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Configuração do sistema

Pacote do 
microfone 
sem fios 
UWP-D21 
UWP-D22 
UWP-D26

Recetor de 
microfone 
sem fios 
URX-P03D

Adaptador para 
sapata 
multi-interface 
SMAD-P3D

Adaptador para 
sapata multi-
interface 
SMAD-P5

Adaptador para 
encaixe A 
LA-EA3 
LA-EA4

Objetiva com 
encaixe E

Microfone 
ECM-VG1 
ECM-MS2

Unidade de controlo 
remoto 
RM-30BP

Switcher de 
produção ao vivo 
multi-câmara 
MCX-500

Controlo remoto de punho 
(fornecido)

ILME-FX6V/ILME-FX6VK 
ILME-FX6T/ILME-FX6TK

Kit para 
adaptador XLR 
XLR-K2M 
XLR-K3M

Luz de vídeo 
HVL-LBPC

Cartões de 
memória 
CFexpress Type A

Cartões de memória 
SDXC

Carregador de 
bateria 
BC-CU1 
(fornecido)

Bateria 
BP-U35, BP-U60, 
BP-U60T, BP-U70, 
BP-U90, BP-U100

Adaptador AC 
(fornecido)

Leitor de cartões CFexpress Type A/ 
Leitor de cartões SD

Carregador de 
bateria 
BC-U1A, BC-U2A
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Localização e função das peças

Lado esquerdo e lado dianteiro

11
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1. Gancho para fita métrica
O gancho para fita métrica encontra-se ao 
mesmo nível do sensor de imagem. Para 
medir com precisão a distância entre a câmara 
de vídeo e o motivo, utilize este gancho 
como ponto de referência. Pode instalar a 
extremidade de uma fita métrica no gancho 
para medir a distância ao motivo.

2. Conector do visor (página 19)

3. Ventilação

[Nota]
Não tape a ventilação.

4. Interruptor de seleção TC IN/OUT  
(página 34, 108)

5. Conector para controlo remoto de punho 
(página 20)

6.  (Marca N) (página 56)
ˎˎ Encoste um smartphone equipado com a 
função NFC ao aparelho para estabelecer 
uma ligação sem fios.  
Alguns smartphones compatíveis com 
sistemas de pagamento sem fios poderão 
não ser compatíveis com NFC. Para mais 
informações, consulte o manual de 
utilização do smartphone.
ˎˎ NFC (Near Field Communication) é um 
protocolo internacional de comunicações 
para comunicação sem fios entre objetos 
próximos.

7. Acoplamento para controlo remoto de 
punho (página 20)

8. Botão de libertação do controlo remoto 
de punho (página 20)

9. Antena Wi-Fi

10. Luz de gravação/indicadora (dianteira) 
(página 34)

Pisca quando a capacidade restante do 
suporte de gravação ou da bateria é fraca.

11. Interruptor FOCUS (página 37)

12. Sensor de imagem

13. Botão PUSH AUTO FOCUS (página 40)

14. Contactos de sinalização da objetiva

[Nota]
Não toque diretamente com as mãos.

15. Botão WB SET (regulação do equilíbrio de 
brancos) (página 45)

16. Botão de libertação da objetiva 
(página 22)
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Lado direito (Parte dianteira/superior/inferior)
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1. Botão Clip Flag (página 50, 65)

2. Interruptor HOLD (página 93)

3. Botão START/STOP gravação 
(página 34)

Prima o botão START/STOP gravação para 
iniciar a gravação. O LED acende a vermelho 
durante a gravação.

4. Seletor ND VARIABLE (página 43)

5. Interruptor ND PRESET/VARIABLE 
(página 43)

6. Botões para cima/baixo ND FILTER 
POSITION (página 43)

7. Indicador ND CLEAR (página 43)

8. Botão ND VARIABLE AUTO (página 43)
Prima o botão ND VARIABLE AUTO para iniciar 
o ajuste automático da densidade do filtro ND. 
O LED acende a verde quando ligado.

9. Seletor multifunções (página 48)
Prima ao visualizar a imagem no visor para 
aceder e utilizar o menu direto.
Rode o seletor quando é apresentado um 
menu no visor para mover o cursor para cima/
baixo para selecionar itens ou definições do 
menu. Prima para aplicar o item selecionado.
Quando o menu não é apresentado, o seletor 
pode também funcionar como um seletor 
atribuível.

10. Botão da função IRIS (página 42)

11. Botão CANCEL/BACK (página 64)

12. Botão THUMBNAIL (página 63)

13. Botão MENU (página 13, 68)
Prima o botão MENU para aceder ao ecrã de 
estado. Prima continuamente o botão MENU 
para aceder ao ecrã de menu completo. Prima 
o botão durante a apresentação do ecrã 
de estado ou ecrã de menu completo para 
regressar à apresentação do ecrã anterior.

14. Botão da função ISO/GAIN (página 42)

15. Interruptor ISO/GAIN (seleção de ganho) 
(página 42)

16. Botão da função WHT BAL (equilíbrio de 
brancos) (página 45)

17. Interruptor WHT BAL (seleção da 
memória do equilíbrio de brancos) 
(página 45)

18. Botão da função SHUTTER (página 43)

19. Entrada de auscultadores (página 34)

20. Interruptor POWER (página 34)

Lado direito (traseiro) 
(página 6)
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Lado traseiro direito e ranhura para cartões
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1. Antena Wi-Fi

2. Seletor AUDIO LEVEL (CH1) (página 46)

3. Interruptor CH1 (AUTO/MAN) 
(página 46)

4. Botões ASSIGN (atribuíveis) 1 a 3 
(página 48)

5. Microfone interno (página 46)
Microfone de narração para gravar o som 
ambiente. 

[Dica]
Este microfone é desativado quando a pega é instalada 
e o microfone interno da pega fica ativo (página 7).

6. Botão DISPLAY (página 11)

7. Altifalante integrado (página 34)

8. Indicador POWER (página 34)

9. Botão SLOT SELECT (seleção da ranhura 
para cartões de memória (A)/(B)) 
(página 34)

10. Interruptor CH2 (AUTO/MAN) 
(página 46)

11. Seletor AUDIO LEVEL (CH2) (página 46)

12. Indicador de acesso A (página 26)

13. Ranhura para cartões CFexpress Type A/
SD (A) (página 26)

14. Ranhura para cartões CFexpress Type A/
SD (B) (página 26)

15. Indicador de acesso B (página 26)
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Pega, parte traseira e bloco de conectores
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1. Interruptor HOLD da pega
Utilize para desativar o funcionamento dos 
comandos na pega.

2. Botão START/STOP gravação da pega

3. Microfone interno da pega

4. Sapata multi-interface

Para mais informações sobre os acessórios 
suportados pela sapata multi-interface, 
contacte o seu representante de vendas.

5. Seletor atribuível da pega (página 48)

6. Alavanca de zoom da pega (página 93)

7. Botões ASSIGN (atribuíveis) 7 a 8 
(página 48)

8. Multi-seletor (D-pad de 8 vias e botões de 
aplicar)

9. Sapata de acessórios (página 7)

10. Orifícios roscados para instalação de 
acessório (1/4 de polegada)

Compatíveis com parafusos UNC 1/4-20 
(comprimento de 6 mm ou menos).

[Nota]
A utilização de parafusos superiores a 6 mm poderá 
danificar a superfície exterior.

11. Luz de gravação/indicadora (traseira) 
(página 34)

12. Botão BATT RELEASE (página 17)

13. Entrada de ar

[Nota]
Não tape a entrada de ar.

14. Acoplamento para bateria (página 17)

15. Conector USB-C (página 60)

16. Conector INPUT2 (entrada de áudio 2) 
(página 46)

17. Conector INPUT1 (entrada de áudio 1) 
(página 46)

18. Interruptor INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) 
(página 46)

19. Interruptor INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) 
(página 46)

20. Orifícios roscados para dispositivos 
externos

Compatíveis com parafusos M3 (comprimento 
de 4 mm ou menos).

[Nota]
A utilização de parafusos superiores a 4 mm poderá 
danificar a superfície exterior.

21. Conector HDMI OUT (página 107)

22. Conector SDI OUT (página 107)

23. Conector TC IN/TC OUT (entrada/saída do 
código de hora) (página 108)

24. Conector REMOTE
Ligue ao acessório da entrada LANC multiusos.

25. USB/multi-conector (página 109)

26. Conector DC-IN (entrada DC padrão) 
(página 18)

Instalar a sapata de acessórios

1 Levante a extremidade dianteira da mola 
da sapata e puxe a mola na direção 
oposta à seta gravada na mesma.

Mola da sapata

Sapata de acessórios

1

2 Posicione a sapata de acessórios no 
encaixe da sapata de acessórios, 
alinhando as saliências na sapata com os 
pontos correspondentes no encaixe e 
aperte os quatro parafusos.
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3 Insira a mola da sapata na direção da seta 
para que a parte em U encaixe na 
extremidade da sapata de acessórios.

Mola da 
sapata

Sapata de acessórios

2 32 3

Remover a sapata de acessórios

Remova a mola da sapata, conforme descrito 
no passo 1 “Instalar a sapata de acessórios”, 
desaperte os quatro parafusos e remova a 
sapata de acessórios.

Instalar a pega

Posicione a pega de forma a que o conector 
da pega e os orifícios roscados estejam 
alinhados, pressione e rode os parafusos de 
instalação da pega para a direita para instalar 
a pega no aparelho.
Pode também apertar os parafusos de 
instalação da pega rodando-os para a direita 
com uma chave sextavada (4 mm).

[Nota]
Certifique-se de que os dois parafusos de instalação da 
pega estão bem apertados antes de utilizar a pega. A 
pega poderá cair da câmara de vídeo se os parafusos 
não estiverem bem apertados.

Remover a pega

Remova executando o procedimento de 
instalação pela ordem inversa.

Instalar a tampa de proteção (fornecida) 
do conector da pega

Ao utilizar a câmara de vídeo com a pega 
removida, proteja o conector utilizando a 
tampa de proteção fornecida.

[Dica]
Ao instalar a pega, guarde a tampa de proteção 
fornecida na parte inferior da pega.

Proteger os terminais do conector

Instale a tampa nos conectores não utilizados 
para proteger os terminais do conector.

Lado superior

1

2 2

2

2

1. Conector da pega

2. Orifícios roscados para instalação de 
acessório (1/4 de polegada)

Compatíveis com parafusos UNC 1/4-20 
(comprimento de 6 mm ou menos).

[Nota]
A utilização de parafusos superiores a 6 mm poderá 
danificar as peças exteriores.
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Lado inferior

1 2
1. Orifícios roscados para tripé (1/4 de 

polegada, 3/8 de polegada)
Compatível com parafusos UNC 1/4-20 e 
parafusos UNC 3/8-16. Instale num tripé 
(opção, comprimento de parafuso de 5,5 mm 
ou menos).

2. Saída de ar

[Nota]
Não tape a saída de ar.

Visor

Para mais informações sobre a instalação do 
visor (fornecido), consulte a página 19.

1
2
3

4 5

1. Botão PEAKING

2. Botão ZEBRA

3. Botão ASSIGN (atribuível) 9 (página 48)

4. Painel tátil
As operações táteis podem ser desativadas 
utilizando um botão atribuível ou através do 
menu (página 10).

5. Interruptor MIRROR

Controlo remoto de punho

Para mais informações sobre a instalação 
do controlo remoto de punho (fornecido), 
consulte a página 20.

4

3
2

1

7
8

6
5

1. Alavanca de zoom

2. Botão ASSIGN (atribuível) 4 (página 48)

3. Seletor atribuível do punho (página 48)

4. Botão ASSIGN (atribuível) 6 (página 48)

5. Alavanca de rotação do punho 
(página 21)

6. Botão START/STOP gravação

7. Multi-seletor (D-pad de 8 vias e botões de 
aplicar)

8. Botão ASSIGN (atribuível) 5 (página 48)
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Utilizar o painel tátil

Precauções de utilização do painel 
tátil

O visor do aparelho é um painel tátil, que 
controla direta e tatilmente com o dedo.
ˎˎ O painel tátil foi criado para tocar 
ligeiramente com o dedo. Não prima o 
painel com força nem lhe toque com 
objetos pontiagudos (prego, esferográfica, 
alfinete, etc.).
ˎˎ O painel tátil poderá não responder quando 
tocado nas circunstâncias seguintes. Além 
disso, atente que isto poderá causar uma 
avaria.
ˎˎ  Utilização com as pontas dos dedos ou 
unhas
ˎˎ  Utilização enquanto outros objetos 
estão em contacto com a superfície
ˎˎ  Utilização com uma película de proteção 
ou autocolante aplicados
ˎˎ  Utilização com gotas de água ou 
condensação no ecrã
ˎˎ  Utilização com dedos molhados ou 
suados

Gestos do painel tátil

Tocar
Toque ligeiramente num item, tal como um 
ícone ou item de menu, utilizando o seu dedo 
e, de seguida, remova imediatamente o dedo.

Arrastar
Toque no ecrã e deslize o dedo para a posição 
pretendida do ecrã e, de seguida, remova o 
dedo.

Percorrer/deslizar
Toque no ecrã e percorra/deslize rapidamente 
o dedo para cima, baixo, esquerda ou direita.

[Dica]
Se o conteúdo no ecrã continuar além das extremidades 
do ecrã, pode arrastar ou deslizar o conteúdo no ecrã 
para percorrer.

Configurar o painel tátil

O funcionamento do painel tátil pode 
ser ativado/desativado através de Touch 
Operation (página 93) no menu Technical.
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Apresentação no ecrã
Durante a filmagem (gravação/espera) e a reprodução, o estado da câmara de vídeo e as 
definições são sobrepostas na imagem apresentada no visor.
Pode mostrar/ocultar as informações utilizando o botão DISPLAY. Mesmo quando oculto, vai 
aparecer durante as operações no menu direto (página 48).
Pode também optar por mostrar/ocultar cada item de forma independente (página 87).

Informações apresentadas no ecrã durante a filmagem

3 42

6
8

9 1075

11
12

13
14

15
16
17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29

30
31
32
33
34
35
36

1

1. Indicador do estado de rede 
(página 13)

Apresenta o estado de ligação da rede como 
um ícone.

2. Indicador de carregamento/indicador de 
ficheiros restantes (página 61)

3. Indicador da área de focagem 
(página 43)

Apresenta a área de focagem para focagem 
automática.

4. Modo de gravação, ranhura A/B, 
indicador do intervalo de gravação 
Interval Rec (página 49)

Apresentação Significado

Rec Gravação

Stby Gravação em espera

5. Indicador da profundidade de campo

6. Indicador do modo de digitalização do 
sensor de imagem (página 24)

É apresentada uma marca  se não houver 
correspondência entre o tamanho do círculo 
da imagem da objetiva e a definição do modo 
de digitalização do sensor de imagem para o 
tamanho da imagem real.
Quando o Imager Scan Mode está definido 
para FF, é apresentada uma marca “C” nos 
modos com um ângulo de visão mais estreito 
(recortado).
O recorte ocorre nos seguintes modos.
ˎˎ Quando o formato de gravação é 3840×2160 
e a taxa de fotogramas S&Q Motion é 
100 fps ou 120 fps

ˎˎ Quando Codec está definido para RAW ou 
RAW & XAVC-I e o formato de saída RAW é 
3840×2160

7. Indicador do estado de funcionamento da 
saída RAW (página 55)

Apresenta o estado de saída do sinal RAW.

8. Indicador de estado da série UWP-D 
(página 13)

Apresenta a força do sinal de nível RF como 
um ícone quando o dispositivo da série 
UWP-D é ligado à sapata MI configurada para 
transferência de áudio digital.

9. Indicador da taxa de fotogramas na 
filmagem em câmara lenta e movimento 
rápido (página 49)

10. Indicador da capacidade restante da 
bateria/tensão DC IN (página 17)

11. Indicador do modo de focagem 
(página 41)

Significado Apresentação

Modo Focus Hold Focus Hold

Modo MF MF

Modo AF AF

AF de deteção de rosto/olhos (AF/ /Only/ 
/ )

Ícone de deteção de 
rosto/olhos

Ícone de AF de 
deteção de rosto/
olhos

Only

Ícone de rosto 
registado

 

Ícone de AF pausada 
durante AF de 
deteção de rosto/
olhos1)

1) Apresentado quando não existe um rosto registado e 
não é detetado qualquer rosto ou quando existe um 
rosto registado e o rosto registado não é detetado.

12. Indicador da posição de zoom 
(página 36)

Apresenta a posição de zoom no intervalo 
de 0 (grande angular) a 99 (teleobjetiva) (se 
estiver instalada uma objetiva que suporte a 
apresentação da definição do zoom).
A apresentação pode ser alterada para um 
indicador de barra ou indicador da distância 
de focagem (página 92).
Os itens seguintes são adicionados à 
apresentação quando Zoom de Imagem Clara 
está ativado.

Apresentação Significado

Zoom de Imagem Clara 
ativado

Valor de 
ampliação

Ao utilizar Zoom de Imagem 
Clara

13. Indicador do modo de estabilização de 
imagem

14. Indicador de estado Rec Control da saída 
SDI/saída HDMI (página 107)

Apresenta o estado de saída do sinal de 
controlo REC.

15. Indicador de focagem (página 40)

16. Indicador da capacidade restante do 
suporte

17. Indicador do modo de equilíbrio de 
brancos

Apresentação Significado

Modo automático

 Hold Modo automático pausado

W:P Modo predefinido

W:A Modo de memória A

W:B Modo de memória B
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18. Indicador de bloqueio externo do código 
de hora/apresentação dos dados de hora 
(página 34)

Apresenta “EXT-LK” quando bloqueado para o 
código de hora de um dispositivo externo.

19. Indicador do filtro ND (página 43)

20. Indicador do ficheiro de cena 
(página 106)

21. Indicador de íris
Apresenta a posição da íris (valor F) (se 
estiver instalada uma objetiva que suporte a 
apresentação da definição da íris).

22. Indicador de aviso do nível de vídeo

23. Indicador de ganho (página 42)
Apresenta o valor EI quando está no modo 
Cine EI (página 24).

Apresentação Significado

Modo automático

H Modo predefinido H

M Modo predefinido M

L Modo predefinido L

Modo de ajuste 
temporário

24. Apresentação do nome do clip 
(página 63)

25. Indicador do obturador (página 43)

26. Indicador do modo AE/nível AE 
(página 42)

27. Indicador do nível
Apresenta o nível horizontal em incrementos 
de ±1° até ±15°.

28. Medidor do nível de áudio
Apresenta o nível de áudio do CH1 e CH2.
CH3 e CH4 podem ser monitorizados no ecrã 
de estado.

29. Monitor do sinal de vídeo (página 50)
Apresenta uma forma de onda, vetorescópio e 
histograma.

A linha laranja indica o valor definido do nível 
de zebra.
No modo Cine EI (página 24), apresenta o 
tipo de LUT do sinal a ser monitorizado.

30. Indicador Base Sensitivity/indicador Base 
ISO (página 42)

No modo Custom (página 24), apresenta 
a sensibilidade base definida utilizando ISO/
Gain/EI no ecrã Main Status ou ISO/Gain/EI 
>Base Sensitivity no menu Shooting do menu 
completo.
No modo Cine EI (página 24), apresenta 
a sensibilidade Base ISO definida utilizando 
ISO/Gain/EI a partir do ecrã Main Status ou 
ISO/Gain/EI >Base ISO no menu Shooting do 
menu completo.

31. Assistência de visualização gama/
indicador de LUT do monitor

Apresenta o estado da assistência de 
visualização gama. A função de assistência de 
visualização gama pode ser ligada/desligada 
atribuindo Gamma Display Assist a um botão 
atribuível (página 48).
No modo Cine EI (página 24), apresenta a 
definição de LUT do monitor (página 76).

32. Indicador Base Look (página 52)
Apresenta a definição Base Look.
No modo Cine EI (página 24), apresenta a 
definição de LUT para gravar vídeo nos cartões 
de memória (página 76).

33. Indicador do estado proxy

34. Indicador do formato de gravação (codec) 
(página 75)

Apresenta o nome do formato para gravar nos 
cartões de memória.

35. Indicador do formato de gravação (taxa 
de fotogramas e método de digitalização)

36. Indicador do formato de gravação 
(tamanho da imagem) (página 77)

Apresenta o tamanho da imagem para gravar 
nos cartões de memória.

Informações apresentadas no ecrã durante a reprodução

As informações seguintes são sobrepostas na imagem de reprodução.

1

9 10 11 12 13 14

2 3 4 5 6 7 8

1. Indicador do estado de rede

2. Indicador de carregamento/indicador de 
ficheiros restantes

3. Número do clip/número total de clips

4. Indicador do estado de reprodução

5. Indicador do formato de reprodução (taxa 
de fotogramas e método de digitalização)

6. Indicador do formato de reprodução 
(tamanho da imagem)

7. Indicador da capacidade restante da 
bateria/tensão DC IN

8. Indicador do formato de reprodução 
(codec)

9. Indicador do suporte
Aparece um ícone  se o cartão de memória 
estiver protegido contra escrita.

10. Apresentação dos dados de hora

11. Apresentação do nome do clip

12. Indicador da assistência de visualização 
gama

13. Medidor do nível de áudio
Apresenta o nível do áudio de reprodução.

14. Indicador Base Look
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Apresentação de ícones

Apresentação dos ícones de ligação de rede

Modo de rede Estado da ligação Ícone

Modo de ponto de acesso A funcionar como um ponto de acesso

Erro de funcionamento do ponto de 
acesso

Modo de estação Ligação Wi-Fi
O ícone muda de acordo com a força do 
sinal (4 passos)

   

Wi-Fi desligado (incluindo ao 
estabelecer ligação)

Erro de ligação Wi-Fi

Partilha de ligação USB Partilha de ligação USB ligada

Partilha de ligação USB desligada

Erro de partilha de ligação USB

Apresentação dos ícones da série UWP-D

Estado do transmissor Estado de receção Ícone

Desativação Sem receção

Estado de transmissão normal A receber
 –   

(nível de receção (4 passos))

Estado de silêncio A receber (silenciado)

Estado de aviso da capacidade restante 
da bateria

A receber
 (Ícone a piscar)

Estado de aviso de silêncio e capacidade 
restante da bateria

A receber
 (Ícone a piscar)

Ecrã de estado

Pode verificar as definições e o estado da 
câmara de vídeo no ecrã de estado. As 
definições dos itens marcados com um 
asterisco (*) podem ser alteradas.
O ecrã de estado suporta a operação tátil.

Apresentar o ecrã de estado
ˎˎ Prima o botão MENU.

Alterar o ecrã de estado
ˎˎ Rode o seletor multifunções.
ˎˎ Empurre o multi-seletor para cima/baixo.
ˎˎ Deslize o ecrã de estado para cima/baixo.

Ocultar o ecrã de estado
ˎˎ Prima o botão MENU.

Alterar uma definição
Com o ecrã de estado apresentado, prima o 
seletor multifunções ou multi-seletor para 
permitir a seleção de um item de configuração 
numa página. Selecione um número de página 
e, de seguida, prima para mudar as páginas.
Pode também selecionar itens diretamente 
utilizando a operação tátil.

[Nota]
Pode desativar as alterações a partir do ecrã de 
estado definindo Menu Settings >User Menu Only 
(página 91) no menu Technical do menu completo 
para On.

Ecrã Main Status

Apresenta as funções principais da câmara e o 
espaço livre no suporte.

Item de 
apresentação

Descrição

S&Q Frame Rate Definição da taxa de 
fotogramas para filmagem 
em câmara lenta e 
movimento rápido

Frequency/Scan* Frequência do sistema e 
definições do método de 
digitalização

Imager Scan* Modo de digitalização do 
sensor de imagem

Media Remain 
(A)

Espaço livre restante no 
suporte na Slot A

ND Filter Definição do filtro ND

ISO/Gain/EI Definição de ISO/Gain/
Exposure Index

Base ISO/
Sensitivity*

Definição de Base ISO/Base 
Sensitivity

Codec* Definição de codec para 
gravação

Media Remain (B) Espaço livre restante no 
suporte na Slot B

Scene File* Scene file em utilização e 
respetiva definição de File ID

Base Look/LUT* Definição de LUT do monitor

Shutter Definição da velocidade do 
obturador ou ângulo do 
obturador

Iris Definição da íris

Video Format* Tamanho da imagem para 
gravar nos cartões de 
memória

RAW Output 
Format*

Tamanho da imagem da 
saída RAW

White Balance Definição do equilíbrio de 
brancos
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Ecrã Camera Status

Apresenta o estado de várias predefinições da 
câmara.

Item de 
apresentação

Descrição

White Switch<B> Definição da memória B do 
equilíbrio de brancos

White Switch<A> Definição da memória A do 
equilíbrio de brancos

White Switch<P> Definição Preset White

ND<Preset> Definições do filtro ND 
Preset1 a 3

ISO/Gain<L>* Definição de ISO/Gain<L>

ISO/Gain<M>* Definição de ISO/Gain<M>

ISO/Gain<H>* Definição de ISO/Gain<H>

Base ISO/
Sensitivity*

Definição de Base ISO/Base 
Sensitivity

Zebra1 Definição e nível On/Off de 
Zebra1

Zebra2 Definição e nível On/Off de 
Zebra2

VF Gamma/
Gamma

Categoria e curva de gama

Scene File* Scene file em utilização e 
respetiva definição de File ID

Ecrã Audio Status

Apresenta a definição de entrada, medidor 
do nível de áudio e definição do monitor de 
volume para cada canal.

Item de 
apresentação

Descrição

CH1 Level 
Control

Ajuste automático do estado 
On/Off

Level Meter Medidor do nível de áudio

Source* Fonte de entrada

Ref./Sens.* Nível de referência da entrada

Wind 
Filter*

Definição do filtro de 
redução do ruído do vento 
no microfone

CH2 Level 
Control

Ajuste automático do estado 
On/Off

Level Meter Medidor do nível de áudio

Source* Fonte de entrada

Ref./Sens.* Nível de referência da entrada

Wind 
Filter*

Definição do filtro de 
redução do ruído do vento 
no microfone

CH3 Level 
Control*

Ajuste automático do estado 
On/Off

Level 
Meter*

Medidor do nível de áudio

Source* Fonte de entrada

Ref./Sens.* Nível de referência da entrada

Wind 
Filter*

Definição do filtro de 
redução do ruído do vento 
no microfone

CH4 Level 
Control*

Ajuste automático do estado 
On/Off

Level 
Meter*

Medidor do nível de áudio

Source* Fonte de entrada

Ref./Sens.* Nível de referência da entrada

Wind 
Filter*

Definição do filtro de 
redução do ruído do vento 
no microfone

Item de 
apresentação

Descrição

Audio Input 
Level*

Definição do nível de 
entrada de áudio (volume 
principal)

HDMI Output CH* Definição do canal de áudio 
da saída HDMI

Volume* Definição do volume dos 
auscultadores/altifalante 
integrado

Monitor CH* Definição do canal do monitor

Ecrã de estado Project

Apresenta as definições básicas relacionadas 
com o projeto de filmagem.

Item de 
apresentação

Descrição

Frequency/Scan* Frequência do sistema e 
definições do método de 
digitalização

Codec* Definição de codec para 
gravação

Rec Function Formato de gravação 
especial ativado e definições

Simul Rec* Estado On/Off da função de 
gravação simultânea de 2 
ranhuras

Title Prefix Parte do nome do clip

Imager Scan* Modo de digitalização do 
sensor de imagem

Video Format* Tamanho da imagem para 
gravar nos cartões de 
memória

Number Sufixo numérico do nome 
do clip

Shooting Mode* Definição do modo de 
filmagem

RAW Output 
Format*

Tamanho da imagem da 
saída RAW

Proxy Rec* Estado On/Off e definição 
da função de gravação proxy

Ecrã Monitoring Status

Apresenta as definições das saídas SDI e 
HDMI.

Item de 
apresentação

Descrição

SDI Signal* Tamanho da imagem de 
saída

Info. 
Disp.*

Definição On/Off da 
apresentação de saída

Color 
Gamut*

Definição do espaço de 
cor/Estado de LUT do 
monitor

HDMI Signal* Tamanho da imagem de 
saída

Info. 
Disp.*

Definição On/Off da 
apresentação de saída

Color 
Gamut*

Definição do espaço de 
cor/Estado de LUT do 
monitor

Stream Signal Tamanho da imagem de 
saída

Info. 
Disp.

Apresentação de saída (Off 
(fixo))

Color 
Gamut*

Definição do espaço de 
cor/Estado de LUT do 
monitor

VF Color 
Gamut*

Definição da assistência de 
visualização gama/Definição 
do espaço de cor/Estado de 
LUT do monitor

Base Look/LUT* Definição de Base Look/
LUT

Gamma Display 
Assist*

Definição On/Off de 
Gamma Display Assist
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Ecrã Assignable Button Status

Apresenta as funções atribuídas a cada um 
dos botões atribuíveis.

Item de 
apresentação

Descrição

1 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 1

2 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 2

3 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 3

4 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 4

5 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 5

6 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 6

7 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 7

8 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 8

9 Função atribuída ao botão 
ASSIGN 9

Focus Hold 
Button

Função atribuída ao botão 
Focus Hold da objetiva

Multi Function 
Dial

Função atribuída ao seletor 
multifunções

Grip Dial Função atribuída ao seletor 
atribuível do punho

Handle Dial Função atribuída ao seletor 
atribuível da pega

Ecrã Battery Status

Apresenta informações sobre a bateria e a 
fonte DC IN.

Item de 
apresentação

Descrição

Detected Battery Tipo de bateria

Remaining Capacidade restante (%)

Charge Count Número de recargas

Capacity Capacidade restante (Ah)

Voltage Tensão da bateria (V)

Manufacture 
Date

Data de fabrico da bateria

Video Light 
Remaining

Apresenta a capacidade 
restante da bateria da luz de 
vídeo.

Power Source Fonte da fonte de 
alimentação

Supplied Voltage Tensão da fonte de 
alimentação fornecida

Ecrã Media Status

Apresenta a capacidade restante e o tempo 
de gravação restante do suporte de gravação.

Item de 
apresentação

Descrição

Informações 
sobre o suporte 
A

Apresenta o ícone do 
suporte quando o suporte 
de gravação é inserido na 
Slot A.

Medidor da 
capacidade 
restante do 
suporte A

Apresenta a capacidade 
restante do suporte de 
gravação inserido na Slot A 
expresso como uma 
percentagem num gráfico 
de barras.

Tempo de 
gravação 
restante do 
suporte A

Apresenta uma estimativa 
do tempo de gravação 
restante do suporte de 
gravação inserido na Slot A 
em unidades de minutos 
nas atuais condições de 
gravação.

Informações 
sobre o suporte B

Apresenta o ícone do 
suporte quando o suporte 
de gravação é inserido na 
Slot B.

Medidor da 
capacidade 
restante do 
suporte B

Apresenta a capacidade 
restante do suporte de 
gravação inserido na Slot B 
expresso como uma 
percentagem num gráfico 
de barras.

Tempo de 
gravação 
restante do 
suporte B

Apresenta uma estimativa 
do tempo de gravação 
restante do suporte de 
gravação inserido na Slot B 
em unidades de minutos 
nas atuais condições de 
gravação.

Ecrã Network Status

Apresenta o estado de ligação da rede.

Item de 
apresentação

Descrição

Wireless LAN Definições da rede sem fios 
e estado da ligação

Wired LAN Definições da rede LAN por 
cabo e estado da ligação

Modem Definições da rede sem fios 
e estado da ligação da 
partilha de ligação USB

Ecrã File Transfer Status

Apresenta as informações da transferência de 
ficheiros.

Item de 
apresentação

Descrição

Auto Upload 
(Proxy)

Estado On/Off da função 
Auto Upload (Proxy)

Job Status 
(Remain/Total)

Número restante de tarefas 
e número total de tarefas

Total Transfer 
Progress

Progresso de transferência 
de todas as tarefas

Default Upload 
Server

Nome do servidor de 
destino Auto Upload (Proxy)

Current File 
Transfer Progress

Progresso da atual 
transferência de ficheiros

Current 
Transferring File 
Name

Nome do ficheiro a ser 
transferido

Server Address Endereço do servidor de 
destino da transferência de 
ficheiros

Destination 
Directory

Diretório de destino do 
servidor de destino da 
transferência de ficheiros
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Utilizar ecrãs de definições táteis

Disposição do ecrã

Item

Marca que indica a definição 
atual

Botão Set (aplicar)

Cursor de seleção da 
definição 
(moldura laranja)

Nome do item

Opções de seleção

Funcionamento

1 Toque num item de configuração.

Tocar

Aparecem as opções de seleção para o 
valor.

2 Arraste ou percorra uma definição para 
selecionar o valor.

Percorrer

3 Toque no botão Set ou no cursor de 
seleção do valor.
O valor é aplicado e a apresentação 
regressa ao ecrã anterior.

[Dicas]
ˎˎ Prima o botão CANCEL/BACK para regressar ao valor 

anterior.
ˎˎ Pode também utilizar o seletor multifunções ou multi-

seletor.
ˎˎ As operações táteis também podem ser desativadas 

(página 93).
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Fonte de alimentação
Pode utilizar uma bateria ou fonte de 
alimentação AC de um adaptador AC.
Por motivos de segurança, utilize apenas as 
baterias Sony e os adaptadores AC listados 
abaixo.

