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Actualizarea fi rmware-ului pentru aparatul foto 

digital SLR

– Windows –
Vă mulţumim că aţi ales un produs Nikon. Acest ghid descrie cum să realizaţi actualizarea fi rmware-

ului. Dacă nu sunteţi sigur că puteţi realiza această actualizare cu succes, aceasta poate fi  
realizată de un reprezentant service Nikon.
Consultaţi manualul aparatului foto pentru informaţii despre folosirea aparatului foto.

Important
Aparatul foto se poate defecta dacă în timpul actualizării se întrerupe curentul sau se acţionează 

comenzile aparatului foto. Nu opriţi aparatul foto, nu îndepărtaţi şi nu deconectaţi sursa de curent şi nu 

acţionaţi comenzile aparatului foto în timpul actualizării. Dacă actualizarea nu se realizează cu succes 

şi aparatul foto nu mai poate fi  folosit, duceţi aparatul foto la un reprezentant de service autorizat 

Nikon pentru verifi care.

1 Pregătiţi-vă

Pentru actualizarea fi rmware-ului aparatului foto veţi avea nevoie de:

• Aparatul foto

• Un computer echipat cu un cititor de card sau fantă pentru card

• Una dintre următoarele surse de curent pentru aparatul foto:

 — Un adaptor la reţeaua electrică

 — Un model de acumulator Li-ion, acceptat de aparatul foto, complet încărcat

• Un card de memorie aprobat de Nikon care a fost formatat în aparatul foto (reţineţi că 

toate datele de pe cardul de memorie vor fi  şterse la formatarea cardului; înainte de 

formatarea cardului salvaţi datele pe care doriţi să le păstraţi pe un computer sau pe 

un alt dispozitiv)

• Manualul utilizatorului aparatului foto
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2 Verifi caţi versiunea curentă a fi rmware-ului aparatului foto

Meniurile afi şate pe aparatul dvs. foto pot diferi de cele prezentate aici.

1 Porniţi aparatul foto.

2 Apăsaţi MENU pentru afi şarea meniurilor.

3 Selectaţi Versiune fi rmware în meniul 

setare.

4 Se va afi şa versiunea fi rmware curentă. 

Confi rmaţi că versiunea fi rmware este 

versiunea corectă pentru această actualizare.

„#.##” este versiunea fi rmware.

5  Reveniţi la meniul de setare şi opriţi aparatul foto. 
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3 Descărcaţi şi extrageţi noul fi rmware

1 Creaţi un dosar nou pe computer.

Dacă utilizați Windows 8.1, selectaţi Desktop în ecranul de start pentru a intra 

în modul desktop.

2 Faceţi clic dreapta pe linkul I agree - Begin download (Sunt de acord - Începe 

descărcarea) de pe site-ul de descărcare şi selectaţi Save Target As (Salvare 

ţintă ca). Salvaţi fi şierul în dosarul creat la pasul 3-1.

3 Deschideţi dosarul creat la pasul 3-1 şi faceţi dublu clic pe fi şierul descărcat 

(„F-XXXX-V###W.exe”, unde „XXXX” este numele aparatului foto, iar „###” versiunea 

fi rmware) pentru a extrage fi rmware-ul într-un sub-dosar din noul dosar.

: F-XXXX-V###W.exe

Fişierul rezultat şi ierarhia dosarelor este cea de mai jos:

: XXXXUpdate

: XXXX###.bin
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4 Copiaţi fi rmware-ul pe cardul de memorie

Firmware-ul se poate copia pe cardul de memorie al aparatului foto folosind un computer 

echipat cu cititor de card sau fantă pentru card.

1 Introduceţi un card de memorie formatat în cititorul de card sau în fanta pentru 

card. Dacă ViewNX  2 sau Nikon Transfer este instalat, Nikon Transfer  2 sau 

Nikon Transfer poate porni automat; ieşiţi din aplicaţie înainte de a continua.

Windows 8.1
Dacă Windows afi şează mesajul arătat în ilustraţie, 

apăsaţi × pentru a închide caseta de dialog.

Windows 7/Windows Vista
Sub Windows 7/Windows Vista, este posibil să 

fi e afi şat un dialog AutoPlay (Redare automată). 

Faceţi clic pe .

2 Copiaţi „XXXX###.bin” pe cardul de memorie.

: XXXXUpdate

: XXXX###.bin

Windows 8.1
Pentru a deschide în acelaşi timp dosarul curent (dosarul care conţine actualizarea 

fi rmware) şi dosarul aferent cardului de memorie, faceţi clic dreapta pe pictograma 

cardului de memorie din Explorer şi selectaţi Open in new window (Deschidere 

în fereastră nouă).

Când s-a fi nalizat copierea, asiguraţi-vă că fi şierul „XXXX###.bin” se afl ă pe cardul 

de memorie.

Important
Asiguraţi-vă că aţi copiat „XXXX###.bin” în directorul rădăcină al cardului de 

memorie. Aparatul foto nu va recunoaşte noul fi rmware dacă acesta se afl ă într-

un dosar din directorul rădăcină.
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3 În cazul în care computerul dvs. afi şează cardul de memorie ca un disc amovibil, 

faceţi clic dreapta pe discul amovibil şi selectaţi opţiunea Eject (Scoatere) din 

meniul care apare. Scoateţi cardul de memorie din cititorul de card sau din fanta 

pentru card.

5 Actualizaţi fi rmware-ul aparatului foto

Meniurile afi şate pe aparatul dvs. foto pot diferi de cele prezentate aici.

În timpul actualizării:

• Nu scoateţi cardul de memorie

• Nu opriţi aparatul foto

• Nu operaţi niciuna dintre comenzile aparatului foto

• Nu ataşaţi sau scoateţi obiective

• Nu deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică

• Nu scoateţi acumulatorul

• Nu supuneţi aparatul foto la zgomot electromagnetic puternic

Oricare dintre acţiunile de mai sus poate face ca aparatul foto să devina inoperabil.

1 Introduceţi cardul de memorie care conţine fi rmware-ul în fanta pentru card a 

aparatului foto.

Aparate foto cu două fante pentru carduri de memorie
Dacă aparatul foto vă permite să selectaţi o fantă ca fantă principală şi pe cealaltă 

ca fantă secundară, introduceţi cardul de memorie în fanta selectată la acel 

moment ca fantă principală. Altfel, introduceţi cardul în fanta 1.

2 Porniţi aparatul foto.

3 Apăsaţi MENU pentru afi şarea meniurilor.

4 Selectaţi Versiune fi rmware în meniul 

setare.
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5 Se va afi şa versiunea fi rmware curentă. 

Evidenţiaţi Actualizare şi apăsaţi OK.

6 Se va afi şa un dialog de actualizare a fi rmware-

ului. Selectaţi Da.

7 Va începe actualizarea. Pe parcursul actualizării urmăriţi instrucţiunile de pe ecran.

8 Asiguraţi-vă că actualizarea s-a fi nalizat cu succes. 

8-1. Opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.

8-2. Verifi caţi versiunea fi rmware a aparatului foto aşa cum este descris în pasul 2 

„Verifi caţi versiunea fi rmware curentă a aparatului foto”.

8-3. Dacă se afi şează versiunea actualizată, 

actualizarea s-a realizat cu succes.

„#.##” este versiunea fi rmware.

Dacă actualizarea nu s-a realizat cu succes, contactaţi un reprezentant de service 

Nikon.

9 Formataţi cardul de memorie în aparatul foto.

Cu aceasta se fi nalizează actualizarea fi rmware-ului. 


