Guia de Iniciação Rápida
Insira a bateria.
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Este guia explica as definições de funções
básicas e como fotografar e reproduzir
imagens. Pode levar o guia consigo para tirar
fotografias.
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Para objectiva EF-S

Para objectiva EF

Coloque a objectiva.
Quando colocar uma objectiva EF-S,
alinhe-a com o índice branco na
câmara. No caso de outras objectivas,
alinhe-as com o índice vermelho.

Coloque o interruptor
de modo da focagem
da objectiva na
posição <f>.
Abra a tampa e
introduza um
cartão.

Preparação
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Coloque o Selector de Modos
na posição <1> (Auto Total).
Todas as definições necessárias
da câmara serão especificadas
automaticamente.

Operações de Menu

Reprodução de Imagens
y

u

y

Botão
<M >

Capte a imagem.
Carregue no botão do
obturador até ao fim para
tirar a fotografia.

Veja a imagem.
A imagem captada é
apresentada durante cerca
de 2 seg. no LCD.

Ampliar

0

RAW: Rode o selector <6>
para seleccionar a qualidade.

Botão <0>

x
Reprodução

L
Apagar
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56
Seleccionar imagem

B Informações de disparo

JPEG: Rode o selector <5>
para seleccionar a qualidade.

1. Carregue no botão <M> para ver o menu.
2. Rode o selector <6> para seleccionar o separador e depois
rode o selector <5> para seleccionar o item desejado.
3. Carregue em <0> para ver a definição.
4. Depois de definir o item, carregue em <0>.

A Estilo Imagem N
 Carregue no botão <A>.
 Rode o selector <6> ou <5>
para seleccionar o Estilo Imagem.

Modos Totalmente
Automáticos (1/C)
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 O símbolo M à direita da função indica que essa função só está disponível
quando o Selector de Modos está na posição d,s,f,a, ou F.
 Duração da Bateria
Temperatura
A 23°C

Sem Flash
Aprox. 1000 disparos

50% de Utilização do Flash
Aprox. 800 disparos

Abertura
Velocidade do obturador
Compensação
da exposição/
definição AEB
Modo de disparo

Sensibilidade ISO
Prioridade tom de destaque
Compensação da
exposição do flash
Modo de medição
Auto Lighting Optimizer
(Optimizar Luz Automática)
Personalização Controlos

Modo selecção
área AF
Qualidade de
gravação de imagem
Estilo Imagem

Modo de avanço

Separador

Modos
d/s/f/a/F

Descrição

P Normal

Imagens nítidas com cores vivas.

Q Retrato

Imagens com tons de pele bonitos e ligeiramente nítidas.

R Paisagem

Imagens com um céu azul e paisagens verdes vivas e muito nítidas.

V Monocromát. Imagens a preto e branco.

Itens de menu

Definições de menu

 Para <S> (Neutro) e <U> (Fiel), sconsulte o manual
de instruções da câmara.

Nível Electrónico
 Sempre que carregar no botão
<B>, as indicações no ecrã
mudam.
 Veja o nível electrónico.
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Quando AF
object.impossível

5

Microajuste AF

6

Selec modo selec.
área AF

7

Padrão selec. pt AF
manual

1

Incrementos nível de
exposição

2

Definir incrementos
velocidade ISO

3

Expansão ISO

4

Cancelar variação auto

5

Sequência de variação

8

Iluminação display VF

6

Mudança de segurança

9

Mostrar todos pontos AF

7

Veloc.sinc.Flash no
modo AV

10 Foc.no visor
AI SERVO / MF
11 Emissão da luz auxiliar AF

F.PN II: Imagem
1

Redução ruído de longa
exposição

2

Redução de ruído de
velocidade ISO elevado

3

Prioridade tom de destaque

Bal. brancos

Modo AF

 Incline <9> para seleccionar a função e rode o selector
<6> ou <5> para a definir.
 No modo 1 (Auto Total), pode seleccionar determinados
modos de avanço e a qualidade de gravação de imagem.
Estilo

Coloque o interruptor
de alimentação na
posição <1>.

F.PN I: Exposição

 Carregue no botão <Q>.
 Aparece o ecrã Controlo Rápido.

Nº estimado de disparos

<6> Selector
Principal
<5> Selector de
Controlo Rápido

LCD

Índice

Q Ecrã Controlo Rápido

 Seleccione [1 Qualidade].
 Rode o selector <6> ou <5> para seleccionar a qualidade e carregue em <0>.
Qualidade de gravação de imagem
Pixels

u

Foque o motivo.
Aponte o centro do visor para o
motivo e carregue no botão do
obturador até meio para fazer a
focagem automática.

Funções Personalizadas
Qualidade de Gravação de Imagem

F.PN III: AF/Modo Disparo

12 Ponto AF ligado a
orientação
13 Bloqueio de espelho
F.PN IV: Operação/Outros
1

Personalização Controlos

2

Direcção do selector em
Tv/Av

1

Sensibilidade busca
AI Servo

3

Acresc. dados à
imagem

2

Prioridade 1ª/2ª img
AI Servo

4

Adic. Info. rácio de
aspecto

3

Método busca AF
AI Servo

Opções para Fotografar
Nomenclatura
<m> Botão de
definição de sensibilidade
ISO/compensação da
exposição do flash
<B>
Botão multi-funções

Painel LCD
<o> Botão de selecção do
modo AF/selecção do modo de avanço

<6>
Selector Principal

<n> Botão de selecção do modo
de medição/selecção do balanço de brancos

Modos Totalmente Automáticos (1/C)

Disparo monocromático
Qualidade de gravação de imagem

Disparos restantes

Modo AF

Indicador do nível
de exposição

Modos totalmente automáticos

Modo de avanço
AEB

Verificação da bateria

Botão
do obturador

Todas as definições necessárias para
fotografar são especificadas
automaticamente. Basta carregar no botão
do obturador e a câmara faz o resto.

