CÂMERA DIGITAL

Guia do menu

Este manual fornece detalhes sobre as opções do menu e
informações sobre os acessórios e conexão da câmera a
outros dispositivos. Para obter informações sobre as
operações básicas da câmera, veja o Manual do usuário
fornecido com a câmera.
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Guia do menu
Padrões
As configurações padrão para as opções nos menus da câmera
estão listadas abaixo.

❚❚ Padrões do menu de reprodução
Opção
Pasta de reprodução (0 18)
Revisão de imagens (0 26)
Após excluir (0 26)
Rotação vertical (0 27)
Apresentação de imagens (0 27)
Tipo de imagem
Intervalo de exib. do quadro

Padrão
D7200
Desligado
Mostrar próxima
Ligado
Imagens estáticas e vídeos
2s

❚❚ Padrões do menu de disparo de fotografia 1
Opção
Nomenclatura de arquivos (0 34)
Fun. atrib. ao cart. no Comp. 2 (0 35)
Qualidade de imagem (0 36)
Tamanho da imagem (0 37)
Área da imagem (0 37)
Compressão de JPEG (0 38)
Gravação em NEF (RAW) (0 38)
Tipo (0 38)
Prof. de bits de NEF (RAW) (0 38)

Padrão
DSC
Sobrecarga
JPEG normal
Grande
DX (24×16)
Prioridade de tamanho
Compactado sem perdas
14 bits
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Opção
Balanço de brancos (0 39)
Ajuste fino
Escolher temperatura de cor
Pré-ajuste manual
Definir Picture Control (0 40)
Espaço de cor (0 41)
D-Lighting Ativo (0 42)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3
Outros modos
HDR (alto alcance dinâmico) (0 42)
Modo HDR
Intensidade do HDR
Controle de vinheta (0 43)
Controle autom. de distorção (0 44)
Red. de ruído em longa expo. (0 45)
Red. de ruído em ISO alto (0 45)
Config. de sensibilidade ISO (0 46)
Sensibilidade ISO
P, S, A, M
Outros modos
Acesso disco comando ISO alto
Ctrl. auto. de sensib. ISO
Modo de controle remoto (ML-L3) (0 47)
Múltiplas exposições 2 (0 48)
Modo de exposição múltipla
Número de fotos
Ganho automático
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Padrão
Automático > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Padrão
sRGB
Desligado
Automático
Desligado
Automático
Normal
Desligado
Desligado
Normal

100
Automático
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
2
Ligado

Opção
Disparo com intervalômetro (0 49)
Opções de início
Intervalo
Nº de intervalos × fotos/intervalo
Suavidade da exposição

Padrão
Agora
1 min
0001×1
Desligado

1 Configurações padrão restauradas com Redefinir o menu de disparo de foto (0 31).
2 Redefinir o menu de disparo de foto não pode ser selecionado enquanto os disparos
estão em andamento.

❚❚ Padrões do menu de disparo de vídeo *
Opção
Nomenclatura de arquivos (0 51)
Destino (0 51)
Tam. qd./veloc. grav. qds. (0 52)
Qualidade de vídeo (0 53)
Sensibilidade do microfone (0 53)
Resposta da frequência (0 54)
Redução ruído do vento (0 54)
Área da imagem (0 54)
Balanço de brancos (0 55)
Ajuste fino
Escolher temperatura de cor
Pré-ajuste manual
Definir Picture Control (0 55)
Red. de ruído em ISO alto (0 55)
Configurações ISO para vídeos (0 56)
Sensibilidade ISO (modo M)
Controle auto. ISO (modo M)
Sensibilidade máxima

Padrão
DSC
Compartimento 1
1920×1080; 30p
Normal
Sensibilidade automática
Longo alcance
Desligado
DX (24×16)
Igual às config. de foto
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Igual às config. de foto
Normal
100
Desligado
25 600

Guia do menu 11

Opção
Fotografias em intervalos (0 57)
Intervalo
Tempo de disparo
Suavidade da exposição

Padrão
5s
25 minutos
Ligada

* Configurações padrão restauradas com Redef. o menu de disparo de vídeo (0 51).

❚❚ Padrões do menu de configurações personalizadas *
a1
a2
a3
a4
a5

a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5

Opção
Seleção de priorid. de AF-C (0 62)
Seleção de priorid. de AF-S (0 63)
Rastream. foco c/trava ativa (0 64)
Ativação de AF (0 65)
Exibição do ponto de foco (0 65)
Iluminação de ponto de foco
Modo de foco manual
Ponto de foco abrangente (0 66)
Número de pontos de foco (0 66)
Armazenar pontos por orient. (0 67)
Ilumin. aux. AF embutido (0 68)
Valor pt. sensibilidade ISO (0 69)
Pts. EV do ctrl. de exposição (0 69)
Compens. de expo. simplif. (0 70)
Área de ponderação central (0 71)
Exp. ideal de ajuste fino (0 71)
Fotometria matricial
Fotometria pond. central
Fotometria pontual
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Padrão
Disparo
Foco
3 (Normal)
Obturador/Ligar AF
Automático
Ligada
Não abranger
51 pontos
Não
Ligada
1/3 ponto
1/3 ponto
Desligado
ø 8 mm
0
0
0

Opção
c1 Botão liberação do obt. AE-L (0 72)
c2 Temporizador standby (0 72)
c3 Temporizador automático (0 72)
Temp. de ret. do temp. auto.
Número de fotos
Intervalo entre capturas
c4 Temp. p/ deslig. do monitor (0 73)
Reprodução
Menus
Exibição de informações
Revisão de imagens
Exibição ao vivo
c5 Duração do sinal remoto (ML-L3) (0 73)
d1 Bipe (0 74)
Volume
Timbre
d2 Baixa velocidade contínua (0 75)
d3 Máx. de disparos contínuos (0 75)
d4 Modo de retardo de exposição (0 75)
d5 Aviso de flash (0 75)
d6 Seq. de número de arquivos (0 76)
d7 Exibição em grade no visor (0 77)
d8 ISO simplificado (0 77)
d9 Exibição de informações (0 78)
d10 Iluminação do LCD (0 78)
d11 Tipo de bateria MB-D15 (0 79)
d12 Ordem da bateria (0 80)

Padrão
Desligado
6s
10 s
1
0.5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
1 min
Desligado
Baixo
3 qps
100
Desligado
Ligado
Ligado
Desligado
Desligado
Automático
Desligado
LR6 (AA alcalina)
Usar baterias MB-D15 primeiro
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e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1

f2

f3

f4

f5

Opção
Veloc. de sincron. do flash (0 81)
Veloc. de obturador do flash (0 82)
Ctrl. de flash p/ flash emb./Flash opcional (0 83)
Comp. exposição para flash (0 89)
Flash de modelação (0 89)
Conj. de bracketing auto. (0 90)
Ordem de bracketing (0 90)
Botão OK (0 91)
Modo de disparo (0 91)
Modo de reprodução (0 91)
Exibição ao vivo (0 92)
Atribuir o botão Fn (0 92)
Pressionar (0 92)
Pressionar + discos de comando (0 96)
Atribuir o botão de previsão (0 97)
Pressionar
Pressionar + discos de comando
Atribuir o botão AE-L/AF-L (0 97)
Pressionar (0 97)
Pressionar + discos de comando (0 98)
Pers. discos de comando (0 99)
Inverter rotação (0 99)
Alterar principal/sub (0 99)

Configuração de abertura (0 100)
Menus e reprodução (0 100)
Avanço de quadros do subdisco (0 100)
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Padrão
1/250 s
1/60 s
TTL
Quadro inteiro
Ligado
AE e flash
MTR > sob > sobre
Selec. o pto. de foco central
Miniatura ligada/desligada
Selec. o pto. de foco central
Nenhum
Escolher área da imagem
Previsão
Nenhum
Trava de AE/AF
Nenhum
Compensação de exposição: U
Veloc./abert. do obturador: U
Configuração de exposição: Desligado
Configuração de foco automático:
Desligado
Disco de subcomando
Desligado
10 quadros

f6
f7
f8
f9
f10
f11
g1
g2
g3
g4

Opção
Bt. de disp. p/ usar o disco (0 101)
Liberar trava sem cartão (0 102)
Inverter indicadores (0 102)
Atribuir botão gravação de vídeo (0 103)
Pressionar + discos de comando
Atribuir o botão MB-D15 4 (0 104)
Atribuir botão Fn remoto (WR) (0 105)
Atribuir o botão Fn (0 107)
Pressionar
Atribuir o botão de previsão (0 108)
Pressionar
Atribuir o botão AE-L/AF-L (0 108)
Pressionar
Atribuir botão do obturador (0 109)

Padrão
Não
Habilitar liberação

Nenhum
Trava de AE/AF
Nenhum
Nenhum
Marca de índice
Trava de AE/AF
Tirar fotografias

* Configurações personalizadas restauradas com Redefinir config. personalizadas
(0 62).
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❚❚ Padrões do menu de configuração
Opção
Salvar config. do usuário (0 111)
Salvar em U1
Salvar em U2
Brilho do monitor (0 114)
Equilíbrio de cores do monitor (0 115)
Limpar o sensor de imagem (0 116)
Limpar ao ligar/desligar
Redução de flicker (0 119)
Fuso horário e data (0 120)
Horário de verão
Rotação autom. imagem (0 121)
HDMI (0 182)
Resolução de saída (0 182)
Controle de dispositivos (0 182)
Avançado (0 183)
Alcance de saída
Tamanho de exibição de saída
Exibição ao vivo na tela
Monitor duplo
Dados de localização (0 132)
Temporizador standby
Ajustar relógio com satélite
Wi-Fi (0 133)
Conexão de rede
NFC (0 134)
Carregamento Eye-Fi (0 135)
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Padrão

Modos de disparo padrão para P
0
A-B: 0, G-M: 0
Limpar ao ligar e desligar
Automático
Desligado
Ligado
Automático
Ligado
Automático
100%
Ligado
Ligado
Habilitar
Sim
Desabilitar
Habilitar
Habilitar

D Menu de reprodução: gerenciar imagens
Para exibir o menu de reprodução, pressione G e selecione a guia
D (menu de reprodução).

Botão G

Opções do menu de reprodução
O menu de reprodução contém as seguintes opções:
Opção
Excluir
Pasta de reprodução
Ocultar imagem
Opções de exibição de reprod.
Copiar imagem(ns)

0
18
18
19
21
21

Opção
Revisão de imagens
Após excluir
Rotação vertical
Apresentação de imagens
Ordem de impressão DPOF

0
26
26
27
27
179

A Veja também
Padrões de menu estão listados na página 9.
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Excluir
Botão G ➜ D menu de reprodução

Excluir diversas imagens.
Opção

Q
n

R

Descrição

Selecionadas Excluir as imagens selecionadas.
Selecionar
Excluir todas as fotografias tiradas numa data
data
selecionada.
Excluir todas as imagens na
pasta selecionada
atualmente para reprodução.
Se dois cartões estiverem
Todas
inseridos, você pode
selecionar o cartão do qual as
imagens serão excluídas.

Pasta de reprodução
Botão G ➜ D menu de reprodução

Escolha uma pasta para a reprodução:
Opção
D7200
Todas
Atual
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Descrição
As imagens em todas as pastas criadas com a D7200 serão
visíveis durante a reprodução.
As imagens em todas as pastas serão visíveis durante a
reprodução.
Apenas as imagens na pasta atual serão visíveis durante a
reprodução.

Ocultar imagem
Botão G ➜ D menu de reprodução

Ocultar ou revelar as imagens. As imagens ocultas apenas são
visíveis no menu Ocultar imagem e somente podem ser excluídas
formatando o cartão de memória.
Opção
Selecionar/
definir

Selecionar data

Descrição
Ocultar ou revelar as imagens selecionadas.
Selecionar esta opção exibe
uma lista de datas. Para ocultar
todas as fotografias tiradas em
uma data, destaque a data e
pressione 2. As datas
selecionadas são marcadas por
um ícone L. Para revelar todas
as fotografias tiradas numa data
selecionada, destaque-a e pressione 2. Pressione J para
completar a operação.

Cancelar todas as
Revele todas as imagens.
seleções

D Imagens protegidas e ocultas
Revelar uma imagem protegida também removerá a proteção da imagem.
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Siga os passos abaixo para ocultar ou revelar imagens selecionadas.

1 Escolha Selecionar/definir.
Destaque Selecionar/definir e
pressione 2.

2 Selecione imagens.
Use o seletor múltiplo para rolar através
das imagens no cartão de memória
(para ver as imagens destacadas em tela
cheia, pressione sem soltar o botão
X/T) e pressione W (S) para
selecionar a imagem atual. As imagens Botão W (S)
selecionadas são marcadas por um
ícone R. Para desmarcar uma imagem,
destaque-a e pressione W (S)
novamente. Continue até terem sido
selecionadas todas as imagens
desejadas.

3 Pressione J.
Pressione J para completar a operação.
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Opções de exibição de reprod.
Botão G ➜ D menu de reprodução

Escolha a informação disponível na exibição de informações da
fotografia em reprodução. Pressione 1 ou 3 para destacar uma
opção, depois pressione 2 para selecionar a opção para exibir as
informações da fotografia. Um L aparece próximo dos itens
selecionados. Para cancelar a seleção, destaque um item e pressione
2. Para voltar para o menu de reprodução, pressione J.

Copiar imagem(ns)
Botão G ➜ D menu de reprodução

Copie imagens de um cartão de memória para outro. Esta opção só
está disponível quando dois cartões de memória estiverem
inseridos na câmera.
Opção
Selecionar fonte
Selecionar imagem(ns)
Selecionar pasta de destino
Deseja copiar a(s)
imagem(ns)?

Descrição
Escolha o cartão a partir do qual as imagens serão
copiadas.
Selecione as imagens a serem copiadas.
Selecionar pasta de destino no cartão restante.
Copie as imagens selecionadas para o destino
especificado.

1 Escolha Selecionar fonte.
Destaque Selecionar fonte e pressione
2.
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2 Selecione o cartão de origem.
Destaque o compartimento do cartão
que contém as imagens a serem
copiadas e pressione J.

3 Escolha Selecionar imagem(ns).
Destaque Selecionar imagem(ns) e
pressione 2.

4 Selecione a pasta de origem.
Destaque a pasta contendo as imagens
a serem copiadas e pressione 2.

5 Faça a seleção inicial.
Antes de prosseguir para selecionar ou
cancelar a seleção de imagens
individuais, você pode marcar todas ou
todas as imagens protegidas na pasta
para copiar, escolhendo Selecionar
todas as imagens ou Selecionar
imagens protegidas. Para marcar apenas imagens
individualmente selecionadas para copiar, escolha Cancelar
todas as seleções antes de prosseguir.
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6 Selecione imagens adicionais.
Destaque as imagens e pressione
W (S) para selecionar ou cancelar a
seleção (para visualizar a imagem
destacada em tela cheia, pressione sem
soltar o botão X/T). As imagens
selecionadas estão marcadas com um L. Botão W (S)
Pressione J para prosseguir para o
passo 7 quando a sua seleção estiver
completa.

7 Escolha Selecionar pasta de destino.
Destaque Selecionar pasta de destino
e pressione 2.
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8 Selecione uma pasta de destino.
Para inserir um número de pasta,
escolha Selecionar pasta por número,
insira o número (0 31), e pressione J.
Se a pasta com o número selecionado
ainda não existir, uma nova pasta será
criada.
Para escolher de uma lista de pastas
existentes, escolha Selecionar pasta na
lista, destaque uma pasta e pressione
J.

9 Copie as imagens.
Destaque Deseja copiar a(s)
imagem(ns)? e pressione J.

Será exibida uma caixa de diálogo de
confirmação. Destaque Sim e pressione
J. Pressione J novamente para sair
quando a cópia estiver completa.
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D Copiar imagens
As imagens não serão copiadas se o espaço for insuficiente no cartão de
destino. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada antes
de copiar vídeos.
Se a pasta de destino contiver uma imagem
com o mesmo nome de uma das imagens a ser
copiada, será exibida uma caixa de diálogo de
confirmação. Selecione Substituir imagem
existente para substituir a imagem com a
imagem a ser copiada, ou selecione Substituir
todas para substituir todas as imagens
existentes com os mesmos nomes sem mais
solicitações. Para continuar sem substituir a imagem, selecione Ignorar, ou
selecione Cancelar para sair sem copiar mais nenhuma imagem. Os
arquivos ocultos ou protegidos na pasta de destino não serão substituídos.
O status de proteção é copiado com as imagens, mas a marca de impressão
(0 179) não é. Imagens ocultas não podem ser copiadas.
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Revisão de imagens
Botão G ➜ D menu de reprodução

Escolha se as imagens serão automaticamente exibidas no monitor
imediatamente após o disparo. Se Desligado for selecionado, as
imagens só poderão ser exibidas pressionando-se o botão K.

Após excluir
Botão G ➜ D menu de reprodução

Escolha a imagem exibida após uma imagem ser excluída.
Opção

S

Mostrar próxima

T

Mostrar anterior

U

Continuar como
antes
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Descrição
Exibe a imagem seguinte. Se a imagem excluída
era o último quadro, será exibida a imagem
anterior.
Mostra a imagem anterior. Se a imagem excluída
era o primeiro quadro, será exibida a imagem
seguinte.
Se o usuário estava rolando as imagens na ordem
da gravação, a próxima imagem será exibida como
descrito para Mostrar próxima. Se o usuário
estava rolando as imagens na ordem inversa, a
imagem anterior será exibida como descrito para
Mostrar anterior.

Rotação vertical
Botão G ➜ D menu de reprodução

Escolha se é para girar as imagens na orientação "vertical" (retrato) a
serem exibidas durante a reprodução. Note que, como a própria
câmera já está na orientação adequada durante o disparo, as
imagens não são giradas automaticamente durante a revisão de
imagens.
Opção

Ligado

Desligado

Descrição
As imagens na orientação "vertical" (retrato) são
automaticamente giradas para a exibição no monitor da
câmera. As fotografias tiradas com Desligado selecionado para
Rotação autom. imagem (0 121) serão exibidas na orientação
"horizontal" (paisagem).
As fotografias na orientação "vertical" (retrato) são exibidas na
orientação "horizontal" (paisagem).

Apresentação de imagens
Botão G ➜ D menu de reprodução

Crie uma apresentação de imagens das imagens na pasta de
reprodução atual (0 18). As imagens ocultas (0 19) não são
exibidas.
Opção
Iniciar
Tipo de imagem

Descrição
Iniciar a apresentação de imagens.
Escolha o tipo de imagem exibida entre Imagens
estáticas e vídeos, Somente imagens estáticas e
Somente vídeos.

Intervalo de exib.
Escolha por quanto tempo cada imagem será exibida.
do quadro
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Para iniciar a apresentação de imagens,
destaque Iniciar e pressione J. As
seguintes operações podem ser
executadas enquanto a apresentação de
imagens está em andamento:

Para

Pressionar

Pular para trás/
pular para a frente
Exibir informações
adicionais da
fotografia
Pausar

J

Aumentar/
diminuir o volume

X (T)/
W (S)

Sair para o menu
de reprodução
Sair para o modo
de reprodução

G

Sair para o modo
de disparo

K

Descrição
Pressione 4 para voltar ao quadro
anterior, 2 para pular para o quadro
seguinte.
Altere ou oculte a informação da
fotografia exibida (somente imagens
estáticas).
Pausar a apresentação de imagens.
Selecione Reiniciar para retomar.
Pressione X (T) durante a reprodução
de vídeo para aumentar o volume,
W (S) para diminuir.
Termina a apresentação de imagens e
volta para o menu de reprodução.
Termina a apresentação e sai para o
modo de reprodução.
Pressione o botão de liberação do
obturador até a metade para voltar para
o modo de disparo.

A caixa de diálogo mostrada à direita será
exibida quando a apresentação terminar.
Selecione Reiniciar para reiniciar ou Sair
para voltar para o menu de reprodução.
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Ordem de impressão DPOF
Botão G ➜ D menu de reprodução

Selecione imagens para imprimir com um serviço de impressão ou
impressora compatíveis com DPOF, e escolha o número de cópias
(0 179).
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C Menu de disparo de fotografia:
opções de disparo de fotografias
Para exibir o menu de disparo de fotografia, pressione G e
selecione a guia C (menu de disparo de fotografia).

Botão G

Opções do menu de disparo de fotografia
O menu de disparo de fotografia contém as seguintes opções:
Opção
Redefinir o menu de disparo de foto *
Pasta de armazenamento *
Nomenclatura de arquivos
Fun. atrib. ao cart. no Comp. 2
Qualidade de imagem
Tamanho da imagem
Área da imagem *
Compressão de JPEG
Gravação em NEF (RAW)
Balanço de brancos
Definir Picture Control
Gerenciar Picture Control *

0
31
31
34
35
36
37
37
38
38
39
40
41

Opção
Espaço de cor
D-Lighting Ativo
HDR (alto alcance dinâmico)
Controle de vinheta
Controle autom. de distorção
Red. de ruído em longa expo.
Red. de ruído em ISO alto
Config. de sensibilidade ISO
Modo de controle remoto (ML-L3) *
Múltiplas exposições *
Disparo com intervalômetro *

0
41
42
42
43
44
45
45
46
47
48
49

* Não incluída nas configurações salvas para U1 ou U2 (0 111).
Nota: dependendo das configurações da câmera, alguns itens poderão ficar
acinzentados e indisponíveis.
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Redefinir o menu de disparo de foto
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Selecione Sim opções para restaurar as opções do menu de disparo
de fotografia para os seus valores padrão (0 9).

Pasta de armazenamento
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Selecionar a pasta na qual serão armazenadas as imagens seguintes.

❚❚ Selecionar pastas pelo número da pasta

1 Escolha Selecionar pasta por número.
Destaque Selecionar pasta por número e pressione 2.

2 Escolha um número de pasta.
Pressione 4 ou 2 para destacar um dígito e pressione 1 ou 3
para alterar. Se uma pasta com o número selecionado já existir,
um ícone W, X ou Y será exibido à esquerda do número da
pasta:
• W : a pasta está vazia.
• X : a pasta está parcialmente cheia.
• Y : a pasta contém 999 imagens ou uma imagem com o
número 9999. Não é possível armazenar mais imagens nesta
pasta.
O cartão no qual a pasta está armazenada é indicado pelo ícone
do compartimento de cartão no canto superior direito da caixa
de diálogo "selecionar pasta por número". O cartão usado para
novas pastas depende da opção atualmente selecionada para
Fun. atrib. ao cart. no Comp. 2 (0 35).

Guia do menu 31

3 Salve as alterações e saia.
Pressione J para completar a operação e retornar para o menu
principal (para sair sem escolher a pasta de armazenamento,
pressione o botão G). Se uma pasta com o número
especificado ainda não existir, uma nova pasta será criada. As
fotografias subsequentes serão armazenadas na pasta
selecionada a não ser que ela já esteja cheia.

❚❚ Selecionar as pastas de uma lista

1 Escolha Selecionar pasta na lista.
Destaque Selecionar pasta na lista e
pressione 2.

2 Destaque uma pasta.
Pressione 1 ou 3 para destacar uma pasta.

3 Selecione a pasta destacada.
Pressione J para selecionar a pasta destacada e retornar para o
menu principal. As fotografias subsequentes serão armazenadas
na pasta selecionada.
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D Números de pasta e arquivo
Se a pasta atual tiver o número 999 e contiver 999 imagens ou uma imagem
com o número 9999, o botão de liberação do obturador será desabilitado e
não será possível tirar mais fotografias. Para continuar disparando, crie uma
pasta com um número menor do que 999, ou selecione uma pasta
existente com um número inferior a 999 e com menos de 999 imagens.
A Hora do início
Um tempo extra pode ser requerido para a câmera iniciar se o cartão de
memória contiver um número muito grande de arquivos ou pastas.
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Nomenclatura de arquivos
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

As fotografias são salvas usando nomes de arquivos consistindo de
"DSC_" ou, no caso de imagens que usem espaço de cores RGB
Adobe, "_DSC", seguido por um número de quatro dígitos e uma
extensão de três letras (ex., "DSC_0001.JPG"). A opção
Nomenclatura de arquivos é usada para selecionar três letras para
substituir a porção "DSC" do nome do arquivo.