Baterias de iões de lítio
BP-U35 (fornecida)
BP-U60
BP-U60T
BP-U70
BP-U90
BP-U100

Carregadores de bateria
BC-CU1 (fornecido)
BC-U1A
BC-U2A

Adaptador AC (fornecido)
[ATENÇÃO]

Não armazene baterias em locais expostos à 
luz solar direta, chamas ou altas temperaturas.

[Notas]
ˎˎ Ao utilizar a partir de uma fonte de alimentação AC, 

utilize o adaptador AC fornecido.
ˎˎ Regule sempre o interruptor POWER para a posição 

Off antes de ligar uma bateria ou adaptador AC. 
Se for ligada com o interruptor POWER na posição 
On, em certos casos, a câmara de vídeo poderá 
não ligar. Se a câmara de vídeo não ligar, regule o 
interruptor POWER para a posição Off e desligue 
temporariamente a bateria ou o adaptador AC, de 
seguida, aguarde cerca de 30 segundos antes de 
tentar ligar novamente. (Se o adaptador AC estiver 
ligado enquanto a câmara de vídeo está a funcionar 
a partir da bateria, pode ser ligada com o interruptor 
POWER na posição On sem problemas.)

Utilizar uma bateria

Para instalar uma bateria, insira a bateria no 
acoplamento (página 7) ao máximo e, de 
seguida, deslize-a para baixo para bloqueá-la 
na posição.

Para remover uma bateria, prima 
continuamente o botão BATT RELEASE 
(página 7), deslize a bateria para cima e 
puxe-a para fora do acoplamento.

Botão BATT 
RELEASE

[Notas]
ˎˎ Antes de instalar uma bateria, carregue a bateria 

utilizando o carregador de bateria BC-CU1, BC-U1A ou 
BC-U2A.
ˎˎ Carregar uma bateria enquanto está quente (por 

exemplo, imediatamente após a utilização) poderá 
não recarregar a bateria por completo.

Verificar a capacidade restante

Durante a filmagem/reprodução com uma 
bateria, a capacidade restante da bateria é 
apresentada no visor (página 11).

Ícone Significado

91% a 100%

71% a 90%

51% a 70%

31% a 50%

11% a 30%

0% a 10%

A câmara de vídeo indica a capacidade 
restante calculando o tempo disponível com a 
bateria se o funcionamento prosseguir à taxa 
atual do consumo de energia.

Se o nível de carga da bateria for baixo

Se o nível de carga restante da bateria baixar 
abaixo de determinado nível durante o 
funcionamento (estado Low Battery), aparece 
uma mensagem de bateria fraca e a luz de 
gravação/indicadora começa a piscar para o 
avisar.
Se o nível de carga restante da bateria baixar 
abaixo do nível no qual o funcionamento 
não pode continuar (estado Battery Empty), 
aparece uma mensagem de bateria esgotada.
Substitua por uma bateria carregada.

Alterar os níveis de aviso

O nível Low Battery está definido para 10% 
do nível de carga máxima da bateria e o 
nível Battery Empty está definido para 3% 
por predefinição. Pode alterar as definições 
do nível de aviso através de Camera Battery 
Alarm (página 94) no menu Technical do 
menu completo.

Carregar a bateria utilizando o 
carregador de bateria fornecido (BC-CU1)

1 Ligue o adaptador AC (fornecido) ao 
carregador de bateria e ligue o cabo de 
alimentação (fornecido) a uma fonte de 
alimentação AC.

2 Insira a bateria e deslize-a na direção da 
seta.
A luz CHARGE acende-se a laranja e o 
carregamento inicia.

Luz CHARGE

Adaptador AC

Cabo de alimentação

Luz CHARGE (laranja)
Acesa: em carregamento
Intermitente: erro de carregamento ou 

a temperatura está fora do 
intervalo de funcionamento e o 
carregamento é pausado

ˎˎ Quando estiver carregada, a luz CHARGE do 
carregador de bateria apaga-se.
ˎˎ Utilize sempre baterias Sony originais.
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Tempo de carregamento
Tempo aproximado (minutos) necessário 
quando carrega uma bateria totalmente 
descarregada.

Bateria Tempo total de 
carregamento

BP-U35 120 minutos

[Nota]
Se o adaptador AC for desligado do carregador de 
bateria e a bateria se mantiver ligada ao carregador de 
bateria, a bateria vai começar a descarregar.

Utilizar alimentação AC

Ligar a câmara de vídeo a uma fonte de 
alimentação AC permite uma utilização sem 
se preocupar com a necessidade de recarregar 
a bateria.

Conector DC IN

Adaptador AC

Cabo de 
alimentação

Ligue o adaptador AC ao conector DC 
IN na câmara de vídeo e ligue o cabo de 
alimentação (fornecido) a uma fonte de 
alimentação AC.

Se a tensão de saída de um adaptador 
AC ficar baixa

Se a tensão de saída do adaptador AC baixar 
abaixo de um determinado nível durante o 
funcionamento (estado DC Low Voltage1), 
aparece uma mensagem a informá-lo que a 
tensão de saída do adaptador AC baixou e a 
luz de gravação/indicadora começa a piscar.
Se a tensão de saída do adaptador AC baixar 
abaixo do nível no qual o funcionamento não 
pode continuar (estado DC Low Voltage2), 
aparece uma mensagem a informá-lo que 
a tensão de saída do adaptador AC está 
demasiado baixa.

Se isto acontecer, o adaptador AC poderá estar 
avariado. Verifique o adaptador AC, conforme 
necessário.

Alterar as tensões de aviso

O nível de DC Low Voltage1 está definido 
para 16,5 V e o nível de DC Low Voltage2 está 
definido para 15,5 V por predefinição. Pode 
alterar as definições do nível de aviso através 
de Camera DC IN Alarm (página 95) no 
menu Technical.

Adaptador AC

ˎˎ Não ligue nem utilize um adaptador AC 
num espaço confinado, tal como entre uma 
parede e mobília.
ˎˎ Ligue o adaptador AC à fonte de 
alimentação AC mais próxima. Se ocorrer 
um problema durante o funcionamento, 
desligue imediatamente o cabo de 
alimentação da fonte de alimentação AC.
ˎˎ Não coloque as peças metálicas da ficha 
do adaptador AC em curto-circuito. Caso 
contrário, vai causar uma avaria.
ˎˎ A bateria não pode ser carregada enquanto 
estiver instalada na câmara de vídeo, 
mesmo que o adaptador AC esteja ligado.
ˎˎ Ao desligar o adaptador AC da unidade, 
segure a ficha e puxe-a a direito. Puxar pelo 
cabo poderá causar uma avaria.
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Instalar dispositivos

Instalar um microfone (vendido 
em separado)

1 Coloque o microfone no suporte para 
microfone.

2 Ligue o cabo do microfone ao conector 
INPUT1 ou INPUT2.

INPUT

1
LINE MIC

+48VMIC

2
LINE MIC

+48VMIC

1

2

Microfone

Suporte para 
microfone

INPUT1 INPUT2

3 Coloque o cabo do microfone no suporte 
para cabo, conforme mostrado no 
diagrama.

Suporte para cabo

[Dicas]
ˎˎ Se não conseguir instalar corretamente o microfone, 

utilize o espaçador fornecido com o microfone.
ˎˎ Consoante o tipo de objetiva instalado, a ponta do 

microfone poderá ser visível na imagem da câmara 
de vídeo. Ajuste a posição do microfone.

Instalar o visor

[Nota]
Instale/remova o visor com a câmara de vídeo 
desligada.

Instalar o visor na parte dianteira da 
pega

1 Insira o adaptador com grampo de fixação 
do visor no acoplamento do visor da pega 
() e rode o parafuso (fornecido) para a 
direita para fixar na posição ().
O adaptador com grampo de fixação 
pode ser instalado livremente em 
incrementos de 45°, mas é aconselhável a 
posição onde o ponto do acoplamento 
está diretamente acima do parafuso.

Parafuso
Adaptador com grampo 
de fixação do visor

2 Instale o grampo do visor no adaptador 
com grampo de fixação do visor () e 
rode o botão de bloqueio para a direita 
para fixar na posição ().

[Nota]
Certifique-se de que aperta bem o botão de bloqueio 
ao utilizar um visor. O visor poderá cair se o botão de 
bloqueio não estiver bem apertado.

3 Alinhe a marca  na câmara de vídeo com 
a marca  no conector do visor e insira o 
cabo.
Certifique-se de que a marca  é o lado 
exterior antes de inserir o conector.

4 Coloque o cabo no suporte para cabo, 
conforme mostrado no diagrama.

Suporte para cabo
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Instalar o visor na parte traseira da pega

Existem dois pontos de acoplamento na parte 
traseira da pega () e na parte traseira da 
câmara de vídeo () para instalar um visor. 
Instale o visor da mesma forma descrita em 
“Instalar o visor na parte dianteira da pega”.

Ajustar a posição do visor

Incline o visor para cima/baixo/frente/trás 
para ajustar o ângulo do visor.
Pode utilizar o interruptor MIRROR para 
inverter a imagem ao ver da parte dianteira da 
câmara de vídeo, por exemplo.

[Dica]
Quando o aparelho não está a ser utilizado ou está a ser 
transportado, é aconselhável que o visor seja movido 
para a posição no diagrama seguinte para proteger o 
visor.

Remover o visor

Desaperte o botão de bloqueio do visor e 
utilize o procedimento inverso de instalação 
do visor.

Instalar a tampa do visor

1 Abra os clips metálicos na tampa do visor.

2 Instale o clip metálico na parte superior 
da tampa do visor no gancho na parte 
superior do visor e instale o clip metálico 
na parte inferior do gancho do visor no 
gancho na parte inferior do visor.

Ganchos de 
acoplamento

3 Pressione a placa de bloqueio na parte 
inferior da tampa do visor na direção da 
seta para bloquear a tampa do visor na 
posição.

Placa de bloqueio

Abrir a tampa do visor

Puxe o centro inferior da tampa do visor para 
si e, de seguida, puxe para cima para abrir a 
tampa.

[Nota]
Ao mover o visor, segure o corpo do visor e, de seguida, 
mova-o. Não agarre a tampa do visor.

Remover a tampa do visor

Desengate o bloqueio da tampa do visor e 
remova a tampa do visor do visor.

Instalar o controlo remoto de 
punho

[Nota]
Instale/remova o controlo remoto de punho com a 
câmara de vídeo desligada.

1 Ligue o cabo ao conector para controlo 
remoto de punho.
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2 Alinhe o acoplamento para controlo 
remoto de punho e a marca indicadora do 
encaixe no punho (), instale o punho na 
câmara de vídeo e rode-a lentamente 
para a esquerda ().
É possível ouvir um estalido quando 
bloqueia na posição.

Marca indicadora

[Nota]
Se não puder ser devidamente instalado, volte a instalar 
sem aplicar força excessiva no controlo remoto de 
punho ou na câmara de vídeo.

3 Insira o cabo ligado no passo 2 sob a 
ranhura do controlo remoto de punho, 
conforme mostrado no diagrama.

[Nota]
Se o cabo não for colocado sob a ranhura, mudar o 
ângulo do acoplamento do punho poderá resultar numa 
força excessiva no cabo ou o cabo poderá ficar preso no 
mecanismo de rotação.

Ajustar o ângulo do controlo remoto de 
punho

Pode ajustar o ângulo do controlo remoto de 
punho num intervalo mostrado no diagrama 
seguinte para se adaptar ao seu estilo de 
filmagem.

Posição padrão

Rodado na direção da objetiva (90° máx.)

Rodado na direção da parte traseira (83° máx.)

1 Mova a alavanca de rotação do punho 
para a posição mostrada no diagrama e 
rode o punho enquanto prime a alavanca.

2 Remova o dedo da alavanca de rotação 
do punho próximo da posição pretendida.

3 Mova ligeiramente o dedo até ouvir um 
estalido indicando que o punho está fixo 
na posição.
Quando o punho está fixo, a alavanca de 
rotação do punho regressa à posição 
original.

[Notas]
ˎˎ Após alterar a posição, certifique-se de que o punho 

está bem posicionado.
ˎˎ Não pode ajustar o ângulo além do intervalo de 

ajuste. Não utilize força excessiva ao rodar o punho.

Segurar o punho (método 
recomendado)

Não existem regras sobre como segurar o 
punho, mas o exemplo seguinte mostra uma 
forma para uma utilização fácil do punho.

Ao utilizar o botão ASSIGN 5 ou multi-seletor

A: controle o seletor atribuível do punho com 
o dedo indicador.
B: controle o multi-seletor e o botão ASSIGN 5 
com o polegar.
C: segure firmemente com o dedo do meio, 
dedo anelar e dedo mindinho.



2. Preparação: Instalar dispositivos22

Ao utilizar o zoom

A: controle a alavanca de zoom com o dedo 
indicador e o dedo do meio.
B: segure firmemente o punho utilizando o 
polegar.
C: segure firmemente o punho com o dedo 
anelar e o dedo mindinho.

Remover o punho

[Nota]
Ao remover o punho, certifique-se de que coloca a 
câmara de vídeo numa superfície plana, tal como uma 
secretária.

1 Desligue o cabo do conector para controlo 
remoto de punho.

2 Prima continuamente o botão de 
libertação do controlo remoto de punho 
da câmara de vídeo e rode o punho para a 
direita até sair.

Botão de libertação do 
controlo remoto de punho

[Dica]
Pode ser instalada uma roseta no ponto de instalação 
do punho no aparelho e no ponto de instalação 
correspondente no punho.
Para mais informações sobre a compra de rosetas, 
contacte o seu distribuidor Sony.
 – Lado da câmara de vídeo: 4-546-932- (opção)
 – Lado do punho: 4-547-089- (opção)
 – Parafusos de instalação* 

Lado da câmara de vídeo: 7-627-556- (opção) 
Lado do punho: 7-627-556- (opção)

* São necessários quatro parafusos para cada roseta 
(os orifícios roscados estão indicados pelos círculos 
no diagrama seguinte). A utilização de parafusos 
que não aqueles especificados poderá danificar a 
superfície exterior.

Lado da câmara 
de vídeo

Lado do punho

Instalar uma objetiva

[ATENÇÃO]

Não deixe a objetiva virada para o sol. A luz 
solar direta pode atravessar a objetiva, estar 
focada na câmara de vídeo e poderá causar 
um incêndio.

[Notas]
ˎˎ Instale/remova uma objetiva com a câmara de vídeo 

desligada.
ˎˎ Uma objetiva é um componente de precisão. Não 

coloque a objetiva numa superfície com o encaixe da 
objetiva virado para baixo. Instale a tampa do encaixe 
de objetiva fornecida.

[Dica]
Para mais informações sobre as objetivas suportadas 
pela câmara de vídeo, contacte o seu representante de 
assistência Sony.

Instalar uma objetiva com encaixe E

1 Remova a proteção e a tampa da objetiva 
da câmara de vídeo e da objetiva.

2 Alinhe a marca do encaixe da objetiva 
(branca) com a câmara de vídeo, insira 
cuidadosamente a objetiva e, de seguida, 
rode a objetiva para a direita.
É possível ouvir um estalido quando 
bloqueia na posição.

Marcas de encaixe (brancas)

[Nota]
Não prima o botão de libertação da objetiva ao instalar 
uma objetiva.

Instalar uma objetiva com encaixe A
Para utilizar uma objetiva com encaixe A, instale 
um adaptador para encaixe de objetiva (opção) 
e, de seguida, instale a objetiva com encaixe A.

[Nota]
Ao utilizar uma objetiva com encaixe A, a íris é definida 
manualmente e a focagem é definida para MF.

Remover uma objetiva
Remova uma objetiva utilizando o 
procedimento seguinte.

1 Prima continuamente o botão de 
libertação da objetiva e rode a objetiva 
para a esquerda enquanto segura na 
objetiva.

2 Retire a objetiva na direção de avanço.

[Notas]
ˎˎ Ao remover uma objetiva, alinhe a marca do encaixe 

no anel de bloqueio da objetiva com a marca do 
encaixe na câmara de vídeo.
ˎˎ Segure bem na objetiva com a mão para evitar que 

caia.
ˎˎ Se outra objetiva não for imediatamente instalada, 

instale sempre a tampa do corpo.

Ajustes da íris para objetivas com 
interruptor Auto Iris

ˎˎ Quando a objetiva Auto Iris está regulada para 
AUTO, a íris é ajustada automaticamente e 
também pode ser ajustada manualmente a 
partir da câmara de vídeo.
ˎˎ Quando a objetiva Auto Íris está 
regulada para MANUAL, a íris só pode ser 
ajustada utilizando o anel da objetiva. O 
funcionamento da íris a partir da câmara de 
vídeo não tem efeito.
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Ajustes na focagem para objetivas com 
interruptor de focagem

ˎˎ Quando o interruptor de focagem da 
objetiva é regulado para AF/MF ou AF, a 
focagem é ajustada automaticamente e 
também pode ser ajustada manualmente a 
partir de uma unidade de controlo remoto.
ˎˎ Quando o interruptor de focagem da 
objetiva é regulado para MF, a focagem 
é ajustada utilizando o anel da objetiva e 
também pode ser ajustada manualmente a 
partir de uma unidade de controlo remoto.

 [Nota]
Ao utilizar uma objetiva com encaixe A, o ajuste 
manual de uma unidade de controlo remoto poderá 
não estar disponível.

ˎˎ Quando o interruptor de focagem da 
objetiva está regulado para MF, a focagem 
só pode ser ajustada utilizando o anel da 
objetiva. O funcionamento da focagem a 
partir da câmara de vídeo não tem efeito.

Instalar um tripé
Utilize os orifícios roscados para tripé na 
câmara de vídeo ao instalar num tripé. Utilizar 
o encaixe para tripé na objetiva poderá causar 
danos.
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Configurar o funcionamento básico da câmara de vídeo
Aparece o ecrã de definições iniciais no 
visor quando liga a câmara de vídeo pela 
primeira vez ou após a bateria de reserva ficar 
completamente descarregada.
Defina a data e a hora do relógio interno 
utilizando este ecrã.

Time Zone
Time Zone define a diferença horária de 
UTC (Tempo Universal Coordenado). Altere a 
definição, conforme necessário.

Definir a data e a hora

Utilize o multi-seletor (página 7) ou o 
seletor multifunções (página 5) para 
selecionar itens e definições, de seguida, 
prima o botão de aplicar do multi-seletor ou 
seletor multifunções para aplicar as definições 
e o relógio começa a funcionar.
Assim que o ecrã de definições for fechado, 
pode alterar as definições de data, hora e fuso 
horário através de Clock Set (página 94) no 
menu Maintenance.

[Notas]
ˎˎ Se a definição do relógio for perdida porque a 

bateria de reserva ficar completamente descarregada 
devido à alimentação ser desligada durante um 
longo período de tempo (sem bateria e sem fonte de 
alimentação DC IN), o ecrã das definições iniciais será 
apresentado quando volta a ligar a câmara de vídeo.
ˎˎ Enquanto o ecrã das definições iniciais é apresentado, 

não é permitida outra operação, exceto desligar a 
alimentação, até concluir as definições neste ecrã.
ˎˎ A câmara de vídeo tem uma bateria recarregável para 

armazenar a data, hora e outras definições mesmo 
quando a câmara de vídeo está desligada.

Antes da filmagem, configure o 
funcionamento básico da câmara de vídeo 
no ecrã de estado Project para se adaptar à 
aplicação.

4/12
Frequency/Scan

59.94P
Imager Scan

FF
Shooting Mode

Custom (709)
Codec

XAVC-I
Video Format

2160P3840
RAW Output Format

- - -
Rec Function

O�
Simul Rec

O�
Proxy Rec

O�
Title Prefix

000_
Number

0001

Project

Modo de filmagem

Pode alternar o modo de filmagem entre 
“modo Custom” para criar flexibilidade de 
imagens no local e “modo Cine EI” (no qual 
a câmara de vídeo é controlada de forma 
semelhante a uma câmara de cinema, com as 
gravações reveladas na pós-produção).
Defina o modo de filmagem através de 
Shooting Mode (página 14) no ecrã de 
estado Project.

[Dica]
Pode também definir o modo de filmagem através de 
Base Setting >Shooting Mode (página 77) no menu 
Project do menu completo.

Modo Custom

No modo de filmagem Custom, pode 
selecionar o padrão do vídeo.
Pode também definir o padrão de vídeo 
através de Base Setting >Target Display 
(página 77) no menu Project do menu 
completo.
ˎˎ SDR(BT.709): filmagem de acordo com a 
norma de transmissão HD

ˎˎ HDR(HLG): filmagem de acordo com a 
norma de transmissão 4K de próxima 
geração

Para mais informações, consulte a página 
52.

Modo Cine EI

Quando o modo de filmagem é definido para 
o modo Cine EI, selecione o espaço de cor 
base para o sinal de gravação e o sinal de 
saída. O espaço de cor selecionado aqui é o 
espaço de cor da saída de vídeo quando MLUT 
é definido para Off.
Pode também definir o espaço de cor através 
de Cine EI Setting >Color Gamut (página 78) 
no menu Project do menu completo.
ˎˎ S-Gamut3.Cine/SLog3: gama de cores fácil 
de ajustar para cinema digital (DCI-P3).
ˎˎ S-Gamut3/SLog3: ampla gama de cores da 
Sony que abrange o espaço de cor ITU-R 
BT.2020.

Para mais informações, consulte a página 
54.

[Notas]
ˎˎ O modo Cine EI tem as limitações seguintes.

ˎˎ Funções que não podem ser ajustadas 
automaticamente (seguimento)
 – Equilíbrio de brancos
 – Ganho
 – Obturador

ˎˎ Funções que não podem ser configuradas
 – Sensibilidade ISO/ganho (definida para 

sensibilidade ISO base (fixa))
 – Definições do menu Paint/Look (exceto Base 

Look)
 – Scene File (desativado)

ˎˎ As seguintes funções só estão disponíveis no modo 
Cine EI (página 54).

ˎˎ Exposure Index
ˎˎ LUT do monitor

Frequência do sistema

Defina a frequência do sistema através de 
Frequency/Scan (página 14) no ecrã de 
estado Project. A câmara de vídeo poderá 
reiniciar automaticamente após mudar, 
consoante o valor selecionado.

[Dica]
Pode também definir a frequência do sistema através de 
Rec Format >Frequency (página 77) no menu Project 
do menu completo.

[Nota]
Não pode mudar a frequência do sistema durante a 
gravação ou reprodução.

Modo de digitalização do sensor 
de imagem

Pode definir o tamanho da imagem real e a 
resolução do sensor de imagem.
Defina o modo de digitalização através de 
Imager Scan (página 14) no ecrã de estado 
Project.
ˎˎ FF: tamanho completo.
ˎˎ S35: tamanho Super 35 mm.

[Dica]
Pode também definir o modo de filmagem através de 
Rec Format >Imager Scan Mode (página 77) no menu 
Project do menu completo.

[Notas]
ˎˎ Não pode mudar o modo de digitalização do sensor 

de imagem durante a gravação ou reprodução.
ˎˎ Quando definido para S35, o formato de vídeo é 

limitado a 1920×1080.
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Codec

Defina o codec através de Codec 
(página 14) no ecrã de estado Project.

[Dica]
Pode também definir o codec através de Rec Format 
>Codec (página 75) no menu Project do menu 
completo.

[Nota]
Não pode mudar o codec durante a gravação ou 
reprodução.

Formato de vídeo

Pode definir o formato de vídeo para 
gravação. Defina o formato de vídeo através 
de Video Format (página 14) no ecrã de 
estado Project.

[Dica]
Pode também definir o formato de vídeo através de Rec 
Format >Video Format (página 77) no menu Project 
do menu completo.

[Notas]
ˎˎ Não pode mudar o formato de vídeo durante a 

gravação ou reprodução.
ˎˎ Poderão aplicar-se restrições ao sinal dos conectores 

SDI OUT e HDMI OUT, consoante a definição do 
formato de vídeo.
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A câmara de vídeo grava áudio e vídeo em cartões de memória CFexpress Type A (disponíveis 
em separado) ou cartões de memória SDXC (disponíveis em separado) inseridos nas ranhuras 
para cartões. Os cartões de memória também são utilizados para as definições de gravação 
proxy e de armazenamento/carregamento e durante a atualização de software.

Sobre os cartões de memória CFexpress Type A

Utilize os cartões de memória CFexpress Type A* da Sony listados em “Suportes recomendados” 
(página 27) na câmara de vídeo.
Para mais informações sobre operações com suportes de outros fabricantes, consulte o manual 
de instruções do suporte ou consulte as informações do fabricante.
*  Referidos como “cartões CFexpress” neste documento.

Sobre os cartões de memória SDXC

Utilize os cartões de memória SDXC* listados em “Suportes recomendados” (página 27) na 
câmara de vídeo.
*  Referidos como “cartões SD” neste documento.

Utilizar cartões de memória
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Suportes recomendados

As condições de funcionamento garantidas vão variar consoante as definições Rec Format e Recording.
Sim: funcionamento suportado
Não: funcionamento normal não garantido

Formato de gravação CFexpress 
Type A

SDXC

VPG400 Class10 U1 U3 VSC
V10

VSC
V30

VSC
V60

VSC
V90

RAW Out &  
XAVC-I

4096×2160
Class300

Normal mode 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

24P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

3840×2160
Class300

Normal mode 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

S&Q (60fps ou menos) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

S&Q (100fps, 120fps) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Não

50P Sim Não Não Não Não Não Não Não

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Não

25P Sim Não Não Não Não Não Não Não

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Não
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Formato de gravação CFexpress 
Type A

SDXC

VPG400 Class10 U1 U3 VSC
V10

VSC
V30

VSC
V60

VSC
V90

XAVC-I 4096×2160
Class300 

Normal mode 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

24P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

S&Q (60fps ou menos) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

24P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

3840×2160
Class300 

Normal mode 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

S&Q (60fps ou menos) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

S&Q (100fps, 120fps) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Não

50P Sim Não Não Não Não Não Não Não

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Não

25P Sim Não Não Não Não Não Não Não

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Não
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Formato de gravação CFexpress 
Type A

SDXC

VPG400 Class10 U1 U3 VSC
V10

VSC
V30

VSC
V60

VSC
V90

XAVC-I 1920×1080
Class100

Normal mode 59.94P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

29.97P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

25P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

23.98P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

S&Q (60fps ou menos) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

S&Q (100fps, 120fps) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

S&Q (150fps, 180fps) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Não

50P Sim Não Não Não Não Não Não Não

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Não

25P Sim Não Não Não Não Não Não Não

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Não

S&Q (200fps, 240fps) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Não Não

50P Sim Não Não Não Não Não Não Não

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Não

25P Sim Não Não Não Não Não Não Não

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Não
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Formato de gravação CFexpress 
Type A

SDXC

VPG400 Class10 U1 U3 VSC
V10

VSC
V30

VSC
V60

VSC
V90

XAVC-L 3840×2160
420 

Normal mode 59.94P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

50P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

25P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

23.98P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

S&Q (60fps ou menos) 59.94P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

50P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

S&Q (100fps, 120fps) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Não

1920×1080
HD50

Normal mode 59.94P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

50P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

25P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

23.98P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

S&Q (60fps ou menos) 59.94P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

50P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

25P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

23.98P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

S&Q (100fps, 120fps) 59.94P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

50P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim
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Formato de gravação CFexpress 
Type A

SDXC

VPG400 Class10 U1 U3 VSC
V10

VSC
V30

VSC
V60

VSC
V90

XAVC-L 1920×1080
HD50

S&Q (150fps, 180fps) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

S&Q (200fps, 240fps) 59.94P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

50P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Sim

1920×1080
HD35

Normal mode 59.94P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

50P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

29.97P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

25P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

23.98P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

S&Q (60fps ou menos) 59.94P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

50P Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

25P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

23.98P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

S&Q (100fps, 120fps) 59.94P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

50P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

25P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

S&Q (150fps, 180fps) 59.94P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

50P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

S&Q (200fps, 240fps) 59.94P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

50P Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim

29.97P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

25P Sim Não Não Não Não Não Sim Sim

23.98P Sim Não Não Não Não Não Não Sim
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Inserir um cartão de memória

1 Abra a tampa do suporte da secção da 
ranhura para cartões.

2 Insira um cartão de memória.
ˎˎ Para cartões CFexpress, a etiqueta fica 
do lado esquerdo.

Etiqueta

ˎˎ Para cartões SD, a etiqueta fica do lado 
direito com o canto chanfrado virado 
para baixo.

Canto chanfrado

O indicador de acesso (página 6) 
acende a vermelho, de seguida, muda 
para verde se o cartão for utilizável.

[Nota]
Se o indicador de acesso piscar continuamente 
a vermelho e não mudar para verde, desligue 
temporariamente a câmara de vídeo e remova e 
volte a inserir o cartão de memória.

3 Feche a tampa do suporte.

[Notas]
ˎˎ O cartão de memória, a ranhura para cartões de 

memória e os dados de imagem no cartão de 
memória poderão ficar danificados se o cartão for 
forçado na ranhura na orientação incorreta.
ˎˎ Ao gravar para suportes inseridos nas ranhuras 

para cartões CFexpress Type A/SD A e B, insira 
suportes em ambas as ranhuras recomendadas para 
funcionamento com o formato da gravação.

Ejetar um cartão de memória

Abra a tampa do suporte da secção da 
ranhura para cartões e prima ligeiramente o 
cartão de memória para ejetar o cartão.

[Notas]
ˎˎ Se a câmara de vídeo for desligada ou se o cartão 

de memória for removido enquanto estiver a ser 
acedido, a integridade dos dados no cartão não pode 
ser garantida. Todos os dados gravados no cartão 
poderão ser eliminados. Certifique-se sempre de que 
o indicador de acesso está verde ou apagado antes 
de desligar a câmara de vídeo ou remover o cartão de 
memória.
ˎˎ Ao remover um cartão de memória imediatamente 

após a gravação estar concluída, o cartão de memória 
poderá estar quente, mas isto não representa um 
problema.

Formatar (Inicializar) cartões de 
memória

Se for inserido um cartão de memória 
não formatado ou um cartão de memória 
formatado numa especificação diferente, a 

mensagem “Media Needs to be Formatted” é 
apresentada no visor.
Formate o cartão utilizando o procedimento 
seguinte.

1 Selecione Format Media (página 86) no 
menu TC/Media do menu completo.

2 Selecione Media(A) (ranhura A) ou 
Media(B) (ranhura B), de seguida, 
selecione o método de formatação (Full 
Format ou Quick Format).
Aparece uma mensagem de confirmação.
ˎˎ Full Format: inicia por completo o 
suporte, incluindo a região de dados e 
as informações da gestão de dados.
ˎˎ Quick Format: inicia as informações de 
gestão de dados apenas do suporte.

3 Selecione Execute.
É apresentada uma mensagem durante a 
formatação e o indicador de acesso 
acende a vermelho.
Quando a formatação está concluída, é 
apresentada uma mensagem de 
conclusão. Prima o seletor multifunções 
para ignorar a mensagem.

[Notas]
ˎˎ Formatar um cartão de memória apaga todos os 

dados, incluindo dados de vídeo gravados e ficheiros 
de configuração.
ˎˎ Poderão aparecer mensagens durante a execução 

consoante a duração do processo de formatação.

Se a formatação falhar

Os cartões de memória não suportados pela 
câmara de vídeo não podem ser formatados.
É apresentada uma mensagem de aviso. Siga 
as instruções para substituir o cartão com um 
cartão de memória suportado.

Utilizar um cartão SD formatado na 
câmara de vídeo na ranhura de outro 
dispositivo

Primeiro, efetue uma cópia de segurança do 
cartão, de seguida, formate novamente o 
cartão dispositivo a utilizar.

Verificar o tempo de gravação 
restante

Durante a filmagem (gravação/espera), pode 
monitorizar a capacidade restante do cartão 
de memória em cada ranhura utilizando os 
indicadores de suporte restante das ranhuras 
A/B no visor (página 11).
O tempo de gravação restante é calculado 
a partir da capacidade restante do suporte 
em cada ranhura e o formato de vídeo atual 
(taxa de bits de gravação) e é apresentado em 
unidades de minutos.

Tempo de substituição do cartão de 
memória

ˎˎ Quando o tempo de gravação restante total 
nos dois cartões de memória for inferior a 
5 minutos, aparece a mensagem “Media 
Near Full”, a luz de gravação/indicadora 
começa a piscar e um aviso sonoro (saída 
de auscultadores) irá avisá-lo.  
Substitua por um suporte com espaço livre.
ˎˎ Se continuar a gravar até o tempo de 
gravação restante chegar a zero, a 
mensagem muda para “Media Full” e a 
gravação para.

[Nota]
Podem ser gravados até 600 clips, aproximadamente, 
num só cartão de memória.
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Restaurar cartões de memória

Se, por qualquer motivo, ocorrer um erro 
num cartão de memória, o cartão tem de ser 
restaurado antes da utilização.
Quando carrega um cartão de memória que 
necessita de ser restaurado, aparece uma 
mensagem no visor a perguntar se pretende 
restaurá-lo.

