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Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente
reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico,
fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da SEIKO EPSON
CORPORATION que não assume qualquer responsabilidade no que respeita ao uso das
informações aqui contidas. Uma vez que foram tomadas todas as precauções na elaboração
deste manual, a SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por quaisquer danos
resultantes do uso das informações aqui contidas.
O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a SEIKO EPSON
CORPORATION, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas
incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de: acidentes, abusos ou má utilização do
produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto.
A SEIKO EPSON CORPORATION e as suas filiais não se responsabilizam por quaisquer
avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos
como sendo produtos genuínos EPSON ou produtos aprovados pela SEIKO EPSON
CORPORATION.
EPSON é uma marca registada da SEIKO EPSON CORPORATION.
Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da
América e noutros países.
Apple, Macintosh, Mac, iMac e Power Macintosh são marcas registadas da Apple Computer,
Inc.
QuickTime e o logótipo da QuickTime são designações comerciais utilizadas com a respectiva
licença. O logótipo da QuickTime está registado nos E.U.A. e noutros países.
Aviso: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade
meramente informativa, podendo ser designações comerciais das respectivas empresas.
© 2003, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japão.
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Introdução ao Software
O CD de software fornecido com a câmara digital EPSON contém
o seguinte software:
❏ O EPSON Photo!4 permite visualizar e gerir os ficheiros de
imagem guardados no computador ou no cartão de memória
SD da câmara.
❏ O EPSON CameraStarter constitui uma forma fácil de abrir
aplicações para imprimir e guardar imagens no cartão de
memória SD.
❏ O EPSON AutoDownloader permite transferir, de forma
rápida e organizada, fotografias da câmara para o
computador.
❏ O EPSON CardMonitor permite que o EPSON CameraStarter
inicie automaticamente sempre que ligar a câmara ao
computador ou quando inserir um cartão de memória SD
num conector para cartões PC.
❏ O EPSON PhotoQuicker permite imprimir fotografias
facilmente e de várias formas através do computador.
❏ O EPSON PRINT Image Framer Tool permite transferir
molduras (ficheiros de esquema) para o cartão de memória
SD da câmara digital.
❏ O QuickTime 5 permite reproduzir gravações de vídeo.
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Instalar e Configurar o Software
O CD de software contém o guia de software da câmara digital e
o guia interactivo.
Nota:
❏ Quando instalar o EPSON Photo!4 em Windows Me, 98 ou Mac
OS 8.6, instala também o controlador USB. Em Windows XP, 2000,
Mac OS 9 ou posterior, pode utilizar o controlador USB predefinido
que é fornecido com o sistema operativo.
❏ Para utilizar a função de impressão, tem de instalar o EPSON
PhotoQuicker 3.4.

Requisitos de Sistema

Software

Sistema operativo

❏ EPSON
Photo!4/EPSON
CameraStarter/
EPSON
AutoDownloader

Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP
Professional Edition, Millennium Edition, 98, 2000
Professional, Mac OS® 8.6 a 9.x, Mac OS X 10.2
ou posterior

Português

Antes de ligar a câmara digital L-300/200 ao computador e
utilizar o software da câmara, certifique-se de que o computador
utiliza um dos sistemas operativos apresentados em seguida.

❏ EPSON CardMonitor
❏ EPSON PRINT Image
Framer Tool
❏ EPSON
PhotoQuicker
❏ QuickTime 5

Microsoft Windows XP Home Edition, XP
Professional Edition, Millennium Edition, 98, 2000
Professional, Mac OS 8.6 a 9.x
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Nota:
❏ Quando utilizar um cabo USB, certifique-se de que cumpre os
seguintes requisitos:
❏ O computador está instalado com o Windows XP/Me/98/2000.
(Certifique-se de que o Windows Me/98/2000 está instalado de
origem ou que o Windows XP/Me/2000 foi actualizado a partir
do Windows Me/98 pré-instalado).
❏ O computador é compatível com USB.
❏ O computador possui uma porta USB disponível.
❏ O EPSON PhotoQuicker 3.4 incluído no CD que contém o software
da Câmara Digital EPSON, não pode ser utilizado em Mac OS X.

Instalar o software
1. Insira o CD que contém o software no respectivo leitor.
Para utilizadores de Windows:
Aparece a caixa de diálogo Programa de Instalação EPSON.
Nota:
Se a caixa de diálogo Programa de Instalação EPSON não aparecer,
faça clique no ícone CD-ROM e, em seguida, seleccione Abrir a
partir do menu Ficheiro. Faça clique duas vezes em SETUP.EXE.
Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.X:
Faça clique duas vezes no ícone EPSON situado na pasta
EPSON.
Para utilizadores de Mac OS X:
Faça clique duas vezes na pasta Mac OS X situada na pasta
EPSON e, em seguida, faça clique no ícone EPSON.
Nota:
Quando aparecer a caixa de diálogo de autenticação que permite
atribuir privilégios de administrador, insira o nome e a
palavra-passe do utilizador e, em seguida, faça clique em OK.
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2. A caixa de diálogo apresenta uma lista do software a ser
instalado; faça clique em Instalar.

Nota:
Certifique-se de que instala todo o software quando o instalar pela
primeira vez. Para seleccionar o software que pretende instalar, faça
clique na tecla Avançado.