A Digitação de texto
A caixa de diálogo à direita será exibida quando
Área do teclado
a entrada de texto for necessária. Use o seletor
múltiplo para destacar o caractere desejado na
área do teclado e pressione J para inserir o
caractere destacado na posição atual do cursor
(note que se um caractere for digitado quando
o campo estiver cheio, o último caractere no
campo será excluído). Para excluir o caractere
sob o cursor, pressione o botão O (Q). Para
mover o cursor para uma nova posição, segure Área de exibição de texto
o botão W (S) e pressione 4 ou 2. Para
completar a entrada e retornar ao menu anterior, pressione X (T). Para
sair sem completar a entrada de texto, pressione G.
A Extensões
As seguintes extensões são usadas: ".NEF" para imagens NEF (RAW), ".JPG"
para imagens JPEG, ".MOV" para vídeos e ".NDF" para dados de referência
da remoção de poeira. Em cada par de fotografias gravadas nas
configurações de qualidade da imagem NEF (RAW) + JPEG as imagens NEF
e JPEG têm os mesmos nomes de arquivo, mas diferentes extensões.
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Fun. atrib. ao cart. no Comp. 2
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Escolha a função atribuída ao cartão no compartimento 2 quando
dois cartões de memória estiverem inseridos na câmera.
Escolha entre Sobrecarga (o cartão no compartimento 2 apenas é
usado quando o cartão no compartimento 1 estiver cheio), Backup
(cada imagem é gravada duas vezes, uma vez no cartão no
compartimento 1 e outra vez no cartão no compartimento 2), e
RAW comp. 1 - JPEG comp. 2 (tal como para Backup, exceto que as
cópias NEF/RAW das fotografias gravadas nas configurações de
NEF/RAW + JPEG são gravadas apenas no cartão no compartimento
1 e as cópias JPEG apenas no cartão no compartimento 2).
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Qualidade de imagem
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Escolha um formato de arquivo e uma taxa de compressão
(qualidade de imagem).
Opção

Tipo de
arquivo

NEF (RAW)

NEF

JPEG fino

JPEG normal

JPEG

JPEG básico
NEF (RAW) +
JPEG fino
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG básico

NEF/
JPEG

Descrição
Os dados brutos do sensor de imagem são
salvos sem processamento adicional. As
configurações tais como o balanço de brancos e
contraste podem ser ajustadas depois de
fotografar.
Grava a imagem JPEG em uma taxa de
compressão de cerca de 1 : 4 (qualidade
excelente). *
Grava a imagem JPEG em uma taxa de
compressão de cerca de 1 : 8 (qualidade
normal). *
Grava a imagem JPEG em uma taxa de
compressão de cerca de 1 : 16 (qualidade
básica). *
Duas imagens são gravadas: uma imagem
NEF (RAW) e uma imagem JPEG com qualidade
excelente.
Duas imagens são gravadas: uma imagem
NEF (RAW) e uma imagem JPEG com qualidade
normal.
Duas imagens são gravadas: uma imagem
NEF (RAW) e uma imagem JPEG com qualidade
básica.

* Prioridade de tamanho selecionada para Compressão de JPEG.
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Tamanho da imagem
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

O tamanho da imagem é medido em pixels. Escolha entre
# Grande, $ Médio ou % Pequeno (observe que o tamanho da
imagem varia de acordo com a opção selecionada para Área da
imagem):
Área da imagem
DX (24×16)

1.3× (18×12)

Opção
Grande
Médio
Pequeno
Grande
Médio
Pequeno

Tamanho (pixels)
6000 × 4000
4496 × 3000
2992 × 2000
4800 × 3200
3600 × 2400
2400 × 1600

Tamanho da impressão (cm) *
50,8 × 33,9
38,1 × 25,4
25,3 × 16,9
40,6 × 27,1
30,5 × 20,3
20,3 × 13,5

* Tamanho aproximado quando impresso em 300 ppp. O tamanho da impressão em polegadas é igual
ao tamanho da imagem em pixels dividido pela resolução da impressora em pontos por polegada
(ppp; 1 polegada = aproximadamente 2,54 cm).

Área da imagem
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Escolha uma área da imagem entre DX (24×16) e 1.3× (18×12).
Opção

a

DX (24×16)

Z

1.3× (18×12)

Descrição
As imagens são gravadas usando uma área da
imagem de 23,5 × 15,6 mm (formato DX).
As imagens são gravadas usando uma área da
imagem de 18,8 mm × 12,5, produzindo um efeito de
telefoto sem necessidade de mudar de lentes. A
câmera também pode gravar mais imagens por
segundo durante o disparo contínuo.
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Compressão de JPEG
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Escolha um tipo de compressão para as imagens JPEG.

O

Opção
Prioridade de
tamanho

P

Qualidade ideal

Descrição
As imagens são compactadas para produzir um
tamanho de arquivo relativamente uniforme.
Qualidade de imagem ideal. O tamanho do arquivo
varia com a cena gravada.

Gravação em NEF (RAW)
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Escolha o tipo de compressão e a profundidade de bits para
imagens NEF (RAW).

❚❚ Tipo
Opção

N

O

Descrição
As imagens NEF são compactadas usando um
Compactado sem algoritmo reversível, reduzindo o tamanho do
perdas
arquivo em aproximadamente 20 a 40% sem
qualquer efeito sobre a qualidade de imagem.
As imagens NEF são compactadas usando um
algoritmo não reversível, reduzindo o tamanho do
Compactado
arquivo em aproximadamente 35 a 55% sem
qualquer efeito sobre a qualidade de imagem.

❚❚ Prof. de bits de NEF (RAW)
Opção

q

12 bits

r

14 bits
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Descrição
As imagens NEF (RAW) são gravadas com uma
profundidade de bits de 12 bits.
As imagens NEF (RAW) são gravadas com uma
profundidade de bits de 14 bits, produzindo
arquivos maiores do que aqueles com uma
profundidade de bits de 12 bits, mas aumentando os
dados de cor gravados.

Balanço de brancos
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Ajuste o balanço de brancos à fonte de luz.

v

J
I

H
N
G
M
K
L

Opção
Automático
Normal
Manter cores quent. ilum.

Descrição
O balanço de brancos é ajustado
automaticamente. Para obter melhores
resultados, use uma lente tipo G ou D. Se o
flash embutido ou opcional disparar, os
resultados são ajustados para flash.

Incandescente

Use sob iluminação incandescente.
Fluorescente
Use com:
Lâmpadas de vapor de sódio • Iluminação de vapor de sódio
(encontrada em recintos esportivos).
Fluorescente branca quente • Luzes fluorescentes brancas quentes.
Fluorescente branca
• Luzes fluorescentes brancas.
Fluorescente branca fria
• Luzes fluorescentes brancas frias.
Fluorescente branca luz do
• Luzes fluorescentes brancas luz do dia.
dia
Fluorescente luz do dia
• Luzes fluorescentes luz do dia.
Vap. de mercúrio de alta
• Fontes de luz com temperatura da cor alta
temp.
(p.ex. lâmpadas de vapor de mercúrio).
Luz solar direta
Use com assuntos iluminados por luz solar
direta.
Flash
Use com flash embutido ou flash opcional.
Nublado

Use na luz do dia sob céus nublados.

Sombra

Use na luz do dia com assuntos na sombra.
Escolher temperatura de cor Escolha a temperatura de cor na lista de
valores.
Pré-ajuste manual
Use o assunto, fonte de luz ou fotografia
existente como referência para balanço de
brancos.
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Definir Picture Control
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Escolha como serão processadas as novas fotos. Selecione de
acordo com o tipo de cena ou a sua intenção criativa.
Opção

Descrição
Processamento padrão para resultados equilibrados.
Recomendado para a maioria das situações.
Processamento mínimo para resultados naturais.
Escolha para fotografias que serão posteriormente
processadas ou retocadas.
As imagens são melhoradas para produzir um efeito
vívido de impressão fotográfica. Escolha esta opção
para fotografias que enfatizam as cores primárias.

Q

Padrão

R

Neutro

S

Vívido

T
e

Monocromático Tire fotografias monocromáticas.
Processa os retratos para obter uma pele com textura
Retrato
natural e uma sensação de suavidade.

f

Paisagem

q

Opaco
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Produz vibrantes paisagens e vistas de cidades.
Os detalhes são preservados sobre uma ampla faixa de
tons, desde realces até as sombras. Escolha para
fotografias que serão posteriormente muito
processadas ou retocadas.

Gerenciar Picture Control
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Crie Picture Controls personalizados.
Opção

Descrição
Crie um novo Picture Control personalizado baseado em
Salvar/editar um pré-ajuste existente ou Picture Control personalizado,
ou edite Picture Controls personalizados existentes.
Renomear
Renomeie um Picture Control selecionado.
Excluir
Exclua um Picture Control selecionado.
Copie Picture Controls de um cartão de memória para a
Carregar/salvar câmera, ou copie Picture Controls existentes da câmera
para o cartão.

Espaço de cor
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

O espaço de cor determina a gama de cores disponíveis para a
reprodução de cores. sRGB é recomendado para uso geral da
impressão e exibição. RGB Adobe, com sua mais ampla gama de
cores, para publicação profissional e impressão comercial.

A RGB Adobe
Para reprodução de cores de precisão, as imagens RGB Adobe requerem
aplicativos, telas e impressoras que suportem o gerenciamento de cores.
A Espaço de cor
ViewNX-i e Capture NX-D (0 169) selecionam automaticamente o espaço
de cor correto ao abrir fotografias criadas com esta câmera. Os resultados
não podem ser garantidos com software de terceiros.
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D-Lighting Ativo
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Preserve os detalhes em realces e sombras, criando fotografias com
contraste natural.
Opção
Automático
Extra-alto
Alto
Normal
Baixo
Desligado

Descrição
A câmera ajusta automaticamente o D-Lighting ativo de
acordo com as condições de disparo.
Escolha o nível do D-Lighting ativo.
D-Lighting ativo desligado.

HDR (alto alcance dinâmico)
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Usado com assuntos de alto contraste, o alto alcance dinâmico
(HDR) preserva detalhes nos realces e sombras ao combinar duas
fotos tiradas com diferentes exposições.
Opção
Modo HDR

Intensidade do
HDR
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Descrição
• 6 Ligado (série): tira uma série de fotografias HDR.
Selecione Desligado para retomar o disparo normal.
• Ligado (uma foto): tira uma fotografia HDR.
• Desligado: sai sem tirar fotografias HDR adicionais.
Escolha a intensidade do HDR. Se Automático for
selecionado, a câmera irá ajustar automaticamente a
intensidade do HDR de acordo com a cena.

Controle de vinheta
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

"Vinheta" é uma queda no brilho nas bordas de uma fotografia.
Controle de vinheta reduz a vinheta para as lentes tipos G, E e D
(excluídas as lentes PC). Seus efeitos variam de lente para lente e são
mais evidentes na abertura máxima. Escolha entre Alta, Normal,
Baixa e Desligada.

A Controle de vinheta
Dependendo da cena, das condições de disparo e do tipo de lente, as
imagens JPEG poderão exibir ruído (neblina) ou variações no brilho
periférico, enquanto os Picture Controls personalizados e os Picture
Controls pré-ajustados, que foram modificados a partir das configurações
padrão, poderão não produzir o efeito desejado. Tire fotos de teste e veja os
resultados no monitor. Controle de vinheta não se aplica aos vídeos,
exposições múltiplas (0 48), ou fotografias tiradas com as lentes que
suportam o formato FX.
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Controle autom. de distorção
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Selecione Ligado para reduzir a distorção de barril nas fotografias
tiradas com lentes grande angular e reduzir a distorção almofadada
nas fotografias tiradas com lentes longas (observe que as bordas da
área visível no visor podem ser cortadas na fotografia final e que o
tempo necessário para processar as fotografias, antes que a
gravação comece, pode aumentar). Esta opção não se aplica aos
vídeos e está disponível somente com lentes tipo G, E e D (lentes PC,
olho de peixe e algumas outras lentes excluídas). Os resultados não
são garantidos com outras lentes.

A Retoque: controle de distorção
Para informações sobre como criar cópias de fotografias existentes com a
distorção de barril e distorção almofadada reduzidas, veja a página 154.
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Red. de ruído em longa expo. (redução de ruído em longa
exposição)
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Se estiver selecionado Ligado, as
fotografias tiradas em velocidades do
obturador inferiores a 1 s serão
processadas para reduzir o ruído (pontos
brilhantes ou neblina). O tempo
necessário para processar praticamente
dobra. Durante o processamento,
"l m" piscará nas exibições de
velocidade do obturador/abertura e não
será possível tirar fotografias (se a câmera for desligada antes que o
processamento esteja completo, a imagem será salva mas a redução
de ruído não será executada). No modo de obturação contínua, a
velocidade de captura de quadros diminuirá e, enquanto as
fotografias estiverem sendo processadas, a capacidade do buffer de
memória será reduzida.

Red. de ruído em ISO alto
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

As fotografias tiradas em altas sensibilidades ISO podem ser
processadas para reduzir o "ruído".
Opção
Alto
Normal
Baixo
Desligado

Descrição
Reduza o ruído (pixels claros com espaçamento aleatório),
particularmente em fotografias tiradas com sensibilidades ISO
elevadas. Escolha a quantidade de redução de ruído efetuada
entre Alto, Normal e Baixo.
A redução de ruído é executada só quando necessária e nunca
em uma quantidade mais elevada do que quando Baixo for
selecionada.
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Config. de sensibilidade ISO
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Ajuste as configurações de sensibilidade ISO para fotografias.
Opção

Descrição
Ajuste a sensibilidade ISO. Escolha Automático para o
ajuste da sensibilidade automático ou selecione de valores
entre ISO 100 e 25 600. As configurações de PB1 alto
(equivalente a ISO 51 200) e PB2 alto (equivalente a
Sensibilidade ISO ISO 102 400) também estão disponíveis nos modos P, S, A e
M, mas note que as fotografias tiradas com qualquer ajuste
são gravadas em monocromático usando as opções
selecionadas para Definir Picture Control >
Monocromático no menu de disparo de fotografia.
A escolha de Ligado estende a faixa de configurações que
podem ser selecionadas usando o botão W (S) e o disco
Acesso disco
de comando principal para incluir PB1 alto e PB2 alto. Note
comando ISO alto
que PB1 alto e PB2 alto estão disponíveis somente nos
modos P, S, A e M.
Se Ligado for selecionado, a câmera ajustará
automaticamente a sensibilidade ISO quando não for
possível obter a exposição ideal com o valor selecionado
para Sensibilidade ISO (o controle automático de
sensibilidade ISO também se aplica quando o flash for
Ctrl. auto. de
usado). Você pode escolher a sensibilidade máxima para
sensib. ISO
evitar que a sensibilidade ISO seja levantada muito alto, e a
velocidade do obturador abaixo da qual o controle
automático de sensibilidade ISO irá intervir para evitar
subexposição nos modos P e A (a velocidade mínima do
obturador. Escolha valores entre 1/4000 s e 30 s).
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Modo de controle remoto (ML-L3)
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Escolha como a câmera se comporta quando usada com um
controle remoto ML-L3 (0 187).

%
$
&
7

Opção
Controle remoto
com retardo
Cont. rem. de
resposta rápida

Descrição
O obturador é disparado 2 s depois de o botão de
liberação do obturador ML-L3 ser pressionado.
O obturador é disparado quando o botão de liberação
do obturador ML-L3 for pressionado.
Pressione botão de liberação do obturador ML-L3
uma vez para levantar o espelho, novamente para
Espelho
disparar o obturador e tirar a fotografia. Evita o
suspenso remoto
desfoque causado pelo movimento da câmera
quando o espelho for levantado.
Desligado

O obturador não pode ser disparado usando o ML-L3.
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Múltiplas exposições
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Grave duas ou três exposições NEF (RAW) como uma única
fotografia.
Opção

Descrição
• 6 Ligado (série): tire uma série de múltiplas exposições.
Modo de
Selecione Desligado para retomar o disparo normal.
exposição
• Ligado (uma foto): tirar múltiplas exposições.
múltipla
• Desligado: sair sem criar múltiplas exposições adicionais.
Escolher o número de exposições que serão combinadas
Número de fotos
para formar uma única fotografia.
Se Ligado for selecionado, o ganho será ajustado de
acordo com número de exposições efetivamente gravadas
Ganho
(o ganho para cada exposição é ajustado para 1/2 para 2
automático
exposições, 1/3 para 3 exposições). Escolha Desligado para
desabilitar o ganho automático.
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Disparo com intervalômetro
Botão G ➜ C menu de disparo de fotografia

Tire fotografias no intervalo selecionado até que o número de fotos
especificado tenha sido gravado. Selecione um modo de obturação
diferente de temporizador automático (E) e MUP ao utilizar o
intervalômetro.
Opção

Descrição
Inicie o disparo com intervalômetro, seja após 3 s (Agora
selecionado para Opções de início) ou em uma data e
Iniciar
hora (Escolher dia e hora de início). O disparo irá
continuar no intervalo selecionado até que todas as fotos
tenham sido tiradas.
Escolha uma opção inicial. Para iniciar o disparo
imediatamente, selecione Agora. Para iniciar o disparo
Opções de início
numa data e hora escolhidas, selecione Escolher dia e
hora de início.
Escolha o intervalo (horas, minutos e segundos) entre os
Intervalo
disparos.
Nº de intervalos × Escolha o número de intervalos e o número de fotos por
fotos/intervalo intervalo.
Selecionar Ligado permite que a câmera ajuste a
exposição para coincidir o disparo anterior em modos
Suavidade da
diferentes de M (note que suavidade da exposição apenas
exposição
entra em vigor no modo M se o controle automático de
sensibilidade ISO estiver ligado).
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1 Menu de disparo de vídeo:
opções de disparo de vídeo
Para exibir o menu de disparo de vídeo, pressione G e selecione a
guia 1 (menu de disparo de vídeo).

Botão G

Opções do menu de disparo de vídeo
O menu de disparo de vídeo contém as seguintes opções:
Opção
Redef. o menu de disparo de vídeo *
Nomenclatura de arquivos
Destino
Tam. qd./veloc. grav. qds.
Qualidade de vídeo
Sensibilidade do microfone
Resposta da frequência
Redução ruído do vento

0
51
51
51
52
53
53
54
54

Opção
Área da imagem *
Balanço de brancos
Definir Picture Control
Gerenciar Picture Control *
Red. de ruído em ISO alto
Configurações ISO para vídeos
Fotografias em intervalos *

0
54
55
55
55
55
56
57

* Não incluída nas configurações salvas para U1 ou U2 (0 111).
Nota: dependendo das configurações da câmera, alguns itens poderão ficar
acinzentados e indisponíveis.
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Redef. o menu de disparo de vídeo
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Selecione Sim para restaurar as opções do menu de disparo de
vídeo para os seus valores padrão (0 11).

Nomenclatura de arquivos
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Escolha o prefixo de três letras usado na nomenclatura dos arquivos
de imagens nos quais os vídeos são armazenados. O prefixo padrão
é "DSC" (0 34).

Destino
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Escolha o compartimento onde os vídeos
serão gravados. O menu mostra o tempo
disponível em cada cartão. A gravação
termina automaticamente quando não
restar mais tempo.
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Tam. qd./veloc. grav. qds.
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Selecione Tam. qd./veloc. grav. qds. para selecionar o tamanho do
quadro (em pixels) e velocidade de captura de quadros. Uma estrela
("★") será exibida quando uma opção de alta qualidade for
selecionada para Qualidade de vídeo (0 53).
Opção

Tamanho do quadro (pixels)

Velocidade de captura de
quadros *

v/y
w/z
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5

1920 × 1080

60p

1920 × 1080

50p

1920 × 1080

30p

1920 × 1080

25p

1920 × 1080

24p

1280 × 720

60p

1280 × 720

50p

* Valores listados. As velocidades reais de gravação de quadros para 60p, 50p, 30p, 25p e 24p são
respectivamente 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 qps.

A Tam. qd./veloc. grav. qds.
As configurações de 1920×1080; 60p e 1920×1080; 50p não estão
disponíveis para Tam. qd./veloc. grav. qds. quando DX (24×16) for
selecionada para Área da imagem no menu de disparo do vídeo (0 54).
Estas configurações podem ser acessadas através da configuração Área da
imagem para 1.3× (18×12). Escolher DX (24×16) para Área da imagem
quando uma dessas opções estiver em vigor redefine Tam. qd./veloc.
grav. qds. para 1920×1080; 30p (se 1920×1080; 60p estiver selecionado)
ou para 1920×1080; 25p (se 1920×1080; 50p estiver selecionado).
O tamanho e a velocidade de captura dos quadros afetam a distribuição e a
quantidade de ruído (pixels claros com espaçamento aleatório, neblina ou
pontos brilhantes). Além disso, os vídeos gravados com o mesmo tamanho
do quadro mas com diferentes áreas de imagem podem não ter a mesma
resolução.
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Qualidade de vídeo
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Escolha entre Alta qualidade e Normal.

Sensibilidade do microfone
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Ligue ou desligue o microfone embutido ou o microfone estéreo
opcional (0 188) ou ajuste a sensibilidade do microfone. Escolha
Sensibilidade automática para ajustar automaticamente a
sensibilidade, Microfone desligado para desligar a gravação de
som. Para selecionar manualmente a sensibilidade do microfone,
selecione Sensibilidade manual e escolha uma sensibilidade.

A Ícone 2
2 é exibido durante a reprodução se o vídeo foi
gravado sem som.
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Resposta da frequência
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Se K Longo alcance for selecionado, o microfone embutido e os
microfones estéreo opcionais (0 188) responderão a uma larga
gama de frequências, desde música até o trepidar frenético de uma
rua da cidade. Escolha L Alcance vocal para realçar vozes
humanas.

Redução ruído do vento
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Selecione Ligado para habilitar o filtro de graves do microfone
embutido (microfones estéreo opcionais não são afetados),
reduzindo o ruído produzido pelo vento soprando no microfone
(note que os outros sons poderão também ser afetados). A redução
de ruído do vento para os microfones estéreo pode ser habilitada ou
desabilitada usando os controles do microfone.

Área da imagem
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Escolha a área da imagem (0 37).
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Balanço de brancos
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Escolha o balanço de brancos para vídeos
(0 39). Selecione Igual às config. de foto
para usar a opção atualmente selecionada
para fotografias.

Definir Picture Control
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Escolha um Picture Control para vídeos
(0 40). Selecione Igual às config. de foto
para usar a opção atualmente selecionada
para fotografias.

Gerenciar Picture Control
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Crie Picture Controls personalizados (0 41).

Red. de ruído em ISO alto
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Reduza o "ruído" (pixels claros com espaçamento aleatório) nos
vídeos gravados em sensibilidades ISO elevadas (0 45).
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Configurações ISO para vídeos
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

Ajuste as seguintes configurações de sensibilidade ISO:
• Sensibilidade ISO (modo M): escolha a sensibilidade ISO para o modo M
a partir de valores entre ISO 100 e 25 600. O controle automático
de sensibilidade ISO é usado em outros modos de disparo.
• Controle auto. ISO (modo M): selecione Ligado para controle
automático de sensibilidade ISO no modo M, Desligado para usar
o valor selecionado para Sensibilidade ISO (modo M).
• Sensibilidade máxima: escolha o limite superior para controle
automático de sensibilidade ISO a partir de valores entre ISO 200 e
25 600. Controle automático de sensibilidade ISO é usado em
modos P, S, e A e quando Ligado for selecionado para Controle
auto. ISO (modo M) em modo de exposição M.