Restaurar um cartão

Rode o seletor multifunções (página 5) 
para selecionar Execute, de seguida, prima o 
seletor multifunções.
É apresentada uma mensagem e o estado 
do progresso (%) durante a formatação e o 
indicador de acesso acende a vermelho.
Quando o restauro terminar, aparece uma 
mensagem de conclusão.

Se o restauro falhar

ˎˎ Os cartões de memória nos quais ocorreram 
erros de memória não podem ser 
restaurados. É apresentada uma mensagem 
de aviso. Siga as instruções para substituir o 
cartão de memória.
ˎˎ Os cartões de memória nos quais ocorreram 
erros de memória poderão ficar utilizáveis 
se forem novamente formatados.
ˎˎ Em alguns casos, certos clips podem 
ser restaurados enquanto outros não 
podem. Os clips restaurados podem ser 
reproduzidos normalmente.

[Notas]
ˎˎ Para o restauro do conteúdo gravado com esta 

câmara de vídeo, certifique-se de que utiliza esta 
câmara de vídeo.
ˎˎ O conteúdo gravado com um dispositivo que não 

esta câmara de vídeo ou com outra câmara de vídeo 
de versão diferente (mesmo que seja o mesmo 
modelo) não poderá ser restaurado com esta câmara 
de vídeo.

ˎˎ Os clips com menos de 2 segundos não podem ser 
restaurados.
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Procedimento de funcionamento básico
A filmagem básica é realizada através do 
procedimento seguinte.

1 Instale os dispositivos necessários e 
certifique-se de que a alimentação está a 
ser fornecida.

2 Insira o(s) cartão(ões) de memória.

3 Regule o interruptor POWER para a 
posição On.
O indicador POWER acende-se e a 
imagem da câmara aparece no visor.

4 Prima o botão START/STOP gravação 
(página 5).
A luz de gravação/indicadora acende-se e 
a gravação inicia.

5 Para parar a gravação, prima novamente o 
botão START/STOP gravação.
A gravação para e a câmara de vídeo 
muda para o modo STBY (espera).

[Nota]
Se o botão START/STOP gravação for premido segundos 
após ligar a câmara de vídeo, a luz de gravação/
indicadora acende-se para indicar que o aparelho está 
no estado de gravação mas a gravação para o suporte 
poderá não ocorrer durante os primeiros segundos, 
consoante o formato de gravação selecionado.

Alternar entre cartões de memória

Quando forem inseridos dois cartões de 
memória, prima o botão SLOT SELECT 
(página 6) para mudar de cartão.
A gravação muda automaticamente para o 
segundo cartão de memória imediatamente 
antes da capacidade restante no primeiro 
cartão ser reduzida a zero (reencaminhamento 
da gravação). Pode continuar a gravação 
de forma contínua ao mudar de cartão de 
memória substituindo o cartão de memória 
que está cheio por um cartão de memória 
novo.

[Nota]
Não pode alternar entre cartões de memória durante o 
modo de reprodução. Além disso, a reprodução contínua 
de um clip repartido por suportes na ranhura A e B não 
é suportada.

Clips (dados gravados)
Quando para a gravação, o vídeo, áudio e os 
dados associados do início ao fim da gravação 
são guardados como um único “clip” num 
cartão de memória.

Nomes dos clips
O nome de cada clip gravado pela câmara de 
vídeo é automaticamente atribuído utilizando 
o formato definido em Clip Name Format 
(página 86) do menu TC/Media do menu 
completo.

Duração máxima do clip
Até 6 horas por clip.
A duração máxima da gravação contínua 
é igual à duração máxima de um clip. Se o 
tempo de gravação exceder a duração máxima 
de um clip, é automaticamente criado um 
clip novo e a gravação continua. O novo clip 
aparece como um clip separado no ecrã de 
miniaturas.

São gravados vários clips sucessivamente 
durante o reencaminhamento da gravação, 
mas a gravação vai parar automaticamente 
após cerca de 24 horas.

[Notas]
ˎˎ Não ejete um cartão de memória durante uma 

gravação para o mesmo. Durante a gravação, 
substitua apenas os cartões de memória nas ranhuras 
para as quais o indicador de acesso à ranhura está 
desligado.
ˎˎ Quando a capacidade restante no cartão de memória 

em gravação for inferior a um minuto e estiver 
inserido um cartão de memória gravável na outra 
ranhura, aparece uma mensagem “Will Switch Slots 
Soon”. A mensagem desaparece após mudar de 
ranhura para cartões de memória.
ˎˎ O reencaminhamento da gravação poderá não 

funcionar se a gravação for iniciada quando a 
capacidade restante do cartão de memória for inferior 
a um minuto. Para um reencaminhamento correto da 
gravação, certifique-se de que a capacidade restante 
do cartão de memória é superior a um minuto antes 
de começar a gravação.
ˎˎ Os vídeos criados com a função de 

reencaminhamento da gravação não podem ser 
reproduzidos sem problemas na câmara de vídeo.
ˎˎ Para combinar vídeos criados com a função de 

reencaminhamento da gravação da câmara de vídeo, 
utilize o software “Catalyst Browse”.

Monitorizar áudio

Pode monitorizar o áudio que está a ser 
gravado através de auscultadores.
Ligar um conjunto de auscultadores à 
entrada de auscultadores (página 5) 
permite monitorizar o áudio que está a ser 
gravado. Pode também monitorizar o áudio 
de reprodução (página 64) utilizando o 
altifalante integrado (página 6) ou os 
auscultadores.
Pode ajustar o volume do áudio a monitorizar 
através de Volume (página 14) no ecrã 
Audio Status ou Audio Output >Volume 
(página 91) no menu Audio do menu 
completo.

Pode selecionar o canal a monitorizar através 
de Monitoring CH (página 14) no ecrã 
Audio Status ou Audio Output >Monitor CH 
(página 91) no menu Audio do menu 
completo.

Especificar dados de hora

Definir o código de hora

Defina o código de hora a gravar através de 
Timecode (página 85) no menu TC/Media 
do menu completo.

Definir bits de utilizador

Pode adicionar um número hexadecimal de 
8 dígitos à imagem gravada como bits de 
utilizador. Pode também definir os bits de 
utilizador para a hora atual. Defina através de 
Users Bit (página 85) no menu TC/Media.

Apresentar dados de hora

Defina o código de hora a apresentar através 
de TC Display (página 85) >Display Select 
no menu TC/Media.
Premir um botão atribuível (página 48) com 
DURATION/TC/U-BIT atribuído vai alternar a 
apresentação entre o código de hora, bits de 
utilizador e duração, em sequência.

Alternar a entrada/saída do código de 
hora

Pode alternar a entrada/saída do código de 
hora através do interruptor de seleção TC IN/
OUT (página 4).
Para mais informações, consulte a página 
108.
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Rever a gravação (Rec Review)

Pode rever o último clip gravado no ecrã 
(revisão da gravação).

[Nota]
Rec Review não é suportado se o formato de vídeo for 
alterado após gravar um clip.

Método de revisão da gravação

Atribua antecipadamente Rec Review a um 
dos botões atribuíveis.
Quado a gravação é parada, prima o botão 
atribuível (página 48) com Rec Review 
atribuído. A reprodução do último clip gravado 
inicia.
O clip é reproduzido até ao fim, Rec Review 
termina e a câmara de vídeo regressa ao 
modo STBY (espera).

Parar Rec Review

Prima o botão atribuível com Rec Review 
atribuído ou prima o botão CANCEL/BACK.

Definições de revisão da gravação

Pode definir a posição de início da reprodução 
para uma das seguintes utilizando a definição 
Rec Review (página 93) no menu Technical.
ˎˎ Últimos 3 segundos do clip
ˎˎ Últimos 10 segundos do clip
ˎˎ Início do clip

[Dica]
Se pretender rever um clip específico após gravar 
vários clips, prima o botão THUMBNAIL para apresentar 
o ecrã de miniaturas e selecione o clip para iniciar a 
reprodução.
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Pode ajustar o zoom de acordo com as 
condições de filmagem.

Quando está instalada uma objetiva de zoom 
motorizado, pode ajustar o zoom utilizando 
a alavanca de zoom no controlo remoto de 
punho ou da pega. A velocidade do zoom 
varia com a pressão aplicada na alavanca.
A câmara de vídeo está equipada com uma 
função de zoom que utiliza o processamento 
do sinal da imagem denominado Zoom de 
Imagem Clara. Quando o Zoom de Imagem 
Clara está ativado, o zoom é suportado 
mesmo para as objetivas com distância focal 
fixa (principal). Também pode ser utilizado 
para prolongar o alcance além do intervalo 
ótico numa objetiva de zoom motorizado.
A proporção máxima de zoom através de 
Zoom de Imagem Clara varia consoante a 
resolução de gravação.
ˎˎ Para a resolução de gravação QFHD/4K: 1,5×
ˎˎ Para a resolução de gravação HD: 2×

Selecionar o tipo de zoom

Defina o tipo de zoom através de Zoom 
>Zoom Type (página 93) no menu Technical 
do menu completo.
O tipo de zoom vai variar consoante o tipo de 
objetiva instalado.

Objetiva 
instalada

Definição Zoom Type

Optical Zoom 
Only

On(Clear Image 
Zoom)

Objetiva 
principal/
Objetiva 
de zoom 
manual

O 
funcionamento 
do zoom através 
da alavanca não 
é suportado.

Zoom de 
Imagem Clara 
suportado.

Objetiva 
instalada

Definição Zoom Type

Optical Zoom 
Only

On(Clear Image 
Zoom)

Objetiva de 
zoom 
motorizado

Apenas zoom 
ótico

O zoom ótico e o 
Zoom de 
Imagem Clara 
são suportados.

[Notas]
ˎˎ O Zoom de Imagem Clara não está disponível nos 

casos seguintes.
 – Quando S&Q Motion >Frame Rate (página 76) 

no menu Shooting do menu completo é superior 
a 60fps

 – Quando Rec Format >Codec (página 75) no 
menu Project do menu completo está definido 
para RAW ou para uma opção que inclua RAW

ˎˎ Utilizar o interruptor de seleção SERVO/MANUAL 
numa objetiva repõe a ampliação do Zoom de 
Imagem Clara para 1×. 
ˎˎ Durante o funcionamento do Clear Image Zoom a 

área de focagem é definida para Wide e a AF de 
deteção de rosto/olhos é desativada.

Definir o zoom da pega

Regule a definição do zoom da pega através 
de Handle Zoom (página 93) no menu 
Technical do menu completo.

Definir a direção do anel de zoom

Em algumas objetivas com encaixe E, a 
direção de rotação do anel de zoom pode ser 
invertida.
Defina a direção de rotação através de Lens 
>Zoom Ring Direction (página 94) no menu 
Technical do menu completo.

Ajustar o zoom
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Ajustar a focagem
Pode ajustar automática ou manualmente 
a focagem de acordo com as condições de 
filmagem.

Ajustar manualmente a focagem 
(Focagem manual)

Para ajustar a focagem manualmente, regule 
o interruptor FOCUS (página 4) para a 
posição “MAN”.
Isto permite-lhe ajustar a focagem 
manualmente de acordo com as condições de 
filmagem.
A focagem manual é útil para os seguintes 
tipos de motivos.
ˎˎ Os motivos no outro lado de uma janela 
coberta por gotas de água
ˎˎ Os motivos com baixo contraste contra o 
fundo
ˎˎ Os motivos mais afastados do que os 
motivos próximos

[Dica]
Pode também utilizar a focagem automática nos 
seguintes casos quando o ajuste manual é o método 
principal de funcionamento.
ˎˎ Quando a sensibilidade de seguimento do motivo AF 

está definida para 1(Locked)
ˎˎ Quando o interruptor FOCUS está definido para a 

posição “AF”
ˎˎ Ao utilizar o anel de focagem (AF Assist, página 39)

Ajustar automaticamente a 
focagem (Focagem automática)

A câmara de vídeo utiliza AF de deteção de 
fases para focagem de alta velocidade e AF de 
contraste para focagem de alta precisão.
A combinação destes dois métodos AF 
proporciona focagem automática com alta 
velocidade e alta precisão.
Para ajustar a focagem automaticamente, 
regule o interruptor FOCUS (página 4) 
para a posição “AUTO”. Se a objetiva estiver 
equipada com um interruptor seletor de 
focagem, regule o interruptor para a posição 
“AF/MF” ou “AF”. Se o interruptor estiver na 
posição “Full MF” ou “MF”, a focagem da 
objetiva não pode ser controlada a partir da 
câmara de vídeo (página 23).

[Dica]
Quando Focus >AF Assist (página 76) no menu 
Shooting do menu completo está definido para On, 
pode utilizar o anel de focagem na objetiva durante a 
focagem automática para ajustar a focagem.

[Notas]
ˎˎ É necessária uma objetiva que suporte focagem 

automática.
ˎˎ Consoante as condições de filmagem, a precisão 

poderá não ser obtida.
ˎˎ A focagem não pode ser ajustada automaticamente 

numa objetiva com encaixe A.

Definir a área/posição da focagem 
automática (Área de focagem)

Pode definir a área pretendida para a focagem 
automática através de Focus >Focus Area 
(página 76) no menu Shooting do menu 
completo.

Flexible Spot:
Foca numa posição especificada na imagem.
Quando selecionado, especifique a posição 
através do multi-seletor (página 7).
Pode regressar à posição central premindo 
continuamente o multi-seletor.

Zone:
Pesquisa automaticamente uma posição de 
focagem na zona especificada.
Quando selecionado, especifique a posição 
através do multi-seletor (página 7).
Pode regressar à posição central premindo 
continuamente o multi-seletor.

Wide:
Pesquisa um motivo num ângulo amplo 
da imagem durante a focagem. Não é 
apresentada uma moldura.

[Dica]
A mesma operação é suportada através de um botão 
atribuível (página 48) atribuído com Focus Area.
Pode apresentar/ocultar a moldura da área de focagem 
através de Display On/Off >Focus Area Indicator 
(página 87) no menu Monitoring do menu completo.

[Notas]
ˎˎ A moldura da área de focagem não é ocultada 

quando utiliza o botão DISPLAY.
ˎˎ A área de focagem é definida para Wide durante o 

Zoom de Imagem Clara.

Alterar rapidamente a área de focagem 
(Definição da focagem)

Pode alterar rapidamente a posição e o 
tamanho da área da focagem automática 
durante a filmagem atribuindo Focus Setting a 
um botão atribuível (página 48).
A operação varia consoante a definição da 
área de focagem.

Quando Focus >Focus Area (página 76) no 
menu Shooting do menu completo está 
definido para Flexible Spot ou Zone
Pode alterar a posição da área de focagem 
premindo um botão atribuível atribuído com 
Focus Setting e ajustando com o multi-seletor 
(página 7).
Pode repor a posição da área de focagem no 
centro enquanto ajusta a posição premindo o 
multi-seletor.
Pode alterar o tamanho da área de focagem 
premindo um botão atribuível atribuído com 
Focus Setting.
Após alterar o tamanho, defina a posição da 
área de focagem premindo o multi-seletor.
Quando concluído, prima o botão atribuível 
atribuído com Focus Setting para regressar ao 
ecrã original.
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Quando Focus >Focus Area (página 76) no 
menu Shooting do menu completo está 
definido para Wide
Só pode alterar o tamanho da área de 
focagem premindo um botão atribuível 
atribuído com Focus Setting. A posição 
também pode ser alterada alterando primeiro 
o tipo para Flexible Spot ou Zone.

[Dicas]
ˎˎ Quando Focus >Push AF Mode (página 76) no 

menu Shooting do menu completo está definido 
para Single-shot AF(AF-S) e o interruptor FOCUS 
(página 4) está na posição MF, pode alterar 
a posição da área de focagem Focus Area(AF-S) 
(página 76).
ˎˎ Ao utilizar Zoom de Imagem Clara, o tamanho da 

área de focagem é desativado e o funcionamento da 
focagem automática é ativado com prioridade à área 
central.
ˎˎ A moldura da área de focagem é apresentada a 

laranja quando a posição da área de focagem pode 
ser alterada.

Mover a moldura da área de focagem 
através da operação tátil (área de 
focagem tátil)

Pode alterar a posição da área de focagem 
premindo um botão atribuível (página 48) 
atribuído com Focus Setting para alterar 
a apresentação da área de focagem e, de 
seguida, movê-la através da operação tátil.
Toque no ecrã para mover a área de focagem, 
com a área de focagem centrada na posição 
tocada. Arraste o ecrã para mover a área de 
focagem para a posição indicada pelo dedo 
(página 10).

[Dica]
Pode ativar/desativar a operação de focagem tátil 
no ecrã de filmagem utilizando um botão atribuível 
atribuído com Focus Setting.

Toque em qualquer posição

A área de focagem move-se, com a área de 
focagem centrada na posição tocada.

Arraste para mover a área de focagem, 
traçando a posição do dedo

[Notas]
ˎˎ Se tocar numa posição ou arrastar a área de 

focagem para uma posição que exceda o intervalo 
de definição, a área de focagem é definida para a 
extremidade superior/inferior/esquerda/direita do 
intervalo de definição.
ˎˎ Esta função não está disponível nas circunstâncias 

seguintes.
 – Quando Touch Operation (página 93) no menu 

Technical do menu completo está definido para Off
 – Quando a área de focagem é apresentada a 

cinzento ou não é apresentada

Ajustar a ação de focagem automática 
(velocidade de transição AF, 
sensibilidade de seguimento do motivo 
AF)

Velocidade de transição AF
Pode definir a velocidade de acionamento da 
focagem para quando o motivo muda através 
de Focus >AF Transition Speed (página 75) 
no menu Shooting do menu completo.
Quando definida para baixa velocidade, a 
focagem move-se lentamente quando o 
motivo a focar muda, permitindo a filmagem 
de imagens impressionantes.
Quando definida para alta velocidade, a 
focagem alterna rapidamente entre motivos. O 
motivo que entra na moldura é imediatamente 
focado, tornando esta definição ideal para a 
filmagem de documentários que exige uma 
focagem rápida.

Durante a alteração:
1(Slow): a focagem é executada 
lentamente
.
.
.
7(Fast): a focagem é executada 
rapidamente

Focagem num motivo distante

Focagem num motivo próximo
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Sensibilidade de seguimento do motivo AF
Pode definir a sensibilidade para alternar 
entre motivos através de Focus >AF Subj. Shift 
Sens. (página 75) no menu Shooting do 
menu completo.
Quando definida para uma sensibilidade 
baixa, a focagem não segue prontamente 
se outro motivo se mover para a frente do 
motivo focado. Quando definida para um 
sensibilidade alta, a focagem muda para dar 
prioridade ao motivo que se move à frente.

[Dica]
Se AF Speed/Sens. for atribuída a um botão atribuível, 
as barras de nível para ajustar os valores são 
apresentadas pela seguinte ordem sempre que prime 
o botão, permitindo alterar as definições da velocidade 
de transição AF e da sensibilidade de seguimento do 
motivo AF.
Velocidade de transição AF  Sensibilidade de 
seguimento do motivo AF  Sem apresentação…

AF Subj. Shift Sens.: 1(Locked On) AF Subj. Shift Sens.: 5(Responsive)

Mudar lentamente a focagem para outro 
motivo

Mudar rapidamente a focagem para outro 
motivo

Alterar manualmente o alvo de 
focagem (AF Assist)

Quando Focus >AF Assist (página 76) no 
menu Shooting do menu completo está 
definido para On, pode utilizar o anel de 
focagem na objetiva durante a focagem 
automática para ajustar a focagem num 
motivo.
Quando para de utilizar o anel de focagem, a 
focagem automática continua a focar o motivo 
focado através do anel de focagem (estado AF 
Assist).
Após utilizar o anel de focagem, mover a 
focagem para outro motivo é ligeiramente 
mais difícil, independentemente da definição 
de Focus >AF Subj. Shift Sens. (página 75) 
no menu Shooting do menu completo.
O estado AF Assist é cancelado pelo seguinte.
ˎˎ Quando o motivo focado através do anel de 
focagem já não é visível
ˎˎ Ao mudar para focagem manual
ˎˎ Quando um rosto está registado

[Dicas]
ˎˎ O estado AF Assist pode ser rapidamente cancelado 

através de um botão atribuível (página 48) 
atribuído com Push AF/Push MF.
ˎˎ Utilizar o anel de focagem apaga a seleção do rosto 

registado.
ˎˎ No modo Face/Eye Only AF, a focagem automática 

foca o rosto mais próximo da posição de focagem do 
anel de focagem.
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Utilizar temporariamente a 
focagem manual (Push Manual 
Focus)

Prima o botão PUSH AUTO FOCUS 
(página 4) no modo de focagem 
automática para focar manualmente enquanto 
o botão está premido.
A focagem regressa à focagem automática 
quando solta o botão.
Isto permite-lhe parar temporariamente a 
focagem automática e focar manualmente 
quando algo que não o motivo de filmagem 
se atravessa à frente do motivo.

[Dica]
A mesma operação é suportada através de um botão 
atribuível (página 48) atribuído com Push AF/Push 
MF.

Utilizar temporariamente a 
focagem automática (Push Auto 
Focus)

Quando o Focus >Push AF Mode (página 76) 
no menu Shooting do menu completo está 
definido para AF, prima o botão PUSH AUTO 
FOCUS (página 4) no modo de focagem 
manual para focar automaticamente enquanto 
o botão está premido.
A focagem ocorre na área de focagem 
definida através de Focus >Focus Area 
(página 76) no menu Shooting do menu 
completo.
A focagem regressa à focagem manual 
quando solta o botão.
Isto é útil quando pretende mover a focagem 
lentamente de um motivo para outro durante 
a focagem manual.

[Dica]
A mesma operação é suportada através de um botão 
atribuível (página 48) atribuído com Push AF/Push 
MF.

[Nota]
A função Push Auto Focus não funciona se a objetiva 
estiver definida para focagem manual.

Utilizar a focagem automática de 
filmagem única (Push Auto Focus 
(AF-S))

Defina Focus >Push AF Mode (página 76) 
no menu Shooting do menu completo para 
Single-shot AF(AF-S), de seguida, defina a 
área de focagem através de Focus >Focus 
Area(AF-S) (página 76) no menu Shooting 
do menu completo.
Prima o botão PUSH AUTO FOCUS no modo de 
focagem manual para focar automaticamente 
a alta velocidade. A focagem para assim que 
solta o botão.
O estado da focagem é indicado pelo 
indicador de focagem.
ˎˎ Aceso: a focagem é fixada na posição de 
focagem.
ˎˎ Intermitente: fora de focagem. Uma vez 
que a focagem não é automática, altere as 
definições de composição e de focagem 
para obter focagem.

A focagem regressa à focagem manual 
quando solta o botão.
Isto é útil quando pretender focar 
rapidamente um motivo antes de começar a 
filmar.

[Dicas]
ˎˎ A mesma operação é suportada através de um botão 

atribuível (página 48) atribuído com Push AF/Push 
MF.
ˎˎ Pode também atribuir o Push AF Mode a um botão 

atribuível (página 48).
ˎˎ Pode também atribuir Focus Area(AF-S) a um botão 

atribuível (página 48).
ˎˎ Pode apresentar/ocultar a moldura da área de 

focagem através de Display On/Off >Focus Area Ind.
(AF-S) (página 87) no menu Monitoring do menu 
completo.
ˎˎ Durante a ampliação da focagem, a focagem ajusta-

se para se adaptar à posição da apresentação 
ampliada.

[Notas]
ˎˎ A função Push Auto Focus não funciona se a objetiva 

estiver definida para focagem manual.
ˎˎ A moldura da área de focagem não é ocultada 

quando utiliza o botão DISPLAY.

Focar através da vista ampliada 
(Focus Magnifier)

Por predefinição, a função Focus Magnifier  
×3/×6 é atribuída ao botão ASSIGN 4 no 
controlo remoto de punho e ao botão ASSIGN 
7 na pega (página 48).
Prima o botão ASSIGN 4 ou o botão ASSIGN 7 
para comutar o visor para o ecrã do ampliador 
de focagem, com o centro ampliado cerca de 
três vezes. Prima novamente o botão para 
aumentar a ampliação cerca de seis vezes. 
Esta função é útil para verificar a focagem.
Prima novamente o botão para regressar ao 
ecrã normal.
Pode mover a posição a ampliar durante a 
ampliação de focagem utilizando o multi-
seletor (página 7). Premir o multi-seletor 
regressa ao centro da imagem.
Quando a focagem automática (AF) é utilizada 
durante a ampliação da focagem, a focagem 
ocorre na área de focagem definida através 
de Focus >Focus Area (página 76) no menu 
Shooting do menu completo.
Se a focagem automática (AF-S) for utilizada 
durante a ampliação da focagem, a focagem 
ajusta-se para a posição de apresentação 
ampliada.

[Notas]
ˎˎ A imagem gravada ou a imagem de saída SDI/HDMI 

não é ampliada quando a focagem é ampliada.
ˎˎ Durante a ampliação da focagem, o botão MENU e 

outras operações são desativados.
ˎˎ A posição ampliada regressa ao centro do ecrã 

quando a câmara de vídeo é desligada.
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Focar através de deteção de rosto 
e olhos (Face/Eye Detection AF)

A câmara de vídeo consegue detetar os rostos 
e olhos das pessoas e, de seguida, ajustar 
a focagem nos rostos e olhos na área de 
focagem.
Esta função só está disponível quando o 
ajuste da focagem está no modo AF ou 
durante a focagem automática.
Quando os rostos são detetados, são 
apresentadas as molduras de deteção de 
rosto/olhos. Quando a focagem automática 
é possível, as molduras mudam para branco. 
Quando são detetados olhos e a focagem 
é ajustada, a moldura de deteção de rosto/
olhos é apresentada nos olhos. Quando são 
detetadas várias pessoas, é automaticamente 
determinado o motivo principal.

[Dicas]
ˎˎ Quando a área de focagem está definida para 

Zone ou Flexible Spot e os rostos ou olhos ficam 
sobrepostos na área de focagem especificada, as 
molduras de deteção de rosto/olhos mudam para 
branco e a câmara de vídeo foca nesses rostos/olhos.
ˎˎ Quando a focagem automática (AF-S) é utilizada, as 

molduras de deteção de rosto/olhos para os rostos/
olhos que estão focados mudam para verde.

Define a ação de AF de deteção de rosto/
olhos através de Focus >Face/Eye Detection 
AF (página 76) no menu Shooting.

Face/Eye Only AF:
A câmara deteta os rostos/olhos dos motivos 
(pessoas) e foca apenas os rostos/olhos. 
Enquanto um rosto ou olho não é detetado, 
a AF é parada temporariamente (MF) e é 
apresentado o ícone de pausa da focagem 
automática do modo AF de apenas rosto/
olhos  (página 11). Este modo é eficiente 
quando pretende focar automaticamente 
apenas os rostos/olhos.

Face/Eye Priority AF:
A câmara deteta os rostos/olhos dos motivos 
(pessoas) e dá prioridade à focagem dos 
rostos/olhos. Quando um rosto ou olho não 
é detetado, a focagem faz-se no modo AF 
(predefinição).

Off:
A função AF de deteção de rostos/olhos é 
desativada.

[Notas]
ˎˎ Durante a operação de focagem automática, Face/Eye 

Priority AF é ativada mesmo que Face/Eye Only AF 
esteja selecionada.
ˎˎ Quando o interruptor FOCUS está definido para MAN, 

a AF de deteção de rosto/olhos é desativada (exceto 
durante a operação de focagem automática).
ˎˎ Se desligar a câmara de vídeo enquanto a Face/

Eye Only AF está selecionada, o modo muda 
automaticamente para Face/Eye Priority AF quando a 
câmara de vídeo é ligada da próxima vez.
ˎˎ A AF de rosto/olhos não é suportada durante o Zoom 

de Imagem Clara. A AF normal é ativada.

Ocultar molduras de deteção de rosto/
olhos

Pode apresentar/ocultar as molduras de 
deteção de rosto/olhos através de Display On/
Off >Face/Eye Detection Frame (página 87) 
no menu Monitoring do menu completo.

[Nota]
As molduras verdes de deteção de rosto/olhos são 
apresentadas para rostos e olhos focados através de 
focagem automática (AF-S) e não são ocultadas com o 
botão DISPLAY ou quando Face/Eye Detection Frame 
está definido para Off.

Focar um rosto registado

Durante a operação AF de deteção de rosto/
olhos, pode registar um rosto para um motivo 
(pessoa) para focar esse rosto.
Apenas pode ser registado um rosto. Registar 
um rosto substitui o registo existente.
Quando é registado um rosto, é apresentada a 
moldura de deteção de rosto/olhos para uma 

moldura dupla (moldura de rosto registado) e 
o ícone do rosto registado  (página 11).
Em AF de deteção de rosto/olhos, as 
ações seguintes ocorrem consoante a 
combinação do rosto registado e o modo de 
funcionamento de AF de deteção de rosto/
olhos.

No modo Face/Eye Priority AF:
Se a câmara detetar o rosto registado, a 
câmara foca esse rosto. Se o rosto registado 
não for detetado, a AF de deteção de rosto/
olhos é ativada.

No modo Face/Eye Only AF:
Se a câmara detetar apenas o rosto registado, 
a câmara foca esse rosto/olhos. Enquanto o 
rosto registado não é detetado, a AF é parada 
temporariamente (MF) e é apresentado o 
ícone de pausa da focagem automática 
do modo AF de apenas rosto/olhos  
(página 11). Este modo é eficiente quando 
pretende focar automaticamente apenas a 
pessoa registada.

Definir o rosto registado
Mova o cursor de seleção do rosto (sublinhado 
laranja) para o rosto a registar com o multi-
seletor (página 7) e prima o multi-seletor.

Outras molduras de deteção de 
rosto/olhos (cinzento)

Moldura de 
rosto 
registado 
(moldura 
branca dupla)

Cursor de seleção de 
rosto (laranja)

Apagar o rosto registado
Mova o cursor de seleção do rosto para a 
moldura do rosto registado utilizando o multi-
seletor (página 7) e prima o multi-seletor.
O rosto registado é apagado, a moldura de 
deteção de rosto/olhos torna-se uma moldura 
única e o ícone do rosto registado desaparece.
Quando os rostos/olhos são detetados sem 
a moldura de rosto registado apresentada 
e o cursor de seleção de rosto (laranja) 
apresentado, pode apagar o rosto registado 
premindo duas vezes o multi-seletor.

[Notas]
ˎˎ No estado AF Assist (página 39), a seleção do rosto 

registado é apagada.
ˎˎ Ao utilizar Zoom de Imagem Clara, a AF de deteção 

de rosto/olhos não pode ser utilizada.
ˎˎ Os rostos e os olhos poderão não ser detetados 

dependendo do ambiente de gravação, estado do 
motivo ou das definições.
ˎˎ Poderá não obter o efeito certo ou os objetos que não 

os rostos das pessoas poderão ser detetados como 
um rosto, em alguns ambientes de gravação. Neste 
caso, defina a função AF de deteção de rosto/olhos 
para Off.
ˎˎ É aconselhável o registo do rosto da pessoa 

pretendida para focar antes da filmagem.
ˎˎ O registo do rosto poderá não ser bem sucedido 

consoante o corte de cabelo, decoração facial ou 
se não estiver virado para a câmara. Neste caso, a 
moldura de deteção de rosto/olhos poderá tornar-se 
uma moldura dupla, mas o ícone do rosto registado 
não é apresentado e o rosto não é registado.
ˎˎ Se um rosto já tiver sido registado, é aconselhável 

apagar o rosto existente e, de seguida, registar o 
rosto novo.

Alternar a operação AF de deteção de 
rosto/olhos através de um botão 
atribuível
Atribua Face/Eye Detection AF a um botão 
atribuível (página 48). Depois, pode alternar 
a operação AF de deteção de rosto/olhos pela 
ordem Face/Eye Priority AF, Face/Eye Only AF 
e Off sempre que prime o botão.

Definir através do menu direto

Pode também definir a operação AF de 
deteção de rosto/olhos através do menu 
direto (página 48).
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Ajustar a luminosidade

B

C
D
E

F
H

I

A

Pode ajustar a luminosidade ajustando a íris, 
ganho, velocidade do obturador e ajustando 
o nível de luz através de filtros ND. Pode 
também efetuar ajustes automaticamente.
O nível pretendido para o ajuste automático 
de luminosidade é definido através de Auto 
Exposure (página 73) >Level no menu 
Shooting do menu completo. Pode também 
atribuir Auto Exposure Level a um botão ou 
seletor atribuível (página 48).

[Nota]
O ganho não pode ser ajustado no modo Cine EI. A 
sensibilidade base é fixa. Além disso, a luminosidade 
não pode ser ajustada automaticamente através da 
velocidade do obturador. O ajuste automático da 
luminosidade através da íris e filtro ND é suportado.

Selecionar a sensibilidade base

Pode selecionar entre dois tipos de 
sensibilidade base na câmara de vídeo.
No modo Custom, pode definir a sensibilidade 
base para High ou Low através de Base ISO/
Sensitivity no ecrã Main Status (página 13) 
ou no ecrã Camera Status (página 14) ou 
ISO/Gain/EI >Base Sensitivity (página 72) 
no menu Shooting do menu completo.  
No modo Cine EI, pode definir ISO base para 
ISO 12800 ou ISO 800 através de Base ISO/
Sensitivity no ecrã Main Status (página 13) 
ou no ecrã Camera Status (página 14) ou 
ISO/Gain/EI >Base ISO (página 72) no menu 
Shooting do menu completo.
É aconselhável selecionar Low ou ISO 800 em 
condições normais de iluminação e selecionar 
High ou ISO 12800 em condições de baixa 
iluminação.

