que está a ser utilizado.

･ danos causados por acidentes incluindo, mas não limitado, relâmpagos,
água, fogo, utilização incorrecta ou negligência.

･ alteração, desfiguramento, ilegibilidade ou remoção do modelo ou número
de série no produto.

･ danos resultantes de reparações ou ajustes que tenham sido efectuados por
pessoas ou organizações de serviço técnico não autorizado.

･ defeitos em qualquer sistema no qual o produto tenha sido incorporado ou
com o qual tenha sido utilizado.

4. Este serviço de garantia não afecta os direitos previstos por lei do
consumidor de acordo com as leis nacionais aplicáveis em vigor nem
o direito do consumidor em relação ao representante resultante do
respectivo contrato de compra/venda.

Aviso: Está disponível online uma lista de todas as estações de serviço
técnico Nikon na ligação seguinte
(URL = https://www.europe-nikon.com/service/).
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