A Ctrl. auto. de sensib. ISO
Em sensibilidades ISO altas, a câmera poderá ter dificuldade em focar e o
ruído (pixels claros com espaçamento aleatório, neblina ou linhas) pode
aumentar. Isto poderá ser evitado escolhendo um valor mais baixo para
Configurações ISO para vídeos > Sensibilidade máxima.
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Fotografias em intervalos
Botão G ➜ 1 menu de disparo de vídeo

A câmera tira automaticamente fotografias em intervalos
selecionados para criar um vídeo temporizado silencioso no
tamanho e velocidade de captura de quadros e área de imagem
atualmente selecionados no menu de disparo de vídeo.
Opção

Descrição
Inicie a fotografia em intervalos. A fotografia é iniciada após
Iniciar
cerca de 3 s e continua no intervalo selecionado durante o
tempo de disparo selecionado.
Intervalo
Escolha o intervalo entre capturas em minutos e segundos.
Tempo de disparo Escolha a hora do disparo (horas e minutos).
Selecionar Ligado atenua as mudanças abruptas da
Suavidade da exposição em modos diferentes de M (note que suavidade
da exposição apenas entra em vigor no modo M se o
exposição
controle automático de sensibilidade ISO estiver ligado).
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A Configurações personalizadas:
ajuste de precisão das configurações da câmera
Para exibir o menu de configurações personalizadas, pressione G
e selecione a guia A (menu de configurações personalizadas).

Botão G

As configurações personalizadas são
usadas para personalizar as
configurações da câmera de acordo
com as preferências individuais.
Menu principal

Redefinir config. personalizadas (0 62)
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Grupos de configuração

Configurações personalizadas
As seguintes configurações personalizadas estão disponíveis:

a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b
b1
b2
b3
b4
b5
c
c1
c2
c3
c4
c5

Configuração personalizada
Redefinir config. personalizadas
Foco automático
Seleção de priorid. de AF-C
Seleção de priorid. de AF-S
Rastream. foco c/trava ativa
Ativação de AF
Exibição do ponto de foco
Ponto de foco abrangente
Número de pontos de foco
Armazenar pontos por orient.
Ilumin. aux. AF embutido
Fotometria/exposição
Valor pt. sensibilidade ISO
Pts. EV do ctrl. de exposição
Compens. de expo. simplif.
Área de ponderação central
Exp. ideal de ajuste fino
Temporizadores/Trava de AE
Botão liberação do obt. AE-L
Temporizador standby
Temporizador automático
Temp. p/ deslig. do monitor
Duração do sinal remoto (ML-L3)

0
62
62
63
64
65
65
66
66
67
68
69
69
70
71
71
72
72
72
73
73
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d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

Configuração personalizada
Disparo/exibição
Bipe
Baixa velocidade contínua
Máx. de disparos contínuos
Modo de retardo de exposição
Aviso de flash
Seq. de número de arquivos
Exibição em grade no visor
ISO simplificado
Exibição de informações
Iluminação do LCD
Tipo de bateria MB-D15
Ordem da bateria
Bracketing/flash
Veloc. de sincron. do flash
Veloc. de obturador do flash
Ctrl. de flash p/ flash emb.
Comp. exposição para flash
Flash de modelação
Conj. de bracketing auto.
Ordem de bracketing
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0
74
75
75
75
75
76
77
77
78
78
79
80
81
82
83
89
89
90
90

f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g
g1
g2
g3
g4

Configuração personalizada
Controles
Botão OK
Atribuir o botão Fn
Atribuir o botão de previsão
Atribuir o botão AE-L/AF-L
Pers. discos de comando
Bt. de disp. p/ usar o disco
Liberar trava sem cartão
Inverter indicadores
Atribuir botão gravação de vídeo
Atribuir o botão MB-D15 4
Atribuir botão Fn remoto (WR)
Vídeo
Atribuir o botão Fn
Atribuir o botão de previsão
Atribuir o botão AE-L/AF-L
Atribuir botão do obturador

0
91
92
97
97
99
101
102
102
103
104
105
107
108
108
109

Nota: dependendo das configurações da câmera, alguns itens poderão ficar
acinzentados e indisponíveis. Se as configurações foram modificadas dos
valores padrão (0 12), um asterisco será exibido junto das configurações
alteradas no segundo nível do menu de configurações personalizadas.
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Redefinir config. personalizadas
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Selecione Sim para restaurar as configurações personalizadas para
seus valores padrão (0 12).

a: Foco automático
a1: Seleção de priorid. de AF-C
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Quando AF-C estiver selecionado para a fotografia pelo visor, esta
opção controla se as fotografias podem ser tiradas sempre que o
botão de liberação do obturador for pressionado (prioridade ao
disparo) ou apenas quando a câmera estiver focada (prioridade à
focagem).
Opção

G

Disparo

F

Foco

Descrição
As fotografias podem ser tiradas sempre que o botão de
liberação do obturador for pressionado.
Só podem ser tiradas fotografias quando o indicador de
imagem em foco (I) for exibido.

Independentemente da opção selecionada, o foco não será travado
quando AF-C for selecionado para o modo de foco automático. A
câmera irá continuar a ajustar o foco até que o obturador seja
liberado.

62 Guia do menu

a2: Seleção de priorid. de AF-S
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Quando AF-S estiver selecionado para fotografia pelo visor, esta
opção controla se as fotografias podem ser tiradas apenas quando a
câmera estiver em foco (prioridade de foco) ou sempre que o botão
de liberação do obturador for pressionado (prioridade de disparo).
Opção

G

Disparo

F

Foco

Descrição
As fotografias podem ser tiradas sempre que o botão de
liberação do obturador for pressionado.
Só podem ser tiradas fotografias quando o indicador de
imagem em foco (I) for exibido.

Independentemente da opção selecionada, se o indicador de
imagem em foco (I) for exibido quando AF-S for selecionado para
modo de foco automático, o foco trava enquanto o botão de
liberação do obturador for pressionado até a metade. A trava de
foco continua até que o obturador seja disparado.
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a3: Rastream. foco c/trava ativa
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Esta opção controla como o foco automático se ajusta a grandes
alterações repentinas na distância até o assunto quando AF-C estiver
selecionado ou o foco automático de servo contínuo estiver
selecionado quando a câmera estiver no modo AF-A para fotografia
pelo visor.
Opção

C

5 (Longo)

(

4

D

3 (Normal)

)

2

E

1 (Curto)

Desligado
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Descrição
Quando a distância até o assunto mudar abruptamente, a
câmera espera o período especificado antes de ajustar a
distância até o assunto. Isto evita que a câmera foque
novamente quando o assunto ficar brevemente oculto
por objetos que passem dentro do enquadramento. Note
que 2, 1 (Curto) e Desligado são equivalentes a
3 (Normal) quando o acompanhamento em 3D ou AF
com área automática estiver selecionado para AF modo
área.
A câmera ajusta imediatamente o foco quando mudar a
distância até o assunto. Use quando fotografar uma série
de assuntos em distâncias variadas em sucessão rápida.

a4: Ativação de AF
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha se a câmera foca quando o botão de liberação do obturador
for pressionado até a metade. Se Somente Ligar AF for
selecionado, a câmera não focará quando o botão de liberação do
obturador for pressionado até a metade. Foque usando um botão a
que tiver sido atribuída a função Ligar AF no menu de configurações
personalizadas (0 92, 97, 104, 107).

a5: Exibição do ponto de foco
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha entre as seguintes opções de exibição de pontos de foco.
Opção

Descrição
Escolha se o ponto de foco ativo é destacado em vermelho no
visor.
• Automático: o ponto de foco selecionado é automaticamente
destacado como necessário para estabelecer contraste com
Iluminação de o fundo.
ponto de foco • Ligado: o ponto de foco selecionado é sempre destacado,
independentemente do brilho do fundo. Dependendo do
brilho do fundo, o ponto de foco selecionado pode ser difícil
de se ver.
• Desligado: o ponto de foco selecionado não é destacado.
Escolha Ligado para exibir o ponto de foco ativo no modo de
Modo de foco
foco manual, Desligado para exibir o ponto de foco apenas
manual
durante a sua seleção.
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a6: Ponto de foco abrangente
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha se a seleção do ponto de foco "dá a volta" de uma borda do
visor à outra.
Opção

Descrição
A seleção do ponto de foco "dá a
volta" de cima para baixo, de baixo
para cima, da direita para a
esquerda e da esquerda para a
Abranger
direita, de modo que, por exemplo, pressionar 2 quando um
ponto de foco na borda direita do visor estiver destacado (q)
seleciona o ponto de foco correspondente na borda esquerda
do visor (w).
A exibição do ponto de foco é delimitada pelos pontos de
foco mais para fora de modo que, por exemplo, pressionar 2
Não abranger
quando um ponto de foco na borda direita da tela for
selecionado não tem efeito.

a7: Número de pontos de foco
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha o número de pontos de foco disponíveis para a seleção
manual do ponto de foco.
Opção

B

51 pontos

A

11 pontos
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Descrição
Escolha entre os 51 pontos de foco
mostrados à direita.
Escolha entre os 11 pontos de foco
mostrados à direita. Use-o para a
seleção rápida do ponto de foco.

a8: Armazenar pontos por orient.
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha se podem ser selecionados pontos de foco separados para
orientação "larga" (paisagem), para orientação "vertical" (retrato)
com a câmera girada 90° para a direita e para a orientação "vertical"
com a câmera girada 90° para a esquerda.
Selecione Não para usar o mesmo ponto de foco
independentemente da orientação da câmera.

Câmera girada em 90°
para a esquerda

Orientação paisagem
(horizontal)

Câmera girada em 90°
para a direita

Pressione Sim para habilitar a seleção de ponto de foco separado.

Câmera girada em 90°
para a esquerda

Orientação paisagem
(horizontal)

Câmera girada em 90°
para a direita
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a9: Ilumin. aux. AF embutido
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha se o iluminador auxiliar de AF
embutido acende para auxiliar a operação
de foco quando a iluminação for ruim.

Opção

Ligado

Desligado

Descrição
O iluminador auxiliar de AF acende quando a iluminação for
baixa (apenas para fotografia pelo visor). O iluminador auxiliar
de AF está disponível apenas quando as seguintes condições
forem atendidas:
1. AF-S é selecionado para modo de foco automático ou foco
automático de servo único é selecionado quando a câmera
estiver no modo AF-A.
2. AF com área automática está escolhido para AF modo área,
ou uma opção diferente de AF com área automática será
escolhida e o ponto de foco do centro é selecionado.
O iluminador auxiliar de AF não acende para auxiliar a
operação de foco. A câmera pode não conseguir focar usando
o foco automático quando a iluminação for baixa.

A Iluminador auxiliar de AF
O iluminador auxiliar de AF tem um alcance de cerca de 0,5 a 3,0 m. Quando
usar o iluminador, remova o parassol da lente.
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b: Fotometria/exposição
b1: Valor pt. sensibilidade ISO
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Selecione os aumentos usados quando fizer ajustes na sensibilidade
ISO. Se possível, a configuração da sensibilidade ISO atual será
mantida quando o valor do passo for alterado. Se a configuração
atual não estiver disponível no novo valor do passo, a sensibilidade
ISO será arredondada para a configuração disponível mais próxima.

b2: Pts. EV do ctrl. de exposição
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Selecione os aumentos usados quando fizer ajustes na velocidade
do obturador, abertura, exposição e compensação do flash e
bracketing.
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b3: Compens. de expo. simplif.
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Esta opção controla se o botão E é necessário para definir a
compensação de exposição. Se Ligado (Redefinição auto.) ou
Ligado estiver selecionado, o 0 no centro da tela de exposição irá
piscar mesmo quando a compensação de exposição estiver definida
para ±0.
Opção
Ligado
(Redefinição
auto.)

Ligado

Desligado

Descrição
Compensação de exposição é definida girando um dos
discos de comando (veja nota abaixo). A configuração
usando o disco de comando é redefinida quando a câmera
desligar ou o temporizador standby terminar (as
configurações de compensação de exposição usando o
botão E não são redefinidas).
Como acima, exceto que o valor de compensação de
exposição selecionado usando o disco de comando não é
redefinido quando a câmera se desligar ou o temporizador
standby terminar.
Compensação de exposição é definida pressionando o
botão E e girando o disco de comando principal.

A Alterar principal/sub
O disco usado para ajustar a compensação de exposição quando Ligado
(Redefinição auto.) ou Ligado for selecionado para configuração
personalizada b3 (Compens. de expo. simplif.) depende da opção
selecionada para configuração personalizada f5 (Pers. discos de
comando) > Alterar principal/sub (0 99).

Modo

P
S
A
M

Pers. discos de comando > Alterar principal/sub
Desligado
Ligado
Disco de subcomando
Disco de subcomando
Disco de subcomando
Disco de comando principal
Disco de comando principal
Disco de subcomando
N/D
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A ISO simplificado
Configuração personalizada b3 (Compens. de expo. simplif.) não pode ser
usada com a configuração personalizada d8 (ISO simplificado, 0 77). Os
ajustes em qualquer destes itens redefinem o item restante. Uma
mensagem é exibida quando o item for redefinido.

b4: Área de ponderação central
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha o tamanho da área a que é dado um peso máximo em
fotometria de ponderação central. Se uma lente sem CPU estiver
acoplada, o tamanho da área é fixado em 8 mm.

b5: Exp. ideal de ajuste fino
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Use esta opção para ajuste fino do valor da exposição selecionada
pela câmera. A exposição pode ter ajuste fino separadamente para
cada método de fotometria de +1 a –1 EV em passos de 1/6 EV.

D Exposição com ajuste fino
A exposição com ajuste fino não é afetada pela redefinição com dois
botões. Note que, como o ícone (E) de compensação de exposição não é
exibido, a única forma de determinar o quanto a exposição foi alterada é
ver a quantidade no menu de ajuste fino.
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c: Temporizadores/Trava de AE
c1: Botão liberação do obt. AE-L
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Se Ligado for selecionado, a exposição será travada quando o botão
de liberação do obturador for pressionado até a metade.

c2: Temporizador standby
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha durante quanto tempo a câmera continua a medir a
exposição quando não forem executadas operações. Os indicadores
de velocidade do obturador e exibição da abertura no painel de
controle e visor desligarão automaticamente quando o
temporizador standby expirar.
Escolha tempos mais curtos do temporizador standby para maior
vida útil da bateria.

c3: Temporizador automático
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha o tempo de retardo de disparo do obturador, o número de
fotos tiradas e o intervalo entre capturas no modo temporizador
automático.
• Temp. de ret. do temp. auto.: escolha a duração do retardo de liberação
do obturador.
• Número de fotos: pressione 1 e 3 para escolher o número de fotos
tiradas cada vez que o botão de liberação do obturador for
pressionado.
• Intervalo entre capturas: escolha o intervalo entre capturas quando o
Número de fotos for maior do que 1.
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c4: Temp. p/ deslig. do monitor
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha quanto tempo o monitor permanece ligado quando não
forem realizadas operações durante a reprodução (Reprodução;
padrão é 10 s) e a revisão de imagem (Revisão de imagens; padrão
é 4 s), quando os menus (Menus; padrão é 1 minuto) ou as
informações (Exibição de informações; padrão é 10 s) são exibidos,
ou durante a exibição ao vivo (Exibição ao vivo; padrão é 10
minutos). Escolha um tempo mais curto para desligar o monitor
para maior vida útil da bateria.

c5: Duração do sinal remoto (ML-L3)
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha quanto tempo a câmera permanecerá em espera no modo
de obturação remoto (0 47). Se não forem executadas operações
durante o período selecionado, o disparo remoto terminará e
Desligado será automaticamente selecionado para Modo de
controle remoto (ML-L3) no menu de disparo de fotografia.
Escolha tempos mais curtos para maior vida útil da bateria.
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d: Disparo/exibição
d1: Bipe
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha o timbre e o volume do bipe que soa quando a câmera focar
usando o AF de servo único (AF-S ou quando o AF de servo único for
selecionado para AF-A), quando o foco travar durante a fotografia de
exibição ao vivo, enquanto o temporizador de disparo estiver em
contagem regressiva em modos de obturação de temporizador
automático ou de disparo de controle remoto com retardo (0 47),
quando uma fotografia é tirada em controle remoto de resposta
rápida ou em modo de espelho suspenso remoto (0 47), quando
fotografias em intervalos terminarem (0 57), ou se você tentar tirar
uma fotografia quando o cartão de memória estiver bloqueado.
• Volume: escolha 3 (alto), 2 (médio), 1
(baixo) ou Desligado (mudo). Quando
uma opção diferente de Desligado for
selecionada, c aparecerá na exibição de
informações.
• Timbre: escolha Alto ou Baixo.

D Bipe
Note que, independentemente da opção selecionada, um bipe não soará
quando a câmera focar se:
• a câmera estiver em modo de obturação com som reduzido (modo Q), ou
• o seletor de exibição ao vivo girado para 1 em exibição ao vivo.
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d2: Baixa velocidade contínua
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a velocidade máxima de avanço do quadro em modo
CL (baixa velocidade contínua). Note que a velocidade máxima de
captura de quadros em exibição ao vivo não ultrapassará 3,7 qps
mesmo quando valores de 4 qps ou superiores forem selecionados.

d3: Máx. de disparos contínuos
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

O número máximo de fotos que podem ser tiradas em uma única
sequência no modo contínuo pode ser definido para qualquer valor
entre 1 e 100. Note que esta definição não tem efeito nas
velocidades do obturador de 4 s ou mais lentas.

A Buffer de memória
Independentemente da opção selecionada para a configuração
personalizada d3, os disparos serão mais lentos quando o buffer de
memória ficar cheio (tAA). O número de fotos que podem ser armazenadas
no buffer varia de acordo com a qualidade de imagem e outros fatores.

d4: Modo de retardo de exposição
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Nas situações em que o menor movimento de câmera pode
desfocar as imagens, selecione 1 s, 2 s, ou 3 s para retardar o disparo
do obturador até aproximadamente um, dois ou três segundos após
o espelho ser levantado.

d5: Aviso de flash
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Se Ligado for selecionado, o indicador de flash pronto (M) irá piscar
no visor se o flash for necessário para assegurar uma exposição
ideal.
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d6: Seq. de número de arquivos
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Quando uma fotografia for tirada, a câmera nomeia o arquivo
adicionando 1 ao último número de arquivo usado. Esta opção
controla se a numeração dos arquivos continua a partir do último
número utilizado quando for criada uma pasta nova, quando o
cartão de memória for formatado ou quando for introduzido um
novo cartão de memória na câmera.
Opção

Descrição
Quando uma nova pasta for criada, o cartão de memória for
formatado ou um novo cartão de memória for inserido na câmera,
a numeração dos arquivos continua a partir do último número
usado ou a partir do maior número de arquivo na pasta atual, o
Ligado
que for mais alto. Se uma fotografia for tirada quando a pasta atual
contiver uma fotografia com o número 9999, uma nova pasta será
criada automaticamente e a numeração dos arquivos começará
novamente a partir de 0001.
A numeração do arquivo é redefinida para 0001 quando for criada
uma nova pasta, o cartão de memória for formatado ou for
Desligado introduzido um novo cartão de memória na câmera. Observe que
uma nova pasta será criada automaticamente se uma fotografia
for tirada quando a pasta atual contiver 999 fotografias.
Como para Ligado, exceto que para a próxima fotografia tirada
será atribuído um número de arquivo adicionando um ao maior
Redefinir
número de arquivo na pasta atual. Se a pasta estiver vazia, a
numeração do arquivo será redefinida para 0001.

D Seq. de número de arquivos
Se a pasta atual tiver o número 999 e contiver 999 fotografias ou uma
fotografia com o número 9999, o botão de liberação do obturador será
desabilitado e não será possível tirar mais fotografias. Escolha Redefinir
para a configuração personalizada d6 (Seq. de número de arquivos) e, em
seguida, formate o cartão de memória atual ou introduza um novo cartão
de memória.
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d7: Exibição em grade no visor
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha Ligado para exibir as linhas da grade no visor para servir de
referência ao compor fotografias usando a área da imagem formato
DX (0 37).

d8: ISO simplificado
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Se Ligado for selecionado, a sensibilidade ISO pode ser definida em
modos P e S girando o disco de subcomando ou no modo A girando
o disco de comando principal. Selecione Desligado para definir
sensibilidade ISO pressionando o botão W (S) e girando o disco
de comando principal.
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d9: Exibição de informações
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Se Automático (v) for selecionado, a cor das letras na exibição de
informações mudará automaticamente de preta para branca ou de
branca para preta para manter o contraste com o fundo. Para usar
sempre a mesma cor nas letras, selecione Manual e escolha Escuro
sobre claro (w; letras pretas) ou Claro sobre escuro (x; letras
brancas).

Escuro sobre claro

Claro sobre escuro

d10: Iluminação do LCD
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Se Desligado for selecionado, a luz de fundo do painel de controle
(iluminador LCD) apenas acenderá enquanto a chave liga/desliga
for girada na direção D. Se Ligado for selecionado, o painel de
controle será iluminado sempre que o temporizador standby estiver
ativo (0 72). Selecione Desligado para aumentar a vida útil da
bateria.
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d11: Tipo de bateria MB-D15
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Para assegurar que a câmera funcione como esperado, quando o
pacote opcional de baterias MB-D15 for usado com pilhas AA,
coincida a opção selecionada neste menu com o tipo de baterias
inseridas no pacote de bateria. Não há necessidade de ajustar esta
opção quando usar as baterias EN-EL15.
Opção

1
2
3

Descrição

LR6 (AA alcalina)

Selecione quando usar pilhas AA LR6 alcalinas.

HR6 (AA Ni-MH)

Selecione quando usar pilhas AA Ni-MH HR6.

FR6 (AA de lítio)

Selecione quando usar pilhas de lítio AA FR6.

A Usar pilhas AA
A capacidade das pilhas AA cai drasticamente em temperaturas abaixo de
20 °C e varia com as condições da marca e de armazenagem. Em alguns
casos as pilhas podem deixar de funcionar antes de sua data de validade.
Algumas pilhas AA não podem ser usadas. Devido às suas características de
desempenho e capacidade limitada, as pilhas alcalinas têm menos
capacidade do que outros tipos e apenas devem ser usadas se não houver
outra alternativa e somente em temperaturas mais quentes. A câmera
mostra o nível das pilhas AA da seguinte forma:
Painel de controle

L
H
H

Visor
—

Descrição
Baterias completamente carregadas.

d
d

Bateria fraca. Prepare baterias novas.

(pisca)

(pisca)

Disparo do obturador desabilitado.
Substitua as baterias.
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d12: Ordem da bateria
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha se a bateria na câmera ou as baterias no pacote de bateria
são usadas primeiro quando um pacote opcional de bateria MB-D15
for instalado. Note que se o MB-D15 for alimentado por um
adaptador AC e um conector de alimentação opcionais, o adaptador
AC será usado independentemente da opção selecionada.

A Pacote de bateria MB-D15
O MB-D15 aceita uma bateria recarregável de Li-ion EN-EL15 ou seis pilhas
AA alcalinas, Ni-MH, ou lítio (uma EN-EL15 é fornecida com a câmera. As
pilhas AA estão disponíveis separadamente).
A exibição de informações mostra o tipo de
bateria inserida no MB-D15 como segue:
Exibição do tipo de
bateria MB-D15

Tipo de bateria

$

Bateria recarregável de
Li-ion EN-EL15

w
o
p

Pilhas AA LR6 alcalinas
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Pilhas AA HR6 Ni-MH
Pilhas AA FR6 de lítio

e: Bracketing/flash
e1: Veloc. de sincron. do flash
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Esta opção controla a velocidade de sincronismo do flash.
Opção

Descrição
Sincronismo FP automático de alta velocidade será usado
quando uma unidade de flash compatível estiver acoplada.
Se o flash embutido ou outras unidades de flash forem
1/320 s
usadas, a velocidade do obturador é definida para 1/320 s.
(FP automático) Quando a câmera mostrar uma velocidade do obturador de
1/320 no modo P ou A, o sincronismo FP automático de alta
velocidade será ativado se a velocidade real do obturador for
mais rápida do que 1/320 s.
Sincronismo FP automático de alta velocidade será usado
quando uma unidade de flash compatível estiver acoplada.
Se o flash embutido ou outras unidades de flash forem
1/250 s
usadas, a velocidade do obturador é definida para 1/250 s.
(FP automático) Quando a câmera mostrar uma velocidade do obturador de
1/250 no modo P ou A, o sincronismo FP automático de alta
velocidade será ativado se a velocidade real do obturador for
mais rápida do que 1/250 s.
1/250 s a 1/60 s Veloc. de sincron. do flash é definida para o valor selecionado.