* Também pode ser configurado no ecrã de estado.

[Dica]
Pode também atribuir Base ISO/Sensitivity a um botão 
atribuível (página 48).

Ajustar a íris

Pode ajustar a íris para ajustar a luminosidade.

Ajustar automaticamente a íris

Esta função ajusta a luminosidade de acordo 
com o motivo. É necessária uma objetiva que 
suporte íris automática.

1 Se estiver instalada uma objetiva com 
interruptor Auto Iris, regule o interruptor 
para AUTO.

2 Prima continuamente o botão da função 
IRIS (E) para apresentar o menu direto 
(página 48) e selecione Auto.

 [Dica]
Pode também atribuir Auto Iris a um botão 
atribuível (página 48).

 [Nota]
A íris não pode ser ajustada automaticamente 
numa objetiva com encaixe A.

Ajustar manualmente a íris

1 Prima continuamente o botão da função 
IRIS (E) para apresentar o menu direto 
(página 48) e selecione Manual.

2 Prima o botão da função IRIS (E) para que 
o valor da íris seja apresentado num 
fundo branco.

3 Rode o seletor multifunções para ajustar o 
valor.

 [Dicas]
ˎˎ Pode também utilizar o seletor multifunções 

como um seletor IRIS (página 48) atribuindo a 
função IRIS ao seletor multifunções.
ˎˎ Pode também atribuir a função IRIS a um botão 

atribuível (página 48).

Ajustar automática e temporariamente

Prima o botão atribuível (página 48) atribuído 
com a função Push Auto Iris para ajustar 
automaticamente a íris temporariamente 
enquanto o botão é premido.
A íris regressa à definição anterior quando 
solta o botão.

[Nota]
Quando o interruptor Auto Iris da objetiva está definido 
para MANUAL, as funções Auto Iris e Push Auto Iris na 
câmara de vídeo não têm efeito. Os ajustes manuais da 
íris na câmara de vídeo também não têm efeito.

Ajustar o ganho

No modo Custom, pode ajustar o ganho para 
ajustar a luminosidade.

Ajustar automaticamente o ganho

Prima continuamente o botão da função 
ISO/GAIN (H) para apresentar o menu direto 
(página 48) e selecione Auto.

[Dicas]
ˎˎ Pode também efetuar a mesma ação definindo Auto 

Exposure (página 73) >AGC no menu Shooting 
para On.
ˎˎ Pode também atribuir AGC a um botão atribuível 

(página 48).

Ajustar manualmente o ganho

Pode controlar o ganho quando pretender 
ajustar a exposição enquanto utiliza uma 
definição da íris fixa ou quando pretender 
impedir um aumento do ganho devido a AGC.

1 Prima continuamente o botão da função 
ISO/GAIN (H) para apresentar o menu 
direto (página 48) e selecione Manual.

2 Regule o interruptor ISO/GAIN (I) para H, 
M ou L.

[Dicas]
ˎˎ Pode também atribuir Push AGC a um botão atribuível 

e defina AGC para On temporariamente premindo 
continuamente o botão.
ˎˎ Pode alterar o valor predefinido de cada posição 

do interruptor através de ISO / Gain<L>/<M>/<H> 
(página 14) no ecrã Camera Status ou ISO/Gain/
EI >ISO/Gain<H>/<M>/<L> (página 72) no menu 
Shooting do menu completo.
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Controlar o ganho (ajuste fino)

1 Prima o botão da função ISO/GAIN (H) 
para que o valor de ganho seja 
apresentado num fundo branco.

2 Rode o seletor multifunções para ajustar o 
valor.

[Dica]
Altere o valor predefinido de ganho de acordo com a 
definição do interruptor ISO/GAIN (I).

Controlar o ganho temporariamente 
(ajuste fino)

Rode o seletor atribuível (página 48) 
atribuído com a função ISO/Gain/EI, para 
ajustar o valor de ganho definido pelo 
interruptor ISO/GAIN (I).
Isto é útil quando pretender ajustar a 
exposição um passo sem alterar o campo de 
visão.
O valor de ganho ajustado é cancelado 
alternando o interruptor ISO/GAIN (I), 
alterando a sensibilidade base, definindo AGC 
para On ou desligando a alimentação.

[Dicas]
ˎˎ Pode também atribuir esta função ao seletor 

multifunções (página 48).
ˎˎ Pode também atribuir Push AGC a um botão atribuível 

e defina AGC para On temporariamente premindo 
continuamente o botão.

Ajustar o Exposure Index

No modo Cine EI, presume-se que a saída 
de vídeo com MLUT definido para Off é 
gravada como o sinal principal. Ao alterar a 
luminosidade da imagem com MLUT On para 
corresponder a uma valor EI, pode verificar 
o resultado do ajuste da sensibilidade à 
exposição pós-produção durante a filmagem.
Pode alterar o valor EI regulando o interruptor 
ISO/GAIN (I) para H, M ou L.

[Dica]
Pode alterar o valor EI de cada posição do interruptor 
através de ISO/Gain/EI (página 14) no ecrã Camera 
Status ou ISO/Gain/EI >Exposure Index<H>/<M>/<L> 
(página 72) no menu Shooting do menu completo.

Ajuste fino do Exposure Index

1 Prima o botão da função ISO/GAIN (H) 
para que o valor EI seja apresentado num 
fundo branco.

2 Rode o seletor multifunções para ajustar o 
valor.

[Dica]
Altere o valor predefinido de EI de acordo com a 
definição do interruptor ISO/GAIN (I).

Ajustar o obturador

Pode ajustar o obturador para ajustar a 
luminosidade.

Ajustar automaticamente o obturador

Prima continuamente o botão da função 
SHUTTER (F) para apresentar o menu direto 
(página 48) e selecione Auto para ajustar 
a velocidade do obturador ou o ângulo do 
obturador automaticamente em resposta à 
luminosidade da imagem.

[Dica]
Pode também efetuar a mesma ação definindo Auto 
Exposure > Auto Shutter (página 74) no menu 
Shooting do menu completo para On.

Ajustar manualmente o obturador

1 Prima continuamente o botão da função 
SHUTTER (F) para apresentar o menu 
direto (página 48) e selecione Speed 
ou Angle.

2 Prima o botão da função SHUTTER (F) para 
que o valor do obturador seja 
apresentado num fundo branco.

3 Rode o seletor multifunções para ajustar a 
velocidade do obturador.

[Dicas]
ˎˎ Para ajustar o tempo de exposição para corresponder 

ao intervalo de fotogramas, selecione Off no passo 1.
ˎˎ Pode definir o ângulo e ajustar a frequência 

(página 72).

Ajustar o nível de luz (Filtro ND)

Em condições onde a iluminação é muito 
forte, pode definir a luminosidade adequada 
alterando o filtro ND.
A câmara de vídeo tem dois modos de filtro 
ND. Pode alternar entre dois modos através do 
interruptor ND PRESET/VARIABLE.

Ajustar no modo predefinido

Regule o interruptor ND PRESET/VARIABLE (A) 
para a posição PRESET e regule os botões para 
cima/baixo ND FILTER POSITION (B) para uma 
das definições seguintes.
Clear: sem filtro ND
1: transmissão definida por ND Filter >Preset1 
(página 72) no menu Shooting do menu 
completo.
2: transmissão definida por ND Filter >Preset2 
(página 72) no menu Shooting do menu 
completo.
3: transmissão definida por ND Filter >Preset3 
(página 72) no menu Shooting do menu 
completo.

Ajustar no modo variável

Regule o interruptor ND PRESET/VARIABLE (A) 
para a posição VARIABLE. Regule os botões 
para cima/baixo ND FILTER POSITION (B) entre 
CLEAR e On.

Ajustar automaticamente o nível de luz
Pode definir Auto ND Filter para On para ativar 
o ajuste da exposição automática através do 
filtro ND.

1 Prima o botão [+] dos botões para cima/
baixo ND FILTER POSITION (B) para ativar o 
funcionamento do filtro ND.
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2 Prima continuamente o botão ND 
VARIABLE AUTO (C) até Auto ser 
selecionado.

Ajustar manualmente o nível de luz

1 Prima o botão [+] dos botões para cima/
baixo ND FILTER POSITION (B) para ativar o 
funcionamento do filtro ND.

2 Prima continuamente o botão ND 
VARIABLE AUTO (C) até Manual ser 
selecionado.

3 Rode o seletor ND VARIABLE (D) para 
ajustar a transmissão do filtro.

[Dica]
Pode também atribuir a função ND Filter a um botão 
atribuível (página 48).

Ajustar automática e temporariamente
Pode atribuir Push Auto ND a um 
botão atribuível (página 48) e defina 
temporariamente Auto ND Filter para On 
premindo continuamente o botão. Soltar o 
botão define Auto ND Filter novamente para 
Off. 
Prima o botão [+] dos botões para cima/
baixo ND FILTER POSITION (B) para ativar o 
funcionamento do filtro ND.

[Nota]
Quando o filtro ND é alternado para ou de CLEAR 
durante a filmagem, a moldura do filtro ND é 
apresentada na imagem e o som de funcionamento é 
incluído no áudio.

[Dicas]
ˎˎ Pode definir para CLEAR rodando o seletor ND 

VARIABLE (D) a partir de ND1/4. Rodar o seletor para 
cima a partir de CLEAR define ND1/4. Pode desativar 
esta ação utilizando ND Dial >CLEAR with Dial 
(página 93) no menu Technical do menu completo.
ˎˎ Pode também atribuir ND Filter Position a um botão 

atribuível (página 48) e premir o botão em vez 
de utilizar os botões para cima/baixo ND FILTER 
POSITION para alterar a definição.  

Modo predefinido: Clear  Preset1  Preset2 
 Preset3  Clear… 
Modo variável: Clear  On  Clear…
ˎˎ Pode também atribuir Auto ND Filter a um botão 

atribuível (página 48) e premir o botão para 
alternar Auto ND Filter entre On e Off.
ˎˎ Ao filmar um motivo bem iluminado, fechar 

demasiado a íris poderá causar desfocagem devido 
a difração, produzindo uma imagem que começa a 
desfocar (fenómeno típico nas câmaras de vídeo). 
Pode eliminar este efeito para obter melhores 
resultados de filmagem utilizando o filtro ND.
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G

J

Pode selecionar o modo de ajuste para se 
adaptar às condições de filmagem.

ATW (Seguimento automático do 
Equilíbrio de brancos)

Esta função ajusta automaticamente o 
equilíbrio de brancos para um nível adequado.
O equilíbrio de brancos é ajustado 
automaticamente quando a temperatura de 
cor da fonte de luz muda.
Prima continuamente o botão da função 
WHT BAL (G) para apresentar o menu direto 
(página 48) e selecione ATW.
Pode selecionar a velocidade de ajuste (cinco 
passos) através de White Setting >ATW Speed 
(página 75) no menu Shooting do menu 
completo.

[Dica]
Pode congelar a atual definição do equilíbrio de brancos 
atribuindo a função ATW Hold a um botão atribuível 
(página 48) e premir o botão atribuível para pausar 
temporariamente o modo ATW.

[Notas]
ˎˎ ATW não pode ser utilizado no modo Cine EI.
ˎˎ Poderá não ser possível ajustar a cor adequada 

através de ATW, dependendo das condições de 
iluminação e do motivo.  
Exemplos:
 – Quando uma só cor domina o motivo, tal como o 

céu, mar, solo ou flores.
 – Quando a temperatura de cor é extremamente alta 

ou baixa.
 Se o efeito adequado não puder ser obtido porque 

a velocidade de seguimento automático de ATW é 
lenta ou por outros motivos, execute o equilíbrio de 
brancos automático.

Ajustar manualmente o Equilíbrio 
de brancos

1 Quando o equilíbrio de brancos está 
definido para o modo ATW, prima 
continuamente o botão da função WHT 
BAL (G) para apresentar o menu direto 
(página 48) e selecione W:P, W:A ou 
W:B.

2 Selecione B, A ou PRESET através do 
interruptor WHT BAL (J).
B: modo de memória B
A: modo de memória A
PRESET: modo predefinido

[Dica]
ATW pode ser ativado para a memória B definindo 
White Setting >White Switch<B> (página 75) no menu 
Shooting do menu completo para ATW.

Modo de memória A/memória B
Este modo ajusta o equilíbrio de brancos 
à definição guardada na memória A ou B, 
respetivamente.

Modo predefinido
Este modo ajusta a temperatura de cor para 
um valor predefinido (a predefinição é 3200K).

Alterar o valor predefinido

No modo predefinido, pode alterar 
diretamente um valor predefinido existente.
Prima continuamente o botão da função WHT 
BAL (G) e selecione um dos seguintes no 
menu direto.
Modo Custom: ˎ3200K, ˎ4300K, 

ˎ5600K, ˎ6300K
Modo Cine EI: ˎ3200K, ˎ4300K, ˎ5500K

[Dica]
Pode também atribuir Preset White Select a um botão 
atribuível (página 48) e prima o botão para alterar a 
definição.
Modo Custom: 3200K  4300K  5600K  6300K  
 3200K…

Modo Cine EI: 3200K  4300K  5500K  3200K…

Alterar a temperatura de cor

1 Prima o botão da função WHT BAL (G) 
para que o valor da temperatura de cor 
seja apresentado num fundo branco.

2 Rode o seletor multifunções para ajustar o 
valor.

[Dicas]
ˎˎ No modo predefinido, pode definir o valor em 

unidades de 100K.
ˎˎ No modo de memória, pode definir o valor em 

incrementos de 20K no intervalo de 2000K a 5600K. 
Os valores acima de 5600K podem ser definidos em 
intervalos iguais à quantidade de mudança de cor 
(mired) entre 5580K e 5600K. Pode também ajustar o 
valor de tonalidade através de White (página 74) 
>Tint no menu Shooting do menu completo.

Executar o equilíbrio de brancos 
automático

O equilíbrio de brancos a guardar no modo 
de memória A/memória B é configurado 
automaticamente.

1 Selecione o modo de memória A ou 
memória B.

2 Coloque papel branco (ou outro objeto) 
num local com a mesma fonte de 
iluminação e condições do motivo, de 
seguida, faça zoom no papel para mostrar 
branco no ecrã.

3 Ajuste a luminosidade.
Ajuste a íris através do procedimento em 
“Ajustar manualmente a íris” 
(página 42).

4 Prima o botão WB SET (página 4).
ˎˎ Se o equilíbrio de brancos automático 
for executado no modo de memória, o 
valor de ajuste é guardado na memória 
(A ou B) selecionada no passo 1.
ˎˎ Se o equilíbrio de brancos automático 
for executado no modo ATW, o ajuste 
do equilíbrio de brancos regressa ao 
equilíbrio de brancos do modo ATW 
quando o ajuste termina.

[Nota]
Se o ajuste não for bem sucedido, é apresentada 
uma mensagem de erro no ecrã durante cerca de 
três segundos. Se a mensagem de erro persistir após 
repetidas tentativas para definir o equilíbrio de brancos, 
contacte o seu representante de assistência Sony.

Ajustar para cores naturais (Equilíbrio de brancos)
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Pode especificar o áudio a gravar através 
dos conectores de entrada, interruptores e 
seletores da câmara de vídeo.

Conectores de entrada e interruptores 
seletores do áudio externo

Conector INPUT1 (página 7)
Conector INPUT2 (página 7)
Sapata multi-interface (página 7)
Interruptor INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) 
(página 7)
Interruptor INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) 
(página 7)

Interruptores para definir o nível de 
áudio

Interruptor CH1 (AUTO/MAN) (página 6)
Interruptor CH2 (AUTO/MAN) (página 6)
Seletor AUDIO LEVEL (CH1) (página 6)
Seletor AUDIO LEVEL (CH2) (página 6)

Ecrã Audio Status

Selecionar o dispositivo de 
entrada de áudio

1 Defina a entrada de áudio através de CH1/
CH2/CH3/CH4 >Source (página 14) no 
ecrã Audio Status ou Audio Input >CH1 
Input Select para CH4 Input Select 
(página 86) no menu Audio do menu 
completo.
Se utilizar um microfone de sapata, 
adaptador XLR ou dispositivo UWP 
(microfone sem fios UHF), especifique 
Shoe CH1 ou Shoe CH2. Para mais 
informações sobre o adaptador XLR, 
consulte “Adicionar conectores de entrada 
de áudio” (página 47).

 [Notas]
ˎˎ O áudio não é gravado no modo Interval Rec e no 

modo câmara lenta e movimento rápido.
ˎˎ A câmara de vídeo tem um microfone de 

narração integrado para gravar o som ambiente. 
Pode ser utilizado para sincronizar o tempo com 
outro equipamento. Nesses casos, especifique 
Internal MIC.
ˎˎ Apenas o microfone interno da pega 

(página 7) fica ativo para gravar áudio 
quando a pega está instalada. Quando a pega 
não é instalada, pode ser utilizado o microfone 
de narração (página 6) para gravar o som 
ambiente.
ˎˎ Quando CH1 Input Select e CH2 Input Select estão 

definidos para Internal MIC, o nível de gravação 
de áudio de CH1 e CH2 é ajustado através do 
seletor AUDIO LEVEL(CH1) (página 6). Quando 
CH3 Input Select e CH4 Input Select estão 
definidos para Internal MIC, o nível de gravação 
de áudio de CH3 e CH4 é ajustado através do CH3 
Input Level (página 90).

2 Selecione a fonte do áudio de entrada.
Regule os interruptores INPUT1/INPUT2 
(LINE/MIC/MIC+48V) para os dispositivos 
ligados para os conectores INPUT1/
INPUT2, respetivamente.

Dispositivo ligado Posição do 
interruptor

Fonte de áudio externo 
(por exemplo, misturador)

LINE

Microfone dinâmico, 
microfone a bateria

MIC

Microfone fantasma +48V MIC+48V

ˎˎ Selecionar MIC+48V e ligar um 
microfone que não é compatível com 
uma fonte +48V poderá danificar o 
dispositivo ligado. Verifique a definição 
antes de ligar o dispositivo.
ˎˎ Se o ruído for uma preocupação nos 
conectores sem um dispositivo ligado, 
regule os interruptores INPUT1/INPUT2 
(LINE/MIC/MIC+48V) correspondentes 
para LINE.

Ajustar automaticamente o nível 
de gravação de áudio

Regule os interruptores CH1/CH2 (AUTO/MAN) 
para os canais para ajustar automaticamente 
para AUTO.
Para CH3/CH4, defina o controlo do nível de 
áudio no ecrã Audio Status (página 14) ou 
Audio Input >CH3 Level Control e CH4 Level 
Control no menu Audio do menu completo 
para Auto (página 90).

Ajustar manualmente o nível de 
gravação de áudio

Utilize o procedimento seguinte para ajustar o 
nível de gravação do áudio para CH1/CH2.

1 Regule os interruptores CH1/CH2 (AUTO/
MAN) para os canais para ajustar 
manualmente para MAN.

2 Durante a filmagem ou espera, rode os 
seletores AUDIO LEVEL (CH1)/(CH2) dos 
canais correspondentes para ajustar o 
nível de áudio.
ˎˎ Para CH3/CH4, regule o controlo do 
nível de áudio através de CH3/CH4 
(página 14) no ecrã Audio Status ou 
Audio Input >CH3 Level Control ou CH4 
Level Control no menu Audio do menu 
completo para Manual e, de seguida, 
ajuste o nível de gravação do áudio 
através de CH3 Input Level ou CH4 Input 
Level.
ˎˎ Pode ajustar os níveis entre CH1 e CH4 
como um grupo. Pode ajustar o nível de 
gravação utilizando um seletor atribuível 
(página 48) atribuído com a função 
Audio Input Level, o ecrã Audio Status 
ou Audio Input >Audio Input Level no 
menu Audio do menu completo.

[Dica]
O ecrã Audio Status é conveniente para verificar o nível 
de entrada do áudio (página 14).

[Notas]
ˎˎ As definições de Audio Input Level poderão estar 

desativadas, dependendo da combinação das 
definições no menu Audio. Para mais informações, 
consulte o diagrama na página 127.
ˎˎ A câmara de vídeo suporta combinações de várias 

definições. Para mais informações, consulte o 
diagrama na página 127.

Definir o áudio para gravação
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Adicionar conectores de entrada 
de áudio

Pode ligar até quatro canais de dispositivos 
de áudio XLR à câmara de vídeo ao mesmo 
tempo utilizando um adaptador XLR XLR-K2M 
(não fornecido) ou adaptador XLR XLR-K3M 
(não fornecido).
Instale o adaptador XLR na sapata multi-
interface e defina CH3 >Source para Shoe CH1 
e CH4 >Source para Shoe CH2 no ecrã Audio 
Status (página 14). Ou defina Audio Input 
>CH3 Input Select para Shoe CH1 e CH4 Input 
Select para Shoe CH2 no menu Audio do menu 
completo.
As funções da câmara de vídeo que se 
sobrepõem serão desativadas para os canais 
nos quais o adaptador XLR está selecionado 
como a entrada. Utilize os interruptores e 
seletores no adaptador XLR para efetuar 
ajustes.

[Notas]
ˎˎ A câmara de vídeo suporta a interface do áudio de 2 

canais digital do XLR-K3M.
ˎˎ Se Audio Input >CH3 Level e CH4 Level no menu 

Audio estiverem definidos para Audio Input Level, 
então, Audio Input Level na câmara de vídeo é 
multiplicado pelo nível ajustado no adaptador XLR.  
Audio Input Level também é ativado quando o 
interruptor do adaptador XLR está definido para 
AUTO.  
Quando “Through” está especificado, o áudio será 
gravado ao nível ajustado com o adaptador XLR 
(página 128).
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Funções úteis

Funcionamento do menu direto

Pode verificar o estado e as definições da 
câmara de vídeo apresentados no visor e 
selecionar e alterar diretamente as definições.
Podem ser configurados os itens seguintes.
ˎˎ Face/Eye Detection AF
ˎˎ SteadyShot
ˎˎ White Mode
ˎˎ Color Temp
ˎˎ Scene File
ˎˎ ND Filter Position/Auto ND Filter
ˎˎ ND Filter Value
ˎˎ Auto Iris
ˎˎ Iris Value
ˎˎ AGC
ˎˎ Gain Value
ˎˎ ISO Value
ˎˎ EI Gain Value
ˎˎ Auto Shutter
ˎˎ Shutter Value
ˎˎ Auto Exposure Mode
ˎˎ Auto Exposure Level
ˎˎ S&Q Motion Frame Rate

1 Prima o seletor multifunções ou um botão 
atribuível atribuído com a função Direct 
Menu.
Apenas os itens no ecrã que podem ser 
configurados através do menu direto são 
selecionáveis com o cursor laranja.

2 Rode o seletor multifunções para mover o 
cursor para o item de menu a utilizar, de 
seguida, prima o seletor multifunções.
É apresentado um menu ou o item é 
apresentado num fundo branco.

3 Rode o seletor multifunções para 
selecionar uma definição, de seguida, 
prima o seletor multifunções.
O menu ou o fundo branco desaparece e 
a nova definição é apresentada com um 
cursor laranja.
Prima novamente o botão atribuível 
atribuído com Direct Menu ou aguarde 3 
segundos sem efetuar qualquer ação para 
sair do menu direto.

 [Dicas]
ˎˎ As definições diretas também podem ser 

configuradas premindo continuamente cada um 
dos botões de função (página 5).
ˎˎ Quando os itens são apresentados num fundo 

branco, o seletor multifunções pode ser utilizado 
como um seletor atribuível.
ˎˎ O multi-seletor (página 9) também pode ser 

utilizado para as operações de seleção.

Botões/seletores atribuíveis

Existem nove botões atribuíveis (página 6, 
7, 9) na câmara de vídeo à qual pode 
atribuir funções.
Pode também atribuir funções ao 
seletor multifunções na câmara de vídeo 
(página 5), o seletor multifunções na 
pega (página 7) e o seletor atribuível no 
controlo remoto de punho (página 9).

Alterar a função do botão

Utilize Assignable Button (página 79) no 
menu Project do menu completo.
Pode ver as funções atribuídas no ecrã 
Assignable Button Status (página 15).

Funções atribuídas a cada botão atribuível por 
predefinição
Botão 1 S&Q Motion
Botão 2 AF Speed/Sens.
Botão 3 Focus Setting
Botão 4 Focus Magnifier x3/x6
Botão 5 Direct Menu
Botão 6 Off
Botão 7 Focus Magnifier x3/x6
Botão 8 Direct Menu
Botão 9 Video Signal Monitor
Botão Focus Hold Focus Hold

Funções atribuíveis
ˎˎ Off
ˎˎ Base ISO/Sensitivity
ˎˎ AGC
ˎˎ Push AGC
ˎˎ ND Filter Position
ˎˎ Auto ND Filter
ˎˎ Push Auto ND
ˎˎ Auto Iris
ˎˎ Push Auto Iris
ˎˎ Auto Shutter
ˎˎ Auto Exposure Level
ˎˎ Backlight
ˎˎ Spotlight
ˎˎ Preset White Select
ˎˎ ATW
ˎˎ ATW Hold
ˎˎ AF Speed/Sens.
ˎˎ Focus Setting
ˎˎ Focus Area
ˎˎ Focus Area(AF-S)
ˎˎ Face/Eye Detection AF
ˎˎ Push AF Mode
ˎˎ Push AF/Push MF
ˎˎ Focus Hold
ˎˎ Focus Magnifier x3/x6
ˎˎ Focus Magnifier x3
ˎˎ Focus Magnifier x6
ˎˎ S&Q Motion
ˎˎ SteadyShot
ˎˎ Rec

ˎˎ Rec Review
ˎˎ Clip Flag OK
ˎˎ Clip Flag NG
ˎˎ Clip Flag Keep
ˎˎ Color Bars
ˎˎ Tally [Front]
ˎˎ DURATION/TC/U-BIT
ˎˎ Display
ˎˎ Lens Info
ˎˎ Video Signal Monitor
ˎˎ Marker
ˎˎ VF Adjust
ˎˎ VF Mode
ˎˎ Gamma Display Assist
ˎˎ Peaking
ˎˎ Zebra
ˎˎ Volume
ˎˎ Thumbnail
ˎˎ Touch Operation
ˎˎ Handle Zoom
ˎˎ NFC
ˎˎ Auto Upload (Proxy)
ˎˎ Direct Menu
ˎˎ User Menu
ˎˎ Menu

Alterar a função do seletor

Pode alterar a função do seletor multifunções 
na câmara de vídeo, o seletor atribuível do 
punho e o seletor atribuível da pega.

Para o seletor multifunções, defina através 
de Multi Function Dial (página 81) >Default 
Function no menu Project.
Off é atribuído por predefinição.
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Funções atribuíveis ao seletor multifunções
ˎˎ Off
ˎˎ ISO/Gain/EI
ˎˎ IRIS
ˎˎ Auto Exposure Level
ˎˎ Audio Input Level

[Nota]
A definição é desativada enquanto o menu é 
apresentado.

Para o seletor atribuível, defina através de 
Assignable Dial (página 76) no menu 
Project do menu completo.
IRIS é atribuído a tudo por predefinição.

[Dica]
O seletor atribuível da RM-30BP (opção) segue a 
definição Grip/Remote Dial.

Funções atribuíveis ao seletor atribuível da 
pega
ˎˎ Off
ˎˎ ISO/Gain/EI
ˎˎ ND Filter
ˎˎ IRIS
ˎˎ Auto Exposure Level
ˎˎ Audio Input Level
ˎˎ Multi Function Dial

Funções atribuíveis ao seletor atribuível do 
punho
ˎˎ Off
ˎˎ ISO/Gain/EI
ˎˎ ND Filter
ˎˎ IRIS
ˎˎ Auto Exposure Level
ˎˎ Audio Input Level

Pode ver as funções atribuídas no ecrã 
Assignable Button Status (página 15).

Câmara lenta e movimento rápido

Quando o formato de gravação (página 77) está definido para os valores seguintes, pode 
especificar valores diferentes para a taxa de fotogramas de filmagem e taxa de fotogramas de 
reprodução.

Formato de gravação Taxa de 
fotogramasFrequência do 

sistema
Modo de 
digitalização do 
sensor de 
imagem

Codec Formato de vídeo

59.94/50/29.97/ 
25/23.98

FF RAW 3840×2160P 1–60, 100, 120

RAW & XAVC-I 3840×2160P 1–60, 100, 120

XAVC-I 4096×2160P 1–60

3840×2160P 1–60, 100, 120

1920×1080P 1–60, 100, 120, 150, 
180, 200, 240

XAVC-L 3840×2160P 1–60, 100, 120

1920×1080P 1–60, 100, 120, 150, 
180, 200, 240

S35 XAVC-I 1920×1080P 1–60, 100, 120

XAVC-L 1920×1080P 1–60, 100, 120

24 FF XAVC-I 4096×2160P 1–60

Pode ligar/desligar o modo de câmara e 
movimento rápido premindo um botão 
atribuível (página 48) atribuído com a 
função S&Q Motion.
Pode definir a taxa de fotogramas para a 
filmagem premindo continuamente o botão.

[Notas]
ˎˎ Câmara lenta e movimento rápido não pode ser 

definido durante a gravação, reprodução ou enquanto 
o ecrã de miniaturas é apresentado.
ˎˎ A gravação de áudio não é suportada no modo de 

câmara lenta e movimento rápido.
ˎˎ A função de focagem automática, a função de íris 

automática e a função de obturador automático estão 
desativadas no modo de câmara lenta e movimento 
rápido. No entanto, a função de focagem automática 
pode ser utilizada quando a taxa de fotogramas está 
definida para o seguinte.

Frequência do sistema Taxa de fotogramas

59.94/29.97/23.98 30, 60, 120, 240

50/25 25, 50, 100, 200

ˎˎ Para mais informações sobre a saída RAW, consulte a 
página 55.

Gravar vídeo intermitentemente 
(Interval Rec)

A função Interval Rec da câmara de vídeo 
permite-lhe captar vídeo com intervalo de 
tempo para a memória interna da câmara de 
vídeo. Esta função é uma forma eficiente de 
filmar motivos de movimento lento.
Quando inicia a gravação, a câmara de 
vídeo grava automaticamente um número 
especificado de fotogramas num intervalo de 
tempo especificado.

Intervalo de filmagem (Interval Time)

Número de molduras numa só gravação
(Number of Frames)

Quando Interval Rec está ativado, a luz 
de vídeo da HVL-LBPC (opção) acende-se 
automaticamente antes do início da gravação, 
que lhe permite gravar imagens em condições 
de luz estável e temperatura de cor (função de 
pré-iluminação).

[Notas]
ˎˎ Apenas uma função de gravação especial, tal como 

gravação Interval Rec pode ser utilizada a qualquer 
momento.
ˎˎ Se for ativado outro modo de gravação especial 

quando Interval Rec está em utilização, Interval Rec é 
automaticamente desativado.
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ˎˎ O modo Interval Rec é automaticamente desativado 
após alterar as definições do sistema, tal como o 
formato de vídeo.
ˎˎ As definições de Interval Rec não podem ser alteradas 

durante a gravação, ou reprodução ou quando o ecrã 
de miniaturas é apresentado.

Definir Interval Rec

Defina Interval Rec (página 78) >Setting no 
menu Project do menu completo para On e 
defina Number of Frames e Interval Time.
Se utilizar a luz de vídeo HVL-LBPC (opção), 
defina o intervalo de tempo para acender 
a luz de vídeo HVL-LBPC antes do início da 
gravação através de Interval Rec >Pre-Lighting 
no menu Project, conforme necessário.

[Notas]
ˎˎ Se pretender acender a luz de vídeo antes do início 

da gravação, regule o interruptor da luz de vídeo 
para AUTO. A luz de vídeo acende-se e apaga-se 
automaticamente de acordo com a definição de 
Video Light Set (página 94) no menu Technical.
ˎˎ Se ligar o interruptor da luz de vídeo, a luz de vídeo 

está sempre acesa (a luz de vídeo não se acende/
apaga automaticamente).
ˎˎ Se a luz de vídeo for configurada de forma a apagar-

se durante 5 segundos ou menos, a luz de vídeo não 
se apaga.

A câmara de vídeo sai do modo Interval 
Rec quando é desligada, mas as definições 
de Number of Frames, Interval Time e Pre-
Lighting são mantidas. Não necessita de voltar 
a definir da próxima vez que filmar no modo 
Interval Rec.

Filmar com Interval Rec

Prima o botão START/STOP gravação para 
iniciar a gravação. “Int Rec” e “Int Stby” 
aparecem alternadamente no visor.
Se estiver a utilizar a função pré-iluminação, 
a luz de vídeo acende-se antes do início da 
gravação.

Parar a filmagem

Pare a gravação.
Quando o disparo termina, os dados do vídeo 
armazenados na memória até esse ponto são 
gravados no suporte.