Português

3. Sigas as instruções apresentadas no ecrã até que todo o
software esteja instalado. Quando aparecer uma mensagem a
informar que a instalação está completa, faça clique em OK.
Nota para utilizadores de Windows XP e Mac OS X:
Antes de ligar a câmara digital ao computador, deve alterar as
definições de funcionamento que pretende utilizar quando inserir
um cartão de memória SD na câmara digital ou no conector para
cartões PC de um dispositivo. Para alterar as definições, consulte
“Configurar o CardMonitor” na página 6.

5

L

Photo!4_PT
User’s Guide
INSTALL.FM
2/19/03

Rev. B
A5 size

Proof Sign-off:
KOW E.Omori S.Koide
T.Takahashi
NOC Lee

Configurar o CardMonitor
Pode alterar a definição de funcionamento que pretende utilizar
quando inserir um cartão de memória SD na câmara digital ou
num conector para cartões PC de um dispositivo. Execute as
operações apresentadas em seguida.

Windows XP
1. Faça clique em Iniciar e, em seguida, seleccione O Meu
Computador.
2. Faça clique com a tecla direita do rato no dispositivo onde
pretende inserir um cartão de memória SD e, em seguida,
seleccione Propriedades.
3. Faça clique no separador Reprodução automática.
4. Seleccione Imagens para o tipo de conteúdo.
Se o cartão de memória SD possuir gravações áudio ou
gravações de vídeo, seleccione a opção Conteúdo misto.
5. Seleccione a opção que permite seleccionar uma acção a
efectuar e, em seguida, seleccione a opção de arranque do
CardMonitor através do EPSON CardMonitor1.x.
6. Faça clique em Aplicar e em OK.

Mac OS X
1. Faça clique duas vezes no ícone Captação de imagens da
pasta Aplicações.
2. Seleccione Preferências a partir do menu Captação de
imagens para abrir a caixa de diálogo de preferências de
captação de imagens.
3. Seleccione Outro a partir da lista de preferências da câmara.
Aparece uma caixa de diálogo a indicar que deve seleccionar
uma aplicação.
4. Seleccione EPSON CardMonitor para X na pasta EPSON
CardMonitor situada na pasta Aplicações.
5. Faça clique em Abrir.
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Iniciar o Software
Para iniciar o software, execute as operações apresentadas nesta
secção.
Nota:
❏ Não pode iniciar o controlador USB e o EPSON CardMonitor
separadamente.
❏ Para iniciar o EPSON CameraStarter e o EPSON
AutoDownloader, consulte os Guias do Utilizador interactivos do
EPSON Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter. Para visualizar
o Guia do Utilizador interactivo, consulte “Obter Mais
Informações” na página 8.
❏ Para imprimir através do EPSON PhotoQuicker, os utilizadores de
Mac OS X têm de utilizar o ambiente clássico.

Software

Menu

EPSON
Photo!4

Faça clique em Iniciar, seleccione Todos os programas (ou
Programas) e, em seguida, seleccione Câmara EPSON.
Seleccione EPSON Photo!4 e faça clique em EPSON
Photo!4.

EPSON
PhotoQuicker

Faça clique em Iniciar, seleccione Todos os programas (ou
Programas) e, em seguida, seleccione EPSON
PhotoQuicker. Faça clique em EPSON PhotoQuicker3.4.

EPSON PRINT
Image
Framer Tool

Inicie o EPSON Photo!4 e, em seguida, seleccione Iniciar
EPSON PRINT Image Framer Tool a partir do menu Ficheiro.

Português

Windows

Macintosh
Software

Menu

EPSON
Photo!4

Faça clique duas vezes no ícone EPSON Photo!4 da pasta
de programas do EPSON Photo!4.

EPSON
PhotoQuicker

Faça clique duas vezes no ícone do EPSON PhotoQuicker
situado na pasta de programas do EPSON PhotoQuicker
no ambiente de trabalho.

EPSON PRINT
Image
Framer Tool

Inicie o EPSON Photo!4 e, em seguida, seleccione Iniciar
EPSON PRINT Image Framer Tool a partir do menu Ficheiro.
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Obter Mais Informações
Para obter mais informações sobre o software incluído no CD do
software, consulte os Guias do Utilizador interactivos do EPSON
Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter ou o Guia do
Utilizador do EPSON PhotoQuicker.
Inicie o software, aceda ao Guia do Utilizador interactivo e
execute as operações apresentadas em seguida.
Software

Para iniciar o Guia do Utilizador...

EPSON
Photo!4

No menu de Ajuda (Windows), no menu da maçã (Mac OS
8.6 a 9.X) ou no menu do EPSON Photo!4 (Mac OS X), faça
clique em Ajuda EPSON Photo!4.

EPSON
PhotoQuicker

Faça clique na tecla Ajuda da caixa de diálogo.

EPSON PRINT
Image
Framer Tool

Inicie o EPSON PRINT Image Framer Tool e, em seguida,
seleccione Ajuda EPSON PRINT Image Framer Tool a partir
do menu Ajuda.

Nota:
Pode aceder aos Guias do Utilizador interactivos do EPSON
Photo!4/AutoDownloader/
CameraStarter ou ao Guia do Utilizador do EPSON PhotoQuicker
utilizando o menu Iniciar do Windows (Windows) ou fazendo clique
duas vezes na pasta MANUAL em cada uma das pastas de programas de
software. Em seguida, faça clique duas vezes em INDEX.HTM
(Macintosh).
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