A Fixar a velocidade do obturador no limite da velocidade de sincronismo do flash
Para fixar a velocidade do obturador no limite da velocidade de
sincronismo no modo S ou M, selecione a próxima velocidade do obturador
depois da velocidade do obturador mais lenta possível (30 s ou %). Um X
(indicador de sincronismo do flash) será exibido no visor e no painel de
controle em conjunto com a velocidade de sincronismo do flash.
A Sincronismo FP automático de alta velocidade
Permite que o flash seja usado na velocidade do obturador mais alta
suportada pela câmera, tornando possível escolher a abertura máxima para
profundidade de campo reduzida mesmo quando o assunto estiver em
contraluz sob luz solar intensa. A exibição de informações do indicador do
modo de flash mostra "FP" quando sincronismo FP automático de alta
velocidade estiver ativo.
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❚❚ Sincronismo FP automático de alta velocidade
Quando 1/320 s (FP automático) ou 1/250 s (FP automático) for
selecionado para a configuração personalizada e1 (Veloc. de
sincron. do flash, 0 81), o flash embutido pode ser usado em
velocidades do obturador tão rápidas quanto 1/320 s ou 1/250 s,
enquanto as unidades de flash opcionais compatíveis podem ser
usadas em qualquer velocidade do obturador (Sincronismo FP
automático de alta velocidade).
Velocidade de
sincronismo
do flash

1/320 s
(FP automático)

1/250 s
(FP automático)

Unidade
Unidade
Flash
Flash
Velocidade
de flash
de flash
emb.
emb.
do obturador
opcional
opcional
A partir de 1/8000 até, mas
FP
FP
—
—
não incluindo, 1/320 s
automático
automático
A partir de 1/320 até, mas não
FP
Sincronização do flash *
—
incluindo, 1/250 s
automático
1/250–30 s
Sincronização do flash

1/250 s
Flash
emb.

Unidade
de flash
opcional

—

—

—

—

* O alcance do flash diminui à medida que a velocidade do obturador aumenta. O alcance do flash será,
contudo, maior do que aquela obtida nas mesmas velocidades com FP automático.

e2: Veloc. de obturador do flash
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Esta opção determina a velocidade do obturador mais lenta
disponível quando usar sincronismo da cortina traseira ou dianteira
ou redução de olhos vermelhos no modo P ou A
(independentemente da definição escolhida, as velocidades do
obturador podem ser tão lentas quanto 30 s em modos S e M ou em
configurações de flash para sincronismo lento, sincronismo lento da
cortina traseira, ou redução de olhos vermelhos com sincronismo
lento).
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e3: Ctrl. de flash p/ flash emb.
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha o modo de flash para o flash embutido.
Opção

1
2

TTL
Manual

3

Flash em repetição

4

Modo de comando

Descrição
A saída do flash é ajustada automaticamente em
resposta às condições de disparo.
Escolha o nível do flash. A câmera não emite préflashes de monitorização.
O flash dispara repetidamente enquanto o
obturador estiver aberto, produzindo um efeito de
estroboscópio.
Use o flash embutido como um flash mestre
controlando as unidades remotas de flash
opcionais em um ou mais grupos (0 84).

❚❚ Manual
Escolha um nível de flash. O nível de flash é descrito em frações da
intensidade máxima: em intensidade máxima, o flash embutido tem
um número guia de 12 (m, ISO 100, 20 °C).

❚❚ Flash em repetição
O flash dispara repetidamente enquanto
o obturador estiver aberto, produzindo
um efeito de estroboscópio. Pressione 4
ou 2 para destacar as seguintes opções,
1 ou 3 para alterar.
Opção

Descrição
Escolha a saída de flash (expressa como uma fração da potência
máxima).
Escolha o número de vezes que o flash é disparado na saída
selecionada. Note que, dependendo da velocidade do
Vezes
obturador e da opção selecionada para Frequência, o número
real de disparos do flash poderá ser menor do que o
selecionado.
Frequência Escolha a frequência com que o flash dispara por segundo.
Saída
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A Modo de controle do flash
O modo de controle do flash para o flash
embutido é mostrado na exibição de
informações.

A Os SB-500, SB-400, e SB-300
Quando uma unidade opcional de flash SB-500, SB-400, ou SB-300 estiver
instalada e ligada, a configuração personalizada e3 muda para Flash
opcional, permitindo que o modo de controle do flash para a unidade de
flash opcional seja selecionado entre TTL e Manual (o SB-500 também
oferece uma opção Modo de comando).
A "Vezes"
As opções disponíveis para Flash em repetição > Vezes são determinadas
pela saída de flash.
Saída
1/4
1/8
1/16

As opções disponíveis para
"Vezes"
2
2–5
2–10

Saída
1/32
1/64
1/128

As opções disponíveis para
"Vezes"
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35

❚❚ Modo de comando
Use o flash embutido como um flash mestre controlando uma ou
mais unidades de flash opcionais em até dois grupos (A e B) usando
iluminação sem fio avançada.
Selecionar esta opção exibe o menu
mostrado à direita. Pressione 4 ou 2 para
destacar as seguintes opções, 1 ou 3 para
alterar.
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Opção

Flash emb.

TTL
M
––
Grupo A
TTL
AA
M
––
Grupo B
Canal

Descrição
Escolha o modo de flash para o flash embutido (flash de
comando). Quando uma unidade de flash SB-500 opcional
estiver instalada, esta opção muda para Flash opcional e é
usada para escolher o modo de flash para o SB-500. Caso
contrário esta é idêntica à opção Flash emb.
Modo i-TTL. Escolha a compensação de flash dos valores entre
+3,0 e –3,0 EV em incrementos de 1/3 EV.
Escolha o nível do flash.
O flash embutido não dispara, embora as unidades remotas
disparem. O flash embutido precisa ser levantado de modo
que ele possa emitir pré-flashes de monitoramento.
Escolha um modo de flash para todas as unidades de flash no
grupo A.
Modo i-TTL. Escolha a compensação de flash dos valores entre
+3,0 e –3,0 EV em incrementos de 1/3 EV.
Abertura automática (apenas está disponível com unidades de
flash compatíveis). Escolha a compensação de flash dos valores
entre +3,0 e –3,0 EV em incrementos de 1/3 EV.
Escolha o nível do flash.
As unidades de flash neste grupo não disparam.
Escolha um modo de flash para todas as unidades de flash no
grupo B. As opções disponíveis são as mesmas que as listadas
para o Grupo A, acima.
Escolha entre os canais 1 a 4. Todas as unidades de flash em
ambos os grupos devem ser definidas para o mesmo canal.
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Siga os passos abaixo para tirar fotografias em modo de comando.

1 Ajuste as configurações para o flash
embutido.
Escolha o modo de controle do flash e
nível de saída para o flash embutido.
Note que o nível de saída não pode ser
ajustado no modo – –.

2 Ajuste as configurações para o grupo
A.
Escolha o modo de controle do flash e
nível de saída para as unidades de
flash do grupo A.

3 Ajuste as configurações para o grupo
B.
Escolha o modo de controle do flash e
nível de saída para as unidades de
flash do grupo B.

4 Selecione o canal.
Se a unidade de flash remoto incluir
um SB-500, selecione o canal 3.

5 Pressione J.
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6 Componha a foto.
Componha a foto e organize as unidades de flash como é
mostrado abaixo. Note que a distância máxima a que as
unidades de flash remoto podem ser colocadas pode variar com
as condições de disparo.
60° ou menos
5 m ou menos

10 m ou menos
30° ou menos

Câmera
(flash embutido)
30° ou
menos

5 m ou menos

60° ou menos
Sensores remotos sem fio nas unidades de flash devem
estar virados para a câmera.

7 Configure as unidades de flash remotas.
Ligue todas as unidades de flash remotas, ajuste as
configurações de grupo como desejar e ajuste-as para o canal
selecionado no passo 4. Veja os manuais de instruções da
unidade de flash para obter detalhes.

8 Levante o flash embutido.
Pressione o botão M (Y) para levantar o flash embutido. Note
que mesmo se – – estiver selecionado para Flash emb. > Modo,
o flash embutido tem que ser elevado para que os pré-flashes de
monitoramento sejam emitidos.
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9 Enquadre a fotografia, foque e dispare.
Depois de confirmar que a luz de flash pronto e as luzes de flash
pronto para todas as demais unidades flash estão acesas,
enquadre a fotografia, foque e dispare. Trava de FV pode ser
usada se desejar.

A Exibição do modo de sincronia de flash
M não aparece na exibição de informações quando – – for selecionado para
Flash emb. > Modo.
A Compensação do flash
O valor de compensação do flash selecionado com o botão M (Y) e o disco
de subcomando é adicionado aos valores de compensação do flash
selecionados para o flash embutido, grupo A e grupo B no menu Modo de
comando. Um ícone Y é exibido no painel de controle e visor quando um
valor de compensação do flash diferente de ±0 for selecionado para o flash
embutido ou unidades de flash remotas em modo TTL ou AA. O ícone Y
pisca quando o flash embutido estiver no modo M.
D Modo de comando
Posicione as janelas do sensor nas unidades de flash remotas para receber
a luz do flash embutido (é necessário cuidado especial se a câmera não
estiver fixada num tripé). Certifique-se de que luz direta ou fortes reflexos
das unidades de flash remotas não entrem na lente da câmera (no modo
TTL) ou nas fotocélulas nas unidades de flash remotas (modo AA), pois isso
pode interferir com a exposição. Para evitar que os flashes de temporização
emitidos pelo flash embutido apareçam nas fotografias tiradas em
distâncias curtas, escolha sensibilidades ISO baixas, ou aberturas pequenas
(números f altos) ou use um painel infravermelho opcional SG-3IR para o
flash embutido. Um SG-3IR é necessário para melhores resultados com
sincronismo da cortina traseira, que produz flashes de temporização mais
brilhantes. Depois de posicionar as unidades de flash remotas, tire uma foto
de teste e veja os resultados no monitor da câmera.
Embora não haja limite no número de unidades de flash remotas que
podem ser usadas, o máximo prático é três. Com mais do que este número,
a luz emitida pelas unidades de flash remotas irá interferir com o
desempenho.
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e4: Comp. exposição para flash
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha como a câmera ajusta o nível do flash quando a
compensação de exposição for usada.
Opção

YE

Quadro inteiro

E

Somente fundo

Descrição
Ambos o nível e a compensação de exposição
são ajustados para modificar a exposição no
quadro inteiro.
A compensação de exposição somente se aplica
ao fundo.

e5: Flash de modelação
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Se Ligado estiver selecionado quando a câmera estiver sendo usada
com o flash embutido ou uma unidade de flash opcional que
suporte o sistema de iluminação criativa Nikon, um flash de
modelação será emitido quando o botão Pv da câmera for
pressionado durante a fotografia pelo visor. Nenhum flash de
modelação será emitido se Desligado estiver selecionado.
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e6: Conj. de bracketing auto.
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a configuração ou configurações com bracketing quando o
bracketing automático estiver em vigor. Escolha AE e flash (j) para
realizar o bracketing de exposição e de nível de flash, Somente AE
(k) para realizar o bracketing apenas de exposição, Somente flash
(l) para realizar o bracketing apenas de nível de flash, Bracketing
balanço de brancos (m) para realizar o bracketing de balanço de
brancos, ou Bracketing ADL (y) para realizar o bracketing usando
D-Lighting ativo. Note que bracketing de balanço de brancos não
está disponível na configuração de qualidade de imagem NEF
(RAW) ou NEF (RAW) + JPEG.

e7: Ordem de bracketing
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Na configuração padrão de MTR > sob > sobre (H), os bracketing
de exposição, flash e balanço de brancos são executados na
seguinte ordem: a foto não modificada é tirada primeiro, seguida
pela foto com o menor valor e, em seguida a foto com o valor mais
alto. Se Sob > MTR > sobre (I) estiver selecionado, os disparos
serão executados na ordem do valor mais baixo até o mais alto. Esta
configuração não tem efeito no bracketing ADL.
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f: Controles
f1: Botão OK
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Esta opção determina a função atribuída ao botão J durante a
fotografia pelo visor, reprodução e exibição ao vivo
(independentemente da opção selecionada, pressionando J
quando um vídeo for exibido em tamanho cheio inicia a reprodução
do vídeo).

❚❚ Modo de disparo

J
K

Opção
Função atribuída ao botão J
Selec. o pto. de
Selecionar o ponto de foco central.
foco central
Selecionar ponto
Destacar o ponto de foco ativo.
de foco ativo
Pressionar o botão J não tem efeito na fotografia
Nenhum
pelo visor.

❚❚ Modo de reprodução

Q
R
p
W

Função atribuída ao botão J
Alternar entre a reprodução em tamanho cheio e
miniaturas.
Em ambos, reprodução em tamanho cheio e
Exibir histogramas miniaturas, um histograma será exibido enquanto o
botão J for pressionado.
Alterne entre reprodução de tamanho cheio ou
Zoom ligado/
miniaturas e o zoom de reprodução. Escolha a
desligado
configuração inicial do zoom entre Ampliação
baixa (50%), 1 : 1 (100%) e Ampliação alta (200%).
Escolher
Escolha o compartimento e a pasta a partir da qual as
compartimento e
imagens serão reproduzidas.
pasta
Opção
Miniatura ligada/
desligada
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❚❚ Exibição ao vivo

J
p

Opção
Selec. o pto. de
foco central
Zoom ligado/
desligado

Nenhum

Função atribuída ao botão J
Pressionar o botão J na exibição ao vivo seleciona o
ponto de foco central.
Pressione o botão J, para alternar entre zoom
ligado e desligado. Escolha a configuração inicial do
zoom entre Ampliação baixa (50%), 1 : 1 (100%) e
Ampliação alta (200%). A exibição de zoom irá
centralizar no ponto de foco ativo.
Pressionar o botão J não tem efeito na exibição ao
vivo.

f2: Atribuir o botão Fn
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a função atribuída ao botão Fn
sozinho (Pressionar) ou quando usado em
combinação com os discos de comando
(Pressionar + discos de comando).

❚❚ Pressionar
Selecionar Pressionar exibe as seguintes opções:
Opção

q

Previsão

r

Trava de FV

B

Trava de AE/AF
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Descrição
Durante a fotografia pelo visor, você pode visualizar
a profundidade de campo enquanto o botão Fn for
pressionado.
Pressione o botão Fn para travar o valor do flash
(apenas flash embutido e unidades de flash
opcionais compatíveis). Pressione novamente para
cancelar a trava de FV.
O foco e a exposição travam enquanto o botão Fn for
pressionado.

C
E
F
A
s

Opção
Descrição
Somente trava de A exposição trava enquanto o botão Fn for
AE
pressionado.
A exposição trava quando o botão Fn for pressionado
Trava de AE
e permanece travada até que o botão seja
(manter pres.)
pressionado pela segunda vez ou o temporizador
standby expire.
Somente trava de
O foco trava enquanto o botão Fn for pressionado.
AF
Ligar AF
Pressionar o botão Fn inicia o foco automático.
Flash desligado

t

Bracketing
contínuo

e

+ NEF (RAW)

O flash não irá disparar nas fotografias tiradas
enquanto o botão Fn for pressionado.
Se o botão Fn for pressionado enquanto a exposição,
o flash ou o bracketing ADL estiverem ativos em
quadro único ou modo de disparo do obturador com
som reduzido, todas as fotos no programa de
bracketing atual serão tiradas cada vez que botão de
liberação do obturador for pressionado. Se o
bracketing de balanço de brancos estiver ativo ou
um modo de obturação contínuo (modo CH ou CL)
estiver selecionado, a câmera irá repetir o bracketing
contínuo enquanto o botão de liberação do
obturador for mantido pressionado.
Se a qualidade de imagem for definida para JPEG
fino, JPEG normal, ou JPEG básico, uma cópia NEF
(RAW) será gravada com a próxima fotografia tirada
depois do botão Fn ser pressionado (a configuração
da qualidade da imagem original será restaurada
quando você remover o seu dedo do botão de
liberação do obturador). Para sair sem gravar uma
cópia NEF (RAW), pressione novamente o botão Fn.
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L
M
N

9

m
n
6

K

Opção
Fotometria
matricial
Fotometria pond.
central
Fotometria
pontual

Descrição
Fotometria matricial é ativada enquanto o botão Fn
for pressionado.
Fotometria pond. central será ativada enquanto o
botão Fn for pressionado.
Fotometria pontual será ativada enquanto o botão
Fn for pressionado.
Se DX (24×16) for
selecionado para Área
da imagem (0 37), o
Exibição em grade botão Fn pode ser usado
no visor
para exibir ou esconder a
grade de
enquadramento no
visor.
Horizonte virtual Pressione o botão Fn para exibir um horizonte virtual
no visor
no visor (0 95).
Pressione o botão Fn para exibir "MEU MENU"
MEU MENU
(0 164).
Pressione o botão Fn para saltar para o item superior
Ac. o 1º item em em "MEU MENU". Selecione esta opção para um
MEU MENU
acesso rápido a itens de menu frequentemente
usados.
O botão Fn executa a mesma função que o botão K.
Selecione quando usar uma lente telefoto ou em
Reprodução
outras circunstâncias nas quais seja difícil operar o
botão K com a sua mão esquerda.
Nenhum
Pressionar o botão não tem efeito.

A Opções incompatíveis
Se a opção selecionada para Pressionar não puder ser usada em
combinação com a opção selecionada para Pressionar + discos de
comando, uma mensagem será exibida e a função Pressionar ou
Pressionar + discos de comando que foi selecionada primeiro será
definida para Nenhum.
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A Horizonte virtual no visor
Quando Horizonte virtual no visor for selecionado para a configuração
personalizada f2 (Atribuir o botão Fn) > Pressionar, pressionar o botão Fn
exibe um indicador de inclinação no visor. Pressione o botão uma segunda
vez para voltar e limpar os indicadores da tela.
Câmera com
deslocamento
horizontal para a
direita

Nível da câmera

Câmera com
deslocamento
horizontal para a
esquerda

Visor (câmera na
orientação
paisagem)

Visor (câmera na
orientação retrato)

Note que a exibição pode não ser precisa quando a câmera estiver com um
deslocamento horizontal num ângulo agudo para a frente ou para trás.
Para exibir um horizonte virtual no monitor, use a opção Horizonte virtual
no menu configuração (0 128).
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❚❚ Pressionar + discos de comando
Selecionar Pressionar + discos de comando exibe as seguintes
opções:
Opção

5

v

w
y
S
z

Escolher área da
imagem

Descrição
Mantendo o botão Fn pressionado, gire um disco de
comando para escolher uma área da imagem
(0 37).

Se o botão Fn for pressionado quando os discos de
comando forem girados, as mudanças na
velocidade do obturador (modos S e M) e na
Velocidade/abert.
abertura (modos A e M) são feitas em incrementos
de 1 ponto
de 1 EV, independentemente da opção selecionada
para a configuração personalizada b2 (Pts. EV do
ctrl. de exposição, 0 69).
Pressione o botão Fn e gire um disco de comando
Esc. nº da lente
para escolher um número da lente especificado
sem CPU
usando a opção Dados da lente sem CPU (0 129).
Pressione o botão Fn e gire um disco de comando
D-Lighting Ativo
para ajustar o D-Lighting ativo (0 42).
Mantendo o botão Fn pressionado, gire o disco de
HDR (alto alcance comando principal para escolher um Modo HDR, o
dinâmico)
disco de subcomando para escolher Intensidade
do HDR (0 42).
Pressione o botão Fn e gire um disco de comando
Modo de retardo
para escolher um modo de retardo de exposição
de exposição
(0 75).
Nenhuma operação é executada quando os discos
Nenhum
de comando são girados enquanto o botão Fn for
pressionado.
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f3: Atribuir o botão de previsão
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a função atribuída ao botão Pv,
sozinho (Pressionar) ou quando usado em
combinação com os discos de comando
(Pressionar + discos de comando). As
opções disponíveis são as mesmas que para
Atribuir o botão Fn (0 92). As opções
padrão para Pressionar e Pressionar +
discos de comando são Previsão e Nenhum, respectivamente.

f4: Atribuir o botão AE-L/AF-L
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a função atribuída ao botão A AE-L/
AF-L sozinho (Pressionar) ou quando usado
em combinação com os discos de comando
(Pressionar + discos de comando).

❚❚ Pressionar
Selecionar Pressionar exibe as seguintes opções:
Opção

B
C
E

Descrição
O foco e a exposição travam enquanto o botão
Trava de AE/AF
A AE-L/AF-L for pressionado.
Somente trava de A exposição trava enquanto o botão A AE-L/AF-L for
AE
pressionado.
A exposição trava quando o botão A AE-L/AF-L for
Trava de AE
pressionado e permanece travada até que o botão
(manter pres.)
seja pressionado pela segunda vez ou o
temporizador standby expire.
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A

Opção
Descrição
Somente trava de O foco trava enquanto o botão A AE-L/AF-L for
AF
pressionado.
Ligar AF
O botão A AE-L/AF-L inicia o foco automático.

r

Trava de FV

F

Nenhum

Pressione o botão A AE-L/AF-L para travar o valor do
flash (apenas flash embutido e unidades de flash
opcionais compatíveis). Pressione novamente para
cancelar a trava de FV.
Pressionar o botão não tem efeito.