Sair do modo Interval Rec

Efetue dos passos seguintes.
ˎˎ Regule o interruptor POWER para Off.
ˎˎ No modo de espera de gravação, defina 
Interval Rec >Setting no menu Project para 
Off.

Além disso, o modo Interval Rec é 
automaticamente desativado quando a 
câmara de vídeo é reiniciada.

Limitações durante a gravação

ˎˎ O áudio não é gravado.
ˎˎ Não é possível rever a gravação (Rec 
Review).

Se a câmara de vídeo for desligada 
durante a gravação

ˎˎ Se o interruptor POWER na câmara de 
vídeo for regulado para a posição Off, o 
suporte é acedido durante vários segundos 
para gravar as imagens armazenadas na 
memória até esse momento e, de seguida, a 
alimentação desliga-se automaticamente.
ˎˎ Se a alimentação for perdida porque a 
bateria foi removida, o cabo de alimentação 
DC foi desligado ou a alimentação foi 
desligada do adaptador AC, então, os 
dados de vídeo e áudio captados até esse 
ponto poderão ser perdidos (no máximo, 10 
segundos). Deve ter cuidado ao trocar de 
bateria.

Gravar para cartões de memória A 
e B simultaneamente (Simul Rec 
de 2 ranhuras)

Pode gravar para o cartão de memória A 
e cartão de memória B simultaneamente 
definindo Simul Rec (página 14) no ecrã 
de estado Project ou Simul Rec >Setting 
(página 78) no menu Project do menu 
completo para On.

Monitor do sinal de vídeo

Pode definir o tipo de sinal de vídeo a 
apresentar no visor para forma de onda, 
vetorescópio ou histograma através de Display 
On/Off >Video Signal Monitor (página 88) 
no menu Monitoring.
A linha laranja indica o valor definido do nível 
de zebra.

Apresentação do alvo de monitorização

No modo Cine EI, a definição do espaço de 
cor (página 24) ou as informações da 
definição de LUT do monitor (página 76) 
são apresentadas no canto superior direito do 
monitor do sinal de vídeo para indicar o alvo 
de monitorização.

Indicadores de clips

Pode adicionar um indicador de clip OK a um 
clip premindo o botão Clip Flag (página 5) 
e selecionando Add OK.
Pode eliminar um indicador de clip premindo 
duas vezes o botão e selecionando Delete Clip 
Flag.

[Dicas]
ˎˎ Pode também utilizar um botão atribuível atribuído 

com a função de indicador de clip para adicionar 
indicadores de clips (página 48).
ˎˎ Pode também adicionar um indicador de clip através 

de Set Clip Flag (página 92) no menu Thumbnail do 
menu completo (página 65).



3. Filmagem51

Gravação proxy
Esta função permite-lhe gravar 
simultaneamente dados proxy de baixa 
resolução ao mesmo tempo que grava um 
vídeo de dados originais de alta resolução.

Para mais informações sobre cartões de memória 
suportados, formatar cartões de memória e verificar 
a capacidade restante, consulte “Utilizar cartões de 
memória” (página 26).

Configurar antes da filmagem

1 Defina Proxy Rec (página 14) no ecrã 
de estado Project ou Proxy Rec >Setting 
(página 78) no menu Project do menu 
completo para On.

2 Insira um cartão de memória numa 
ranhura para cartões CFexpress Type A/SD 
(página 6).
ˎˎ Para cartões CFexpress, a etiqueta fica 
do lado esquerdo.
ˎˎ Para cartões SD, a etiqueta fica do lado 
direito com o canto chanfrado virado 
para baixo.

[Nota]
Proxy Rec não pode ser definido para On ao mesmo 
tempo que S&Q Motion ou Interval Rec. Quando Proxy 
Rec está definido para On, estes modos de gravação são 
forçosamente definidos para Off.

Gravar um proxy

Prima o botão START/STOP gravação para 
iniciar a gravação após concluir a definição 
necessária para a filmagem.

[Notas]
ˎˎ Se a câmara de vídeo for desligada ou se o cartão 

de memória for removido enquanto estiver a ser 
acedido, a integridade dos dados no cartão não pode 
ser garantida. Todos os dados gravados no cartão 
de memória poderão ser eliminados. Certifique-se 
sempre de que o indicador de acesso do cartão de 
memória está apagado antes de desligar a câmara de 
vídeo ou remover o cartão de memória.
ˎˎ Certifique-se de que o cartão de memória não sai ao 

inseri-lo ou removê-lo.

Para sair, pare a gravação.

Definir o canal de áudio para a 
gravação proxy

Selecione Proxy Rec >Audio Channel 
(página 78) no menu Project do menu 
completo e defina o canal de áudio para a 
gravação de dados proxy.

Sobre o ficheiro gravado

A extensão do nome do ficheiro é “.mp4”.
O código de hora também é gravado 
simultaneamente.

Destino de armazenamento do 
ficheiro gravado

O ficheiro gravado é armazenado no diretório 
seguinte.

Suporte de 
gravação

Caminho da pasta

SDXC /PRIVATE/XDROOT/Sub

CFexpress Type A /XDROOT/Sub

Sobre o nome do ficheiro

O nome do ficheiro consiste no nome do clip 
gravado no cartão de memória e num sufixo 
“S03”.
Para mais informações sobre os nomes 
dos clips, consulte Clip Name Format 
(página 86) no menu TC/Media do menu 
completo.
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Filmar com o aspeto pretendido
Quando a câmara de vídeo está no modo 
Custom, pode adicionar ajustes a preto, matriz 
e outros parâmetros para criar um “aspeto” 
com base no aspeto base.

：

Aspeto

Matriz

Preto

Aspeto base

Pode também selecionar rapidamente um 
aspeto diferente guardando combinações 
diferentes das definições em ficheiros de cena.
A câmara de vídeo é fornecida com um total 
de seis aspetos fornecidos.

Selecionar um aspeto

1 Com o ecrã de filmagem apresentado, 
prima o seletor multifunções.

2 Selecione o ícone SCN.

3 Prima o seletor multifunções.

4 Selecione o aspeto pretendido a partir do 
menu e prima o seletor multifunções.

[Dicas]
ˎˎ As predefinições seguintes estão configuradas por 

predefinição.

Shooting Mode Custom

Target Display SDR(BT.709) HDR(HLG)

Ficheiro Scene 1 S-Cinetone HLG Live

Ficheiro Scene 2 Standard HLG Natural

Ficheiro Scene 3 Still (Não 
registado)

Ficheiro Scene 4 ITU709 (Não 
registado)

Ficheiro Scene 
5 a 16

(Não 
registado)

(Não 
registado)

ˎˎ Pode também selecionar um aspeto através de Scene 
File (página 13) no ecrã Main Status ou Scene 
File >Recall (página 83) no menu Paint/Look do 
menu completo. Pode também aceder a um aspeto 
predefinido através de Scene File >Preset Recall.

Importar um aspeto base 
pretendido

Pode importar um ficheiro LUT 3D, criado num 
computador ou noutro dispositivo, tal como 
um aspeto base. Podem ser importados até 16 
ficheiros.
ˎˎ Formato do ficheiro: ficheiro CUBE (*.cube) 
para LUT 3D de 17 pontos ou 33 pontos 
criado com Catalyst Browse, RAW Viewer ou 
DaVinci Resolve* (por Blackmagic Design 
Pty. Ltd.).
* Verificado com Resolve V9.0, V10.0 e V11.0.

ˎˎ Espaço de cor de entrada/Gama: S-Gamut3.
Cine/S-Log3 ou S-Gamut3/S-Log3

1 No computador ou noutro dispositivo, 
guarde o ficheiro LUT 3D na pasta 
especificada ou no suporte de gravação.

Suporte de 
gravação

Caminho da pasta

SDXC /PRIVATE/SONY/PRO/LUT/

CFexpress 
Type A

/SONY/PRO/LUT/

2 Insira o suporte de gravação no qual os 
ficheiros LUT 3D são guardados na 
ranhura para cartões CFexpress Type A/SD 
(B).

3 Selecione Base Look >Import 
(página 83) no menu Paint/Look do 
menu completo.

4 Selecione um destino de importação.

5 Selecione um ficheiro LUT 3D para 
importar.
Siga as instruções no ecrã. A câmara de 
vídeo lida com um ficheiro LUT 3D como 
um aspeto base.

6 Selecione o ficheiro LUT 3D importado 
através de Base Look >Select 
(página 77) no menu Paint/Look do 
menu completo.

7 Configure Base Look >Input e Output 
(página 83) no menu Paint/Look do 
menu completo para corresponder aos 
atributos do ficheiro LUT 3D importado.

Ajustar para subexposição

Se houver uma tendência para subexposição 
quando a exposição automática é selecionada 
ao utilizar o aspeto base importado, ajuste 
Base Look >AE Level Offset (página 77) no 
menu Paint/Look.

[Notas]
ˎˎ Simplesmente importar um ficheiro LUT 3D não afeta 

a imagem. Carregue o ficheiro LUT 3D importado 
através de Base Look >Select (página 77) no menu 
Paint/Look do menu completo.
ˎˎ Se Input não for definido corretamente, o aspeto 

certo não será obtido.
ˎˎ As definições dos itens de menu Input, Output 

e AE Level Offset são aplicadas ao aspeto base 
selecionado através de Select. Se forem importados 
vários ficheiros LUT 3D, selecione Select para cada 
ficheiro LUT 3D e configure Input, Output e AE Level 
Offset individualmente para cada ficheiro.
ˎˎ As definições Input, Output e AE Level Offset 

configuradas são guardadas para cada ficheiro LUT 
3D.
ˎˎ As opções de seleção do aspeto base/LUT para os 

ficheiros LUT 3D importados são comuns aos modos 
SDR(BT.709)/HDR(HLG)/Cine EI, mas a conversão do 
espaço de cor e de gama não é efetuada para estes 
modos.
ˎˎ Os ficheiros LUT 3D não são eliminados quando All 

Reset >Reset está selecionado no menu Maintenance.
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Personalizar um aspeto

Pode personalizar o aspeto com base no 
aspeto base através de Matrix e outros itens 
de configuração no menu Paint/Look do menu 
completo. Para mais informações sobre cada 
item de configuração, consulte a página 83.
Ligue a sua câmara de vídeo a um televisor 
ou monitor e ajuste a qualidade de imagem 
enquanto observa a imagem no televisor ou 
monitor.

[Nota]
Quando importa um ficheiro LUT 3D e aplica-o à 
imagem, o aspeto definido no ficheiro LUT 3D não será 
obtido se Matrix e as definições que não as definições 
do aspeto base no menu Paint/Look são alteradas. 
Pode repor todas as definições personalizadas através 
de Reset Paint Settings >Reset without Base Look 
(página 83) no menu Paint/Look do menu completo.

Guardar um aspeto

Pode guardar o aspeto atual como um ficheiro 
de cena na memória interna através de Scene 
File >Store (página 83) no menu Paint/Look 
do menu completo.
Pode guardar rapidamente através de 
operações no menu direto a partir do ecrã de 
filmagem.

[Nota]
Se selecionar outro aspeto sem guardar o aspeto atual, 
o aspeto atual é eliminado.

[Dica]
Pode substituir os ficheiros de cena predefinidos.
Para repor um ficheiro de cena predefinido, carregue 
o aspeto a repor através de Scene File >Preset Recall 
(página 83) no menu Paint/Look do menu completo 
e, de seguida, guarde o ficheiro de cena através de 
Scene File >Store.

Eliminar um aspeto guardado

Pode eliminar um ficheiro de cena guardado 
na memória interna através de Scene File 
>Delete (página 83) no menu Paint/Look do 
menu completo.

[Dica]
Quando eliminado, não é mais apresentado no menu 
direto.

Eliminar um aspeto base

Pode eliminar um ficheiro LUT 3D importado 
através de Base Look >Delete (página 83) 
no menu Paint/Look do menu completo.
Pode eliminar todos os ficheiros LUT 3D 
importados através de Base Look >Delete All 
(página 83) no menu Paint/Look do menu 
completo.

[Notas]
ˎˎ Antes de eliminar, certifique-se de que o aspeto base 

não está a ser utilizado em algum ficheiro de cena. Se 
for eliminado um aspeto base que está a ser utilizado, 
o aspeto dos ficheiros de cena correspondentes será 
incorreto.
ˎˎ Os ficheiros LUT 3D importados não são eliminados 

quando All Reset >Reset (página 100) está 
selecionado no menu Maintenance do menu 
completo.
ˎˎ Um aspeto base eliminado não pode ser utilizado 

como LUT no modo Cine EI (página 54).
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Filmar com ajuste de aspeto na pós-produção
Ao utilizar a câmara de vídeo no modo Cine EI 
e as gradações de gravação uniformemente 
de áreas escuras para áreas claras, pode 
efetuar ajustes finos, tais como repor 
localmente as gradações das áreas escuras e 
áreas claras, na pós-produção.
No entanto, ao visualizar as imagens gravadas 
num monitor convencional, o contraste geral 
vai parecer baixo, tornando a focagem e os 
ajustes da exposição difíceis.
Pode aplicar uma LUT ao monitor pretendido 
na câmara de vídeo para auxiliar vários ajustes 
durante a filmagem. Pode também aplicar 
uma LUT ao vídeo de reprodução para verificar 
o resultado final.
As LUTs são aplicadas pelos sistemas 
seguintes. No entanto, apenas uma LUT pode 
ser aplicada.
ˎˎ Saída SDI e saída HDMI
ˎˎ Visor e imagens proxy, transmissão
ˎˎ Vídeo gravado no suporte de gravação

Aplicar uma LUT à imagem no 
visor

1 Prima o botão MENU para apresentar o 
ecrã Monitoring Status.

2 Selecione a coluna Gamut/Gamma na fila 
VF.

3 Selecione On ou Off.

[Notas]
ˎˎ A definição LUT On/Off de VF também é aplicada ao 

ficheiro proxy e ao vídeo em transmissão.
ˎˎ A assistência de visualização gama está disponível 

durante o funcionamento do ampliador de focagem.

[Dicas]
ˎˎ Pode também definir através de LUT On/Off >VF/

Proxy/Stream (página 76) no menu Shooting do 
menu completo.
ˎˎ SDI/HDMI pode ser definido para VF.
ˎˎ Para vídeo no suporte de gravação, pode definir 

através de LUT On/Off >Internal Rec (página 76) no 
menu Shooting do menu completo.

Alterar uma LUT

1 Prima o botão MENU para apresentar o 
ecrã Monitoring Status.

2 Selecione o campo Base Look/LUT.

3 Selecione a LUT a aplicar a partir da lista 
de aspetos base.

[Dicas]
ˎˎ Pode também importar e aplicar um ficheiro LUT 3D. 

s709, 709(800%) ou S-Log3 pode ser selecionado 
para o aspeto base. Para mais informações, consulte 
“Importar um aspeto base pretendido” (página 52) 
e “Eliminar um aspeto base” (página 53).
ˎˎ O aspeto base também pode ser definido através de 

Base Look >Select (página 77) no menu Paint/Look 
do menu completo.

Alterar a distribuição das áreas 
escuras e claras no vídeo gravado

Pode alterar a distribuição das áreas escuras 
e áreas claras, por exemplo, se pretender dar 
prioridade ao tom das áreas escuras sobre 
áreas claras, alterando o Exposure Index a 
partir da sensibilidade base.

1 Aplicar uma LUT à imagem no visor 
(página 54).

2 Prima o botão MENU para apresentar o 
ecrã Camera Status.

3 Defina os campos L/M/H do Exposure 
Index.
As definições individuais são atribuídas às 
posições L/M/H do interruptor ISO/GAIN 
(página 5).

4 Selecione o valor do Exposure Index a 
aplicar através do interruptor ISO/GAIN.

5 Ajuste a exposição da imagem no visor, 
conforme adequado.

[Nota]
A assistência de visualização gama está disponível 
durante o funcionamento do ampliador de focagem. A 
definição do Exposure Index não é aplicada à assistência 
de visualização gama.

[Dicas]
ˎˎ A exposição também pode ser ajustada através de 

ISO/Gain/EI >Exposure Index (página 72) no menu 
Shooting do menu completo.
ˎˎ O segundo valor numérico da definição indica 

quantos passos da informação de luminosidade são 
atribuídos para áreas claras (luminosidade superior a 
18% de cinzento). As áreas mais claras do que estas 
estão demasiado expostas.  
Exemplo: em “400EI/5.0E,” são atribuídos 5,0 passos 
no lado claro.
ˎˎ Pode também utilizar isto como um guia para verificar 

o tom das áreas escuras e claras durante a filmagem. 

Por exemplo, se a posição M for a sensibilidade base, 
a posição L é menos 2 passos e a posição H é mais 
2 passos, pode verificar comutando o interruptor 
ISO/GAIN. Lembre-se de regressar à posição M após 
verificar a exposição.
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Pode gravar a saída do sinal de vídeo RAW 
a partir do conector SDI OUT da câmara de 
vídeo para um gravador externo suportado.

1 Ligue um gravador RAW externo ao 
conector SDI OUT da câmara de vídeo.

2 Defina o modo de filmagem através do 
ecrã de estado Project (página 14) ou 
Base Setting >Shooting Mode 
(página 77) no menu Project do menu 
completo para Cine EI.

3 Defina o modo de digitalização (Apenas 
FF) através de Imager Scan no ecrã de 
estado Project ou Rec Format >Imager 
Scan Mode (página 77) no menu 
Project do menu completo.

4 Defina o codec através do ecrã de estado 
Project ou Rec Format >Codec 
(página 75) no menu Project do menu 
completo para um codec que inclua RAW.
Selecionar RAW & XAVC-I vai gravar 
simultaneamente vídeo RAW para o 
gravador RAW externo e vídeo para os 
cartões de memória na câmara de vídeo.

5 Defina a resolução através do ecrã de 
estado Project ou Rec Format >RAW 
Output Format (página 77) no menu 
Project do menu completo.

6 Certifique-se de que o gravador externo 
está ligado, de seguida, prima o botão 
START/STOP gravação na câmara de 
vídeo.

 [Nota]
Quando a gravação é iniciada num gravador 
externo, sem utilizar o botão START/STOP gravação 
na câmara de vídeo, os clips poderão não ser 
gravados corretamente.

Os formatos de saída RAW suportados são 
mostrados abaixo.

Frequência 
do sistema

Codec RAW Output 
Format

59.94/
50/
29.97/
25/
23.98

RAW 4096×2160

3840×2160

RAW & XAVC-I 4096×2160

3840×2160

24 RAW 4096×2160

RAW & XAVC-I 4096×2160

Indicador do estado de gravação

Quando Display On/Off (página 87) >RAW 
Output Control Status no menu Monitoring 
do menu completo está definido para On, o 
estado de gravação RAW é indicado por um 
ícone apresentado no visor.

[Nota]
O sinal de controlo da gravação é emitido a partir 
do conector SDI OUT da câmara de vídeo, mas não 
é possível obter o estado do gravador externo. 
Adequadamente, a câmara de vídeo poderá indicar que 
uma gravação de vídeo RAW está em curso quando 
o gravador externo não está a gravar. Verifique o 
indicador no gravador externo para obter o estado de 
funcionamento correto.

[Dica]
O valor da definição RAW Output Format também é 
apresentado.

Gravação em câmara lenta e 
movimento rápido

Se S&Q Motion >Setting no menu Shooting 
estiver definido para On, o vídeo RAW é 
gravado no modo câmara lenta e movimento 
rápido.
Para mais informações sobre as taxas de 
fotogramas suportadas, consulte a página 
49.

Gravar vídeo RAW
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Ligar a outros dispositivos através de LAN
A câmara de vídeo pode ser ligada a 
smartphones, tablets e outros dispositivos 
através de ligação LAN.
Estabelecer uma ligação LAN entre um 
dispositivo e a câmara de vídeo permite 
o seguinte através da aplicação “Content 
Browser Mobile”.
ˎˎ Funcionamento remoto através de LAN 
Pode controlar a câmara de vídeo a partir de 
um smartphone, tablet ou computador que 
está ligado à câmara de vídeo através de 
uma LAN.
ˎˎ Transferência de ficheiro através de LAN 
Pode transferir um ficheiro proxy (baixa 
resolução) ou ficheiro original (alta 
resolução) que está gravado num cartão 
de memória na câmara de vídeo para o 
servidor através de uma LAN.
ˎˎ Monitorização de vídeo através de LAN 
Pode criar uma transmissão (H.264) a partir 
da câmara ou reproduzir vídeo da câmara 
de vídeo e monitorizar o vídeo utilizando 
a aplicação “Content Browser Mobile” num 
dispositivo através de uma LAN.

 [Nota]
 A monitorização do vídeo não é suportada com as 

definições seguintes.
 – Modo Slow & Quick Motion
 – Frequência do sistema de 24
 – Modo Interval Rec

Aplicação “Content Browser Mobile”

Pode controlar a câmara de vídeo 
remotamente no ecrã do dispositivo e 
monitorizar o vídeo a partir da câmara de 
vídeo e configurar as definições da câmara de 
vídeo, através da aplicação “Content Browser 
Mobile”.

Para mais informações sobre a aplicação “Content Browser 
Mobile”, contacte o seu representante de vendas ou 
assistência Sony.

Definir o nome de utilizador e a 
palavra-passe

Defina o nome de utilizador e a palavra-passe 
da câmara de vídeo para utilizar a função de 
rede.

1 Defina Access Authentication >User Name 
(página 96) no menu Network do menu 
completo.

2 Defina Access Authentication >Password 
(página 96) no menu Network do menu 
completo.

Ligar através do modo Access 
Point da LAN sem fios

A câmara de vídeo funciona como um ponto 
de acesso e liga-se a um dispositivo através 
de uma LAN sem fios.

Smartphone/tablet

Ligar a um dispositivo compatível com 
NFC com operação de um toque

Os dispositivos compatíveis com NFC podem 
ser ligados (ligação de um toque) através de 
NFC.

1 Abra [Settings] no dispositivo, selecione 
[More] e coloque uma marca de 
verificação na caixa de verificação NFC.

2 Ligue a câmara de vídeo.

3 Ative a função NFC.
Prima continuamente (durante 3 
segundos) um botão atribuível atribuído 
com NFC ou selecione Wireless LAN >NFC 
no menu Network para ativar o modo de 
ligação NFC.
A função NFC só está disponível enquanto 

 aparece no ecrã.

4 Toque na câmara de vídeo através do 
dispositivo.
O dispositivo liga-se à câmara de vídeo e 
“Content Browser Mobile” inicia.

 [Notas]
ˎˎ Desative antecipadamente o modo de 

suspensão e o bloqueio de ecrã.
ˎˎ Toque e mantenha o dispositivo imóvel até a 

aplicação “Content Browser Mobile” iniciar (1 a 2 
segundos).
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Ligar a um dispositivo compatível com 
WPS

Os dispositivos compatíveis com WPS podem 
ser ligados através de WPS.

1 Selecione Wireless LAN >Setting >Access 
Point Mode no menu Network do menu 
completo.

2 Selecione Wireless LAN >WPS >Execute no 
menu Network do menu completo.

3 Abra as definições de Network do 
dispositivo ou definições de Wi-Fi no 
dispositivo e ative Wi-Fi.

4 Selecione o SSID da câmara de vídeo a 
partir da lista de SSID em Wi-Fi Network 
no dispositivo, de seguida, selecione WPS 
Push Button em Option no dispositivo a 
ligar.

 [Notas]
ˎˎ O método de funcionamento varia consoante o 

dispositivo.
ˎˎ Para o SSID e palavra-passe da câmara de vídeo, 

verifique AP Mode Settings >Camera SSID & 
Password (página 96) no menu Network do 
menu completo.

5 Ligue através da aplicação Content 
Browser Mobile.

Ligar inserindo um SSID e palavra-passe 
num dispositivo

Pode ligar a câmara de vídeo a um dispositivo 
inserindo o SSID e palavra-passe num 
dispositivo.

1 Selecione Wireless LAN >Setting >Access 
Point Mode no menu Network do menu 
completo.

2 Abra as definições de Network do 
dispositivo ou definições de Wi-Fi no 
dispositivo e ative Wi-Fi.

3 Ligue o dispositivo à câmara de vídeo 
selecionando o SSID da câmara de vídeo a 
partir da lista SSID em Wi-Fi Network e 
inserindo a palavra-passe.
Para o SSID e palavra-passe da câmara de 
vídeo, verifique AP Mode Settings 
>Camera SSID & Password (página 96) 
no menu Network.

 [Nota]
O método de funcionamento varia consoante o 
dispositivo.

4 Ligue através da aplicação Content 
Browser Mobile.

Ligar através do modo Station da 
LAN sem fios

A câmara de vídeo liga-se a um ponto de 
acesso existente da LAN sem fios, como um 
cliente. A câmara de vídeo e o dispositivo 
ligam-se através do ponto de acesso.
Os 10 pontos de acesso ligados mais 
recentemente são apresentados no histórico.
O histórico de ligações é guardado num 
ficheiro ALL, mas as palavras de acesso não 
são guardadas. A introdução da palavra-passe 
é necessária da próxima vez que ligar após 
carregar o ficheiro ALL.

Smartphone/
tablet

Ponto de acesso

Computador

Ligar a um ponto de acesso através de 
WPS

Se o ponto de acesso for compatível com a 
função WPS, pode ligar ao ponto de acesso 
com definições simples.

1 Ative o ponto de acesso.

2 Ligue a câmara de vídeo.

3 Selecione Wireless LAN >Setting > Station 
Mode no menu Network do menu 
completo.

4 Selecione ST Mode Settings >Camera 
Remote Control (página 96) >Enable no 
menu Network do menu completo.

5 Selecione Wireless LAN >WPS >Execute no 
menu Network do menu completo.

6 Prima o botão WPS do ponto de acesso.
Para mais informações sobre o 
funcionamento do botão WPS, consulte o 
manual de instruções do ponto de acesso.
Quando a ligação é bem sucedida, o ícone 
do indicador do estado de rede vai 
mostrar uma força de 1 ou mais no visor.

 [Nota]
Se a ligação falhar, efetue novamente os passos a 
partir do passo 1.

7 Ligue o dispositivo ao ponto de acesso.
Para mais informações, consulte o manual 
de instruções do dispositivo.

8 Ligue através da aplicação Content 
Browser Mobile.
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Ligar a um ponto de acesso através de 
deteção automática da rede ou 
manualmente

Pode configurar a ligação a um ponto de 
acesso pretendido a partir do menu completo.
Pode configurar a ligação a um ponto de 
acesso pretendido através da função de 
deteção de rede.

Ligar através da função de deteção automática 
da rede

1 Efetue os passos 1 a 3 em “Ligar a um 
ponto de acesso através de WPS” 
(página 57).

2 Selecione ST Mode Settings >Scan 
Networks (página 97) >Execute no 
menu Network do menu completo.
A câmara de vídeo inicia a deteção de 
destinos de ligação.
Os destinos possíveis que são detetados 
são apresentados numa lista.

3 Selecione um destino a partir da lista.
Aparece o ecrã de detalhes da rede 
(ponto de acesso). A ligação selecionada é 
apresentada no SSID.

4 Selecione Password e defina a palavra-
passe no ecrã de introdução da palavra-
passe.
Selecionar um SSID no histórico de 
ligações configura automaticamente as 
definições, incluindo a palavra-passe.
Defina a palavra-passe para regressar ao 
ecrã de detalhes da rede (ponto de 
acesso).

5 Configure as definições de ligação 
seguintes.
ˎˎ DHCP 
Defina a definição DHCP.  
Quando define para On, o endereço IP 
é atribuído automaticamente à câmara 
de vídeo.  
Para atribuir manualmente o endereço IP 
à câmara de vídeo, defina para Off.
ˎˎ IP Address 
Insira o endereço IP do aparelho.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.
ˎˎ Subnet Mask 
Insira a máscara de sub-rede do 
aparelho.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.
ˎˎ Gateway 
Insira o gateway para o ponto de acesso.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.
ˎˎ DNS Auto 
Define se adquire automaticamente o 
DNS.  
Quando definido para On, o endereço 
do servidor DNS é adquirido 
automaticamente. Esta definição só está 
disponível quando DHCP está definido 
para On.
ˎˎ Primary DNS Server 
Insira o servidor DNS principal para o 
ponto de acesso.  
Esta definição só está disponível quando 
DNS Auto está definido para Off.
ˎˎ Secondary DNS Server 
Insira o servidor DNS secundário para o 
ponto de acesso.  
Esta definição só está disponível quando 
DNS Auto está definido para Off.

6 Quando concluído, selecione Connect 
para ligar ao ponto de acesso.

Ligar manualmente

1 Efetue os passos 1 a 3 em “Ligar a um 
ponto de acesso através de WPS” 
(página 57).

2 Selecione ST Mode Settings >Manual 
Register (página 97) >Execute no menu 
Network do menu completo.
Aparece, momentaneamente, o ecrã de 
detalhes da rede (ponto de acesso).

3 Configure as definições de ligação 
seguintes.
ˎˎ SSID 
Insira o SSID para o ponto de acesso de 
ligação.
ˎˎ Security 
Selecione o método de encriptação.
ˎˎ Password 
Insira a palavra-passe para o ponto de 
acesso de ligação.
ˎˎ DHCP 
Defina a definição DHCP.  
Quando define para On, o endereço IP 
é atribuído automaticamente à câmara 
de vídeo.  
Para atribuir manualmente o endereço IP 
à câmara de vídeo, defina para Off.
ˎˎ IP Address 
Insira o endereço IP do aparelho.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.
ˎˎ Subnet Mask 
Insira a máscara de sub-rede do 
aparelho.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.
ˎˎ Gateway 
Insira o endereço do gateway.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.

ˎˎ DNS Auto 
Define se adquire automaticamente o 
DNS.  
Quando definido para On, o endereço 
do servidor DNS é adquirido 
automaticamente. Esta definição só está 
disponível quando DHCP está definido 
para On.
ˎˎ Primary DNS Server 
Insira o endereço do servidor DNS 
principal.  
Esta definição só está disponível quando 
DNS Auto está definido para Off.
ˎˎ Secondary DNS Server 
Insira o endereço do servidor DNS 
secundário.  
Esta definição só está disponível quando 
DNS Auto está definido para Off.

4 Quando concluído, selecione Connect 
para ligar ao ponto de acesso.
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Ligar a um dispositivo através de 
cabo LAN

Pode ligar a um dispositivo ligando o conector 
LAN por cabo de um adaptador LAN por 
cabo (opção) instalado no conector USB-C 
(página 7) da câmara de vídeo a um router 
Wi-Fi (opção) através de um cabo LAN.

Smartphone/tablet

Router Wi-Fi

Ligações do cabo LAN e definições de 
LAN por cabo

1 Ligue o conector LAN por cabo do 
adaptador LAN por cabo a um router Wi-Fi 
através de um cabo LAN.

2 Ligue a câmara de vídeo.

3 Defina Wired LAN >Setting (página 98) 
no menu Network do menu completo 
para On.

4 Configure as definições de ligação através 
de Wired LAN >Detail Settings 
(página 98) no menu Network.
ˎˎ DHCP 
Defina a definição DHCP.  
Quando define para On, o endereço IP 
é atribuído automaticamente à câmara 
de vídeo.  
Para atribuir manualmente o endereço IP 
à câmara de vídeo, defina para Off.
ˎˎ IP Address 
Insira o endereço IP do aparelho.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.
ˎˎ Subnet Mask 
Insira a máscara de sub-rede do 
aparelho.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.
ˎˎ Gateway 
Insira o endereço do gateway.  
Esta definição só está disponível quando 
DHCP está definido para Off.
ˎˎ DNS Auto 
Define se adquire automaticamente o 
DNS.  
Quando definido para On, o endereço 
do servidor DNS é adquirido 
automaticamente. Esta definição só está 
disponível quando DHCP está definido 
para On.
ˎˎ Primary DNS Server 
Insira o endereço do servidor DNS 
principal.  
Esta definição só está disponível quando 
DNS Auto está definido para Off.

ˎˎ Secondary DNS Server 
Insira o endereço do servidor DNS 
secundário.  
Esta definição só está disponível quando 
DNS Auto está definido para Off.

5 Quando concluído, selecione Set para 
aplicar as definições.

[Notas]
ˎˎ Selecione sempre Set após alterar as definições de 

ligação. As definições não são aplicadas se Set não 
estiver selecionado.
ˎˎ Utilize um adaptador LAN por cabo USB Type C. É 

aconselhável utilizar um adaptador compatível com 
Gigabit Ethernet. No entanto, o funcionamento não é 
garantido com todos os dispositivos.
ˎˎ A comunicação Wi-Fi integrada poderá ser afetada, 

consoante o modelo do adaptador LAN por cabo 
(opção).
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Pode ligar a câmara de vídeo à internet 
através de partilha de ligação USB, LAN por 
cabo ou LAN sem fios.

Ligar através de partilha de 
ligação USB

Pode ligar o aparelho a um smartphone 
através de um cabo USB e, de seguida, ligar à 
internet através do smartphone.

Configurar comunicação do smartphone

Ative a comunicação da partilha no 
smartphone.
Para mais informações, consulte o manual de 
utilização do smartphone.

Instalar um smartphone na câmara de 
vídeo

Ligue um cabo USB ao conector USB-C 
(página 7) da câmara de vídeo e, de 
seguida, ligue o smartphone.