Abertura

Velocidade do obturador

Bal. brancos
Selector de
Modos

Modo de medição

Sensibilidade ISO
OK

N/ OK

Compensação da exposição do flash

1 Auto Total
C Criativo Auto
(Só aparece quando <C> está definido.)

Interruptor de modo da focagem
<A/k> Interruptor de disparo
no modo Visualização Directa/
Gravação de filmes <0>
Botão Iniciar/Parar
Interruptor de
alimentação
<9>
Multicontrolador
<0>
Botão de definição

<p>
Botão de início AF
<A> Botão de bloqueio AE
<S>
Botão de
selecção de
ponto AF
<5> Selector
de Controlo
Rápido

Grelha
(separador [6])

* Coloque o Selector de Controlo Rápido na posição <J>.
Bloqueio AE

Luz de
confirmação
da focagem

Verificação da bateria
Flash pronto
Compensação da
exposição do flash
Velocidade do obturador

Selector de Controlo Rápido

Luz de acesso

Modos d/s/f
Pode alterar as definições da câmara como
quiser para fotografar de várias formas.

Moldura AF
de área

Abertura

Sequência máxima de disparos
Disparo monocromático
Sensibilidade ISO
Indicador do nível de exposição

 Coloque o Selector de Modos na posição <s>.
 Rode o selector <6> para
definir a velocidade do obturador
desejada e depois foque o motivo.
 A abertura é definida
automaticamente.
 Se a indicação da abertura piscar, rode
o selector <6> até parar de piscar.

f: Prioridade de abertura AE

 Carregue no botão <Q> e depois incline <9> para seleccionar a função.
 Rode o selector <6> ou <5> para definir a função.

Informação no Visor

s: Prioridade de obturador AE

d: Programa AE
 Coloque o Selector de Modos na posição <d>.
 Tal como no modo <1>, quando a focagem é atingida, a velocidade
e abertura do obturador são automaticamente definidos.

 Coloque o Selector de Modos na posição <f>.
 Rode o selector <6> para
definir a abertura desejada e
depois foque o motivo.
 A velocidade do obturador é
definida automaticamente.
 Se a indicação da velocidade do
obturador piscar, rode o selector
<6> até parar de piscar.

D Utilizar o Flash Incorporado
 Carregue no botão <D> para fazer
aparecer o flash incorporado e
depois dispare.
 No modo Auto Total (1), o flash
incorporado aparece e dispara
automaticamente em condições de
pouca luz ou de contraluz.

i: Sensibilidade ISON
 Carregue no botão <m> e
depois rode o selector <6>.
 ISO 100 para 6400 pode ser definida
em incrementos de 1/3 pontos.
 Quando “A” está seleccionado,
a sensibilidade ISO é definida
automaticamente. Se carregar
no botão do obturador até meio,
aparece a definição de
sensibilidade ISO.

i Modo de avançoN
 Carregue no botão <o> e
depois rode o selector <5>.
u: Disparo único
o: Disparos contínuos a alta
velocidade
i: Disparos contínuos a
baixa velocidade
Q: 10 seg. temporizador
automático/Controlo remoto*
k: 2 seg. temporizador
automático/Controlo remoto
* Este modo de avanço <Q> pode
ser definido em todos os modos de
disparo.

f: Modo AFN

Modo de Selecção de Áreas AF
 Coloque o interruptor de modo da
focagem da objectiva na posição <f>.
 Carregue no botão <o> e
depois rode o selector <6>.
X(One-Shot AF):
Para motivos parados
9(AI Focus AF):
Activa automaticamente o modo AF
Z(AI Servo AF):
Para motivos em movimento

S Selecção manual do ponto AFN
 Carregue no botão <S> e
depois olhe para o visor.
 A selecção de ponto AF muda
para a direcção em que inclinar
<9>. Se carregar em <9> até
ao fim, é seleccionado o ponto
AF central (ou zona).
 O selector <6> selecciona um
ponto AF na direcção horizontal
e o selector <5> selecciona
um ponto AF na direcção
vertical.

 Carregue no botão <S>.
 Olhe para o visor e carregue no
botão <B>.

 Pode definir os modos de selecção que podem ser seleccionados com
[8F.Pn III -6: Selec modo selec. área AF].

k Gravar Filmes
 Coloque o interruptor na
posição <k>.
 A imagem aparece no LCD.

 Carregue no botão do obturador
até meio para focar.

A A Disparo no modo Visualização Directa
 Coloque o interruptor na posição <A>.
 Carregue no botão <0> para
ver a imagem no modo
Visualização Directa no LCD
 Carregue no botão do obturador
até meio para focar e depois até
ao fim para tirar a fotografia.
 Carregue no botão <0> para parar o
disparo no modo Visualização Directa.
 Pode especificar as definições de disparo no modo Visualização
Directa com as opções de menu no separador [z].
 Duração da Bateria com Disparo no modo Visualização Directa
Temperatura
Sem Flash
50% de Utilização do Flash
A 23°C
Aprox. 230 disparos
Aprox. 220 disparos

 Carregue no botão <0> para
começar a gravar um filme. Para parar a
gravação do filme, carregue novamente
no botão <0>.
 Para tirar fotografias, carregue
no botão do obturador.
 Se estiver a utilizar o modo de disparo <a>, pode gravar
filmes com a exposição manual.
 Pode especificar as definições de gravação de filmes com
as opções de menu no separador [x].