❚❚ Pressionar + discos de comando
Selecionar Pressionar + discos de comando exibe as seguintes
opções:
Opção

5

Escolher área da
imagem

w

Esc. nº da lente
sem CPU

Nenhum
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Descrição
Mantendo o botão A AE-L/AF-L pressionado, gire um
disco de comando para selecionar uma área da
imagem (0 37).
Pressione o botão A AE-L/AF-L e gire um disco de
comando para escolher um número da lente
especificado usando a opção Dados da lente sem
CPU (0 129).
Nenhuma operação é executada quando os discos
de comando forem girados enquanto o botão A
AE-L/AF-L for pressionado.

f5: Pers. discos de comando
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Esta opção controla a operação dos discos principal e de
subcomando.
Opção

Inverter
rotação

Alterar
principal/
sub

Descrição
Inverta o sentido de rotação dos
discos de comando quando estes
forem usados para fazer ajustes à
Compensação de exposição e/ou
da Veloc./abert. do obturador.
Destaque as opções e pressione 2
para selecionar ou cancelar a
seleção, então pressione J. Esta
configuração também se aplica para os discos de comando para
os pacotes de bateria de multialimentação MB-D15 opcional.
Configuração de exposição: se Desligado for selecionado, o disco de
comando principal controla a velocidade do obturador e o disco
de subcomando controla a abertura. Se Ligado for selecionado,
o disco de comando principal controlará a abertura e o disco de
subcomando a velocidade do obturador. Se Ligado (Modo A)
for selecionado, o disco de comando principal será usado para
definir a abertura no modo de disparo A apenas.
Configuração de foco automático: se Ligado estiver selecionado, o
modo de foco automático pode ser selecionado mantendo o
botão de modo AF pressionado e girando o disco de
subcomando, AF modo área mantendo o botão de modo AF
pressionado e girando o disco de comando principal.
Estas configurações também se aplicam para os discos de
comando para MB-D15.
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Opção

Configuração
de abertura

Menus e
reprodução

Avanço de
quadros do
subdisco

Descrição
Se o Disco de subcomando for selecionado, a abertura
somente pode ser ajustada com o disco de subcomando (ou
com o disco de comando principal se Ligado estiver
selecionado para Alterar principal/sub > Configuração de
exposição). Se Anel de abertura for selecionado, a abertura
somente pode ser ajustada com o anel de abertura da lente e a
tela de abertura da câmera mostrará a abertura em incrementos
de 1 EV (a abertura para as lentes tipo G e E continua a ser
definida usando o disco de subcomando). Note que,
independentemente da configuração escolhida, o anel de
abertura tem que ser usado para ajustar a abertura quando uma
lente sem CPU estiver instalada.
Se Desligado for selecionado, o seletor múltiplo será usado
para escolher a imagem exibida durante a reprodução em
tamanho cheio, destacar miniaturas e navegar menus. Se
Ligado ou Ligado (rev. de img. excluída) for selecionado, o
disco de comando principal poderá ser usado para escolher a
imagem exibida durante a reprodução em tamanho cheio,
mover o cursor para a esquerda e direita durante a reprodução
de miniaturas, e mover a barra de destaque do menu para cima
ou para baixo. O disco de subcomando é usado na reprodução
em tamanho cheio para saltar para a frente ou para trás de
conformidade com a opção selecionada para Avanço de
quadros do subdisco e em reprodução de miniaturas para
subir ou descer a página. Enquanto os menus forem exibidos,
girar o disco de subcomando para a direita exibe o submenu
para a opção selecionada, enquanto que girá-lo para a esquerda
exibe o menu anterior. Para fazer uma seleção, pressione 2 ou
J. Selecione Ligado (rev. de img. excluída) para evitar que os
discos de comando sejam usados para reprodução durante a
revisão de imagem.
Quando Ligado ou Ligado (rev. de img. excluída) for
selecionado para Menus e reprodução, o disco de
subcomando pode ser girado durante a reprodução em
tamanho cheio para selecionar uma pasta ou para saltar para a
frente ou para trás 10 ou 50 quadros de cada vez.
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f6: Bt. de disp. p/ usar o disco
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Selecionando Sim permite que ajustes que são feitos normalmente
mantendo pressionado um botão e girando um disco de comando,
sejam feitos rodando o disco de comando depois do botão ser
liberado. A configuração termina quando o botão for pressionado
novamente, o botão de liberação do obturador for pressionado até
a metade ou o temporizador standby expirar. Esta opção está
disponível com os seguintes botões:
Botão
E
M (Y)
W (S)
X (T)

Botão
L (U)
Modo AF
Z (Q)
BKT
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f7: Liberar trava sem cartão
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Selecionar Habilitar liberação permite que o obturador seja
disparado quando não houver cartão de memória inserido, embora
nenhuma imagem seja gravada (contudo, elas serão exibidas no
monitor no modo de demonstração). Se Liberação travada for
selecionada, o botão de liberação do obturador só será habilitado
quando um cartão de memória for introduzido na câmera.

f8: Inverter indicadores
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Se
(W) estiver selecionado, os indicadores de
exposição no painel de controle, visor e na exibição de informações
serão exibidos com valores negativos à esquerda e positivos à
direita. Selecione
(V) para exibir os valores
positivos à esquerda e os valores negativos à direita.
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f9: Atribuir botão gravação de vídeo
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a função atribuída ao botão de
gravação de vídeo durante a fotografia pelo
visor e quando o seletor exibição ao vivo for
girado para C em exibição ao vivo.

Botão de gravação de
vídeos

❚❚ Pressionar + discos de comando

m
8
5

Opção
Balanço de
brancos

Descrição
Pressione o botão e gire um disco de comando para
escolher uma opção de balanço de brancos (0 39).
Pressione o botão e gire um disco de comando para
Sensibilidade ISO
escolher uma sensibilidade ISO (0 46).
Escolher área da Pressione o botão e gire um disco de comando para
imagem
escolher uma área da imagem (0 37).
Nenhuma operação é executada se os discos de
Nenhum
comando forem girados enquanto o botão for
pressionado.
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f10: Atribuir o botão MB-D15 4
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a função atribuída ao
botão A AE-L/AF-L no cartucho
de baterias MB-D15 opcional.

Opção

B
C
E
F
A
r
G

Descrição
O foco e a exposição travam enquanto o botão
MB-D15 A AE-L/AF-L for pressionado.
Somente trava de O foco trava enquanto o botão MB-D15 A AE-L/AF-L
AE
for pressionado.
A exposição trava quando o botão MB-D15 A AE-L/
Trava de AE
AF-L for pressionado e permanece travada até que o
(manter pres.)
botão seja pressionado pela segunda vez ou o
temporizador standby expire.
Somente trava de O foco trava enquanto o botão MB-D15 A AE-L/AF-L
AF
for pressionado.
Pressionar o botão MB-D15 A AE-L/AF-L inicia o foco
Ligar AF
automático.
Pressione o botão MB-D15 A AE-L/AF-L para travar o
valor do flash (apenas flash embutido e unidades de
Trava de FV
flash opcionais compatíveis). Pressione novamente
para cancelar a trava de FV.
Igual ao botão Fn O botão MB-D15 A AE-L/AF-L executa a mesma
da câmera
função que o botão Fn da câmera (0 92).
Trava de AE/AF
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f11: Atribuir botão Fn remoto (WR)
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a função atribuída ao botão Fn no controle
remoto sem fio.

Opção

q
r
B
C
E
F
s

Descrição
Durante a fotografia pelo visor, você pode visualizar
Previsão
a profundidade de campo enquanto o botão Fn for
pressionado.
Pressione o botão Fn para travar o valor do flash
(apenas flash embutido e unidades de flash
Trava de FV
opcionais compatíveis). Pressione novamente para
cancelar a trava de FV.
O foco e a exposição travam enquanto o botão Fn
Trava de AE/AF
for pressionado.
Somente trava de A exposição trava enquanto o botão Fn for
AE
pressionado.
A exposição trava quando o botão Fn for
Trava de AE
pressionado e permanece travada até que o botão
(manter pres.)
seja pressionado pela segunda vez ou o
temporizador standby expire.
Somente trava de
O foco trava enquanto o botão Fn for pressionado.
AF
O flash não irá disparar nas fotografias tiradas
Flash desligado
enquanto o botão Fn for pressionado.

Guia do menu 105

Opção

e

a
x
y
z

Descrição
Se a qualidade de imagem for definida para JPEG
fino, JPEG normal, ou JPEG básico, uma cópia NEF
(RAW) será gravada com a próxima fotografia tirada
depois do botão Fn ser pressionado (a configuração
+ NEF (RAW)
da qualidade da imagem original será restaurada
quando você remover o seu dedo do botão de
liberação do obturador). Para sair sem gravar uma
cópia NEF (RAW), pressione novamente o botão Fn.
Pressionar o botão Fn inicia e termina a exibição ao
Exibição ao vivo
vivo.
Igual ao botão Fn O botão do controle remoto sem fio Fn executa a
da câmera
mesma função que o botão Fn da câmera (0 92).
Igual ao botão Pv O botão Fn do controle remoto sem fio executa a
da câmera
mesma função que o botão Pv da câmera (0 97).
O botão do controle remoto sem fio Fn executa a
Igual ao botão 4
mesma função que o botão A AE-L/AF-L da câmera
da câmera
(0 97).
Nenhum
Pressionar o botão não tem efeito.
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g: Vídeo
g1: Atribuir o botão Fn
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a função atribuída ao botão Fn durante a exibição ao vivo
quando o seletor exibição ao vivo for girado para 1 (a opção padrão
é Nenhuma).

❚❚ Pressionar
Opção

r

s

B
C
E
F
A

Descrição
Pressione o botão durante a gravação de vídeo para
adicionar um índice na posição atual. Os índices
Marca de índice
podem ser usados durante a visualização e edição
de vídeos.
Pressione o botão para visualizar as informações
sobre velocidade do obturador, abertura e outras
Exibir info. de
configurações de fotografias no lugar das
disp. da img.
informações sobre gravação de vídeo. Pressione
novamente para voltar para a exibição da gravação
de vídeo.
O foco e a exposição travam enquanto o botão for
Trava de AE/AF
pressionado.
Somente trava de A exposição trava enquanto o botão for
AE
pressionado.
A exposição trava quando o botão for pressionado e
Trava de AE
permanece travada até que o botão seja
(manter pres.)
pressionado pela segunda vez.
Somente trava de
O foco trava enquanto o botão for pressionado.
AF
Ligar AF
Pressionar o botão inicia o foco automático.
Nenhum

Pressionar o botão não tem efeito.
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g2: Atribuir o botão de previsão
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

❚❚ Pressionar
Escolha a função atribuída ao botão Pv durante a exibição ao vivo
quando o seletor exibição ao vivo for girado para 1. As opções
disponíveis são as mesmas que para Atribuir o botão Fn (0 107) e
a configuração padrão é Marca de índice.

g3: Atribuir o botão AE-L/AF-L
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

❚❚ Pressionar
Escolha a função atribuída ao botão A AE-L/AF-L durante a exibição
ao vivo quando o seletor exibição ao vivo for girado para 1. As
opções disponíveis são as mesmas que para Atribuir o botão Fn
(0 107) e a configuração padrão é Trava de AE/AF.
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g4: Atribuir botão do obturador
Botão G ➜ A menu de configurações personalizadas

Escolha a função atribuída ao botão de liberação do obturador
quando 1 for selecionado com o seletor de exibição ao vivo.
Opção

C

Tirar
fotografias

1

Gravar vídeos

Descrição
Pressione o botão de liberação do obturador até o fim
para encerrar a gravação do vídeo e tirar uma fotografia
com uma proporção de 16 : 9.
Pressione o botão de liberação do obturador até a
metade para iniciar a exibição ao vivo. Depois você
pode pressionar o botão de liberação do obturador até
a metade para focar (apenas no modo foco automático)
e pressionar até o fim para iniciar ou terminar a
gravação de vídeo. O botão de liberação do obturador
não pode ser usado para outras finalidades enquanto o
seletor de exibição ao vivo for girado para 1. Para
terminar a exibição ao vivo, pressione o botão a. O
botão de liberação do obturador num controle remoto
sem fio ou controle remoto cabeado (0 187) funciona
da mesma forma que o botão de liberação do
obturador da câmera. O controle remoto ML-L3
opcional, entretanto, não pode ser usado para gravar
vídeos. O botão de liberação do obturador no ML-L3
não tem efeito.
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B Menu de configuração: configuração da câmera
Para exibir o menu de configuração, pressione G e selecione a
guia B (menu de configuração).

Botão G

Opções do menu de configuração
O menu de configuração contém as seguintes opções:
Opção
0
Opção
Formatar cartão de memória
111 Info. de direitos autorais
Salvar config. do usuário
111 Salvar/carregar configurações
Redefinir config. do usuário
113 Horizonte virtual
Brilho do monitor
114 Dados da lente sem CPU
Equilíbrio de cores do monitor
115 Ajuste fino de AF
Limpar o sensor de imagem
116 HDMI
Travar o espelho para limpar 1
116 Dados de localização
Foto de ref. p/ rem. de poeira
117 Wi-Fi
Redução de flicker
119 NFC
Fuso horário e data
120 Rede
Idioma (Language)
120 Carregamento Eye-Fi 2
Rotação autom. imagem
121 Marcação de conformidade
Informações da bateria
122 Versão do firmware
Comentário na imagem
123
1 Não disponível quando a bateria estiver fraca.
2 Apenas exibido quando o cartão de memória Eye-Fi compatível estiver inserido.

A Veja também
Padrões de menu estão listados na página 16.
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0
124
125
128
129
130
132
132
133
134
134
135
137
137

Formatar cartão de memória
Botão G ➜ B menu de configuração

Para iniciar a formatação, escolha um compartimento do cartão de
memória e selecione Sim. Note que a formatação exclui
permanentemente todas as imagens e outros dados no cartão. Antes
de formatar, certifique-se de fazer cópias backup conforme o
necessário (0 170).

D Durante a formatação
Não desligue a câmera nem remova os cartões de memória durante a
formatação.

Salvar config. do usuário
Botão G ➜ B menu de configuração

Atribua as configurações frequentemente usadas para as posições
U1 e U2 no disco de modo.

❚❚ Salvar config. do usuário

1 Selecione um modo.

Disco de modo

Gire o disco de modo para o
modo desejado.
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2 Ajuste as configurações.
Faça os ajustes desejados no programa flexível (modo P),
velocidade do obturador (modos S e M), abertura (modos A e M),
exposição e compensação do flash, modo flash, ponto de foco,
fotometria, foco automático e AF modo área, bracketing, e
configurações nos menus de disparo e de configurações
personalizadas (0 30, 50, 58).

3 Selecione Salvar config. do usuário.
Pressione o botão G para exibir os
menus. Destaque Salvar config. do
usuário no menu de configuração e
pressione 2.
Botão G

4 Selecione Salvar em U1 ou Salvar em
U2.
Destaque Salvar em U1 ou Salvar em
U2 e pressione 2.
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5 Salvar config. do usuário.
Destaque Salvar configurações e
pressione J para atribuir as
configurações selecionadas nos passos
1 e 2 para a posição disco de modo
selecionada no passo 4.

❚❚ Retornar as configurações do usuário
Simplesmente gire o disco de
modo para U1 para retomar as
configurações atribuídas a
Salvar em U1, ou a U2 para
retomar as configurações
atribuídas a Salvar em U2.

Disco de modo

Redefinir config. do usuário
Botão G ➜ B menu de configuração

Para redefinir as configurações para U1 ou U2 para os valores padrão.

1 Selecione Restaurar U1 ou Restaurar
U2.
Destaque Restaurar U1 ou Restaurar
U2 e pressione 2.

2 Redefinir config. do usuário.
Destaque Redefinir e pressione J.
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Brilho do monitor
Botão G ➜ B menu de configuração

Pressione 1 ou 3 para escolher o brilho do monitor para
reprodução, menus e a exibição de informações. Escolha valores
mais elevados para aumentar o brilho, valores mais baixos para
reduzir o brilho.

A Brilho do monitor
Valores de +4 ou superiores tornam mais fácil ler o monitor sob luz forte,
mas também resulta em cores amarelas adquirindo uma tonalidade
esverdeada. Escolha valores mais baixos para uma reprodução de cores
mais correta. A opção selecionada para Brilho do monitor no menu de
configuração não tem efeito sobre o brilho da tela durante a exibição ao
vivo, que em vez disso é ajustada usando a opção Brilho do monitor no
menu do botão i.
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Equilíbrio de cores do monitor
Botão G ➜ B menu de configuração

Use o seletor múltiplo como mostrado
abaixo para ajustar o equilíbrio de cores do
monitor com referência a uma imagem de
amostra. A imagem de amostra é a última
fotografia tirada ou, em modo de
reprodução, a última fotografia exibida.
Para escolher uma imagem diferente,
pressione o botão W (S) e selecione uma
imagem da lista de miniaturas (para ver
uma imagem destacada em tamanho
cheio, pressione e segure X/T). Se o
cartão de memória não contiver
fotografias, um quadro vazio com borda
cinza será exibido em lugar da imagem de amostra. Pressione J
para sair quando os ajustes estiverem completos. Equilíbrio de cores
do monitor se aplica apenas para menus, reprodução e a
visualização através da lente exibida durante a exibição ao vivo. As
fotografias tiradas não são afetadas.
Aumentar a quantidade de verde
Aumentar a quantidade de azul

Aumentar a quantidade de
âmbar

Aumentar a quantidade de magenta
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Limpar o sensor de imagem
Botão G ➜ B menu de configuração

Vibre o sensor de imagem para remover a poeira.
Opção
Limpar agora

Descrição
Execute imediatamente a limpeza do sensor de imagem.
• 5 Limpar ao ligar: o sensor de imagem é
automaticamente limpo cada vez que a câmera seja
ligada.
• 6 Limpar ao desligar: o sensor de imagem é
Limpar ao ligar/
automaticamente limpo durante o encerramento cada
desligar
vez que a câmera seja desligada.
• 7 Limpar ao ligar e desligar: o sensor de imagem é limpo
automaticamente ao ligar e ao desligar.
• Limpeza: limpeza automática do sensor de imagem
desligada.

Travar o espelho para limpar
Botão G ➜ B menu de configuração

Use esta opção para travar o espelho suspenso de modo que a
poeira que não puder ser removida usando Limpar o sensor de
imagem possa ser removida manualmente, conforme descrito na
seção sobre limpeza manual no Manual do usuário. Note, contudo,
que dado que o sensor de imagem é danificado com facilidade,
recomendamos que a limpeza manual seja feita apenas por um
representante de assistência técnica autorizada Nikon.
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Foto de ref. p/ rem. de poeira
Botão G ➜ B menu de configuração

Adquira dados de referência para a opção remoção de poeira da
imagem no Capture NX-D (0 169; para obter mais informações,
consulte a ajuda online do Capture NX-D).
Foto de ref. p/ rem. de poeira está disponível apenas quando uma
lente CPU estiver montada na câmera. Uma lente com uma distância
focal de pelo menos 50 mm é recomendada. Ao usar uma lente de
zoom, amplie o zoom completamente.

1 Escolha uma opção inicial.
Destaque uma das seguintes opções e
pressione J. Para sair sem adquirir os
dados de remoção de poeira da
imagem, pressione G.
• Iniciar: a mensagem mostrada à direita
será exibida e "rEF" surgirá no visor e
no painel de controle.
• Limpar o sensor e iniciar: selecione esta
opção para limpar o sensor de imagem
antes de iniciar. A mensagem
mostrada à direita será exibida e "rEF"
surgirá no visor e no painel de controle
quando a limpeza estiver completa.
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2 Enquadre um objeto branco homogêneo no visor.
Com a lente a cerca de dez centímetros (quatro polegadas) de
um objeto branco homogêneo e bem iluminado, enquadre o
objeto para que ele preencha o visor e, então, pressione o botão
de liberação do obturador até a metade.
No modo foco automático, o foco será definido
automaticamente para o infinito. No modo foco manual, defina o
foco para o infinito manualmente.

3 Adquira os dados de referência para remoção de poeira.
Pressione até o fim o botão de liberação do obturador para
adquirir os dados de referência para remoção de poeira da
imagem. O monitor se desliga quando o botão de liberação do
obturador for pressionado.
Se o objeto de referência for claro ou
escuro demais, a câmera poderá não
conseguir adquirir os dados de
referência para remoção de poeira da
imagem e a mensagem mostrada à
direita será exibida. Escolha outro
objeto de referência e repita o processo
desde o passo 1.
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D Limpeza do sensor de imagem
Os dados de referência para remoção de poeira da imagem registrados
antes da limpeza do sensor de imagem ser feita não podem ser usados com
as fotografias tiradas depois da limpeza do sensor de imagem ser feita.
Selecione Limpar o sensor e iniciar apenas se os dados de referência para
remoção de poeira da imagem não precisem ser usados com as fotografias
existentes.
D Dados de referência para remoção de poeira da imagem
É possível utilizar os mesmos dados de
referência para fotografias tiradas com lentes
diferentes ou com aberturas diferentes. As
imagens de referência não podem ser exibidas
usando um software de imagem de
computador. É exibido um padrão xadrez
quando as imagens de referência forem
visualizadas na câmera.

Redução de flicker
Botão G ➜ B menu de configuração

Reduza o flicker e as faixas ao disparar sob luz fluorescente ou de
vapor de mercúrio durante a exibição ao vivo. Escolha Automático
para permitir que a câmera escolha automaticamente a frequência
correta, ou faça coincidir manualmente a frequência com a da
alimentação AC local.

A Redução de flicker
Se Automático não produzir os resultados desejados e se você não estiver
certo sobre a frequência da fonte de alimentação local, teste as duas
opções de 50 e 60 Hz e escolha a que produz os melhores resultados. A
redução de flicker poderá não produzir os resultados desejados se o
assunto for muito claro e, neste caso, você deverá tentar escolher uma
abertura menor (número f maior).
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Fuso horário e data
Botão G ➜ B menu de configuração

Altere os fusos horários, acerte o relógio da câmera, escolha a ordem
de exibição da data e ative ou desative o horário de verão.
Opção
Fuso horário

Data e hora
Formato de data
Horário de verão

Descrição
Selecione um fuso horário. O relógio da câmera é
automaticamente ajustado com a hora do novo fuso
horário.
Acerte o relógio da câmera. Se o relógio for reiniciado,
um ícone Y piscando aparecerá na exibição de
informações.
Escolha a ordem na qual o dia, o mês e o ano são
exibidos.
Ative ou desative o horário de verão. O relógio da
câmera será adiantado ou atrasado automaticamente
em uma hora. A definição padrão é Desligado.

Idioma (Language)
Botão G ➜ B menu de configuração

Escolha um idioma para os menus e as mensagens da câmera.
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Rotação autom. imagem
Botão G ➜ B menu de configuração

As fotografias tiradas enquanto Ligado estiver selecionado contêm
informações sobre a orientação da câmera, permitindo que sejam
automaticamente giradas durante a reprodução ou quando
visualizadas no ViewNX-i ou no Capture NX-D (0 169). As seguintes
orientações são gravadas:

Orientação paisagem
(horizontal)

Câmera girada em 90°
para a direita

Câmera girada em 90°
para a esquerda

A orientação da câmera não é gravada quando Desligado estiver
selecionado. Escolha esta opção quando fizer panorâmicas ou tirar
fotografias com a lente apontando para cima ou para baixo.

A Rotação vertical
Para girar automaticamente as fotografias na orientação "vertical" (retrato)
para exibição durante a reprodução, selecione Ligado para a opção
Rotação vertical no menu de reprodução (0 27).
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Informações da bateria
Botão G ➜ B menu de configuração

Veja as informações sobre a bateria
atualmente inserida na câmera.

Item
Carga

Núm. fotos

Nív. bateria

Descrição
O nível atual da bateria é expresso como uma percentagem.
O número de vezes que o obturador foi disparado com a
bateria atual desde que a bateria foi carregada pela última
vez. Note que a câmera por vezes dispara o obturador sem
gravar uma fotografia, por exemplo, quando estiver medindo
o pré-ajuste manual do balanço de brancos.
Uma tela com cinco níveis mostra o nível da bateria. 0 (k)
indica que o desempenho da bateria está intacto, 4 (l) que
a bateria alcançou o fim de sua vida de carga e deve ser
substituída. Note que baterias novas carregadas em
temperaturas inferiores a 5 °C podem mostrar uma queda
temporária na vida da carga. Entretanto, a exibição do nível
da bateria voltará ao normal uma vez que tenha sido
recarregada a uma temperatura de aproximadamente 20 °C
ou mais alta.

A Pacote de bateria MB-D15
A tela para o pacote de bateria MB-D15 é
mostrada à direita. Se forem usadas pilhas AA, o
nível da bateria será mostrado por um ícone do
nível da bateria. Os outros itens não serão
exibidos.
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Comentário na imagem
Botão G ➜ B menu de configuração

Adicione um comentário às novas fotografias quando elas forem
tiradas. Os comentários podem ser exibidos como metadados no
ViewNX-i ou no Capture NX-D (0 169). O comentário também é
visível na página de dados de disparo na exibição de informações da
fotografia. Estão disponíveis as seguintes opções:
• Inserir comentário: insira um comentário como descrito na página 34.
Os comentários podem ter até 36 caracteres de comprimento.
• Anexar comentário: selecione esta opção
para anexar o comentário a todas as
fotografias seguintes. Anexar
comentário pode ser ativado e
desativado destacando-o e pressionando
2. Depois de escolher a configuração
desejada, pressione J para sair.
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Info. de direitos autorais
Botão G ➜ B menu de configuração

Adicione uma informação de direitos autorais às novas fotografias
quando elas forem tiradas. Informações de direitos autorais são
incluídas nos dados de disparo mostrados na exibição de
informações da fotografia e podem ser vistas como metadados em
ViewNX-i ou em Capture NX-D (0 169). Estão disponíveis as
seguintes opções:
• Artista: insira o nome do fotógrafo como descrito na página 34. Os
nomes do fotógrafo podem ter até 36 caracteres de comprimento.
• Direitos autorais: insira o nome do detentor dos direitos autorais
conforme descrito na página 34. Os nomes do proprietário podem
ter até 54 caracteres de comprimento.
• Anexar info. de direitos aut.: selecione esta
opção para anexar informação de direitos
autorais a todas as fotografias seguintes.
Anexar info. de direitos aut. pode ser
ativado e desativado destacando-o e
pressionando 2. Depois de escolher a
configuração desejada, pressione J para
sair.