[Notas]
ˎˎ Instale/remova o smartphone com a câmara de vídeo 

desligada.
ˎˎ A partilha de ligação USB não pode ser utilizada 

se o smartphone estiver ligado através de um 
concentrador USB.
ˎˎ A partilha de ligação USB não pode ser utilizada se 

um computador estiver instalado no conector USB/
multi (página 7).

Ligar a uma rede

1 Ligue a câmara de vídeo.

2 Defina Modem >Setting (página 98) no 
menu Network do menu completo para 
On.

Ativar o funcionamento a partir de um 
smartphone

Para controlar a câmara remotamente através 
da aplicação Content Browser Mobile num 
smartphone, defina Modem >Camera Remote 
Control (página 96) no menu Network do 
menu completo para Enable.

Ligar através do modo Station da 
LAN sem fios

Pode ligar a câmara de vídeo à internet no 
modo de estação Wi-Fi através de um router 
Wi-Fi ou partilhando a ligação com um 
dispositivo.

Smartphone/
tablet

Router Wi-Fi

Computador

Internet

Smartphone/
tablet

Internet

Ligue ao router Wi-Fi ou dispositivo, conforme 
descrito em “Ligar através do modo Station da 
LAN sem fios” (página 57).

Ligar através de um cabo LAN

Pode ligar à internet ligando o conector 
LAN por cabo de um adaptador LAN por 
cabo (opção) instalado no conector USB-C 
(página 7) da câmara de vídeo a um router 
Wi-Fi (opção) através de um cabo LAN.

Smartphone/
tablet

Computador

Router Wi-Fi

Internet

Ligue ao router Wi-Fi, conforme descrito em 
“Ligar a um dispositivo através de cabo LAN” 
(página 59).

[Notas]
ˎˎ Não pode ser utilizado um adaptador LAN por cabo 

USB (opção) se um computador estiver instalado no 
conector USB/multi (página 7).
ˎˎ A comunicação Wi-Fi integrada poderá ser afetada, 

consoante o modelo do adaptador LAN por cabo 
(opção).

Ligar à internet
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Carregar ficheiros
Pode carregar um ficheiro proxy ou ficheiro 
original gravado na câmara de vídeo para um 
servidor na internet ou um servidor numa rede 
local através de um smartphone ou ponto de 
acesso.

Preparações

Ligar a uma rede

Ligue a câmara de vídeo à internet ou rede 
local, conforme descrito em “Ligar à internet” 
(página 60) ou “Ligar a outros dispositivos 
através de LAN” (página 56).

Registar um destino de transferência de 
ficheiros

Registe antecipadamente o servidor para 
carregamento.

1 Selecione File Transfer >Server Settings1 
(ou Server Settings2, Server Settings3) no 
menu Network do menu completo.
Aparece o ecrã de configuração do 
destino dos ficheiros.

2 Defina cada item no ecrã de configuração 
do destino de transferência.
Display Name
Insira o nome do servidor a apresentar na 
lista de destinos de transferência.
Service
Apresenta o tipo de servidor.
“FTP”: servidor FTP
Host Name
Insira o endereço do servidor.
Port
Insira o número da porta do servidor a 
ligar.

User Name
Insira o nome do utilizador.
Password
Insira a palavra-passe.
Passive Mode
Ative/desative o modo passivo.
Destination Directory
Insira o nome do diretório no servidor de 
destino.

 [Notas]
ˎˎ Ao editar, “” indica que os caracteres não 

podem ser alterados. O funcionamento correto 
não é garantido ao editar o nome de um diretório 
que contenha estes caracteres.  
Se necessitar de editar, elimine todos os 
caracteres e volte a inserir um valor.
ˎˎ Se os caracteres que forem inválidos no servidor 

de destino forem inseridos no Destination 
Directory, os ficheiros serão transferidos para 
o diretório pessoal do utilizador. Os caracteres 
inválidos vão variar consoante o servidor.

Using Secure Protocol
Defina se efetua um carregamento FTP 
seguro.
Root Certificate
Carregue/apague um certificado.
ˎˎ Load 
Selecione Set no passo 3 para importar 
um certificado CA.

* O certificado a carregar tem de estar no formato 
PEM com o nome de ficheiro “certification.pem” 
e deve ser gravado no diretório raiz do cartão 
de memória inserido na ranhura para cartões 
CFexpress Type A/SD (B).

ˎˎ Clear 
Selecione Set no passo 3 para apagar 
um certificado CA.
ˎˎ None 
Não carregue nem apague um 
certificado.

 [Notas]
ˎˎ Ajuste o relógio da câmara de vídeo para a hora 

certa antes de importar um certificado CA.
ˎˎ Ao gravar em XAVC-I 4096×2160P/ 

3840×2160P 59.94/50P, não é possível selecionar 
Load.
ˎˎ No estado de baixa tensão, Load/Clear não pode 

ser selecionado para um certificado CA.

Root Certificate Status
Apresenta o estado de carregamento do 
certificado.
Reset
Reponha as definições de Server Settings 
para as predefinições.

3 Quando concluído, selecione Set para 
aplicar as definições.
Selecione sempre Set após alterar as 
definições. As definições não são 
aplicadas se Set não estiver selecionado.

Selecionar um ficheiro e carregar

Pode selecionar ficheiros proxy ou ficheiros 
originais em cartões de memória para 
transferir para um servidor.

Carregar um ficheiro proxy num cartão 
de memória a partir do ecrã de 
miniaturas

1 Ligue a câmara de vídeo e o dispositivo 
através de uma ligação LAN 
(página 56).

2 Selecione Transfer Clip (Proxy) >Select Clip 
no menu Thumbnail do menu completo.
O visor muda do menu completo para o 
ecrã de miniaturas.
Os clips podem ser transferidos do ecrã 
de miniaturas ou do ecrã de miniaturas do 
clip filtrado.

3 Selecione o clip que pretende transferir, 
de seguida, prima o botão MENU.
Aparece um ecrã de confirmação de 
transferência.

4 Selecione Execute.
O ficheiro proxy corresponde ao ficheiro 
selecionado é registado como uma tarefa 
de transferência e o carregamento inicia.
Quando a tarefa de transferência é 
registada com sucesso, aparece o ecrã de 
resultado da transferência.

5 Selecione OK.

Carregar todos os ficheiros
Selecione All Clips em vez de Select Clip no 
passo 2 para transferir os ficheiros proxy 
correspondentes para todos os ficheiros.
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[Nota]
Podem ser transferidos até 200 ficheiros.

Carregar um ficheiro original num cartão 
de memória a partir do ecrã de 
miniaturas

1 Ligue a câmara de vídeo e o dispositivo 
através de uma ligação LAN 
(página 56).

2 Selecione Transfer Clip >Select Clip no 
menu Thumbnail do menu completo.
O visor muda do menu completo para o 
ecrã de miniaturas.
Os clips podem ser transferidos do ecrã 
de miniaturas ou do ecrã de miniaturas do 
clip filtrado.

3 Selecione o clip que pretende transferir, 
de seguida, prima o botão MENU.
Aparece um ecrã de confirmação de 
transferência.

4 Selecione Execute.
O ficheiro selecionado é registado como 
uma tarefa de transferência e o 
carregamento inicia.
Quando a tarefa de transferência é 
registada com sucesso, aparece o ecrã de 
resultado da transferência.

5 Selecione OK.

Carregar todos os ficheiros
Selecione All Clips em vez de Select Clip no 
passo 2 para transferir todos os ficheiros.

[Nota]
Podem ser transferidos até 200 ficheiros.

Verificar a transferência de ficheiro

Pode verificar o estado da transferência de 
ficheiro selecionando File Transfer >View Job 
List (página 98) no menu Network do menu 
completo.
Pode também verificar o estado da 
transferência de ficheiro a partir do ecrã da 
aplicação Content Browser Mobile.

[Dica]
Se File Transfer >Auto Upload (Proxy) (página 98) 
no menu Network do menu completo estiver definido 
para On e houver uma ligação de rede, os ficheiros 
proxy são automaticamente carregados para o 
servidor especificado através de Default Upload Server 
(página 93) quando a gravação termina.

[Notas]
ˎˎ Podem ser importadas até 200 tarefas de 

transferência.
ˎˎ A lista de tarefas é retida quando a câmara de vídeo 

é desligada, mas até 10 minutos de informações de 
progresso recentes poderão perder-se se a bateria for 
removida ou se a câmara de vídeo for desligada sem 
primeiro definir o interruptor POWER para STANDBY.
ˎˎ As tarefas adicionadas após o estado de tensão de 

bateria fraca não são guardadas na lista de tarefas.
ˎˎ Se ocorrer um erro durante a transferência de ficheiro, 

a transferência de um clip com o mesmo nome 
de um clip transferido poderá não ser retomada 
dependendo das definições e do estado do servidor 
de destino da transferência. Neste caso, verifique 
as definições e o estado do servidor de destino da 
transferência.

Carregar através de FTP seguro

Pode carregar ficheiros com encriptação 
através de FTPS no modo Explicit (FTPES) para 
a ligação ao servidor de ficheiros de destino.

Definir transferência FTP segura

Para uma transferência FTP segura, defina 
Using Secure Protocol no servidor de ficheiros 
de destino para ON e importe um certificado.
Para mais informações sobre a configuração, 
consulte “Registar um destino de transferência 
de ficheiros” (página 61).



63 5. Ecrã de miniaturas

Ecrã de miniaturas
Quando prime o botão THUMBNAIL (página 5), os clips gravados no cartão de memória são apresentados como miniaturas no ecrã.
Pode selecionar um clip no ecrã de miniaturas e iniciar a reprodução desse clip. A imagem de reprodução pode ser apresentada no visor e num monitor externo.
Premir novamente o botão THUMBNAIL fecha o ecrã de miniaturas e regressa à imagem da câmara.

[Nota]
Apenas os clips gravados no formato de gravação atualmente selecionado são apresentados no ecrã de miniaturas. Se um clip gravado previsto não for apresentado, verifique o formato de gravação. Preste atenção a este facto antes de 
formatar (inicializar) o suporte.

Disposição do ecrã

As informações para o clip na posição do cursor são apresentadas na parte inferior do ecrã.

4 5

6

3

1

2

Indicador do cartão de memória atualmente selecionado
(É apresenta um ícone de bloqueio se o cartão estiver protegido.)

Cursor (amarelo)

Número do clip/Número total de clips

1. Miniatura (imagem de índice)
Apresenta a imagem de índice de um clip. 
Quando é gravado um clip, o primeiro 
fotograma é automaticamente definido como a 
imagem de índice.
As informações de clip/fotograma são 
apresentadas abaixo da miniatura. Pode 
alterar as informações apresentadas através 
de Customize View (página 92) >Thumbnail 

Caption no menu Thumbnail do menu 
completo.

2. Nome do clip
Apresenta o nome do clip selecionado.

3. Formato do vídeo de gravação
Apresenta o formato do ficheiro do clip 
selecionado.

4. Informações de gravação especial
Apresenta o modo de gravação apenas se 
o clip tiver sido gravado com um modo de 
gravação especial.
Para clips em câmara lenta e movimento 
rápido, a taxa de fotogramas é apresentada à 
direita.

5. Duração do clip

6. Data de criação



5. Ecrã de miniaturas64

Reproduzir clips

Reproduzir clips gravados

Pode reproduzir clips gravados quando a 
câmara de vídeo está no modo de espera de 
gravação (Stby).

1 Insira o cartão de memória para 
reproduzir.

2 Prima o botão THUMBNAIL.

3 Utilize o multi-seletor (página 7) ou o 
seletor multifunções (página 5) para 
mover o cursor para a miniatura do clip 
que pretende reproduzir.

4 Prima o botão de aplicar do multi-seletor 
ou o seletor multifunções.
A reprodução começa do início do clip 
selecionado.

Pode controlar a reprodução premindo os 
botões seguintes.
Prima o botão de aplicar do multi-seletor ou 

o seletor multifunções: 
pausa a reprodução.  
Prima novamente para regressar à 
reprodução normal.

Prima os botões esquerdo/direito do multi-
seletor: 
salta para o início do clip/início do clip 
seguinte.

Prima continuamente os botões esquerdo/
direito do multi-seletor: 
recuo/avanço rápido.  
Regressa à reprodução normal quando 
solta o botão.

Botão CANCEL/BACK: 
para a reprodução e regressa ao modo de 
espera de gravação.

[Notas]
ˎˎ Poderá haver uma quebra momentânea da imagem 

ou apresentação de imagem fixa no limite entre clips. 
Não pode utilizar a câmara de vídeo durante este 
período.
ˎˎ Quando seleciona um clip no ecrã de miniaturas 

e inicia a reprodução, poderá haver uma quebra 
momentânea da imagem no início do clip. Para ver 
o início do clip sem quebra, coloque a câmara de 
vídeo no modo de reprodução, pause, utilize o botão 
esquerdo do multi-seletor para regressar ao início do 
clip e inicie novamente a reprodução.
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No ecrã de miniaturas, pode controlar os clips 
ou verificar as propriedades dos clips através 
do menu Thumbnail do menu completo.
O menu Thumbnail (página 92) aparece 
quando prime continuamente o botão MENU 
e seleciona Thumbnail.

Operações do menu Thumbnail

Utilize o multi-seletor (página 7) ou o 
seletor multifunções (página 5) para 
selecionar uma função, de seguida, prima o 
botão de aplicar do multi-seletor ou o seletor 
multifunções ou o seletor multifunções.
Prima o botão CANCEL/BACK (página 5) 
para regressar ao ecrã anterior.

[Nota]
Alguns itens não podem ser selecionados dependendo 
do estado quando o menu foi apresentado.

Itens de menu para operações dos 
clips

ˎˎ Display Clip Properties
ˎˎ Set Clip Flag
ˎˎ Lock/Unlock Clip
ˎˎ Delete Clip
ˎˎ Transfer Clip
ˎˎ Transfer Clip (Proxy)
ˎˎ Filter Clips
ˎˎ Customize View

Para mais informações sobre os itens de menu 
para operações dos clips, consulte o menu 
Thumbnail (página 92).

Apresentar propriedades do clip

Selecione Display Clip Properties 
(página 92) no menu Thumbnail para 
apresentar o ecrã de propriedades do clip.

Adicionar indicadores de clips

Pode adicionar indicadores de clips (marca OK, 
NG ou KP) a clips para filtrar a apresentação 
dos clips com base nos indicadores de clips.
Selecione a miniatura para o clip ao qual 
pretende adicionar um indicador de clip, de 
seguida, selecione o indicador de clip através 
de Set Clip Flag (página 92) no menu 
Thumbnail do menu completo.

Definição Indicador de clip 
adicionado

Add OK OK

Add NG NG

Add KEEP KP

[Dicas]
ˎˎ Pode também utilizar um botão atribuível atribuído 

com a função de indicador de clip para adicionar 
indicadores de clips (página 48).

ˎˎ Pode adicionar um indicador de clip OK à miniatura 
do clip selecionado (página 50) premindo o botão 
Clip Flag (página 5).

Apresentar o ecrã de miniaturas do clip 
filtrado

Selecione Filter Clips (página 92) no 
menu Thumbnail do menu completo e 
selecione um tipo de indicador de clip para 
apresentar apenas os clips com um indicador 
especificado.
Para apresentar todos os clips, selecione All.

[Dica]
Pode também alternar os filtros em sequência através 
do botão DISPLAY.

Eliminar clips

Pode eliminar clips dos cartões de memória.
Selecione Delete Clip >Select Clip ou All Clips 
no menu Thumbnail do menu completo.
Select Clip: 

elimina o clip selecionado. A seleção de 
vários clips é suportada.

All Clips: 
elimina todos os clips apresentados.

Alterar as informações apresentadas no 
ecrã de miniaturas

Pode alterar as informações sobre o clip/
fotograma apresentadas abaixo da miniatura.
Selecione Customize View >Thumbnail 
Caption no menu Thumbnail do menu 
completo e selecione as informações a 
apresentar.
Date Time: 

apresenta a data e a hora que o clip foi 
criado e modificado pela última vez.

Time Code: 
apresenta o código de hora.

Duration: 
apresenta a duração do clip.

Sequential Number: 
apresenta um número sequencial em cada 
miniatura.

Operações dos clips
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Configuração e hierarquia do menu completo
Prima continuamente o botão MENU para 
apresentar o menu completo no visor para 
especificar vários itens para filmagem, 
gravação e reprodução (o menu também pode 
ser apresentado num monitor externo). O 
menu completo inclui os menus seguintes.

Configuração do menu

Menu User
Contém itens de menu configurados pelo 
utilizador através de Edit User Menu.

Menu Edit User
Contém itens de menu para editar o menu 
User.

Menu Shooting
Contém definições relacionadas com a 
filmagem.

Menu Project
Contém definições de projeto básicas.

Menu Paint/Look
Contém definições relacionadas com a 
qualidade de imagem.

Menu TC/Media
Contém definições relacionadas com os 
códigos de hora e o suporte de gravação.

Menu Monitoring
Contém definições relacionadas com a 
saída de vídeo e a apresentação do visor.

Menu Audio
Contém definições relacionadas com o 
áudio.

Menu Thumbnail
Contém definições relacionadas com a 
apresentação de miniaturas.

Menu Technical
Contém definições para os itens técnicos.

Menu Network
Contém definições relacionadas com as 
redes.

Menu Maintenance
Contém definições dos dispositivos, tais 
como relógio e idioma.

Hierarquia do menu completo

User 
(Predefinições)

Base Setting

Focus

S&Q Motion

LUT On/Off

Simul Rec

Proxy Rec

Interval Rec

Assignable Button

Assignable Dial

Multi Function Dial

All File

Clip Name Format

Format Media

VF Setting

Zebra

Zoom

Menu Settings

Edit User Menu Add Item

Customize Reset

Shooting ISO/Gain/EI

ND Filter

Shutter

Auto Exposure

White

White Setting

Offset White

Focus

S&Q Motion

LUT On/Off

Noise Suppression

Flicker Reduce

SteadyShot

Project Base Setting

Rec Format

Cine EI Setting

Simul Rec

Proxy Rec

Interval Rec

SDI/HDMI Rec Control

Assignable Button

Assignable Dial

Multi Function Dial

User File

All File

Paint/Look Scene File

Base Look

Reset Paint Settings

Black

Knee

Detail

Matrix

Multi Matrix

TC/Media Timecode

TC Display

Users Bit

HDMI TC Out

Clip Name Format

Update Media

Format Media

Monitoring Output On/Off

Output Format

Output Display

Display On/Off

Marker

VF Setting

Gamma Display Assist

Peaking

Zebra

Audio Audio Input

Audio Output

Thumbnail Display Clip Properties

Set Clip Flag

Lock/Unlock Clip

Delete Clip

Transfer Clip

Transfer Clip (Proxy)

Filter Clips

Customize View

Technical Color Bars

ND Dial

Tally

HOLD Switch Setting

Touch Operation

Rec Review

Zoom

Handle Zoom

Menu Settings

Fan Control

Lens

Video Light Set

APR

Camera Battery Alarm

Camera DC IN Alarm

Network Access Authentication

Wireless LAN

AP Mode Settings

ST Mode Settings

Wired LAN

Modem

File Transfer

Network Reset
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Maintenance Language

Clock Set

All Reset

Hours Meter

Version
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Operações do menu completo
Prima continuamente o botão MENU para 
apresentar o menu completo no visor para 
especificar definições detalhadas (o menu 
também pode ser apresentado num monitor 
externo).

Comandos de menu

Botão MENU (página 5)
Prima continuamente para apresentar o 
menu completo. Prima novamente 
enquanto o menu completo é 
apresentado para ocultar o menu.

Multi-seletor (D-pad de 8 vias e botões de 
aplicar) (página 7)

Prima os botões do D-pad para mover o 
cursor para cima/baixo/esquerda/direita 
para selecionar itens ou definições do 
menu.
Prima o botão de aplicar do multi-seletor 
para aplicar o item selecionado.

Seletor multifunções (página 5)
Rode o seletor multifunções para mover o 
cursor para cima/baixo para selecionar 
itens ou definições do menu.
Prima o seletor multifunções para aplicar 
o item selecionado.

Botão CANCEL/BACK (página 5)
Prima para regressar ao menu anterior. 
Uma alteração não concluída é cancelada.

[Notas]
ˎˎ O menu completo não pode ser utilizado no modo do 

ampliador de focagem (página 40).
ˎˎ Alguns itens não podem ser selecionados 

dependendo do estado quando o menu foi 
apresentado.

Definir opções de menu

Prima os botões do D-pad ou rode o seletor 
multifunções para mover o cursor para o item 
de menu a definir, de seguida, prima o botão 
de aplicar ou o seletor multifunções para 
selecionar o item.
ˎˎ A área de seleção do item de menu 
apresenta até oito linhas. Se as opções 
disponíveis para um item não puderem ser 
apresentadas ao mesmo tempo, percorra o 
ecrã movendo o cursor para cima/baixo.
ˎˎ Para itens secundários com uma ampla 
gama de definições (por exemplo, 
–99 a +99), a área de definições não é 
apresentada. A definição atual é destacada 
para indicar que o valor pode ser alterado.
ˎˎ Selecionar [Execute] para uma função vai 
executar a função correspondente.
ˎˎ Selecionar um item que exija confirmação 
antes da execução vai ocultar 
temporariamente o menu e apresentar 
uma mensagem de confirmação. Verifique 
a mensagem e, de seguida, selecione se 
executa ou cancela a função.

Inserir uma cadeia de caracteres

Quando seleciona um item, tal como um 
nome de ficheiro, o que exige a introdução de 
caracteres, aparece o ecrã de introdução de 
caracteres.

1

2 3

1 Prima os botões do D-pad ou rode o 
seletor multifunções para selecionar um 
tipo de carácter, de seguida, aplique a 
definição.
ABC: caracteres alfabéticos maiúsculos
abc: caracteres alfabéticos minúsculos
123: caracteres numéricos
!#$: caracteres especiais

2 Selecione um carácter a partir do carácter 
selecionado, de seguida, aplique a 
definição.
O cursor move-se para o campo seguinte.

Space: insere um carácter de espaço na 
posição do cursor.

/: move a posição do cursor.
BS: elimina o carácter à esquerda do cursor 

(tecla de retrocesso).

3 Quando concluído, selecione [Done] e 
aplique as definições.
A cadeia de caracteres é confirmado e o 
ecrã de introdução de caracteres 
desaparece.

Bloquear e desbloquear o menu

Pode bloquear o menu completo para que 
apenas seja apresentado o menu User.
Neste estado, as definições não podem ser 
alteradas através dos ecrãs de estado.

Bloquear o menu

1 Prima continuamente o seletor 
multifunções e o botão MENU.

2 Selecione Menu Settings >User Menu with 
Lock no menu Technical.

 [Nota]
Quando prime continuamente apenas o botão 
MENU para apresentar o menu completo normal, 
é apresentado User Menu Only em Menu Settings 
no menu Technical. Prima continuamente o seletor 
multifunções e o botão MENU para apresentar User 
Menu with Lock.

3 Defina para On e prima o botão de aplicar 
ou o seletor multifunções.
A apresentação no visor muda para o ecrã 
de introdução do número de código.

4 Insira um número arbitrário.
Insira um número de 4 dígitos no intervalo 
de 0000 a 9999. O valor predefinido é 
0000.
Insira um número e prima o botão de 
aplicar ou o seletor multifunções para 
mover o cursor para o dígito seguinte.
Quando todos os dígitos tiverem sido 
inseridos, mova o cursor para SET.

5 Prima o botão de aplicar ou o seletor 
multifunções.
A introdução é aplicada.
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Aparece uma mensagem de confirmação 
e o ecrã muda para a apresentação do 
menu User.

Desbloquear o menu

1 Prima continuamente o seletor 
multifunções e o botão MENU.

2 Selecione Menu Settings >User Menu with 
Lock no menu User.

 [Nota]
Quando prime continuamente apenas o botão 
MENU para apresentar o menu completo normal, 
é apresentado User Menu Only em Menu Settings 
no menu Technical. Prima continuamente o seletor 
multifunções e o botão MENU para apresentar User 
Menu with Lock.

3 Defina para Off e prima o botão de aplicar 
ou o seletor multifunções.
A apresentação no visor muda para o ecrã 
de introdução do número de código.

4 Insira o número de código utilizado para 
bloquear o menu.
Insira um número e prima o botão de 
aplicar ou o seletor multifunções para 
mover o cursor para o dígito seguinte.
Quando todos os dígitos tiverem sido 
inseridos, mova o cursor para Set.

5 Prima o botão de aplicar ou o seletor 
multifunções.
A introdução é aplicada.
Se o número de código inserido 
corresponder ao número de código 
utilizado para bloquear o menu, o menu é 
desbloqueado e o menu é apresentado.

[Notas]
ˎˎ Se o número de código inserido não corresponder ao 

número de código utilizado para bloquear o menu, o 
menu não é desbloqueado.

ˎˎ É aconselhável deixar um registo do código por perto, 
caso seja esquecido. Se se esquecer do número de 
código, contacte o seu representante de assistência 
Sony.
ˎˎ Se o menu estiver bloqueado sem registar itens do 

menu completo a partir da tabela seguinte no menu 
User, essas funções não podem ser atribuídas a 
botões atribuíveis.
ˎˎ Se essas funções já tiverem sido atribuídas a botões 

atribuíveis, a definição atribuível é forçosamente 
desativada quando o menu é bloqueado.

Item do menu 
completo

Seleção do botão 
atribuível

Shooting >ISO/Gain/EI 
>Base Sensitivity,  
Shooting >ISO/Gain/EI 
>Base ISO

Base ISO/Sensitivity

Shooting >Auto 
Exposure >AGC

AGC

— Auto ND Filter

Shooting >Auto 
Exposure >Auto Shutter

Auto Shutter

Shooting >Auto 
Exposure >Level

Auto Exposure Level

Shooting >Auto 
Exposure >Mode

Backlight

Shooting >Auto 
Exposure >Mode

Spotlight

Shooting >White > 
Preset White

Preset White Select

Shooting >Focus > 
AF Transition Speed,  
Shooting >Focus > 
AF Subj. Shift Sens.

AF Speed/Sens.

Shooting >Focus > 
Focus Area

Focus Area

Shooting >Focus > 
Focus Area(AF-S)

Focus Area(AF-S)

Shooting >Focus > 
Face/Eye Detection AF

Face/Eye Detection 
AF

Shooting >Focus > 
Push AF Mode

Push AF Mode

Shooting >S&Q Motion 
>Setting

S&Q Motion

Item do menu 
completo

Seleção do botão 
atribuível

Shooting >SteadyShot 
>Setting

SteadyShot

Technical >Rec Review 
>Setting

Rec Review

Thumbnail >Set Clip 
Flag >Add OK

Clip Flag OK

Thumbnail >Set Clip 
Flag >Add NG

Clip Flag NG

Thumbnail >Set Clip 
Flag >Add KEEP

Clip Flag Keep

Technical >Color Bars 
>Setting

Color Bars

Monitoring >Display 
On/Off >Lens Info

Lens Info

Monitoring >Display 
On/Off >Video Signal 
Monitor

Video Signal 
Monitor

Monitoring >Marker 
>Setting

Marker

Monitoring >VF Setting 
>Color Mode

VF Mode

Monitoring >Gamma 
Display Assist >Setting

Gamma Display 
Assist

Monitoring >Peaking 
>Setting

Peaking

Monitoring >Zebra 
>Setting

Zebra

Audio >Audio Output 
>Volume

Volume

Technical >Touch 
Operation >Setting

Touch Operation

Technical >Handle 
Zoom >Setting

Handle Zoom

Network >Wireless LAN 
>NFC

NFC

Network >File Transfer 
>Auto Upload (Proxy)

Auto Upload (Proxy)

User User Menu
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Menu User
Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.

User

Item Descrição

Base Setting Item Project >Base Setting

Focus Item Shooting >Focus

S&Q Motion Item Shooting >S&Q Motion

LUT On/Off Item Shooting >LUT On/Off

Simul Rec Item Project >Simul Rec

Proxy Rec Item Project >Proxy Rec

Interval Rec Item Project >Interval Rec

Assignable Button Item Project >Assignable Button

Assignable Dial Item Project >Assignable Dial

Multi Function Dial Item Project >Multi Function Dial

All File Item Project >All File

Clip Name Format Item TC/Media >Clip Name Format

Format Media Item TC/Media >Format Media

VF Setting Item Monitoring >VF Setting

Zebra Item Monitoring >Zebra

Zoom Item Technical >Zoom

Menu Settings Item Technical >Menu Settings

Edit User Menu Apresenta o ecrã do menu Edit User.

[Nota]
Pode adicionar e remover itens de menu no menu User através do menu Edit User. Podem ser configurados até 20 
itens.
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Menu Edit User
O menu Edit User é apresentado no nível superior quando Edit User Menu é selecionado no 
menu User. 

Edit User

Item Definição do item secundário Descrição

Add Item
Adicione um item ao 
menu User

Adiciona um item de menu ao menu 
User.

Customize Reset
Repõe os itens no menu 
User

Repõe os itens de menu registados 
no menu User para as predefinições.

Item de menu 
selecionado durante a 
edição

Delete Elimina o item de menu registado a 
partir do menu User.

Move Organiza os itens de menu 
registados no menu User.

Edit Sub Item Edita (regista/elimina) o item 
secundário de menu registado no 
menu User.
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Menu Shooting
Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

Shooting >ISO/Gain/EI
Define as definições de ganho.

Item Definição do item secundário Descrição

Mode ISO/dB Seleciona o modo de definição de ganho.

ISO/Gain<H> Para mais informações sobre as definições, 
consulte “Definições de ISO/Ganho e 
valores predefinidos” (página 101).

Define o valor predefinido de ganho <H>.

ISO/Gain<M> Para mais informações sobre as definições, 
consulte “Definições de ISO/Ganho e 
valores predefinidos” (página 101).

Define o valor predefinido de ganho <M>.

ISO/Gain<L> Para mais informações sobre as definições, 
consulte “Definições de ISO/Ganho e 
valores predefinidos” (página 101).

Define o valor predefinido de ganho <L>.

Exposure 
Index<H>

Quando Base ISO está definido para ISO 
800:

200EI / 4.0E
250EI / 4.3E
320EI / 4.7E
400EI / 5.0E
500EI / 5.3E
640EI / 5.7E
800EI / 6.0E
1000EI / 6.3E
1250EI / 6.7E
1600EI / 7.0E
2000EI / 7.3E
2500EI / 7.7E
3200EI / 8.0E

Quando Base ISO está definido para ISO 
12800:

3200EI / 4.0E
4000EI / 4.3E
5000EI / 4.7E
6400EI / 5.0E
8000EI / 5.3E
10000EI / 5.7E
12800EI / 6.0E
16000EI / 6.3E
20000EI / 6.7E
25600EI / 7.0E
32000EI / 7.3E
40000EI / 7.7E
51200EI / 8.0E

Define o valor do Exposure Index <H>.
Apenas disponível no modo Cine EI.

Shooting >ISO/Gain/EI
Define as definições de ganho.

Item Definição do item secundário Descrição

Exposure 
Index<M>

(Mesmas definições do Exposure 
Index<H>)
Quando Base ISO está definido para ISO 
800:

1000EI / 6.3E
Quando Base ISO está definido para ISO 
12800:

16000EI / 6.3E

Define o valor do Exposure Index <M>.

Exposure 
Index<L>

(Mesmas definições do Exposure 
Index<H>)
Quando Base ISO está definido para ISO 
800:

800EI / 6.0E
Quando Base ISO está definido para ISO 
12800:

12800EI / 6.0E

Define o valor do Exposure Index <L>.

Shockless 
Gain

On / Off Liga/desliga a função de ganho anti-
choque.

Base 
Sensitivity

High / Low Define a sensibilidade base para o modo 
SDR/HDR.

Base ISO ISO 12800 / ISO 800 Define a sensibilidade ISO base para o 
modo Cine EI.

Shooting >ND Filter
Define os valores predefinidos para o filtro ND.

Item Definição do item secundário Descrição

Preset1 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128 Define o valor 1 predefinido para o filtro 
ND.

Preset2 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128 Define o valor 2 predefinido para o filtro 
ND.

Preset3 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128 Define o valor 3 predefinido para o filtro 
ND.

Shooting >Shutter
Define as definições da condição de funcionamento do obturador eletrónico.

Item Definição do item secundário Descrição

Mode Speed / Angle Seleciona o modo de funcionamento do 
obturador eletrónico.
Utilizado para filmar motivos em 
movimento rápido com nitidez. Seleciona 
o modo para definir a velocidade do 
obturador em segundos (Speed) ou 
como ângulo do obturador (Angle).
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Shooting >Shutter
Define as definições da condição de funcionamento do obturador eletrónico.

Item Definição do item secundário Descrição

Shutter 
Speed  
On/Off

On / Off Define se o tempo de exposição quando 
o modo Speed está selecionado segue o 
valor Shutter Speed ou está definido para 
exposição máxima.