D Info. de direitos autorais
Para evitar o uso não autorizado do nome do artista ou detentor dos
direitos autorais, certifique-se de que Anexar info. de direitos aut. não
seja selecionada e que os campos Artista e Direitos autorais estejam em
branco antes de emprestar ou transferir a câmera para outra pessoa. A
Nikon não aceita responsabilidade por quaisquer danos ou disputas que
surjam do uso da opção de Info. de direitos autorais.
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Salvar/carregar configurações
Botão G ➜ B menu de configuração

Selecione Salvar configurações para salvar as seguintes
configurações para o cartão de memória no compartimento 1 (se o
cartão estiver cheio, um erro será exibido). Use esta opção para
compartilhar configurações entre câmeras D7200.
Menu
Reprodução

Disparo de
fotografia

Opção
Opções de exibição de reprod.
Revisão de imagens
Após excluir
Rotação vertical
Nomenclatura de arquivos
Fun. atrib. ao cart. no Comp. 2
Qualidade de imagem
Tamanho da imagem
Área da imagem
Compressão de JPEG
Gravação em NEF (RAW)
Balanço de brancos (com ajuste fino e pré-ajustes d-1 a
d-6)
Definir Picture Control (Picture Controls personalizados
são salvos como Padrão)
Espaço de cor
D-Lighting Ativo
Controle de vinheta
Controle autom. de distorção
Red. de ruído em longa expo.
Red. de ruído em ISO alto
Config. de sensibilidade ISO
Modo de controle remoto (ML-L3)
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Menu

Opção
Destino
Tam. qd./veloc. grav. qds.
Qualidade de vídeo
Sensibilidade do microfone
Resposta da frequência
Redução ruído do vento
Gravar vídeos Área da imagem
Balanço de brancos (com ajuste fino e pré-ajustes d-1 a
d-6)
Definir Picture Control (Picture Controls personalizados
são salvos como Padrão)
Red. de ruído em ISO alto
Configurações ISO para vídeos
Configurações Todas as configurações personalizadas exceto Redefinir
personalizadas config. personalizadas
Limpar o sensor de imagem
Redução de flicker
Fuso horário e data (exceto data e hora)
Idioma (Language)
Rotação autom. imagem
Comentário na imagem
Configuração
Info. de direitos autorais
Dados da lente sem CPU
HDMI
Dados de localização
NFC
Carregamento Eye-Fi
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Menu
Meu menu/
configurações
recentes

Opção
Todos os itens do Meu menu
Todas as configurações recentes
Escolher guia

As configurações salvas usando este modelo de câmera podem ser
restauradas selecionando Carregar configurações. Note que a
opção Salvar/carregar configurações está disponível apenas
quando um cartão de memória estiver inserido na câmera, e a opção
Carregar configurações estará disponível apenas se o cartão
contiver as configurações salvas.

A Configurações salvas
As configurações são salvas em um arquivo chamado NCSETUPH. A câmera
não conseguirá carregar as configurações se o nome do arquivo for
alterado.
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Horizonte virtual
Botão G ➜ B menu de configuração

Exibe um horizonte virtual com base na informação do sensor de
inclinação da câmera (o horizonte virtual também pode ser exibido
pressionando o botão R em exibição ao vivo). Se a câmera não
estiver inclinada para a esquerda nem para a direita, a linha de
referência de inclinação ficará verde. Cada divisão é equivalente a
aproximadamente 5°.

Nível da câmera

Câmera com
deslocamento
horizontal para a
esquerda ou direita

D Deslocamento horizontal da câmera
O horizonte virtual não é exato quando a câmera estiver com um
deslocamento horizontal num ângulo agudo para a frente ou para trás. Se
a câmera não conseguir medir o deslocamento horizontal, a quantidade de
deslocamento horizontal não será exibida.
A Veja também
Para informações sobre a visualização de um horizonte virtual no visor, veja
a configuração personalizada f2 (Atribuir o botão Fn > Pressionar; 0 92,
95).
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Dados da lente sem CPU
Botão G ➜ B menu de configuração

Registre a distância focal e a abertura máxima de lentes sem CPU,
permitindo que sejam usadas com funções normalmente
reservadas às lentes com CPU.
Opção
Número da lente
Distância focal (mm)
Abertura máxima

Descrição
Escolha um número para identificar a lente.
Digite a distância focal.
Digite a abertura máxima.
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Ajuste fino de AF
Botão G ➜ B menu de configuração

Ajuste fino de foco para até 12 tipos de lentes. Ajuste de AF não é
recomendado na maioria das situações e pode interferir com o foco
normal. Use apenas quando necessário.
Opção
Aj. fino de AF
(Lig./Deslig.)

Valor salvo

Padrão
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Descrição
• Ligado: ligar ajuste de AF.
• Desligado: desligar ajuste de AF.
Ajuste AF para a lente
Mova o ponto de
atual (apenas lentes
CPU). Pressione 1 ou 3 foco para longe da
para escolher um valor câmera.
entre +20 e –20. Valores
para até 12 tipos de
lentes podem ser
armazenados. Apenas
um valor pode ser
armazenado para cada
tipo de lente.
Escolha o valor de ajuste Mova o ponto de
de AF usado quando
foco em direção
não existia
da câmera.
anteriormente valor
salvo para a lente atual
(apenas lentes CPU).

Valor
atual

Valores
anteriores

Opção

Listar valores
salvos

Descrição
Lista de valores de ajuste de AF previamente salvos. Para
excluir uma lente da lista, destaque a lente desejada e
pressione O (Q). Para mudar um identificador da lente (por
exemplo, para escolher um identificador que seja o mesmo
que os dois últimos dígitos do número de série da lente,
para distingui-la das outras lentes do mesmo tipo em vista
do fato de que Valor salvo pode ser usado apenas com
uma lente de cada tipo), destaque a lente desejada e
pressione 2.
O menu mostrado à direita será
exibido. Pressione 1 ou 3 para
escolher um identificador e
pressione J para salvar as
alterações e sair.

D Ajuste de AF
A câmera poderá não ser capaz de focalizar na distância mínima ou no
infinito quando o ajuste de AF for aplicado.
D Exibição ao vivo
O ajuste não é aplicado no foco automático durante a exibição ao vivo.
A Valor salvo
Apenas um valor pode ser armazenado para cada tipo de lente. Se um
teleconversor for usado, valores separados podem ser armazenados para
cada combinação de lente e teleconversor.
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HDMI
Botão G ➜ B menu de configuração

Escolha uma resolução de saída ou habilite a câmera para controle
remoto a partir de dispositivos que suportem HDMI-CEC (0 182).

Dados de localização
Botão G ➜ B menu de configuração

Ajuste as configurações para as unidades GPS GP-1 e GP-1A
opcionais (0 188).
Opção

Descrição
Escolha se o temporizador standby permanece ativo
enquanto uma unidade GPS GP-1/GP-1A estiver
conectada. Se Habilitar for selecionado, os
fotômetros desligarão automaticamente se não
Temporizador standby forem executadas operações durante o período
especificado na configuração personalizada c2
(Temporizador standby, 0 72). Selecione
Desabilitar para desabilitar o temporizador standby
quando uma unidade GPS estiver conectada.
Este item só estará disponível se o GP-1/GP-1A estiver
conectado, quando ele exibir a latitude atual,
Posição
longitude, altitude e Hora Universal Coordenada
(UTC) conforme informado pelo GP-1/GP-1A.
Ajustar relógio com Selecione Sim para sincronizar o relógio da câmera
satélite
com a hora informada pelo dispositivo GPS.

A Hora universal coordenada (UTC)
Os dados UTC são fornecidos pelo dispositivo GPS e são independentes do
relógio da câmera.
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Wi-Fi
Botão G ➜ B menu de configuração

Ajuste as configurações Wi-Fi (rede local sem fio) para a conexão a
um dispositivo inteligente Android ou iOS, ou selecione imagens
para transferir para um dispositivo inteligente.
Opção
Conexão de rede

Descrição
Habilite ou desabilite o Wi-Fi embutido da câmera.
Escolha o tipo de conexão Wi-Fi.
• WPS com botão (Android apenas): este método pode
ser usado para conectar a qualquer dispositivo
inteligente que suporte WPS com botão (ou seja,
tiver uma opção Conexão de botão WPS em seu
menu de configurações de Wi-Fi).
• WPS com entrada de PIN (Android apenas): se o
dispositivo inteligente suportar WPS, você poderá
Configurações de rede
usar a câmera para estabelecer uma conexão
inserindo o PIN exibido pelo dispositivo inteligente.
• Exibir SSID: se o dispositivo inteligente não for
compatível com WPS, você pode estabelecer uma
conexão selecionando SSID no dispositivo
inteligente.
• Redefinir configurações de rede: restaure as
configurações de rede padrão.
Selec. para enviar ao Selecione imagens para transferir mais tarde para um
disp. intel.
dispositivo inteligente.
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NFC
Botão G ➜ B menu de configuração

Se Habilitar for selecionado, podem ser estabelecidas conexões
sem fio durante a fotografia pelo visor simplesmente tocando o
logotipo N (N-Mark) da câmera para a antena NFC do dispositivo
inteligente enquanto o temporizador standby da câmera estiver
ligado. Selecione Desabilitar para desabilitar conexões NFC.

Rede
Botão G ➜ B menu de configuração

Ajuste as configurações para FTP e rede para Ethernet e redes locais
sem fio quando uma unidade de comunicações UT-1 (0 173, 188)
opcional estiver conectada.
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Carregamento Eye-Fi
Botão G ➜ B menu de configuração

Esta opção é exibida apenas quando um cartão de memória Eye-Fi
(disponível separadamente em outros fornecedores) estiver
inserido na câmera. Escolha Habilitar para enviar as fotografias para
um destino pré-selecionado. Note que as imagens não serão
enviadas se a intensidade do sinal não for suficiente.
Observe todas as leis locais relativas aos dispositivos sem fio e
escolha Desabilitar onde eles forem proibidos.

D Cartões Eye-Fi
Os cartões Eye-Fi podem emitir sinais sem fio quando Desabilitar estiver
selecionado. Um ícone g exibido quando Desabilitar estiver selecionado
indica que a câmera não consegue controlar o cartão Eye-Fi (0 136).
Desligue a câmera e remova o cartão.
Defina a configuração personalizada c2 (Temporizador standby, 0 72)
para 30 s ou mais quando usar um cartão Eye-Fi.
Veja o manual fornecido com o cartão Eye-Fi e dirija quaisquer perguntas
ao fabricante. A câmera pode ser usada para ativar e desativar os cartões
Eye-Fi, mas pode não suportar outras funções Eye-Fi.
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Quando um cartão Eye-Fi estiver inserido,
seu status é indicado por um ícone na
exibição de informações:
• d: carregamento Eye-Fi desabilitado.
• e: carregamento Eye-Fi habilitado, mas
sem imagens disponíveis para enviar.
• f (estático): carregamento Eye-Fi
habilitado. Aguardando para iniciar o envio.
• f (animado): carregamento Eye-Fi habilitado. Enviando dados.
• g: erro — a câmera não consegue controlar o cartão Eye-Fi. Se
W piscando aparecer no painel de controle ou no visor,
verifique se o firmware do cartão Eye-Fi está atualizado. Se o erro
persistir depois do firmware do cartão ter sido atualizado, insira
outro cartão ou formate o cartão na câmera depois de copiar as
imagens que a memória contiver para um computador ou para
outro dispositivo de armazenagem. Se o indicador W não
estiver piscando, as fotografias poderão ser tiradas normalmente,
mas você poderá não conseguir mudar as configurações Eye-Fi.

A Cartões Eye-Fi compatíveis
Alguns cartões podem não estar disponíveis em alguns países ou regiões.
Consulte o fabricante para mais informações. Cartões Eye-Fi apenas podem
ser utilizados no país da compra. Certifique-se de que o firmware do cartão
Eye-Fi foi atualizado para a versão mais recente. Note que usar cartões
Eye-Fi em ambos os compartimentos não é recomendado, pois isto pode
resultar em uma conexão de rede não confiável.
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Marcação de conformidade
Botão G ➜ B menu de configuração

Visualize uma seleção dos padrões com que a câmera está em
conformidade.

Versão do firmware
Botão G ➜ B menu de configuração

Visualize a versão atual do firmware da câmera.
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N Menu de retoque: criar cópias retocadas
Para exibir o menu de retoque, pressione G e selecione a guia N
(menu de retoque).

Botão G

Opções do menu de retoque
As opções no menu de retoque são usadas para criar cópias
recortadas ou retocadas das imagens existentes. O menu de
retoque é exibido apenas quando um cartão de memória que
contenha fotografias for inserido na câmera.
Opção

i
j
k
l
m
o
7
8
&
e

D-Lighting

0
141

Correção de olhos vermelhos 141
Recortar

142

Monocromático

143

Efeitos de filtro

144

Sobreposição de imagem 1

145

Processamento de NEF (RAW) 148
Redimensionar

150

Retoque rápido

153

Endireitar

153

(
)
f
g
h
i
u
9
p

Opção

0

Controle de distorção

154

Olho de peixe

155

Contorno de cores

155

Rascunho em cores

156

Controle de perspectiva

157

Efeito miniatura

158

Cor seletiva

159

Editar vídeo

161

Comparação lado a lado 2

162

1 Apenas pode ser selecionada pressionando G e selecionando a guia N.
2 Disponível apenas se o menu retoque for exibido pressionando i e selecionando Retoque na
reprodução em tamanho cheio quando uma imagem retocada ou original for exibida.
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Criar cópias retocadas
Para criar uma cópia retocada:

1 Selecione um item no menu de
retoque.
Pressione 1 ou 3 para destacar um
item, 2 para selecionar.

2 Selecione uma imagem.
Destaque uma imagem e pressione J.
Para visualizar a imagem destacada em
tela cheia, pressione sem soltar o botão
X (T).

A Retoque
No caso de imagens gravadas com uma configuração de qualidade de
imagem de NEF + JPEG, apenas a imagem NEF (RAW) será retocada. A
câmera pode não conseguir exibir ou retocar imagens criadas com
outros dispositivos.

3 Selecione as opções de retoque.
Para obter mais informações, veja a seção do item selecionado.
Para sair sem criar uma cópia retocada, pressione G.

A Temp. p/ deslig. do monitor
O monitor será desligado e a operação será cancelada se nenhuma ação
for executada por um breve período. Quaisquer alterações não salvas
serão perdidas. Para aumentar o tempo que o monitor permanece
ligado, escolha uma duração maior para a exibição da configuração
personalizada c4 (Temp. p/ deslig. do monitor; 0 73).
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4 Crie uma cópia retocada.
Pressione J para criar uma cópia
retocada. As cópias retocadas são
indicadas por um ícone o.

A Criar cópias retocadas durante a reprodução
Para criar uma cópia retocada da imagem exibida atualmente na
reprodução em tamanho cheio, pressione i, em seguida destaque
Retoque e pressione J e selecione uma opção de retoque.

D Retocar cópias
A maioria das opções pode ser aplicada a cópias criadas usando outras
opções de retoque, ainda que, com as exceções de Sobreposição de
imagem e Editar vídeo > Escolher ponto de in./térm., cada opção apenas
pode ser aplicada uma vez (note que edições múltiplas poderão resultar em
perda de detalhes). As opções que não podem ser aplicadas à imagem atual
são acinzentadas e indisponíveis.
A Qualidade e tamanho da imagem
Exceto no caso das cópias criadas com as opções Recortar e
Redimensionar, as cópias criadas a partir das imagens JPEG têm o mesmo
tamanho da original, enquanto que as cópias criadas a partir das fotografias
NEF (RAW) são salvas como imagens JPEG grandes de alta qualidade. A
compressão com prioridade de tamanho é usada quando as cópias forem
salvas no formato JPEG.
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D-Lighting
Botão G ➜ N menu de retoque

O D-Lighting clareia as sombras, sendo ideal para as fotografias
escuras ou à contraluz.

Antes

Depois

Pressione 4 ou 2 para escolher a
quantidade de correção executada. O
efeito pode ser visualizado na tela de
edição. Pressione J para salvar a cópia
retocada.

Correção de olhos vermelhos
Botão G ➜ N menu de retoque

Esta opção é usada para corrigir os "olhos vermelhos" causados pelo
flash, e está disponível apenas com as fotografias tiradas usando
flash. A fotografia selecionada para correção de olhos vermelhos
pode ser visualizada na tela de edição. Confirme os efeitos da
correção de olhos vermelhos e pressione J para criar uma cópia.
Note que a correção de olhos vermelhos poderá nem sempre
produzir os resultados esperados e poderá, em circunstâncias muito
raras, ser aplicada nas partes da imagem que não são afetadas pelos
olhos vermelhos. Verifique com cuidado a visualização antes de
prosseguir.
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Recortar
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie uma cópia recortada da fotografia selecionada. A fotografia
selecionada é exibida com o corte selecionado apresentado em
amarelo. Crie uma cópia recortada conforme descrito na tabela a
seguir.
Para
Reduzir o tamanho do
corte
Aumentar o tamanho
do corte

Use

W (S)
X (T)

Gire o disco de comando principal para
escolher a relação de apresentação.

Alterar a proporção de
corte

Posicionar o corte

Criar cópia

Descrição
Pressione W (S) para reduzir o tamanho
do corte.
Pressione X (T) para aumentar o
tamanho do corte.

J

Use o seletor múltiplo para posicionar o
corte. Pressione e mantenha pressionado
para mover rapidamente o corte para a
posição desejada.
Salve o corte atual como um arquivo
separado.

A Recortar: qualidade e tamanho da imagem
Cópias criadas a partir de fotografias NEF
(RAW) ou NEF (RAW) + JPEG têm uma
qualidade de imagem (0 36) de JPEG fino. As
cópias recortadas criadas a partir de
fotografias JPEG têm a mesma qualidade de
imagem que da original. O tamanho da cópia
varia com o tamanho e a proporção do corte e
aparece no canto superior esquerdo da
exibição do corte.
A Visualizar cópias recortadas
O zoom de reprodução pode não estar disponível quando cópias
recortadas forem exibidas.
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Monocromático
Botão G ➜ N menu de retoque

Copie fotografias em Preto e branco,
Sépia ou Ciano (monocromático azul e
branco).

Selecionar Sépia ou Ciano exibe uma
visualização da imagem selecionada.
Pressione 1 para aumentar a saturação da
cor e 3 para diminuir. Pressione J para
criar uma cópia monocromática.

Aumentar a saturação

Diminuir a saturação
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Efeitos de filtro
Botão G ➜ N menu de retoque

Escolha entre os seguintes efeitos de filtro. Depois de ajustar os
efeitos de filtro, como descrito abaixo, pressione J para salvar a
cópia retocada.
Opção

Descrição
Cria o efeito de um filtro de céu
claro, tornando a imagem menos
Céu claro
azul. O efeito pode ser visualizado
no monitor, como é mostrado à
direita.
Cria uma cópia com efeitos de
filtro de tons quentes, dando à
Filtro quente cópia um matiz vermelho
"quente". O efeito pode ser
visualizado no monitor.
Adicione efeitos de radiação às
fontes de luz.
• Número de pontos: escolha entre
quatro, seis ou oito.
• Intensidade do filtro: escolha o
brilho das fontes de luz afetadas.
Luz estrelada
• Ângulo do filtro: escolha o ângulo
das pontas.
• Distância dos pontos: escolha o comprimento das pontas.
• Confirmar: visualize os efeitos do filtro. Pressione X (T)
para visualizar a cópia em tamanho cheio.
• Salvar: crie uma cópia retocada.

Suavizador
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Adicione um efeito de filtro
suavizador. Pressione 4 ou 2
para escolher a intensidade do
filtro.

Sobreposição de imagem
Botão G ➜ N menu de retoque

A sobreposição de imagem combina duas fotografias NEF (RAW)
existentes para criar uma única imagem que é salva separadamente
dos originais. Os resultados, que fazem uso dos dados RAW do
sensor de imagem da câmera, são visivelmente melhores do que as
sobreposições criadas em um aplicativo de imagem. A nova
imagem é salva nas configurações atuais de qualidade e tamanho
de imagem. Antes de criar uma sobreposição, defina a qualidade e o
tamanho de imagem (0 36, 37; todas as opções estão disponíveis).
Para criar uma cópia NEF (RAW), escolha a qualidade de imagem
NEF (RAW).

+

1 Selecione Sobreposição de imagem.
Destaque Sobreposição de imagem no
menu de retoque e pressione 2. A caixa
de diálogo mostrada à direita será
exibida, com Img. 1 destacada.
Pressionar J para exibir uma caixa de
diálogo de seleção de imagens listando
apenas imagens NEF (RAW) criadas com esta câmera.
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2 Selecione a primeira imagem.
Use o seletor múltiplo para destacar a
primeira fotografia na sobreposição.
Para ver a fotografia destacada em
tamanho cheio, pressione sem soltar o
botão X (T). Pressione J para
selecionar a fotografia destacada e
voltar para a tela de visualização.

3 Selecione a segunda imagem.
A imagem selecionada aparecerá como Img. 1. Destaque Img. 2
e pressione J, então, selecione a segunda fotografia como
descrito no passo 2.

4 Ajuste o ganho.
Destaque Img. 1 ou Img. 2 e otimize a
exposição para a sobreposição
pressionando 1 ou 3 para selecionar o
ganho nos valores entre 0,1 e 2,0. Repita
o procedimento para a segunda
imagem. O valor padrão é 1,0. Selecione
0,5 para reduzir o ganho pela metade ou 2,0 para duplicá-lo. Os
efeitos do ganho são visíveis na coluna Previsão.
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5 Visualize a sobreposição.
Para visualizar a composição, conforme
mostrado à direita, pressione 4 ou 2
para colocar o cursor na coluna
Previsão, depois pressione 1 ou 3
para destacar Sobrep. e pressione J
(note que as cores e o brilho na
visualização podem ser diferentes da imagem final). Para salvar a
sobreposição sem exibir uma previsão, selecione Salvar. Para
voltar ao passo 4 e selecionar novas fotografias ou ajustar o
ganho, pressione W (S).

6 Salve a sobreposição.
Pressione J enquanto a visualização é
exibida para salvar a sobreposição. Após
uma sobreposição ser criada, a imagem
resultante será exibida em tamanho
cheio no monitor.

D Sobreposição de imagem
Somente as fotografias NEF (RAW) com a mesma área da imagem e
profundidade de bits podem ser combinadas.
A sobreposição tem as mesmas informações da foto (incluindo a data da
gravação, fotometria, velocidade do obturador, abertura, modo de disparo,
compensação de exposição, distância focal e orientação da imagem), e
valores para o balanço de brancos e Picture Control como na fotografia
selecionada para Img. 1. O comentário na imagem atual é anexado à
sobreposição quando ela for salva. As informações de direitos autorais, no
entanto, não serão copiadas. As sobreposições salvas em formato NEF
(RAW) usam a compressão selecionada para Tipo no menu de Gravação
em NEF (RAW) e têm a mesma profundidade de bits que as imagens
originais. As sobreposições JPEG são salvas usando a compressão com
prioridade de tamanho.
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Processamento de NEF (RAW)
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie cópias JPEG de fotografias NEF (RAW).

1 Selecione Processamento de NEF
(RAW).
Destaque Processamento de NEF
(RAW) no menu de retoque e pressione
2 para exibir uma caixa de diálogo de
seleção de imagens listando apenas
imagens NEF (RAW) criadas com esta
câmera.

2 Selecione uma fotografia.
Use o seletor múltiplo para destacar
uma fotografia (para visualizar a
fotografia destacada em tamanho
cheio, pressione sem soltar o botão
X/T). Pressione J para selecionar a
fotografia destacada e continue para o
próximo passo.
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3 Escolha definições para a cópia JPEG.
Ajuste as configurações listadas abaixo. Note que o balanço de
brancos e o controle de vinheta não estão disponíveis com
múltiplas exposições ou imagens criadas com sobreposição de
imagens e que a compensação de exposição somente pode ser
definida para valores entre –2 e +2 EV.
Qualidade de imagem (0 36)
Tamanho da imagem (0 37)
Balanço de brancos (0 39)
Compensação de exposição
Definir Picture Control (0 40)
Red. de ruído em ISO alto (0 45)
Espaço de cor (0 41)
Controle de vinheta (0 43)
D-Lighting (0 141)

4 Copie a fotografia.
Destaque EXE e pressione J para criar
uma cópia JPEG da fotografia
selecionada (para sair sem copiar a
fotografia, pressione o botão G).
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Redimensionar
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie cópias pequenas de fotografias selecionadas.

1 Selecione Redimensionar.
Para redimensionar imagens
selecionadas, destaque Redimensionar
no menu de retoque e pressione 2.

2 Escolha um destino.
Se dois cartões de memória estiverem
inseridos, você pode escolher um
destino para as cópias redimensionadas
destacando Escolher o destino e
pressionando 2 (se apenas um cartão
estiver inserido, vá para o passo 3).
Será exibido o menu mostrado à direita.
Destaque um compartimento do cartão
e pressione J.
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3 Escolha um tamanho.
Destaque Escolher o tamanho e
pressione 2.

As opções mostradas à direita serão
exibidas. Destaque uma opção e
pressione J.

4 Escolha as imagens.
Destaque Selecionar imagem e
pressione 2.

Destaque imagens usando o seletor
múltiplo e pressione o botão W (S)
para selecionar ou desmarcar (para ver a
imagem destacada em tela cheia,
pressione sem soltar o botão X/T).
As imagens selecionadas são marcadas
com um ícone 8. Pressione J quando Botão W (S)
a seleção estiver terminada.
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5 Salve as cópias redimensionadas.
Será exibida uma caixa de diálogo de
confirmação. Destaque Sim e pressione
J para salvar as cópias
redimensionadas.

A Visualizar cópias redimensionadas
O zoom de reprodução pode não estar disponível quando as cópias
redimensionadas forem exibidas.
A Qualidade de imagem
Cópias criadas a partir de fotografias NEF (RAW) ou NEF (RAW) + JPEG têm
uma qualidade de imagem (0 36) de JPEG fino. As cópias criadas a partir de
fotografias JPEG têm a mesma qualidade de imagem que da original.
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Retoque rápido
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie cópias com a saturação e o contraste
aprimorados. O D-Lighting é aplicado
quando necessário para clarear os assuntos
escuros ou assuntos em contraluz.
Pressione 4 ou 2 para escolher o grau de
intensificação. O efeito pode ser visualizado
na tela de edição. Pressione J para salvar a cópia retocada.

Endireitar
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie uma cópia endireitada da imagem
selecionada. Pressione 2 para girar a
imagem para a direita em até cinco graus
em incrementos de aproximadamente 0,25
graus, e 4 para girá-la para a esquerda (o
efeito pode ser visualizado na tela de
edição. Note que as margens da imagem
serão cortadas para criar uma cópia quadrada). Pressione J para
salvar a cópia retocada.
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Controle de distorção
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie cópias com distorção periférica
reduzida. Selecione Automático para
permitir que a câmera corrija a distorção
automaticamente e então faça ajustes finos
usando o seletor múltiplo, ou selecione
Manual para reduzir manualmente a
distorção (note que Automático não está
disponível com fotografias tiradas usando o controle automático de
distorção. Consulte a página 44).
Pressione 2 para reduzir a distorção de barril, 4 para reduzir a
distorção almofadada (o efeito pode ser visualizado na tela de
edição. Note que maiores quantidades de controle de distorção
resultam em mais margens sendo cortadas). Pressione J para salvar
a cópia retocada.

A Automático
Automático é para uso apenas com fotografias tiradas com lentes tipo G, E
e D (PC, olho de peixe, e algumas outras lentes excluídas). Os resultados não
são garantidos com outras lentes.
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Olho de peixe
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie cópias que pareçam ter sido tiradas
com uma lente olho de peixe. Pressione 2
para aumentar o efeito (isso também
aumenta o tamanho das margens a serem
cortadas da imagem), 4 para reduzir. O
efeito pode ser visualizado na tela de
edição. Pressione J para salvar a cópia
retocada.

Contorno de cores
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie uma cópia de contorno de uma
fotografia para usar como base para
pintura. O efeito pode ser visualizado na
tela de edição. Pressione J para salvar a
cópia retocada.

Antes

Depois
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Rascunho em cores
Botão G ➜ N menu de retoque

Criar uma cópia de uma fotografia que
parece um desenho feito com lápis
colorido. Pressione 1 ou 3 para destacar
Intensidade ou Esboços e pressione 4 ou
2 para alterar. A intensidade pode ser
aumentada para tornar as cores mais
saturadas, ou diminuída para ter um efeito
desbotado, monocromático, enquanto que os contornos podem
ficar mais grossos ou mais finos. Os esboços mais grossos tornam as
cores mais saturadas. O efeito pode ser visualizado na tela de
edição. Pressione J para salvar a cópia retocada.
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Controle de perspectiva
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie cópias que reduzam os efeitos de
perspectiva tiradas da base de um objeto
alto. Utilize o seletor múltiplo para ajustar a
perspectiva (note que maiores quantidades
de controle de perspectiva resultam em
mais margens sendo cortadas). O efeito
pode ser visualizado na tela de edição.
Pressione J para salvar a cópia retocada.

Antes

Depois
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Efeito miniatura
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie uma cópia que pareça ser uma fotografia de um diorama.
Funciona melhor com as fotografias tiradas a partir de um ponto de
vista elevado. A área que ficará em foco na cópia é indicada por um
quadro amarelo.
Para
Escolha a
orientação

Pressionar

W (S)

Se a área do efeito
estiver na orientação
vertical, pressione 1
ou 3 para posicionar
o quadro exibindo a
área da cópia que
estará em foco.

Escolha a
posição

Área em foco
Se a área do efeito
estiver na orientação
vertical, pressione 4
ou 2 para posicionar
o quadro exibindo a
área da cópia que
estará em foco.
Se a área do efeito estiver na orientação
horizontal, pressione 4 ou 2 para escolher a
altura.

Escolha o
tamanho

Visualizar
cópia
Criar cópia
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Descrição
Pressione W (S) para escolher a orientação da
área que está em foco.

Se a área do efeito estiver na orientação vertical,
pressione 1 ou 3 para escolher a largura.

X (T)
J

Visualizar cópia.
Criar cópia.

Cor seletiva
Botão G ➜ N menu de retoque

Crie uma cópia na qual apenas os matizes selecionados apareçam
coloridos.

1 Selecione Cor seletiva.
Destaque Cor seletiva no menu de
retoque e pressione 2 para exibir uma
caixa de diálogo de seleção de imagens.

2 Selecione uma fotografia.
Use o seletor múltiplo para destacar uma
fotografia (para visualizar a fotografia
destacada em tamanho cheio, pressione
sem soltar o botão X/T). Pressione J
para selecionar a fotografia destacada e
continue para o próximo passo.

3 Selecione uma cor.

Botão A AE-L/AF-L

Use o seletor múltiplo para posicionar o
cursor sobre um objeto e pressione
A AE-L/AF-L para selecionar a cor do
objeto como aquela que permanecerá
na cópia final (a câmera pode ter
dificuldade em detectar cores não
saturadas. Escolha uma cor saturada).
Cor selecionada
Para ampliar o zoom na imagem para
fazer uma seleção de cor precisa,
pressione X (T). Pressione W (S)
para reduzir o zoom.
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4 Destaque a faixa de cores.

Faixa de cores

Gire o disco de comando
principal para destacar a
faixa de cores para a cor
selecionada.

5 Escolha a faixa de cores.
Pressione 1 ou 3 para aumentar ou
diminuir a faixa de matizes parecidos
que serão incluídos na fotografia final.
Escolha valores entre 1 e 7. Note que os
valores mais altos podem incluir matizes
de outras cores. O efeito pode ser
visualizado na tela de edição.

6 Selecione cores adicionais.
Para selecionar cores
adicionais, gire o disco de
comando principal para
destacar uma das três caixas
de cor no topo da tela e
repita os passos 3 a 5 para
selecionar outra cor. Repita para uma terceira cor, se desejado.
Para cancelar a seleção da cor destacada, pressione O (Q). Para
remover todas as cores, pressione sem soltar O (Q). Será exibida
uma caixa de diálogo de confirmação. Selecione Sim.
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7 Salve a cópia editada.
Pressione J para salvar a cópia
retocada.

Editar vídeo
Botão G ➜ N menu de retoque

Corte a cena para criar cópias editadas dos vídeos ou salve os
quadros selecionados como imagens JPEG estáticas.

9
4

Opção
Escolher ponto de in./
térm.

Descrição
Crie uma cópia da qual cenas indesejadas
tenham sido removidas.
Salve um quadro selecionado como uma
Salvar quadro selecionado
imagem JPEG estática.
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Comparação lado a lado
Compare as cópias retocadas com as fotografias originais. Esta
opção está disponível somente se o menu de retoque for exibido
pressionando o botão i e selecionando Retoque quando uma
cópia ou um original for reproduzido em tamanho cheio.

1 Selecione uma imagem.
Selecione uma cópia retocada (indicada
por um ícone o) ou uma fotografia que
tenha sido retocada na reprodução em
tamanho cheio. Pressione i, em seguida
destaque Retoque e pressione J.

Botão i

2 Selecione Comparação lado a lado.
Destaque Comparação lado a lado e
pressione J.
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3 Compare a cópia com o original.

Opções usadas para criar

A imagem de origem é exibida à
a cópia
esquerda, a cópia retocada à direita,
com as opções usadas para criar a cópia
listadas na parte superior da tela.
Pressione 4 ou 2 para alternar entre a
imagem de origem e a cópia retocada.
Para ver a imagem destacada em
tamanho cheio, pressione sem soltar o
Imagem de
Cópia
botão X (T). Se a cópia foi criada a
origem
retocada
partir de duas imagens de origem
usando Sobreposição de imagem, ou
se a origem foi copiada múltiplas vezes, pressione 1 ou 3 para
ver as outras imagens de origem ou cópias. Para sair do modo de
reprodução, pressione o botão K, ou pressione J para sair para
reprodução com a imagem destacada selecionada.

D Comparações lado a lado
A imagem fonte não será exibida se a cópia tiver sido criada a partir de uma
fotografia que estava protegida tenha sido, desde então, excluída ou
ocultada (0 19), ou que esteja num cartão num compartimento diferente
daquele usado quando a imagem foi criada.
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O Meu Menu/ m Configurações recentes
Para exibir Meu menu, pressione G e selecione a guia O (Meu
Menu).

Botão G

A opção MEU MENU pode ser usada para criar e editar uma lista
personalizada de opções a partir dos menus de reprodução, disparo
da fotografia, gravação de vídeo, configurações personalizadas,
configuração e retoque para um acesso rápido (até 20 itens). Se
desejado, as configurações recentes podem ser exibidas em lugar
do Meu Menu (0 168).
As opções podem ser adicionadas, excluídas e reordenadas
conforme descrito abaixo.

❚❚ Adicionar opções ao Meu Menu

1 Selecione Adicionar itens.
Em Meu Menu (O), destaque Adicionar
itens e pressione 2.

2 Selecione um menu.
Destaque o nome do menu que contém
a opção que você deseja adicionar e
pressione 2.
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3 Selecione um item.
Destaque o item desejado no menu e
pressione J.

4 Posicione o novo item.
Pressione 1 ou 3 para mover o novo
item para cima ou para baixo no Meu
Menu. Pressione J para adicionar o
novo item.

5 Adicione mais itens.
Os itens exibidos atualmente em Meu
Menu são indicados por uma marca de
verificação. Os itens indicados por um
ícone V não podem ser selecionados.
Repita os passos 1 a 4 para selecionar
itens adicionais.
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❚❚ Excluir opções do Meu Menu

1 Selecione Remover itens.
Em Meu Menu (O), destaque Remover itens e pressione 2.

2 Selecione os itens.
Destaque os itens e pressione 2 para
selecionar ou cancelar a seleção. Os
itens selecionados são indicados por
uma marca de verificação.

3 Exclua os itens selecionados.
Pressionar J. Será exibida uma caixa de
diálogo de confirmação. Pressione J
novamente para excluir os itens
selecionados.

A Excluir itens no Meu Menu
Para excluir o item atualmente destacado em Meu Menu, pressione o botão
O (Q). Será exibida uma caixa diálogo de confirmação. Pressione
novamente O (Q) para remover o item selecionado do Meu menu.
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❚❚ Reordenar as opções no Meu Menu

1 Selecione Classificar itens.
Em Meu Menu (O), destaque Classificar itens e pressione 2.

2 Selecione um item.
Destaque o item que você deseja mover
e pressione J.

3 Posicione o item.
Pressione 1 ou 3 para mover o item
para cima ou para baixo no Meu Menu e
pressione J. Repita os passos 2 e 3 para
reposicionar itens adicionais.

4 Saia para Meu Menu.
Pressione o botão G para voltar para
Meu menu.

Botão G
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Configurações recentes
Para exibir as vinte configurações mais recentemente usadas,
selecione m CONFIGURAÇÕES RECENTES para O MEU MENU >
Escolher guia.

1 Selecione Escolher guia.
Em Meu Menu (O), destaque Escolher
guia e pressione 2.

2 Selecione m CONFIGURAÇÕES
RECENTES.
Destaque m CONFIGURAÇÕES
RECENTES e pressione J. O nome do
menu será alterado de "MEU MENU"
para "CONFIGURAÇÕES RECENTES".
Itens de menu serão adicionados ao topo do menu de
configurações recentes conforme venham a ser usados. Para exibir
Meu Menu novamente, selecione O MEU MENU para
m CONFIGURAÇÕES RECENTES > Escolher guia.

A Remover itens do menu de configurações recentes
Para remover um item do menu de configurações recentes, destaque-o e
pressione o botão O (Q). Será exibida uma caixa de diálogo de
confirmação. Pressione novamente O (Q) para excluir o item selecionado.
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Notas técnicas
Leia este capítulo para obter informações sobre conectar-se a
outros dispositivos e sobre acessórios compatíveis.

Conexões
Instalar o ViewNX-i
Para transferir e ver imagens, baixe a última versão do instalador do
ViewNX-i do seguinte endereço web e siga as instruções da tela para
completar a instalação. É necessária uma conexão de Internet. Sobre
os requisitos do sistema e outras informações, consulte o site web
da Nikon para sua região.
http://nikonimglib.com/nvnxi/

A Capture NX-D
Use o software Capture NX-D da Nikon para ajuste fino de fotografias ou
para alterar as configurações para imagens NEF (RAW) e as salvar em outros
formatos. Capture NX-D também oferece uma função de remoção de
poeira da imagem que processa uma imagem NEF (RAW) para remover
artefatos causados por poeira no interior da câmera. Capture NX-D está
disponível para download a partir de:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
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Copiar imagens para o computador
Antes de prosseguir, certifique-se de que instalou o ViewNX-i
(0 169).

1 Conecte o cabo USB.
Depois de desligar a câmera e assegurar que um cartão de
memória está inserido, conecte o cabo USB fornecido conforme
mostrado e então ligue a câmera.

A Utilize uma fonte de alimentação confiável
Para garantir que a transferência dos dados não seja interrompida,
certifique-se de que a bateria da câmera está totalmente carregada.
A Conectar os cabos
Certifique-se de que a câmera está desligada ao conectar ou
desconectar os cabos de interface. Não force nem tente inserir os
conectores obliquamente.
D Durante a transferência
Não desligue a câmera ou desconecte o cabo USB enquanto a
transferência estiver em andamento.
D Hubs USB
Conecte a câmera diretamente ao computador. Não conecte o cabo
através de um hub USB ou teclado.
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2 Inicie o componente Nikon Transfer 2 do ViewNX-i.
Se uma mensagem for exibida solicitando que você escolha um
programa, selecione o Nikon Transfer 2.

A Windows 7
Se a seguinte caixa de diálogo for exibida, selecione Nikon Transfer 2
como descrito abaixo.
1 Em Import pictures and videos
(Importar imagens e vídeos), clique
em Change program (Mudar
programa). Será exibida uma caixa de
diálogo de seleção do programa.
Selecione Import File using
Nikon Transfer 2 (Importar arquivo usando Nikon Transfer 2) e
clique OK.
2 Clique duas vezes em Import File (Importar arquivo).

A Windows 8.1
O Windows 8.1 pode exibir uma indicação
AutoPlay quando a câmera for conectada.
Toque ou clique no diálogo e depois toque
ou clique em Import File/
Nikon Transfer 2 (Importar arquivo/
Nikon Transfer 2) para selecionar
Nikon Transfer 2.
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3 Clique em Start Transfer (Iniciar transferência).
Nas configurações padrão, as imagens no cartão de memória
serão copiadas para o computador.

Start Transfer (Iniciar transferência)

4 Termine a conexão.
Quando a transferência estiver completa, desligue a câmera e
desconecte o cabo USB.

A Para mais informações
Consulte a ajuda on-line para obter mais informações sobre o uso do
ViewNX-i.
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Ethernet e rede sem fio
A unidade de comunicação UT-1 opcional (0 188) pode ser usada
para enviar fotografias para um computador ou servidor FTP. A
câmera liga à UT-1 usando o cabo USB fornecido com a câmera,
enquanto a UT-1 por sua vez liga à rede através de um cabo Ethernet
ou um transmissor sem fio WT-5 opcional (0 188). As unidades de
comunicação opcionais e os transmissores sem fio são compatíveis
com os seguintes modos:
Modo
Transferência via
FTP
Transferência de
imagem

Função
Transfira as fotografias e vídeos existentes para um
computador ou servidor FTP, ou transfira as novas
fotografias quando elas forem tiradas.

Controle a câmera usando o software opcional
Controle da câmera Camera Control Pro 2 e salve as novas fotografias e
vídeos diretamente para o computador.
Visualize e tire fotografias remotamente usando um
Servidor HTTP
computador ou iPhone equipado com um navegador.

Para informações sobre a utilização das unidades de comunicação
opcionais ou dos transmissores sem fio opcionais, consulte os
manuais fornecidos com o dispositivo. Certifique-se de atualizar
para as últimas versões o firmware do dispositivo e o software
relacionado.
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D Transferência de imagem
Uma vez que uma conexão à UT-1 tenha sido estabelecida, o botão i
funciona durante a reprodução para selecionar imagens para transferência
em modos FTP e transferência de imagem (a transferência só é realizada
quando a UT-1 estiver conectada). Outras operações de reprodução que
usam o botão i, tais como Comparação lado a lado (0 162), não podem
ser realizadas. Para restaurar a operação normal, exclua o perfil de rede
conforme descrito no manual da UT-1.
D Durante a transferência
Os vídeos não podem ser gravados ou reproduzidos quando a UT-1 estiver
conectada e existam imagens remanescentes para serem enviadas ou
imagens atualmente sendo transferidas através da Ethernet ou rede sem
fio.
A Vídeos
Os vídeos podem ser transferidos pela Ethernet ou redes sem fio no modo
de transferência. Note, contudo, que os vídeos não podem ser transferidos
usando os recursos Envio automático ou Enviar pasta no menu de
Opções.
D Modo Servidor HTTP
A câmera não pode ser utilizada para gravar ou visualizar vídeos no modo
servidor HTTP.
A Transmissores sem fio WT-5
A diferença principal entre o WT-5 e o WT-5A/B/C/D/E está no número de
canais suportados. Salvo indicação em contrário, todas as referências ao
WT-5 também se aplicam ao WT-5A/B/C/D/E.
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Imprimir fotografias
As imagens JPEG selecionadas podem ser impressas numa
impressora PictBridge conectada diretamente à câmera.

❚❚ Conectar a impressora
Conecte a câmera utilizando o cabo USB fornecido. Não force nem
tente inserir os conectores obliquamente.

Quando a câmera e a impressora forem ligadas, será exibida uma
tela de boas-vindas no monitor, seguida de uma tela de reprodução
PictBridge.

D Hubs USB
Conecte a câmera diretamente à impressora. Não conecte o cabo através
de um hub USB.
D Selecionar fotografias para impressão
As fotografias NEF (RAW) (0 36) não podem ser selecionadas para
impressão. As cópias JPEG das imagens NEF (RAW) podem ser criadas
usando-se a opção Processamento de NEF (RAW) no menu de retoque
(0 148).
A Imprimir através de conexão direta USB
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada ou utilize um
adaptador AC e conector de alimentação opcionais. Quando tirar
fotografias para serem impressas através da conexão direta USB, defina o
Espaço de cor para sRGB (0 41).
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❚❚ Imprimir imagens uma de cada vez

1 Exiba a imagem desejada.
Pressione 4 ou 2 para ver mais imagens. Pressione o botão
X (T) para ampliar o zoom no quadro atual (pressione K
para sair do zoom). Para ver as miniaturas, pressione o botão
W (S). Use o seletor múltiplo para destacar as imagens ou
pressione X (T) para exibir a imagem destacada em tamanho
cheio.

2 Ajuste as opções de impressão.
Pressione J para exibir os itens seguintes, então pressione 1 ou
3 para destacar um item e pressione 2 para visualizar as opções
(apenas as opções compatíveis com a impressora atual são
listadas. Para usar a opção padrão, selecione Padrão da
impressora). Depois de selecionar uma opção, pressione J para
retornar para o menu de configurações da impressora.
Opção
Descrição
Tamanho da
Escolha um tamanho da página.
página
Esta opção é listada apenas quando as imagens forem
Número de
impressas uma de cada vez. Pressione 1 ou 3 para
cópias
escolher o número de cópias (máximo 99).
Escolha se é para enquadrar as fotografias em margens
Margem
brancas.
Escolha se é para imprimir as horas e datas das gravações
Imprimir data
nas fotografias.
Esta opção é listada apenas quando as imagens forem
impressas uma de cada vez. Para sair sem cortar, destaque
Não cortar e pressione J. Para cortar a imagem atual,
destaque Cortar e pressione 2. Será exibida uma caixa de
Corte
diálogo de seleção de corte. Pressione X (T) para
aumentar o tamanho do corte, W (S) para reduzir, e use
o seletor múltiplo para posicionar o corte. Observe que a
qualidade da impressão poderá diminuir se pequenos
cortes forem impressos em tamanhos grandes.
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3 Inicie a impressão.
Selecione Iniciar impressão e pressione J para iniciar a
impressão. Para cancelar antes de terem sido impressas todas as
cópias, pressione J.

A Veja também
Veja o Manual do usuário para obter informações sobre o que fazer se
ocorrer um erro durante a impressão.
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❚❚ Imprimir várias imagens

1 Exiba o menu PictBridge.
Pressione o botão G na tela de reprodução PictBridge.

2 Escolha uma opção.
Destaque uma das seguintes opções e pressione 2.
• Seleção para impressão: selecione imagens para impressão. Use o
seletor múltiplo para destacar as imagens (para exibir a
imagem atual em tela cheia, pressione sem soltar o botão
X/T) e, mantendo pressionado o botão W (S), pressione
1 ou 3 para escolher o número de cópias (máximo 99). Para
cancelar a seleção de uma imagem, defina o número de cópias
para zero.
• Selecionar data: imprime uma cópia de todas as fotografias
tiradas em datas selecionadas. Pressione 1 ou 3 para destacar
datas e pressione 2 para selecionar ou cancelar a seleção. Para
visualizar as fotografias tiradas na data selecionada, pressione
W (S). Use o seletor múltiplo para rolar as imagens, ou
pressione sem soltar X (T) para ver a imagem atual em tela
cheia. Pressione novamente W (S) para voltar à caixa de
diálogo de seleção de data.
• Imprimir (DPOF): imprima a ordem de impressão DPOF atual
(0 179). A ordem pode ser visualizada e modificada antes da
impressão como na descrição para Seleção para impressão,
acima.
• Impressão do índice: para criar uma impressão do índice de todas
as imagens JPEG no cartão de memória, vá para o passo 3. Note
que se o cartão de memória contiver mais de 256 imagens, só
serão impressas as primeiras 256 imagens. Um aviso será
exibido se o tamanho selecionado da página no passo 3 for
muito pequeno para uma impressão do índice.
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3 Ajuste as opções de impressão.
Ajuste as configurações da impressora como descrito no passo 2
na página 176.