Shutter 
Speed

64F a 1/8000
As definições disponíveis variam 
consoante a frequência de fotograma do 
formato de vídeo selecionado.
59.94P: 

64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 
3F / 2F / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 
1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 
1/2000 / 1/4000 / 1/8000

50P: 
64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 
3F / 2F / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 
1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 
1/2000 / 1/4000 / 1/8000

29.97P: 
64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 
3F / 2F / 1/30 / 1/40 / 1/50 / 1/60 / 
1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 
1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000

25P: 
64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 
3F / 2F / 1/25 / 1/33 / 1/50 / 1/60 / 
1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 
1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000

24P/23.98P: 
64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 
3F / 2F / 1/24 / 1/32 / 1/48 / 1/50 / 
1/60 / 1/96 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 
1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 
1/4000 / 1/8000

Define a velocidade do obturador 
quando Mode está definido para Speed.

Shutter Angle 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 
3F / 2F / 360.0° / 300.0° /  
270.0° / 240.0° / 216.0° / 210.0° /  
180.0° / 172.8° / 150.0° / 144.0° /  
120.0° / 90.0° / 86.4° / 72.0° / 45.0° / 
30.0° / 22.5° / 11.25° / 5.6°

Define o ângulo do obturador quando 
Mode está definido para Angle.

ECS On/Off On / Off Liga/desliga a função Extended Clear 
Scan.

Shooting >Shutter
Define as definições da condição de funcionamento do obturador eletrónico.

Item Definição do item secundário Descrição

ECS 
Frequency

23.99 a 8000
As definições disponíveis variam 
consoante a frequência de fotograma do 
formato de vídeo selecionado.
Os valores predefinidos são indicados 
abaixo.
59.94P: 60.00
50P: 50.00
29.97P: 30.00
23.98P: 23.99
25P: 25.02
24P: 24.02

Define a frequência ECS quando Mode 
está definido para ECS. 

Shooting >Auto Exposure
Define as definições de ajuste da exposição automática.

Item Definição do item secundário Descrição

Level +3.0 / +2.75 / +2.5 / +2.25 / +2.0 / +1.75 / 
+1.5 / +1.25 / +1.0 / +0.75 / +0.5 / +0.25 / 
±0 / –0.25 / –0.5 / –0.75 / –1.0 / –1.25 / 
–1.5 / –1.75 / –2.0 / –2.25 / –2.5 / –2.75 / 
–3.0

Define o nível de luminosidade para a 
exposição detetada automaticamente.

Mode Backlight / Standard / Spotlight Define o modo de funcionamento do 
ajuste automático da exposição.
Backlight: 

modo de retroiluminação (modo para 
escurecimento reduzido de um 
motivo quando o motivo está 
retroiluminado)

Standard: 
modo padrão

Spotlight: 
modo de foco (modo para brancos 
recortados reduzidos quando o 
motivo está iluminado pelo foco)

Speed –99 a +99 (±0) Define a velocidade de ajuste do ajuste 
automático da exposição.

AGC On / Off Liga/desliga a função AGC (controlo 
automático de ganho).

AGC Limit Para mais informações sobre as definições, 
consulte “Definições de AGC Limit e 
valores predefinidos” (página 103).

Define o ganho máximo da função AGC.
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Shooting >Auto Exposure
Define as definições de ajuste da exposição automática.

Item Definição do item secundário Descrição

AGC Point F2.8 / F4 / F5.6 Define o valor de paragem F da íris onde 
o funcionamento AGC inicia quando a 
função AGC está On.

Auto Shutter On / Off Liga/desliga a função de controlo 
automático do obturador.

A.SHT Limit 1/100 / 1/150 / 1/200 / 1/250 / 1/2000 Define a velocidade mais rápida do 
obturador da função de obturador 
automático.

A.SHT Point F5.6 / F8 / F11 / F16 Define o valor de paragem F da íris onde 
o funcionamento do obturador 
automático inicia.

Clip High 
light

On / Off Liga/desliga a função que ignora as 
áreas mais claras para proporcionar uma 
resposta mais plana a elevada 
luminância.

Detect 
Window

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Custom Define o intervalo de medição da luz 
para ajustar automaticamente a 
exposição de acordo com a luminosidade 
do motivo. (Não disponível ao ajustar a 
exposição manualmente)

Detect 
Window 
Indication

On / Off Liga/desliga a indicação do intervalo de 
medição da luz.

Custom 
Width

40 a 999 (500) Define a largura do intervalo de medição 
da luz.

Custom 
Height

70 a 999 (500) Define a altura do intervalo de medição 
da luz.

Custom H 
Position

–479 a +479 (±0) Define a posição horizontal do intervalo 
de medição da luz.

Custom V 
Position

–464 a +464 (±0) Define a posição vertical do intervalo de 
medição da luz.

Shooting >White
Define as definições do equilíbrio de brancos.

Item Definição do item secundário Descrição

Preset White 2000K a 15000K (3200K) Define o valor predefinido do equilíbrio 
de brancos.

Color Temp 
<A>

2000K a 15000K (3200K) Define a temperatura de cor do equilíbrio 
de brancos guardada na memória A.

[Nota]
Uma vez que Color Temp é recortado a 2000K e 
15000K durante o funcionamento de R/B Gain, 
poderá não ser possível apresentar o valor 
Color Temp correto para o valor R/B Gain.

Tint<A> –99 a +99 (±0) Define o valor Tint do equilíbrio de 
brancos guardado na memória de 
brancos A.

[Nota]
Uma vez que Tint é recortado a ±99 durante o 
funcionamento de R/B Gain, poderá não ser 
possível apresentar o valor Tint correto para o 
valor R/B Gain.

R Gain <A> –99.0 a +99.0 (±0.0) Define o valor de ganho R do equilíbrio 
de brancos guardado na memória A.

B Gain <A> –99.0 a +99.0 (±0.0) Define o valor de ganho B do equilíbrio 
de brancos guardado na memória A.

Color Temp 
<B>

2000K a 15000K (3200K) Define a temperatura de cor do equilíbrio 
de brancos guardada na memória B.

[Nota]
Uma vez que Color Temp é recortado a 2000K e 
15000K durante o funcionamento de R/B Gain, 
poderá não ser possível apresentar o valor 
Color Temp correto para o valor R/B Gain.

Tint<B> –99 a +99 (±0) Define o valor Tint do equilíbrio de 
brancos guardado na memória de 
brancos B.

[Nota]
Uma vez que Tint é recortado a ±99 durante o 
funcionamento de R/B Gain, poderá não ser 
possível apresentar o valor Tint correto para o 
valor R/B Gain.

R Gain <B> –99.0 a +99.0 (±0.0) Define o valor de ganho R do equilíbrio 
de brancos guardado na memória B.

B Gain <B> –99.0 a +99.0 (±0.0) Define o valor de ganho B do equilíbrio 
de brancos guardado na memória B.
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Shooting >White Setting
Ajusta as definições do equilíbrio de brancos.

Item Definição do item secundário Descrição

Shockless 
White

Off / 1 / 2 / 3 Define a velocidade de resposta do 
equilíbrio de brancos ao mudar o modo 
de equilíbrio de brancos.
Off: muda instantaneamente.
1 a 3: muda mais lentamente quanto 

maior for número.

ATW Speed 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Define a velocidade de resposta no 
modo ATW.
1: velocidade de resposta mais rápida

White 
Switch<B>

Memory / ATW Seleciona o modo de ajuste do equilíbrio 
de brancos que é selecionado quando o 
interruptor WHT BAL está definido para 
B.

Filter White 
Memory

On / Off Liga/desliga a função que define a área 
da memória do equilíbrio de brancos 
para cada filtro ND.
On: define a memória do equilíbrio de 

brancos para cada filtro ND.

 [Dica]
No modo predefinido, existem quatro 
definições (CLEAR / 1 / 2 / 3). No modo 
variável, existem duas definições (CLEAR 
/ On).

Off: define a memória do equilíbrio de 
brancos comum a todos os filtros ND.

Shooting >Offset White
Define as definições de desvio do equilíbrio de brancos.

Item Definição do item secundário Descrição

Offset White 
<A>

On / Off Seleciona se adiciona (On) ou não (Off) 
um valor de desvio ao equilíbrio de 
brancos na memória A.

Offset Color 
Temp<A>

–99 a +99 (±0) Define o desvio da temperatura de cor a 
adicionar ao equilíbrio de brancos na 
memória A quando Offset White <A> 
está definido para On.

Offset 
Tint<A>

–99 a +99 (±0) Define o desvio do valor Tint a adicionar 
ao equilíbrio de brancos na memória A 
quando Offset White <A> está definido 
para On.

Shooting >Offset White
Define as definições de desvio do equilíbrio de brancos.

Item Definição do item secundário Descrição

Offset White 
<B>

On / Off Seleciona se adiciona (On) ou não (Off) 
um valor de desvio ao equilíbrio de 
brancos na memória B.

Offset Color 
Temp<B>

–99 a +99 (±0) Define o desvio da temperatura de cor a 
adicionar ao equilíbrio de brancos na 
memória B quando Offset White <B> está 
definido para On.

Offset 
Tint<B>

–99 a +99 (±0) Define o desvio do valor Tint a adicionar 
ao equilíbrio de brancos na memória B 
quando Offset White <B> está definido 
para On.

Offset White 
<ATW>

On / Off Seleciona se adiciona (On) ou não (Off) 
um valor de desvio ao equilíbrio de 
brancos ATW.

Offset Color 
Temp<ATW>

–99 a +99 (±0) Define o desvio da temperatura de cor a 
adicionar ao equilíbrio de brancos ATW 
quando Offset White <ATW> está 
definido para On.

Offset 
Tint<ATW>

–99 a +99 (±0) Define o desvio do valor Tint a adicionar 
ao equilíbrio de brancos ATW quando 
Offset White <ATW> está definido para 
On.

Shooting >Focus
Define as definições de focagem.

Item Definição do item secundário Descrição

AF Transition 
Speed

1(Slow) / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7(Fast) Define a velocidade de acionamento da 
focagem para quando o motivo muda 
durante a focagem automática.

AF Subj. Shift 
Sens.

1(Locked On) / 2 / 3 / 4 / 5(Responsive) Define a sensibilidade para alterar a 
focagem do motivo durante a focagem 
automática.
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Shooting >Focus
Define as definições de focagem.

Item Definição do item secundário Descrição

Focus Area Wide / Zone / Flexible Spot Define a área pretendida para focagem 
automática (AF) (página 37).
Wide: 

pesquisa um motivo num ângulo 
amplo da imagem durante a 
focagem.

Zone: 
pesquisa automaticamente um ponto 
de focagem na zona especificada.

Flexible Spot: 
foca numa posição especificada na 
imagem.

Focus Area 
(AF-S)

Flexible Spot Define a área pretendida para focagem 
automática (AF-S).

Face/Eye 
Detection AF

Face/Eye Only AF / Face/Eye Priority AF / 
Off

Ativa/desativa AF de deteção de rostos.

Push AF 
Mode

AF / Single-shot AF(AF-S) Define o modo de focagem automática.

AF Assist On / Off Quando definido para On, permite-lhe 
substituir temporariamente a focagem 
automática e definir a focagem 
manualmente.

Shooting >S&Q Motion
Define as definições do modo de câmara lenta e movimento rápido (página 49).

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga o modo de câmara lenta e 
movimento rápido.
Quando definido para On, as funções 
seguintes estão desativadas.

 ˎ Íris automática
 ˎ Focagem automática

Frame Rate 1fps a 60fps / 100fps / 120fps / 150fps / 
180fps / 200fps / 240fps

Define a taxa de fotogramas para 
filmagem em câmara lenta e movimento 
rápido.

[Nota]
As definições disponíveis variam consoante a 
frequência do sistema selecionada, codec e 
formato de vídeo.

Shooting >LUT On/Off
Define as definições LUT.

Item Definição do item secundário Descrição

SDI/HDMI MLUT On / MLUT Off Seleciona se aplica a LUT do monitor ao 
vídeo de saída SDI e HDMI.

VF/Proxy/
Stream

MLUT On / MLUT Off Seleciona se aplica a LUT do monitor ao 
visor, proxy e vídeo de saída de 
transmissão.

Internal Rec MLUT On / MLUT Off Seleciona se aplica a LUT do monitor ao 
vídeo de gravação interna.

Shooting >Noise Suppression
Define as definições da supressão de ruído.

[Dica]
As definições Setting(Custom) e Level(Custom) são refletidas na definição Target Display (página 105).

Item Definição do item secundário Descrição

Setting 
(Custom)

On / Off Liga/desliga a função de supressão de 
ruído no modo Custom.

Level 
(Custom)

Low / Mid / High Define o nível de supressão de ruído no 
modo Custom.

Setting 
(Cine EI)

On / Off Liga/desliga a função de supressão de 
ruído no modo Cine EI.

Level 
(Cine EI)

Low / Mid / High Define o nível de supressão de ruído no 
modo Cine EI.

Shooting >Flicker Reduce
Define as definições de correção da cintilação.

Item Definição do item secundário Descrição

Mode Auto / On / Off Define o modo de correção da cintilação.

Frequency 50Hz / 60Hz Define a frequência da fonte de 
alimentação que fornece a iluminação 
que está a causar a cintilação.

Shooting >SteadyShot
Define as definições de estabilização da imagem.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting Active / Standard / Off Define a função de estabilização da 
imagem.

[Nota]
Ativada quando é instalada uma objetiva 
compatível.
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Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

Project >Base Setting
Define as definições base.

Item Definição do item secundário Descrição

Shooting 
Mode

Custom / Cine EI Define o modo de disparo (página 24).

Target 
Display

SDR(BT.709) / HDR(HLG) Define o espaço de cor da gravação/
saída no modo Cine EI.

Project >Rec Format
Define as definições do formato de gravação.

Item Definição do item secundário Descrição

Frequency 59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 Seleciona a frequência do sistema.

Imager Scan 
Mode

FF / S35 Define a combinação do método de 
leitura do sensor de imagem (todos os 
pixels/binning de pixels) e definição do 
tamanho do sensor de imagem.

Codec RAW / RAW & XAVC-I / XAVC-I / XAVC-L Define o modo de gravação/reprodução.

RAW Output 
Format

As definições disponíveis variam 
consoante as definições de Frequency e 
Codec.

Define o formato de gravação para um 
gravador RAW externo.

[Nota]
Quando Codec está definido para RAW & 
XAVC-I, a definição Video Format muda em 
associação à definição RAW Output Format.

Frequency Codec Opções de 
seleção

59.94/
50/
29.97/
25/
23.98

RAW 4096×2160

3840×2160

RAW & 
XAVC-I

4096×2160

3840×2160

24 RAW 4096×2160

RAW & 
XAVC-I

4096×2160

Project >Rec Format
Define as definições do formato de gravação.

Item Definição do item secundário Descrição

Video Format As definições disponíveis variam 
consoante as definições de Frequency e 
Codec.

Define o formato de gravação.

Frequency Codec Opções de 
seleção

59.94 RAW –

RAW & 
XAVC-I

4096×2160P

3840×2160P

XAVC-I 4096×2160P

3840×2160P

1920×1080P

XAVC-L 3840×2160P

1920×1080P 50

1920×1080P 35

50 RAW –

RAW & 
XAVC-I

4096×2160P

3840×2160P

XAVC-I 4096×2160P

3840×2160P

1920×1080P

XAVC-L 3840×2160P

1920×1080P 50

1920×1080P 35

29.97 RAW –

RAW & 
XAVC-I

4096×2160P

3840×2160P

XAVC-I 4096×2160P

3840×2160P

1920×1080P

XAVC-L 3840×2160P

1920×1080P 50

1920×1080P 35

Menu Project
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Project >Rec Format
Define as definições do formato de gravação.

Item Definição do item secundário Descrição

Video Format 25 RAW –

RAW & 
XAVC-I

4096×2160P

3840×2160P

XAVC-I 4096×2160P

3840×2160P

1920×1080P

XAVC-L 3840×2160P

1920×1080P 50

1920×1080P 35

23.98 RAW –

RAW & 
XAVC-I

4096×2160P

3840×2160P

XAVC-I 4096×2160P

3840×2160P

1920×1080P

XAVC-L 3840×2160P

1920×1080P 50

1920×1080P 35

24 RAW –

RAW & 
XAVC-I

4096×2160P

XAVC-I 4096×2160P

Project >Cine EI Setting
Define as definições do modo Cine EI.

Item Definição do item secundário Descrição

Color Gamut S-Gamut3/SLog3 / S-Gamut3.Cine/SLog3 Define o espaço de cor no modo Cine EI.
S-Gamut3/SLog3: 

define o espaço de cor no modo Cine 
EI para S-Gamut3.

S-Gamut3.Cine/SLog3: 
define o espaço de cor no modo Cine 
EI para S-Gamut3.Cine.

Project >Simul Rec
define as definições do modo de gravação simultânea (página 50).

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a função de gravação 
simultânea e define o suporte de destino 
da gravação.

Project >Proxy Rec
Define as definições do modo de gravação proxy.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga o modo de gravação proxy.

Audio 
Channel

CH1/CH2 / CH3/CH4 Seleciona o canal de áudio para gravar 
dados proxy.

Project >Interval Rec
Define as definições do modo de gravação com intervalo (página 49).

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga o modo de gravação com 
intervalo. (Definir este modo para On vai 
definir todo os outros modos especiais 
para Off.)

Interval Time 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 
20 / 30 / 40 / 50 (seg.)
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 
30 / 40 / 50 (min.)
1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 24 (horas)

Define o intervalo entre gravações no 
modo de gravação Interval Rec (quando 
Interval Rec está definido para On).

Number of 
Frames

1frame / 2frames / 3frames / 6frames / 
9frames / 12frames
As definições disponíveis variam 
consoante a frequência de fotograma do 
formato de vídeo selecionado.
59.94P/50P: 

2frames / 6frames / 12frames
29.97P/25P/24P/23.98P: 

1frame / 3frames / 6frames / 9frames

Define o número de fotogramas a gravar 
por gravação no modo de gravação 
Interval Rec (quando Interval Rec está 
definido para On).

Pre-Lighting Off / 2sec / 5sec / 10sec Define o número de segundos que a luz 
de vídeo se acende antes do início da 
gravação no modo de gravação Interval 
Rec.

[Dica]
Disponível apenas ao utilizar HVL-LBPC (opção).
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Project >SDI/HDMI Rec Control
Define as definições de controlo da gravação SDI/HDMI.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting Off / SDI/HDMI Remote I/F / Parallel Rec Define o controlo de iniciar/parar 
gravação de um dispositivo exterior 
através do sinal de saída SDI/HDMI.
Off: 

não utilize o controlo remoto.
SDI/HDMI Remote I/F: 

controlo de iniciar/parar gravação de 
um dispositivo ligado externo, 
quando não existe um suporte 
inserido na câmara de vídeo. Não 
sincronizado com a precisão de 
fotogramas para o suporte da câmara 
de vídeo.

Parallel Rec: 
controlo de iniciar/parar gravação de 
um dispositivo ligado externo, 
quando existe um suporte inserido 
na câmara de vídeo. Sincronizado 
com a precisão de fotogramas para o 
suporte da câmara de vídeo.

[Nota]
Para controlo através do sinal de saída HDMI, 
defina HDMI TC Out >Setting (página 85) no 
menu TC/Media do menu completo para On.

Project >Assignable Button
Define atribuições de funções a botões atribuíveis.

Item Definição do item secundário Descrição

<1> a <9>, 
Focus Hold 
Button

Off / Base ISO/Sensitivity / AGC / Push 
AGC / ND Filter Position / Auto ND Filter / 
Push Auto ND / Auto Iris / Push Auto Iris / 
Auto Shutter / Auto Exposure Level / 
Backlight / Spotlight / Preset White 
Select / ATW / ATW Hold / AF Speed/
Sens. / Focus Setting / Focus Area / Focus 
Area(AF-S) / Face/Eye Detection AF / Push 
AF Mode / Push AF/Push MF / Focus 
Hold / Focus Magnifier x3/x6 / Focus 
Magnifier x3 / Focus Magnifier x6 / S&Q 
Motion / SteadyShot / Rec / Rec Review / 
Clip Flag OK / Clip Flag NG / Clip Flag 
Keep / Color Bars / Tally [Front] / 
DURATION/TC/U-BIT / Display / Lens Info / 
Video Signal Monitor / Marker / VF 
Adjust / VF Mode / Gamma Display 
Assist / Peaking / Zebra / Volume / 
Thumbnail / Touch Operation / Handle 
Zoom / NFC / Auto Upload (Proxy) / Direct 
Menu / User Menu / Menu

Atribui funções a botões atribuíveis.
Base ISO/Sensitivity: 

muda a sensibilidade base do sensor 
de imagem.

AGC: 
liga/desliga a função AGC.

Push AGC: 
ativa a função AGC enquanto o botão 
é premido.

ND Filter Position: 
muda filtros ND.

Auto ND Filter: 
liga/desliga a função do filtro ND.

Push Auto ND: 
ativa a função do filtro ND 
automático enquanto o botão é 
premido.

Auto Iris: 
liga/desliga a função da íris.

Push Auto Iris: 
ativa a função da íris automática 
enquanto o botão é premido.

Auto Shutter: 
liga/desliga a função do obturador 
automático.

Auto Exposure Level: 
apresenta/fecha o menu direto Auto 
Exposure Level.

Backlight: 
alterna entre Backlight e Standard.

Spotlight: 
alterna entre Spotlight e Standard.

Preset White Select: 
muda o valor do modo predefinido 
do equilíbrio de brancos.

ATW: 
liga/desliga a função ATW.

ATW Hold: 
pausa o funcionamento da função 
ATW.
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Project >Assignable Button
Define atribuições de funções a botões atribuíveis.

Item Definição do item secundário Descrição

<1> a <9>, 
Focus Hold 
Button

AF Speed/Sens.: 
muda a definição da velocidade da 
transição AF e a definição da 
sensibilidade de seguimento do 
motivo AF.

Focus Setting: 
define a área de focagem.

Focus Area: 
define a área de focagem para 
ambas AF.

Focus Area(AF-S): 
define a área de focagem para Push 
AF (AF-S).

Face/Eye Detection AF: 
muda as definições AF de deteção de 
rosto/olhos.

Push AF Mode: 
muda a definição do modo Push AF.

Push AF/Push MF: 
no modo de focagem MF, ativa AF 
enquanto o botão é premido. 
No modo de focagem AF, ativa MF 
enquanto o botão é premido.

Focus Hold: 
no modo de focagem AF, a focagem 
é fixa enquanto o botão é premido.

Focus Magnifier x3/x6:
Focus Magnifier x3:
Focus Magnifier x6: 

liga/desliga a função do ampliador 
de focagem.

S&Q Motion: 
liga/desliga o modo de câmara lenta 
e movimento rápido. 
Define a taxa de fotogramas de 
filmagem quando premido 
continuamente.

SteadyShot: 
alterna entre Active, Standard, e Off.

Rec: 
inicia/para a gravação.

Rec Review: 
liga/desliga a função Rec Review.

Project >Assignable Button
Define atribuições de funções a botões atribuíveis.

Item Definição do item secundário Descrição

<1> a <9>, 
Focus Hold 
Button

Clip Flag OK: 
executa a função Add OK. 
Prima duas vezes para executar 
Delete Clip Flag.

Clip Flag NG: 
executa a função Add NG. 
Prima duas vezes para executar 
Delete Clip Flag.

Clip Flag Keep: 
executa a função Add Keep. 
Prima duas vezes para executar 
Delete Clip Flag.

Color Bars: 
liga/desliga as barras de cor.

Tally [Front]: 
liga/desliga a função de acender/
piscar a luz de gravação/indicadora.

DURATION/TC/U-BIT: 
alterna entre Time Code, Users Bit e 
Duration.

Display: 
liga/desliga os indicadores no ecrã.

Lens Info: 
muda o indicador da profundidade 
de campo.

Video Signal Monitor: 
muda o monitor do sinal de vídeo (tal 
como um monitor de forma de onda).

Marker: 
liga/desliga a função de marcador.

VF Adjust: 
apresenta as barras de nível para 
ajustar a luminosidade do visor.

VF Mode: 
alterna a apresentação no visor entre 
cores e preto e branco.

Gamma Display Assist: 
muda a função de assistência de 
visualização gama.

Peaking: 
liga/desliga a função de pico.
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Project >Assignable Button
Define atribuições de funções a botões atribuíveis.

Item Definição do item secundário Descrição

<1> a <9>, 
Focus Hold 
Button

Zebra: 
liga/desliga a função de zebra.

Volume: 
ajusta a saída do nível de áudio do 
monitor para a entrada de 
auscultadores e altifalante integrado.

Thumbnail: 
apresenta/fecha o ecrã de 
miniaturas.

Touch Operation: 
liga/desliga a operação tátil.

Handle Zoom: 
muda o funcionamento do zoom da 
pega.

NFC: 
executa a função NFC.

Auto Upload (Proxy): 
liga/desliga a transferência 
automática do ficheiro proxy.

Direct Menu: 
apresenta/fecha o menu direto.

User Menu: 
apresenta/fecha o menu User.

Menu: 
apresenta/fecha o menu completo.

Project >Assignable Dial
Define as atribuições de função para o seletor atribuível e define a direção de rotação.

Item Definição do item secundário Descrição

Grip/Remote 
Dial

Off / ISO/Gain/EI / ND Filter / IRIS / Auto 
Exposure Level / Audio Input Level

Atribui funções ao seletor atribuível.
ISO/Gain/EI: 

ajusta o ganho ou o EI.
ND Filter: 

ajusta o filtro ND.
IRIS: 

ajusta a íris.
Auto Exposure Level: 

ajusta o nível da exposição 
automática.

Audio Input Level: 
ajusta o nível de gravação do áudio.

Grip Dial 
Direction

Normal / Opposite Define a direção de rotação do seletor 
atribuível do punho.
Normal: rode na direção normal.
Opposite: rode na direção oposta.

Project >Assignable Dial
Define as atribuições de função para o seletor atribuível e define a direção de rotação.

Item Definição do item secundário Descrição

Handle Dial Off / ISO/Gain/EI / ND Filter / IRIS / Auto 
Exposure Level / Audio Input Level / Multi 
Function Dial

Atribui funções ao seletor atribuível da 
pega.
ISO/Gain/EI: 

ajusta o ganho ou o EI.
ND Filter: 

ajusta o filtro ND.
IRIS: 

ajusta a íris.
Auto Exposure Level: 

ajusta o nível da exposição 
automática.

Audio Input Level: 
ajusta o nível de gravação do áudio.

Multi Function Dial: 
funciona como um seletor 
multifunções .

Handle Dial 
Direction

Normal / Opposite Define a direção de rotação do seletor 
atribuível da pega.
Normal: rode na direção normal.
Opposite: rode na direção oposta.

Project >Multi Function Dial
Atribui funções ao seletor multifunções.

Item Definição do item secundário Descrição

Default 
Function

Off / IRIS / ISO/Gain/EI / Auto Exposure 
Level / Audio Input Level

Atribui a função predefinida ao seletor 
multifunções.
IRIS: 

ajusta a íris.
ISO/Gain/EI: 

ajusta o ganho ou o EI.
Auto Exposure Level: 

ajusta o nível da exposição 
automática.

Audio Input Level: 
ajusta o nível de gravação do áudio.
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Project >User File
Define as definições relacionadas com as operações do ficheiro de utilizador.

Item Definição do item secundário Descrição

Load 
Media(B)

Execute / Cancel Carrega as definições do ficheiro de 
utilizador a partir de um cartão de 
memória inserido na ranhura para 
cartões CFexpress Type A/SD (B).
Execute: execute a função.

Save 
Media(B)

Execute / Cancel Guarda as definições do ficheiro de 
utilizador para um cartão de memória 
inserido na ranhura para cartões 
CFexpress Type A/SD (B).
Execute: execute a função.

File ID Apresenta um ecrã para apresentar/
editar a File ID dos ficheiros de utilizador.

Load 
Customize 
Data

On / Off Define se carrega informações 
personalizadas do menu User quando 
Load Media(B) é executado.

Load White 
Data

On / Off Define se carrega informações do 
equilíbrio de brancos quando Load 
Media(B) é executado.

Project >All File
Define as definições relacionadas com os ficheiros ALL.

Item Definição do item secundário Descrição

Load 
Media(B)

Execute / Cancel Carrega um ficheiro ALL
Execute: execute a função.

Save 
Media(B)

Execute / Cancel Guarda um ficheiro ALL.
Execute: execute a função.

File ID Atribui um nome ao ficheiro.

Load Network 
Data

On / Off Define se carrega informações das 
definições do menu Network quando 
Load Media(B) é executado.  
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Menu Paint/Look
Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

Paint/Look >Scene File
Define as definições relacionadas com os ficheiros Scene.

Item Definição do item secundário Descrição
Recall Carrega um ficheiro Scene armazenado na 

memória interna e aplica as definições 
como as definições atuais de qualidade 
da imagem.

Store Guarda o estado de qualidade da imagem 
atual como um ficheiro Scene na memória 
interna.

Delete Elimina um ficheiro Scene na memória 
interna.

Preset Recall Quando o Shooting Mode está definido 
para Custom e Target Display está definido 
para SDR(BT.709):

S-Cinetone / Standard / Still / ITU709
Quando o Shooting Mode está definido 
para Custom e Target Display está definido 
para HDR(HLG):

HLG Live / HLG Natural

Aplica definições (não graváveis) 
predefinidas de qualidade de imagem 
como as definições atuais de qualidade 
da imagem.

Paint/Look >Base Look
Define as definições relacionadas com o aspeto base.

Item Definição do item secundário Descrição
Select Quando o Shooting Mode está definido 

para Custom e Target Display está definido 
para SDR(BT.709):

S-Cinetone / Standard / Still / ITU709 / 
User1 a User16

Quando o Shooting Mode está definido 
para Custom e Target Display está definido 
para HDR(HLG):

HLG Live / HLG Natural / User1 a User16
Quando Shooting Mode está definido para 
Cine EI:

s709 / 709(800) / S-Log3 / User1 a 
User16

Seleciona um aspeto base.

Delete Elimina o aspeto base selecionado.
Delete All Elimina todos os aspetos base.
Import Carrega um ficheiro de aspeto base a 

partir do suporte de gravação.
Input S-Gamut3/SLog3 / S-Gamut3.Cine/SLog3 Define a gama de entrada para o aspeto 

base selecionado.

Paint/Look >Base Look
Define as definições relacionadas com o aspeto base.

Item Definição do item secundário Descrição
Output BT.709 / HLG Define a gama de cores de saída para o 

aspeto base selecionado.
AE Level 
Offset

0EV / 1/3EV / 2/3EV / 1EV / 4/3EV /  
5/3EV / 2EV

Define o valor de referência da exposição 
para o aspeto base selecionado.

Paint/Look >Reset Paint Settings
Repõe as definições do menu Paint/Look, exceto o aspeto base.

Item Definição do item secundário Descrição
Reset without 
Base Look

Execute / Cancel Repõe as definições do menu Paint/Look, 
exceto o aspeto base.
Execute: execute a função.

Paint/Look >Black
Define as definições de preto.

Item Definição do item secundário Descrição

Master Black –99.0 a +99.0 (±0.0) Define o nível de preto principal.

R Black –99.0 a +99.0 (±0.0) Define o nível de preto R.

B Black –99.0 a +99.0 (±0.0) Define o nível de preto B.

Paint/Look >Knee
Define as definições de correção de ângulo.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting Quando Target Display está definido para 
SDR(BT.709):

On / Off / ---
Quando Target Display está definido para 
HDR(HLG):

On / Off / ---

Liga/desliga a função de correção de 
ângulo.

Auto Knee Quando Target Display está definido para 
SDR(BT.709):

On / Off / ---
Quando Target Display está definido para 
HDR(HLG):

On / Off / ---

Liga/desliga a função de ângulo 
automático.

Point 75% a 109% (90%) Define o ponto de ângulo.

Slope –99 a +99 (±0) Define a inclinação de ângulo.
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Paint/Look >Detail
Define as definições de ajuste dos detalhes.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a função de detalhes.

Level –7 a +7 (±0) Define o nível de detalhe.

Manual 
Setting

On / Off / --- Liga/desliga a função de ajuste manual 
dos detalhes.

V/H Balance –2 a +2 (±0) Define o equilíbrio entre o detalhe 
vertical (V) e horizontal (H) para ajuste 
manual dos detalhes.

B/W Balance Type1 / Type2 / Type3 / Type4 / Type5 Define o equilíbrio entre o detalhe de 
preto (B) para áreas de baixa luminância 
e o detalhe de branco (W) para áreas de 
alta luminância para ajuste manual dos 
detalhes.

Limit 0 a 7 Define o nível de limite do detalhe para o 
ajuste manual dos detalhes.

Crispening 0 a 7 Define o nível de definição do detalhe 
para o ajuste manual dos detalhes.

High Light 
Detail

0 a 4 Define o nível de detalhe das áreas de 
alta luminância para o ajuste manual dos 
detalhes.

Paint/Look >Matrix
Define as definições de correção da matriz.

Item Definição do item secundário Descrição

User Matrix On / Off Liga/desliga a função de correção da 
matriz de utilizador.

User Matrix 
Level

–99 a +99 (±0) Ajusta a saturação de cor da imagem 
inteira.

User Matrix 
Phase

–99 a +99 (±0) Ajusta o tom de cor (fase) da imagem 
inteira.