4 Iniciar impressão.
Selecione Iniciar impressão e pressione J para iniciar a
impressão. Para cancelar antes de terem sido impressas todas as
cópias, pressione J.

❚❚ Criar uma ordem de impressão DPOF: definição da impressão
A opção Ordem de impressão DPOF no menu de reprodução é
utilizada para criar "ordens de impressão" digitais para impressoras
compatíveis com o PictBridge e dispositivos que suportem DPOF.

1 Escolha Ordem de impressão DPOF >
Selecionar/definir.
Selecione Ordem de impressão DPOF
no menu de reprodução, em seguida
destaque Selecionar/definir e
pressione 2 (para remover todas as
fotografias da ordem de impressão,
selecione Cancelar todas as seleções).

2 Selecione imagens.
Use o seletor múltiplo para rolar através
das imagens (para exibir a imagem atual
em tela cheia, pressione sem soltar o
botão X/T) e, mantendo
pressionado o botão W (S), pressione
1 ou 3 para escolher o número de
cópias (máximo 99). Para cancelar a seleção de uma imagem,
defina o número de cópias para zero. Pressione J quando todas
as imagens desejadas tiverem sido selecionadas.
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3 Selecione as opções de impressão.
Destaque as seguintes opções e
pressione 2 para alternar entre a opção
destacada ligada ou desligada.
• Imprimir dados de disparo: imprime a
velocidade do obturador e a abertura
em todas as imagens no pedido de
impressão.
• Imprimir data: imprime a data de gravação em todas as imagens
na ordem de impressão.

4 Complete a ordem de impressão.
Pressione J para completar a ordem de impressão.

D Ordem de impressão DPOF
Para imprimir a ordem de impressão atual quando a câmera estiver
conectada a uma impressora PictBridge, selecione Imprimir (DPOF) no
menu PictBridge e siga os passos em "Imprimir várias imagens" para
modificar e imprimir a ordem atual (0 178). As opções DPOF imprimir data
e dados de disparo não são suportadas quando imprimindo através da
conexão direta USB. Para imprimir a data da gravação nas fotografias na
ordem de impressão atual, use a opção PictBridge Imprimir data.
A opção Ordem de impressão DPOF não pode ser usada se não existir
espaço suficiente no cartão de memória para armazenar a ordem de
impressão.
As fotografias NEF (RAW) (0 36) não podem ser selecionadas usando essa
opção. As cópias JPEG das imagens NEF (RAW) podem ser criadas usandose a opção Processamento de NEF (RAW) no menu de retoque (0 148).
As ordens de impressão poderão não ser impressas corretamente se as
imagens tiverem sido excluídas usando um computador ou outro
dispositivo depois da ordem de impressão ser criada.
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Visualizar fotografias na TV
Pode ser usado um cabo opcional High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) (0 188) ou um cabo HDMI tipo C (disponível
separadamente em outros fornecedores) para conectar a câmera a
dispositivos de vídeo de alta definição. Desligue sempre a câmera
antes de conectar ou desconectar um cabo HDMI.
Conecte ao dispositivo de alta
definição (escolha um cabo
com conector para dispositivo
HDMI)

Conecte à câmera

Sintonize o dispositivo com o canal HDMI, depois ligue a câmera e
pressione o botão K. Durante a reprodução, as imagens serão
exibidas na tela da televisão. O volume pode ser ajustado usando os
controles da televisão. Os controles da câmera não podem ser
usados.

A Reprodução na televisão
O uso de um adaptador AC e conector de alimentação (disponíveis
separadamente) são recomendados para uma reprodução prolongada. Se
as bordas da fotografia não forem visíveis na tela da televisão, selecione
95% para HDMI > Avançado > Tamanho de exibição de saída (0 183).
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❚❚ Opções HDMI
A opção HDMI no menu de configuração (0 110) controla a
resolução de saída e outras opções avançadas de HDMI, e também
pode ser usada para habilitar a câmera para controle remoto a partir
de dispositivos que sejam compatíveis com HDMI-CEC
(High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control, um padrão que permite que dispositivos HDMI sejam
usados para controlar periféricos com os quais eles estão
conectados).

Resolução de saída
Escolha o formato para a saída de imagens
para o dispositivo HDMI. Se Automático
estiver selecionado, a câmera selecionará
automaticamente o formato apropriado.

Controle de dispositivos
Se Ligado estiver selecionado para HDMI > Controle de
dispositivos quando a câmera estiver conectada a uma televisão
que suporte HDMI-CEC, e a câmera e a televisão estiverem ligadas, o
controle remoto da televisão poderá ser usado em vez do seletor
múltiplo da câmera e do botão J durante a reprodução em
tamanho cheio e apresentações de imagens. Se Desligado estiver
selecionado, o controle remoto da televisão não poderá ser usado
para controlar a câmera.
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Avançado
Opção

Descrição
Automático é recomendado na maioria das situações. Se a
câmera não conseguir determinar o alcance de saída
correto do sinal de vídeo RGB para o dispositivo HDMI, você
pode escolher entre as seguintes opções:
• Alcance limitado: para dispositivos com um alcance de
Alcance de saída entrada do sinal de vídeo RGB de 16 a 235. Escolha esta
opção se você notar uma perda de detalhes em sombras.
• Alcance completo: para dispositivos com um alcance de
entrada do sinal de vídeo RGB de 0 a 255. Escolha esta
opção se as sombras estiverem "fracas" ou brilhantes
demais.
Tamanho de
Escolha cobertura do quadro horizontal e vertical para
exibição de saída saída HDMI de 95% ou 100%.
Se Desligado estiver selecionado quando a câmera estiver
Exibição ao vivo conectada a um dispositivo HDMI, as informações de
na tela
disparo não serão exibidas no monitor durante a exibição
ao vivo.
Escolha Ligado para espelhar o dispositivo HDMI no
monitor da câmera, Desligado para desligar o monitor da
Monitor duplo câmera para economizar energia. Monitor duplo liga
automaticamente quando Exibição ao vivo na tela estiver
Desligado.
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A HDMI e exibição ao vivo
Quando a câmera for conectada através de um cabo HDMI, os visores HDMI
podem ser usados para exibição ao vivo e gravação de vídeo. Note que se
for selecionado 1920 × 1080; 60p para Tam. qd./veloc. grav. qds. no
menu de disparo de vídeo (0 52), a configuração selecionada somente será
refletida na saída HDMI durante a gravação de vídeo se todas as seguintes
condições forem atendidas: Automático ou 1080p (progressivo) for
selecionado para HDMI > Resolução de saída, 100% for selecionado para
HDMI > Avançado > Tamanho de exibição de saída, e Desligado for
selecionado para HDMI > Avançado > Exibição ao vivo na tela (0 183).
Com outras configurações, a resolução de saída, tamanho de exibição, ou a
velocidade de captura de quadros podem diferir daquelas selecionadas nos
menus da câmera.
A Dispositivos HDMI-CEC
Quando a câmera estiver conectada a um dispositivo HDMI-CEC, )
aparecerá no painel de controle, no lugar do número de poses restantes.
A Controle de dispositivos
Consulte o manual da televisão para obter detalhes.
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Outros acessórios
No momento da elaboração deste manual, estavam disponíveis os
seguintes acessórios para a D7200.

Fontes de
alimentação

• Bateria recarregável de Li-ion EN-EL15: baterias EN-EL15
adicionais estão disponíveis em revendedores locais e
representantes de assistência técnica autorizada Nikon.
• Carregador de bateria MH-25a: o MH-25a pode ser usado para
recarregar as baterias EN-EL15. O carregador de baterias
MH-25 também pode ser usado.
• Pacote de bateria de multialimentação MB-D15: o MB-D15 está
equipado com um botão de liberação do obturador, botão
de trava AE/AF A, seletor múltiplo e discos de comando
principal e subcomando para uma melhor operação ao
tirar fotografias na orientação retrato (vertical). Ao instalar
o MB-D15, retire a tampa dos contatos do MB-D15 da
câmera.
• Conector de alimentação EP-5B, adaptador AC EH-5b: estes
acessórios podem ser usados para alimentar a câmera
durante períodos prolongados (também podem ser
usados os adaptadores AC EH-5a e EH-5). O conector de
alimentação EP-5B é necessário para conectar a câmera ao
EH-5b. Consulte a página 190 para obter detalhes. Note
que quando a câmera for usada com um MB-D15, o EP-5B
deve ser inserido no MB-D15, não na câmera. Não tente
usar a câmera com conectores de alimentação inseridos na
câmera e no MB-D15.

Notas técnicas 185

Acessórios da
ocular do visor
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• Lentes de correção da ocular DK-20C: as lentes estão disponíveis
com as dioptrias de –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2, e +3 m–1
quando o controle de ajuste de dioptria da câmera estiver
na posição neutra (–1 m–1). Use lentes de correção da
ocular somente se o foco desejado não for alcançado com
o controle de ajuste de dioptria embutido (–2 a +1 m–1).
Teste as lentes de correção da ocular antes da compra para
garantir que o foco desejado possa ser alcançado. A ocular
de borracha não pode ser usada com as lentes de correção
da ocular.
• Ocular com ampliação DK-21M: a DK-21M amplia a visão através
do visor em cerca de 1,17× (lente 50 mm f/1.4 em infinito;
–1,0 m–1) para maior precisão quando enquadrar.
• Ampliador DG-2: o DG-2 amplia a cena exibida no centro do
visor para maior precisão durante a focagem. É necessário
adaptador da ocular (disponível separadamente).
• Adaptador da ocular DK-22: o DK-22 é usado quando instalar o
ampliador DG-2.
• Acessório de visor de ângulo reto DR-6: o DR-6 é montado em
ângulo reto na ocular do visor, permitindo que a imagem
no visor seja visualizada em ângulo reto em relação à lente
(por exemplo, diretamente de cima quando a câmera
estiver horizontal).

• Controle remoto sem fio ML-L3: o ML-L3 usa uma bateria de 3 V
CR2025.

Pressionando a trava do compartimento da bateria para a
direita (q), introduza a unha na abertura e abra o
compartimento da bateria (w). Assegure-se de que a
bateria está inserida na orientação correta (r).
Controles
• Controle remoto sem fio WR-R10 /WR-T10: quando um controle
remotos/
remoto sem fio WR-R10 estiver acoplado, a câmera pode
controle remoto
ser controlada sem fio usando um controle remoto sem fio
sem fio/
WR-T10.
cabos de
• Controle remoto sem fio WR-1: o WR-1 pode funcionar tanto
controle remoto
como transmissor como receptor e é usado em
combinação tanto com outro WR-1 ou um controle remoto
sem fio WR-R10 ou WR-T10. Por exemplo, um WR-1 pode
ser conectado ao terminal de acessórios para uso como um
receptor, permitindo que as configurações da câmera
sejam alteradas ou que o obturador seja disparado
remotamente por outro WR-1 agindo como transmissor.
• Cabo de controle remoto MC-DC2: anexe este cabo de 1 m ao
terminal de acessórios da câmera para disparar o
obturador remotamente.

A Usar o terminal de acessórios
Conecte os acessórios conforme a ilustração,
com a marca H do conector alinhado com o F
próximo ao terminal de acessórios. Para evitar o
mau funcionamento causado por corpos
estranhos no terminal, feche a tampa do
conector da câmera quando o terminal não
estiver em uso.
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Unidade GPS GP-1/GP-1A: conecte ao terminal de acessórios da
câmera para gravar a latitude, longitude, altitude e a UTC
(Hora universal coordenada) atuais com as fotografias
tiradas com a câmera (0 132).
• Unidade de comunicação UT-1: use um cabo USB para conectar
a UT-1 à câmera e um cabo Ethernet para conectar a UT-1 a
uma rede Ethernet. Uma vez conectado, você pode
transferir fotografias e vídeos para um computador ou
servidor FTP, controlar remotamente a câmera usando o
software opcional Camera Control Pro 2, procurar imagens
Adaptadores de
ou controlar remotamente a câmera a partir de um iPhone
rede local
ou navegador da Web num computador.
(0 173)
• Transmissor sem fio WT-5: acople o WT-5 ao UT-1 para acessar
as redes sem fio.
Nota: o uso de adaptadores de rede local requer uma rede Ethernet ou sem fios e
alguns conhecimentos básicos de redes. Atualize qualquer software relacionado
para a última versão.
Cabo HDMI HC-E1: um cabo HDMI com um conector tipo C para
Cabos HDMI
conexão com a câmera e um conector tipo A para conexão
(0 181)
com dispositivos HDMI.
Microfones
Microfone estéreo ME-1
(0 53)
Tampas da
Tampa da sapata de acessórios BS-1: uma tampa protegendo a
sapata de
sapata de acessórios. A sapata de acessórios é usada para
acessórios
unidades de flash opcionais.
Tampa da abertura da lente BF-1B/tampa da abertura da lente BF-1A: a
Tampa da
tampa da abertura da lente protege o espelho, a tela do
abertura da
visor e o sensor de imagem quando nenhuma lente estiver
lente
montada.
Unidades GPS
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• Filtros projetados para fotografia de efeitos especiais
poderão interferir com o foco automático ou a telemetria
eletrônica.
• A D7200 não pode ser usada com filtros polarizadores
lineares. Use os filtros polarizadores circulares C-PL ou
C-PL II.
• Use os filtros NC para proteger a lente.
• Para evitar fantasmas, o uso de um filtro não é
Filtros
recomendado quando o assunto for enquadrado contra
uma luz brilhante ou quando uma fonte de luz intensa
estiver no enquadramento.
• É recomendada a fotometria ponderada central com filtros
com fatores de exposição (fatores de filtro) superiores a 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Consulte o
manual do filtro para obter detalhes.
Camera Control Pro 2: controle a câmera remotamente a partir
de um computador para gravar vídeos e fotografias e salvar
fotografias diretamente no disco rígido do computador.
Quando Camera Control Pro 2 for usado para capturar
fotografias diretamente para o computador, o indicador de
conexão com o PC (c) aparecerá no painel de controle.
Software
Nota: use as versões mais recentes do software Nikon. Consulte o site Nikon para
a sua região para obter as últimas informações sobre os sistemas operacionais
suportados. Em configurações padrão, o Nikon Message Center 2 periodicamente
procura as atualizações para o software e firmware Nikon, enquanto você está
registrado em uma conta e o computador está conectado à Internet. Uma
mensagem é automaticamente exibida quando uma atualização for encontrada.
A disponibilidade pode variar dependendo do país ou da região. Consulte nosso site ou brochuras para
obter as informações mais recentes.
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Instalar um conector de alimentação e um
adaptador AC
Desligue a câmera antes de instalar um conector de alimentação e
um adaptador AC opcionais.

1 Prepare a câmera.
Abra as tampas do
compartimento da bateria
(q) e do conector de
alimentação (w).

2 Insira o conector de alimentação
EP-5B.
Certifique-se de inserir o conector na
orientação mostrada, usando o
conector para manter a trava laranja da
bateria pressionada para um lado. A
trava segura o conector no lugar
quando ele estiver totalmente inserido.

3 Feche a tampa do
compartimento da bateria.
Posicione o cabo do
conector de alimentação de
forma que ele passe através
da abertura do conector de
alimentação e feche a tampa
do compartimento da bateria.
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4 Conecte o adaptador AC EH-5b.
Conecte o cabo de alimentação do adaptador AC à tomada AC
no adaptador AC (e) e o cabo de alimentação à tomada DC (r).
Um ícone V é exibido no monitor quando a câmera for
alimentada pelo adaptador AC e o conector de alimentação.
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Configurações disponíveis
A seguinte tabela lista as configurações que podem ser ajustadas
em cada modo. Note que algumas configurações poderão não estar
disponíveis dependendo das opções selecionadas.

Menus de disparo

Balanço de brancos
Definir Picture Control
D-Lighting ativo
HDR (alto alcance dinâmico)
Red. de ruído em longa expo.
Red. de ruído em ISO alto
Config. de sensibilidade ISO
Múltiplas exposições
Configurações ISO para
vídeos
Fotografias em intervalos
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k,
p,
n,
o,
s,
w,
0
—
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—1
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✔
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3
—
—
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✔
✔2
—

i
—
—
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—

j
—
—
—1
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✔
✔
✔2
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P, S,
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

—

—

✔

—

—

—

—

—

—

—

✔

✔

✔

✔

✔

—

—

—

—

—

Outras configurações

Fotometria
Compensação de exposição
Bracketing
Modo flash
Compensação do flash
Trava de FV
Modo de foco automático
(visor)
AF modo área (visor)
Modo AF (exibição ao vivo)
AF modo área (exibição ao
vivo)

i
—
—
—
✔
—
✔

k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
— ✔ —
— ✔ ✔
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— ✔ ✔
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m,
r,
t,
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x,
y,
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—
✔
—
—
—
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✔

✔

✔

✔
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✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
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u
—
—
—
—
—
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3
—
—
—
—
—
—

✔

✔

—

—

—

✔

✔
✔

—
✔

✔
—

—
—

✔
✔

✔
✔

✔

✔3 ✔3 — ✔3

✔
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Configurações personalizadas
1
2
3
4
5

a9: Ilumin. aux. AF embutido
b3: Compens. de expo.
simplif.
b4: Área de ponderação
central
d5: Aviso de flash
e2: Veloc. de obturador do
flash
e3: Ctrl. de flash p/ flash
emb./Flash opcional
e4: Comp. exposição para
flash
e5: Flash de modelação
e6: Conj. de bracketing auto.
e7: Ordem de bracketing

i
✔

k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
✔ ✔ ✔4

l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
✔5

%
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—
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✔

—

—

—

—

—

—

—

—

—

✔

—

—

—

—

—

—

—

—

—

✔

—

—

—

—

—

—

—

—

—

✔

—

—

—

—

—

—

—

—

—

✔

—

—

—

—

—

—

—

—

—

✔

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—
—
—

✔
✔
✔

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Fixado em Automático.
PB1 alto, PB2 alto e Ctrl. auto. de sensib. ISO não estão disponíveis.
AF de rastreamento do assunto não está disponível.
Não disponível em modo w.
Disponível apenas nos modos x, y e z.

194 Notas técnicas

Programa de exposição (Modo P)
O programa de exposição para o modo P (fotografia pelo visor) é
mostrado no seguinte gráfico:
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ISO 100; lente com uma abertura máxima de f/1.4 e abertura
mínima de f/16 (por exemplo, AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G)
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Velocidade do obturador (segundos)

Os valores máximo e mínimo para EV variam de acordo com a
sensibilidade ISO. O gráfico acima supõe uma sensibilidade ISO
equivalente a ISO 100. Quando fotometria matricial for usada, os
valores acima de 161/3 EV são reduzidos para 161/3 EV.

Notas técnicas 195

Lentes que podem bloquear o flash
embutido e o iluminador auxiliar de AF
As lentes listadas nesta seção poderão bloquear o flash embutido
ou o iluminador auxiliar de AF em algumas condições.

❚❚ Iluminador auxiliar de AF
O iluminador auxiliar de AF tem um alcance de cerca de 0,5 a 3,0 m.
Ao utilizar o iluminador, use uma lente com uma distância focal de
18 a 200 mm. Algumas lentes podem bloquear o iluminador em
certas distâncias de foco. Remova o parassol da lente quando usar o
iluminador.
A iluminação auxiliar de AF não está disponível com as seguintes
lentes:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
Em alcances inferiores a 0,7 m, as seguintes lentes podem bloquear
a iluminação auxiliar AF e interferir no foco automático quando a
iluminação for fraca:
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2.8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85 mm f/2.8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G
• AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED
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Em alcances inferiores a 1,0 m, as seguintes lentes podem bloquear
a iluminação auxiliar AF e interferir no foco automático quando a
iluminação for fraca:
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED
• AF Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3.5–5.6D IF
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2.8D IF-ED
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180 mm f/4.5–5.6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED
Em alcances inferiores a 1,5 m, as seguintes lentes podem bloquear
a iluminação auxiliar AF e interferir no foco automático quando a
iluminação for fraca:
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2.8G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2.8D ED
Em alcances inferiores a 2,0 m, as seguintes lentes podem bloquear
a iluminação auxiliar AF e interferir no foco automático quando a
iluminação for fraca:
• AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70–200 mm f/2.8G (IF)
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom Nikkor ED 80–200 mm f/2.8D (IF)
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❚❚ Flash embutido
O flash embutido tem um alcance mínimo de 0,6 m e não pode ser
utilizado no alcance macro das lentes macro com zoom. Pode ser
usado com lentes CPU com distâncias focais de 16 a 300 mm,
embora em alguns casos o flash possa ser incapaz de iluminar
inteiramente o assunto em certos alcances ou distâncias focais
devido às sombras projetadas pela lente, enquanto que as lentes
que bloqueiam a visão do assunto da luz de redução de olhos
vermelhos poderão interferir na redução de olhos vermelhos. As
seguintes ilustrações mostram o efeito de vinheta causado por
sombras provocadas pela lente quando o flash for usado.

Sombra

Vinheta

Remova o parassol da lente para evitar sombras. Quando DX
(24×16) for selecionado para Área da imagem, o flash poderá não
conseguir iluminar a totalidade do assunto com as seguintes lentes
em alcances inferiores aos citados abaixo:
Lente
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm
f/3.5–4.5G ED

AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm
f/4G IF-ED
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18 mm
20 mm
24 mm
18 mm
20 mm

Distância mínima sem
vinhetas
1,0 m
1,0 m
Sem vinheta
1,5 m
1,0 m

24 mm

Sem vinheta

Posição do zoom

Lente
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm
f/2.8G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18–200 mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm
f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm
f/3.5–6.3G ED VR

Posição do zoom

Distância mínima sem
vinhetas

24 mm

1,0 m

28 a 55 mm
18 mm
24 a 140 mm
18 mm

Sem vinheta
1,0 m
Sem vinheta
1,0 m

24 a 200 mm

Sem vinheta

28 mm
50 a 300 mm

1,5 m
Sem vinheta

35 mm

Sem vinheta

24 mm
1,5 m
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
28 mm
1,0 m
35 mm
Sem vinheta
20 mm
3,0 m
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm
24 mm
1,0 m
f/2.8D IF-ED
28 a 35 mm
Sem vinheta
18 mm
1,5 m
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm
f/3.5–4.5D IF-ED
24 a 35 mm
Sem vinheta
28 mm
1,5 m
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED
35 mm
1,0 m
50 a 70 mm
Sem vinheta
28 mm
1,5 m
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm
f/2.8D IF-ED
35 a 70 mm
Sem vinheta
Quando DX (24×16) for selecionado
para Área da imagem, o flash não
AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED
conseguirá iluminar o assunto inteiro
em todos alcances.
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Quando 1.3× (18×12) for selecionado para Área da imagem, o
flash poderá não conseguir iluminar a totalidade do assunto com as
seguintes lentes em alcances inferiores aos citados abaixo.
Lente
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm
f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm
f/4G IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm
f/2.8G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR

AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm
f/2.8D IF-ED

AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED
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Posição do zoom

Distância mínima sem
vinhetas

15 a 24 mm

Sem vinheta

15 mm
18 a 24 mm
20 mm
24 a 55 mm
28 mm
50 a 300 mm
24 mm
20 mm
24 mm
28 a 35 mm
17 mm
20 mm
24 a 35 mm
24 mm
28 mm
35 a 70 mm

1,0 m
Sem vinheta
1,0 m
Sem vinheta
1,0 m
Sem vinheta
3,0 m
1,5 m
1,0 m
Sem vinheta
1,5 m
1,0 m
Sem vinheta
1,5 m
1,0 m
Sem vinheta

O flash embutido também pode ser usado com as seguintes lentes
sem CPU: Nikon Series E e NIKKOR 16 a 300 mm (AI-S, AI e AI
modificada). As lentes AI 50–300 mm f/4.5, AI 50–300 mm f/4.5
modificada, AI-S 50–300 mm f/4.5 ED, e AI 50–300 mm f/4.5 ED
devem ser usadas numa posição de zoom de 70 mm ou superior.
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A reprodução deste manual, no seu todo ou em partes, não é
permitida (exceto para breve referência em artigos críticos ou
análises) sem autorização escrita da NIKON CORPORATION.
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