User Matrix 
R-G

–99 a +99 (±0) Define uma matriz de utilizador R-G 
definida pelo utilizador.

User Matrix 
R-B

–99 a +99 (±0) Define uma matriz de utilizador R-B 
definida pelo utilizador.

User Matrix 
G-R

–99 a +99 (±0) Define uma matriz de utilizador G-R 
definida pelo utilizador.

User Matrix 
G-B

–99 a +99 (±0) Define uma matriz de utilizador G-B 
definida pelo utilizador.

User Matrix 
B-R

–99 a +99 (±0) Define uma matriz de utilizador B-R 
definida pelo utilizador.

Paint/Look >Matrix
Define as definições de correção da matriz.

Item Definição do item secundário Descrição

User Matrix 
B-G

–99 a +99 (±0) Define uma matriz de utilizador B-G 
definida pelo utilizador.

Paint/Look >Multi Matrix
Define as definições de correção multi-matriz.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a função de correção Multi 
Matrix.

Reset Execute / Cancel Repõe a tonalidade e a saturação de 
cada cor de eixo para os valores 
predefinidos.

Axis B / B+ / MG– / MG / MG+ / R / R+ / YL– / 
YL / YL+ / G– / G / G+ / CY / CY+ / B–

Seleciona Axis.

Hue –99 a +99 (±0) Define a tonalidade da cor utilizada para 
a correção Multi Matrix.

Saturation –99 a +99 (±0) Define a saturação da cor utilizada para a 
correção Multi Matrix.
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Menu TC/Media
Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

TC/Media >Timecode
Define as definições do código de hora.

Item Definição do item secundário Descrição

Mode Preset / Regen / Clock Define o modo de funcionamento do 
código de hora.
Preset: 

começa a funcionar a partir de um 
valor predefinido.

Regen: 
começa a funcionar a partir do 
código de hora do fim do clip 
anterior.

Clock: 
utiliza o relógio interno como o 
código de hora.

Run Rec Run / Free Run Rec Run: funciona apenas durante a 
gravação.

Free Run: sempre em funcionamento, 
independentemente da utilização da 
câmara.

Setting Define o código de hora para um valor 
arbitrário.
SET: defina o valor.

Reset Execute / Cancel Repõe o código de hora para 
00:00:00:00.
Execute: execute a função.

TC Format DF/NDF Define o formato do código de hora.
DF: perda de fotograma
NDF: sem perda de fotograma

TC/Media >TC Display
Define as definições da apresentação dos dados de hora.

Item Definição do item secundário Descrição

Display Select Timecode / Users Bit / Duration Muda a apresentação dos dados de hora.

TC/Media >Users Bit
Define as definições relacionadas com os bits de utilizador.

Item Definição do item secundário Descrição

Mode Fix / Time Define o modo de bits de utilizador.
Fix: utiliza um valor fixo arbitrário em bits 

de utilizador.
Time: utiliza a hora atual em bits de 

utilizador.

TC/Media >Users Bit
Define as definições relacionadas com os bits de utilizador.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting Define os bits de utilizador para um valor 
arbitrário.

TC/Media >HDMI TC Out
Define definições relacionadas com a saída do código de hora através de HDMI.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Define se emite o código de hora para 
dispositivos para outros fins, através de 
HDMI.
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TC/Media >Clip Name Format
Define definições relacionadas com o nome e a eliminação de clips.

Item Definição do item secundário Descrição

Title Prefix nnn_ (nnn são os últimos 3 dígitos do 
número de série)
(No máximo, apresentação de 7 dígitos)

Define a parte do título (4 a 46 
caracteres) do nome do clip.
Abre um ecrã de introdução da cadeia de 
caracteres.

Estrutura do ecrã de introdução da 
cadeia de caracteres
A área de seleção de caracteres (3 

linhas): 
seleciona os caracteres a introduzir 
na posição do cursor da área Title 
Prefix.  
!#$%()+.-.;=@[ ]^_~0123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Área de funcionamento do cursor (1 
linha): 
Space: insere um espaço na posição 
do cursor.  
: move o cursor para a esquerda.  
: move o cursor para a direita.  
BS: elimina o carácter à esquerda da 
posição do cursor.

Área Title Prefix (1 linha): 
área para inserir o título.

Definir o título
1. Selecione o carácter a inserir na 

posição do cursor na área Title Prefix 
a partir da área de seleção de 
caracteres através do multi-seletor 
(página 7) e prima o botão de 
aplicar do multi-seletor. (O carácter 
selecionado é inserido e o cursor 
move-se para a direita.)

2. Repita o passo 1 para definir o título. 
(Utilize BS, conforme necessário.)

3. Após definir o título, selecione Done 
para fechar o ecrã de introdução de 
caracteres.

Number Set 0001 a 9999 Define o sufixo de número de 4 dígitos 
do nome do clip.

TC/Media >Update Media
Atualiza o ficheiro de gestão nos cartões de memória.

Item Definição do item secundário Descrição

Media(A) Execute / Cancel Atualiza o ficheiro de gestão no cartão 
de memória na ranhura A.
Execute: execute a função.

Media(B) Execute / Cancel Atualiza o ficheiro de gestão no cartão 
de memória na ranhura B.
Execute: execute a função.

TC/Media >Format Media
Inicializa cartões de memória.

Item Definição do item secundário Descrição

Media(A) Full Format / Quick Format / Cancel Formata o cartão de memória na ranhura 
A.

Media(B) Full Format / Quick Format / Cancel Formata o cartão de memória na ranhura 
B.



6. Apresentação de menu e definições87

Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

Monitoring >Output On/Off
Define as definições da saída de vídeo.

Item Definição do item secundário Descrição

SDI On / Off Liga/desliga a saída SDI.

HDMI On / Off Liga/desliga a saída HDMI.

Monitoring >Output Format
Define as definições do formato de saída.

Item Definição do item secundário Descrição

SDI Para mais informações sobre as definições, 
consulte “Formatos de saída e limitações” 
(página 112).

Define a resolução de saída SDI e HDMI.

HDMI

Monitoring >Output Display
Define as definições do sinal de saída.

Item Definição do item secundário Descrição

SDI On / Off Apresenta se as informações de menu e 
de estado são integradas no sinal de 
saída SDI.

HDMI On / Off Apresenta se as informações de menu e 
de estado são integradas no sinal de 
saída HDMI.

Monitoring >Display On/Off
Define as definições do item de apresentação.

Item Definição do item secundário Descrição

Network 
Status

On / Off Seleciona os itens a apresentar no visor.

File Transfer 
Status

On / Off

Rec/Play 
Status

On / Off

RAW Output 
Control 
Status

On / Off

Tally On / Off

Battery 
Remain

On / Off

Focus Mode On / Off

Focus 
Position

On / Off

Focus Area 
Indicator

On / Off

Focus Area 
Ind.(AF-S)

On / Off

Face/Eye 
Detection 
Frame

On / Off

Lens Info On / Off

Imager Scan 
Mode

On / Off

Rec Format On / Off

Frame Rate On / Off

Zoom 
Position

On / Off

UWP RF Level On / Off

SteadyShot On / Off

Menu Monitoring
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Monitoring >Display On/Off
Define as definições do item de apresentação.

Item Definição do item secundário Descrição

Base Look/
LUT

On / Off

SDI/HDMI 
Rec Control

On / Off

Gamma 
Display Assist

On / Off

Proxy Status On / Off

Base ISO/
Sensitivity

On / Off

Media Status On / Off

Video Signal 
Monitor

Off / Waveform / Vector / Histogram

Clip Name On / Off

White 
Balance

On / Off

Scene File On / Off

Focus 
Indicator

On / Off

Auto 
Exposure 
Mode

On / Off

Auto 
Exposure 
Level

On / Off

Timecode On / Off

ND Filter On / Off

Iris On / Off

ISO/Gain/EI On / Off

Shutter On / Off

Level Gauge On / Off

Audio Level 
Meter

On / Off

Video Level 
Warning

On / Off

Clip Number On / Off

Notice 
Message

On / Off

Monitoring >Marker
Define as definições de apresentação do marcador.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a apresentação de todos os 
marcadores.

Color White / Yellow / Cyan / Green / Magenta / 
Red / Blue

Seleciona a cor do sinal do marcador.

Center 
Marker

1 / 2 / 3 / 4 / Off Seleciona o marcador central.

Safety Zone On / Off Liga/desliga o marcador da zona de 
segurança.

Safety Area 80% / 90% / 92.5% / 95% Seleciona o tamanho do marcador da 
zona de segurança (como uma 
percentagem do tamanho de ecrã total).

Aspect 
Marker

Line / Mask / Off Seleciona o tipo do marcador de aspeto.

Aspect Mask 0 a 15 (12) Define o nível do sinal de vídeo fora do 
marcador.

Aspect Safety 
Zone

On / Off Liga/desliga o marcador da zona de 
segurança do aspeto.

Aspect Safety 
Area

80% / 90% / 92.5% / 95% Seleciona o tamanho do marcador da 
zona de segurança do aspeto (como uma 
percentagem do tamanho de ecrã total).

Aspect Select 1:1 / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 16:9 / 17:9 / 
1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1 / 2.39:1 / Custom

Define o modo ao apresentar o marcador 
de aspeto.

Custom 
Aspect Ratio

Insira um valor arbitrário (01.00:01.00) Define a relação de aspeto para um valor 
arbitrário.

[Nota]
Esta definição está ativada quando Aspect 
Select está definido para Custom.

Guide Frame On / Off Liga/desliga a apresentação da moldura 
guia.

100% Marker On / Off Liga/desliga o marcador de 100%.

User Box On / Off Liga/desliga a apresentação do marcador 
da caixa de utilizador.

User Box 
Width

3 a 479 (240) Define a largura do marcador da caixa de 
utilizador (distância do centro às 
extremidades esquerda e direita).

User Box 
Height

3 a 269 (135) Define a altura do marcador da caixa de 
utilizador (distância do centro às 
extremidades superior e inferior).
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Monitoring >Marker
Define as definições de apresentação do marcador.

Item Definição do item secundário Descrição

User Box H 
Position

–476 a +476 (0) Define a posição horizontal do centro do 
marcador da caixa de utilizador.

User Box V 
Position

–266 a +266 (0) Define a posição vertical do centro do 
marcador da caixa de utilizador.

Monitoring >VF Setting
Define as definições do visor.

Item Definição do item secundário Descrição

Brightness 1 a 15 (8) Ajusta a luminosidade da imagem no 
visor.

Color Mode Color / B&W Seleciona o modo de apresentação do 
visor no modo E-E/gravação.

Monitoring >Gamma Display Assist
Define as definições da assistência de visualização gama.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a função da assistência de 
visualização gama no modo Custom 
quando Target Display está definido para 
HDR(HLG).

Monitoring >Peaking
Define as definições de pico.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a função de pico.

Peaking Level High / Mid / Low Define o nível de sinal de pico de cor.

Color B&W / Red / Yellow / Blue Seleciona a cor do sinal de pico de cor.

Monitoring >Zebra
Define as definições do padrão de zebra.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting Off / Zebra1 / Zebra2 Seleciona o tipo de padrão de zebra (Off, 
Zebra 1, Zebra 2).

Zebra1 Level 0% a 109% (70%) Define o nível de apresentação Zebra 1.

Zebra1 
Aperture 
Level

2% a 20% (10%) Define o nível de abertura Zebra 1.

Zebra2 Level 0% a 109% (100%) Define o nível de apresentação Zebra 2.
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Menu Audio
Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).
Consulte “Diagramas de blocos” (página 127).

Audio >Audio Input
Define as definições de entrada de áudio.

Item Definição do item secundário Descrição

CH1 Input 
Select

INPUT1 / Internal MIC / Shoe CH1 Muda a fonte de entrada para gravação 
no canal 1.

CH2 Input 
Select

INPUT1 / INPUT2 / Internal MIC / Shoe CH2 Muda a fonte de entrada para gravação 
no canal 2.

CH3 Input 
Select

Off / INPUT1 / Internal MIC / Shoe CH1 Muda a fonte de entrada para gravação 
no canal 3.

CH4 Input 
Select

Off / INPUT1 / INPUT2 / Internal MIC / 
Shoe CH2

Muda a fonte de entrada para gravação 
no canal 4.

INPUT1 MIC 
Reference

–80dB / –70dB / –60dB / –50dB / –40dB / 
–30dB

Define o nível de gravação de referência 
para a entrada de microfone XLR a partir 
de INPUT1.

INPUT2 MIC 
Reference

–80dB / –70dB / –60dB / –50dB / –40dB / 
–30dB

Define o nível de gravação de referência 
para a entrada de microfone XLR a partir 
de INPUT2.

Line Input 
Reference

+4dB / 0dB / –3dB / EBUL Seleciona o nível de entrada de 
referência quando o interruptor INPUT1/
INPUT2 está definido para LINE.

Reference 
Level

–20dB / –18dB / –16dB / –12dB / EBUL Seleciona o nível de gravação do sinal de 
tom de referência 1 kHz.

CH1 Wind 
Filter

On / Off Ativa/desativa o filtro de redução do 
vento para gravação no canal 1.

CH2 Wind 
Filter

On / Off Ativa/desativa o filtro de redução do 
vento para gravação no canal 2.

CH3 Wind 
Filter

On / Off Ativa/desativa o filtro de redução do 
vento para gravação no canal 3.

CH4 Wind 
Filter

On / Off Ativa/desativa o filtro de redução do 
vento para gravação no canal 4.

CH3 Level 
Control

Auto / Manual Seleciona o ajuste automático do nível 
de entrada de áudio ou ajuste manual 
para gravação no canal 3.

[Nota]
Se CH3 Input Select e CH4 Input Select 
estiverem definidos para Internal MIC, CH4 é 
mudado para automático/manual em conjunto 
com esta definição.

Audio >Audio Input
Define as definições de entrada de áudio.

Item Definição do item secundário Descrição

CH4 Level 
Control

Auto / Manual Seleciona o ajuste automático do nível 
de entrada de áudio ou ajuste manual 
para gravação no canal 4.

[Nota]
Se CH3 Input Select e CH4 Input Select 
estiverem definidos para Internal MIC, CH4 é 
mudado para automático/manual em conjunto 
com a definição CH3 Level Control.

CH3 Input 
Level

0 a 99 (49) Define o nível de entrada para gravação 
no canal 3.

CH4 Input 
Level

0 a 99 (49) Define o nível de entrada para gravação 
no canal 4.

Audio Input 
Level

0 a 99 Define o nível de entrada do áudio.
Pode ser utilizado como o volume 
principal, de acordo com as definições de 
CH1 Level para CH4 Level.

Limiter Mode Off / –6dB / –9dB / –12dB / –15dB / –17dB Seleciona a característica do limitador 
para sinais de entrada grandes ao ajustar 
manualmente o nível de entrada do 
áudio.

CH1&2 AGC 
Mode

Mono / Stereo Define o modo de ajuste automático do 
nível para gravação do canal 1 e canal 2. 
Quando definido para Stereo, o AGC é 
associado entre canais.

CH3&4 AGC 
Mode

Mono / Stereo Define o modo de ajuste automático do 
nível para gravação do canal 3 e canal 4. 
Quando definido para Stereo, o AGC é 
associado entre canais.

AGC Spec –6dB / –9dB / –12dB / –15dB / –17dB Seleciona a característica AGC.

1kHz Tone on 
Color Bars

On / Off Liga/desliga o sinal do tom de referência 
1 kHz ao apresentar barras de cores.

[Nota]
Quando definido para On, o sinal do tom de 
referência 1 kHz para gravação no canal 3 e 
canal 4, mesmo que CH3 Input Select e CH4 
Input Select esteja definidos para Off.
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Audio >Audio Input
Define as definições de entrada de áudio.

Item Definição do item secundário Descrição

CH1 Level Entrada sem adaptador XLR
Audio Input Level / Side / Level+Side

Entrada com adaptador XLR (página 47)
Audio Input Level / Through

Define a combinação dos ajustes de nível 
da entrada de áudio ativada para 
gravação do canal 1.

[Nota]
“Side” refere-se ao seletor AUDIO LEVEL (CH1) 
na parte lateral da câmara de vídeo. Quando 
Level+Side é selecionado, o nível de gravação 
de áudio é determinado pela combinação das 
definições de Audio Input Level e do seletor 
(página 127).

CH2 Level Entrada sem adaptador XLR
Audio Input Level / Side / Level+Side

Entrada com adaptador XLR (página 47)
Audio Input Level / Through

Define a combinação dos ajustes de nível 
da entrada de áudio ativada para 
gravação do canal 2.

[Nota]
“Side” refere-se ao seletor AUDIO LEVEL (CH2) 
na parte lateral da câmara de vídeo. Quando 
Level+Side é selecionado, o nível de gravação 
de áudio é determinado pela combinação das 
definições de Audio Input Level e do seletor 
(página 127).

CH3 Level Entrada sem adaptador XLR
Audio Input Level / CH3 Input Level / 
Level+CH3 Input Level

Entrada com adaptador XLR (página 47)
Audio Input Level / Through

Define a combinação dos ajustes de nível 
da entrada de áudio ativada para 
gravação do canal 3.

CH4 Level Entrada sem adaptador XLR
Audio Input Level / CH4 Input Level / 
Level+CH4 Input Level

Entrada com adaptador XLR (página 47)
Audio Input Level / Through

Define a combinação dos ajustes de nível 
da entrada de áudio ativada para 
gravação do canal 4.

Audio >Audio Output
Define as definições de saída de áudio.

Item Definição do item secundário Descrição

Monitor CH CH1/CH2 / CH3/CH4 / MIX ALL / CH1 / 
CH2 / CH3 / CH4

Seleciona a saída do canal de áudio para 
a entrada de auscultadores e altifalante 
integrado.

[Nota]
Se o áudio para vários canais estiver definido 
para saída simultânea, o nível de saída para 
cada canal é reduzido para saída para impedir 
recortes.

Volume 0 a 50 Ajusta a saída do nível de áudio do 
monitor para a entrada de auscultadores 
e altifalante integrado.

Headphone 
Out

Mono / Stereo Seleciona se a saída da entrada de 
auscultadores for monaural (Mono) ou 
estéreo (Stereo).

Alarm Level 0 a 7 (4) Ajusta o volume do alarme.

HDMI Output 
CH

CH1/CH2 / CH3/CH4 Define a combinação de canais de áudio 
na saída HDMI.
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Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

Thumbnail

Item Definição do item secundário Descrição

Display Clip 
Properties

Apresenta o ecrã de propriedades do 
clip.

Thumbnail >Set Clip Flag
Define as definições de indicador de clip.

Item Definição do item secundário Descrição

Add OK Adiciona um indicador OK.

Add NG Adiciona um indicador NG.

Add KEEP Adiciona um indicador Keep.

Delete Clip 
Flag

Elimina todos os indicadores.

Thumbnail >Lock/Unlock Clip
Define as definições de proteção dos clips.

Item Definição do item secundário Descrição

Select Clip Seleciona e bloqueia/desbloqueia um 
clip.

Lock All Clips Bloqueia todos os clips.

Unlock All 
Clips

Desbloqueia todos os clips.

Thumbnail >Delete Clip
Elimina clips.

Item Definição do item secundário Descrição

Select Clip Elimina o clip selecionado.

All Clips Elimina todos os clips.

Thumbnail >Transfer Clip
Transfere clips.

[Nota]
Transfer Clip não pode ser configurado quando Access Authentication >Password no menu Network não está 
definido.

Item Definição do item secundário Descrição

Select Clip Transfere os clips selecionados.

All Clips Transfere todos os clips.

[Nota]
Podem ser transferidos até 200 clips.

Thumbnail >Transfer Clip (Proxy)
Transfere os clips proxy.

[Nota]
Transfer Clip (Proxy) não pode ser configurado quando Access Authentication >Password no menu Network não 
está definido.

Item Definição do item secundário Descrição

Select Clip Transfere clips proxy correspondentes 
para os clips selecionados.

All Clips Transfere clips proxy correspondentes 
para todos os clips.

[Nota]
Podem ser transferidos até 200 clips.

Thumbnail >Filter Clips
Define definições dos clips a apresentar.

Item Definição do item secundário Descrição

OK Apresenta apenas clips com um indicador 
OK.

NG Apresenta apenas clips com um indicador 
NG.

KEEP Apresenta apenas clips com um 
indicador Keep.

None Apresenta apenas clips sem um 
indicador.

All Apresenta todos os clips, 
independentemente de terem ou não 
indicadores.

Thumbnail >Customize View
Muda a vista do ecrã de miniaturas.

Item Definição do item secundário Descrição

Thumbnail 
Caption

Date Time / Time Code / Duration / 
Sequential Number

Muda as informações apresentadas 
abaixo das miniaturas.

Menu Thumbnail
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Menu Technical
Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

Technical >Color Bars
Define as definições das barras de cor.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga as barras de cor.

Type ARIB / 100% / 75% / SMPTE Seleciona o tipo de barra de cor.

Technical >ND Dial
Define as definições relacionadas com as operações do seletor ND VARIABLE.

Item Definição do item secundário Descrição

CLEAR with 
Dial

On / Off Define se ativa a comutação do estado 
ND (CLEAR  On) através da operação 
do seletor ND VARIABLE.

Technical >Tally
Define as definições da luz de gravação/indicadora.

Item Definição do item secundário Descrição

Front On / Off Acende/apaga a luz de gravação/
indicadora (dianteira).

Rear On / Off Acende/apaga a luz de gravação/
indicadora (traseira).

Technical >HOLD Switch Setting
Define as definições do interruptor de suspensão.

Item Definição do item secundário Descrição

with Rec 
Button

On / Off Define se bloqueia o funcionamento do 
botão START/STOP gravação.

with Hand 
Grip Remote

On / Off Define se bloqueia o funcionamento do 
controlo remoto de punho.

Technical >Touch Operation
Define as definições relacionadas com as operações táteis.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a operação tátil.

Technical >Rec Review
Define as definições de revisão da gravação.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting 3sec / 10sec / Clip Seleciona a duração para reprodução dos 
clips gravados para revisão da gravação.

Technical >Zoom
Define as definições do zoom.

Item Definição do item secundário Descrição

Zoom Type Optical Zoom Only / On(Clear Image 
Zoom)

Define o tipo de zoom.
Optical Zoom Only: 

o zoom ótico é ajustado através do 
funcionamento da objetiva.

On(Clear Image Zoom): 
zoom eletrónico com pouca ou 
nenhuma deterioração na qualidade 
de imagem.

Technical >Handle Zoom
Define as definições do zoom da pega.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting Off / Low / High / Variable Define a velocidade da zoom da pega.

High 1 a 8 (8) Define a velocidade do zoom da alavanca 
de zoom da pega quando a velocidade 
alta do zoom da pega é selecionada.

Low 1 a 8 (3) Define a velocidade do zoom da alavanca 
de zoom da pega quando a velocidade 
baixa do zoom da pega é selecionada.

[Nota]
Poderá ocorrer um zoom irregular quando a 
velocidade de zoom está definida para um 
valor baixo.

Technical >Menu Settings
Define as definições relacionadas com o menu.

Item Definição do item secundário Descrição

User Menu 
Only

On / Off Define se apresenta apenas o menu User 
(On) ou apresenta a lista de menus (Off) 
quando a câmara de vídeo apresenta o 
menu.

User Menu 
with Lock

On / Off Define se bloqueia a apresentação do 
menu, mostrando apenas o menu User.

[Nota]
Na operação normal de apresentação do 
menu, este item não é apresentado. Para mais 
informações sobre a operação de apresentação 
do menu, consulte a página 68.
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Technical >Fan Control
Define as definições do modo de controlo.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting Auto / Minimum / Off in Rec Define o modo de controlo da ventoinha 
da câmara de vídeo.

[Nota]
Mesmo quando Off in Rec é selecionado, a 
ventoinha vai funcionar se a temperatura 
interna da câmara de vídeo aumentar acima de 
um determinado valor.

Technical >Lens
Define as definições relacionadas com as objetivas.

Item Definição do item secundário Descrição

Zoom Ring 
Direction

Left(W)/Right(T) / Right(W)/Left(T) Define a direção de funcionamento do 
anel de zoom.

[Nota]
Ativado apenas ao utilizar uma objetiva com 
encaixe E compatível com alteração da direção 
do anel de zoom.

Shading 
Compensation

Auto / Off Liga/desliga a compensação automática 
de sombreamento.

Chroma 
Aberration 
Comp.

Auto / Off Liga/desliga a compensação automática 
da aberração cromática.

Distortion 
Comp.

Auto / Off Liga/desliga a compensação automática 
da distorção.

Distance 
Display

Meter / Feet Define as unidades de apresentação para 
informações sobre a objetiva e a posição 
de focagem.

Zoom 
Position 
Display

Focal Length / Number / Bar Define o formato de apresentação para a 
posição de zoom.

Technical >Video Light Set
Define o método de iluminação da luz de vídeo. Disponível apenas ao utilizar HVL-LBPC (opção).

Item Definição do item secundário Descrição

Video Light 
Set

Power Link / Rec Link / Rec Link + Stby Define o método de controlo da 
iluminação para a luz de vídeo instalada 
na sapata multi-interface.
Power Link: 

apaga/acende a luz de vídeo quando 
a câmara de vídeo é ligada/
desligada.

Rec Link: 
apaga/acende a luz de vídeo quando 
a câmara de vídeo inicia/para a 
gravação.

Rec Link + Stby: 
acende/coloca em espera a luz de 
vídeo quando a câmara de vídeo 
inicia/para a gravação.

Technical >APR
Executa APR.

Item Definição do item secundário Descrição

APR Execute / Cancel Executa APR (Automatic Pixel 
Restoration) para ajuste automático do 
sensor de imagem.
Execute: execute a função.

[Nota]
Instale sempre a tampa da objetiva antes de 
executar APR.

Technical >Camera Battery Alarm
Define as definições do alarme de baixa tensão da bateria.

Item Definição do item secundário Descrição

Low Battery 5% / 10% / 15% / … / 45% / 50% Define o nível de carga da bateria 
restante para apresentar um alarme de 
baixa tensão da bateria (Incrementos de 
5%).

Battery 
Empty

3% a 7% Define o nível de carga da bateria 
restante para apresentar um alarme de 
bateria esgotada.
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Technical >Camera DC IN Alarm
Define as definições do alarme de tensão de entrada.

Item Definição do item secundário Descrição

DC Low 
Voltage1

16.0 V a 19.0 V (16.5 V) Define a tensão a apresentar um alarme 
de tensão de entrada baixa DC IN.

DC Low 
Voltage2

15.5 V para 18.5 V Define a tensão a apresentar um alarme 
de tensão de entrada insuficiente DC IN.
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Menu Network
Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

Network >Access Authentication
Define as definições relacionadas com a autenticação.

Item Definição do item secundário Descrição

User Name Define o nome do utilizador para 
autenticação de acesso.

Password Define a palavra-passe do utilizador para 
autenticação de acesso.

Network >Wireless LAN
Define as definições relacionadas com as ligações da LAN sem fios.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting Access Point Mode / Station Mode / Off Seleciona o modo de funcionamento da 
ligação da LAN sem fios.

WPS Execute / Cancel Estabelece uma ligação através de WPS 
(Wi-Fi Protected Setup).
Execute: execute a função.

NFC Execute / Cancel Estabelece uma ligação através de NFC 
(Near Field Communication).
Execute: execute a função.

MAC Address Apresenta um endereço MAC da interface 
LAN sem fios da câmara de vídeo.

Network >AP Mode Settings
Define as definições relacionadas com as ligações do modo de ponto de acesso.

Item Definição do item secundário Descrição

Channel Auto(5GHz) / Auto / CH1 / CH2 /  
CH3 / CH4 / CH5 / CH6 / CH7 / CH8 / CH9 / 
CH10 / CH11

Define o canal da LAN sem fios.
Auto(5GHz) só está disponível em 
ILME-FX6V/VK.

Camera SSID 
& Password

Apresenta o SSID e palavra-passe da 
câmara de vídeo.

Regenerate 
Password

Execute / Cancel Cria uma palavra-passe nova.
Execute: execute a função.

IP Address Apresenta o endereço IP da câmara de 
vídeo no modo de ponto de acesso.

Subnet Mask Apresenta a máscara de sub-rede da 
câmara de vídeo no modo de ponto de 
acesso.

Network >ST Mode Settings
Define as definições relacionadas com as ligações do modo de estação.

Item Definição do item secundário Descrição

Camera 
Remote 
Control

Enable / Disable Define se ativa o controlo remoto a partir 
de um dispositivo ligado à câmara de 
vídeo através da LAN sem fios no modo 
de estação.

Connected 
Network

Apresenta a rede LAN sem fios ligada 
(ponto de acesso).

SSID Apresenta o SSID para o ponto de acesso 
a ligar.

Security Apresenta o tipo de segurança para o 
ponto de acesso a ligar.

Password Apresenta a palavra-passe para o ponto 
de acesso a ligar.
Quando Security está definido para WEP 

ou WPA: ******* 
Quando Security está definido para 

None: (vazio)

DHCP Apresenta se DHCP está ligado/
desligado.

IP Address Apresenta o endereço IP da câmara de 
vídeo, quando DHCP está definido para 
Off.

Subnet Mask Apresenta a máscara de sub-rede da 
câmara de vídeo quando DHCP está 
definido para Off.

Gateway Apresenta o gateway predefinido da 
câmara de vídeo quando DHCP está 
definido para Off.

DNS Auto Apresenta se a aquisição de DNS está 
ligada/desligada.

Primary DNS Server Apresenta o servidor DNS principal da 
câmara de vídeo quando DNS Auto está 
definido para Off.

Secondary DNS Server Apresenta o servidor DNS secundário da 
câmara de vídeo quando DNS Auto está 
definido para Off.
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Network >ST Mode Settings
Define as definições relacionadas com as ligações do modo de estação.

Item Definição do item secundário Descrição

Scan 
Networks

Deteta redes LAN sem fios (pontos de 
acesso) e apresenta uma lista.
Selecione um destino a partir da lista a 
ligar.

SSID Apresenta o SSID para o ponto de acesso 
a ligar.

Security Apresenta o tipo de segurança para o 
ponto de acesso a ligar.

Password Insira a palavra-passe para o ponto de 
acesso a ligar.

DHCP 
On / Off

Liga/desliga DHCP.

IP Address Insira o endereço IP da câmara de vídeo, 
quando DHCP está definido para Off.

Subnet Mask Insira a máscara de sub-rede da câmara 
de vídeo quando DHCP está definido 
para Off.

Gateway Insira o gateway predefinido da câmara 
de vídeo quando DHCP está definido 
para Off.

DNS Auto 
On / Off

Liga/desliga a aquisição de DNS.

Primary DNS Server Insira o servidor DNS principal da câmara 
de vídeo quando DNS Auto está definido 
para Off.

Secondary DNS Server Insira o servidor DNS secundário da 
câmara de vídeo quando DNS Auto está 
definido para Off.

Network >ST Mode Settings
Define as definições relacionadas com as ligações do modo de estação.

Item Definição do item secundário Descrição

Manual 
Register

Regista as definições para ligação 
manual a um ponto de acesso.

SSID Insira o SSID para o ponto de acesso a 
ligar.

Security 
None / WEP / WPA

Defina o tipo de segurança para o ponto 
de acesso a ligar. Selecione WPA se o 
tipo de segurança do ponto de acesso de 
destino for WPA ou WPA2.

Password Insira a palavra-passe para o ponto de 
acesso a ligar.

DHCP 
On / Off

Liga/desliga DHCP.

IP Address Insira o endereço IP da câmara de vídeo, 
quando DHCP está definido para Off.

Subnet Mask Insira a máscara de sub-rede da câmara 
de vídeo quando DHCP está definido 
para Off.

Gateway Insira o gateway predefinido da câmara 
de vídeo quando DHCP está definido 
para Off.

DNS Auto 
On / Off

Liga/desliga a aquisição de DNS.

Primary DNS Server Insira o servidor DNS principal quando 
DNS Auto está definido para Off.

Secondary DNS Server Insira o servidor DNS secundário quando 
DNS Auto está definido para Off.
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Network >Wired LAN
Define as definições relacionadas com as ligações da LAN por cabo.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a função da LAN por cabo.

Camera 
Remote 
Control

Enable / Disable Define se ativa o controlo remoto a partir 
de um dispositivo ligado à câmara de 
vídeo através da LAN por cabo.

Detail 
Settings

Configura as propriedades da ligação da 
LAN por cabo.

DHCP 
On / Off

Liga/desliga DHCP.

IP Address Insira o endereço IP da câmara de vídeo, 
quando DHCP está definido para Off.

Subnet Mask Insira a máscara de sub-rede da câmara 
de vídeo quando DHCP está definido 
para Off.

Gateway Insira o gateway predefinido da câmara 
de vídeo quando DHCP está definido 
para Off.

DNS Auto 
On / Off

Liga/desliga a aquisição de DNS.

Primary DNS Server Insira o servidor DNS principal quando 
DNS Auto está definido para Off.

Secondary DNS Server Insira o servidor DNS secundário quando 
DNS Auto está definido para Off.

Network >Modem
Define as definições relacionadas com partilha de ligação USB.

Item Definição do item secundário Descrição

Setting On / Off Liga/desliga a ligação do smartphone.

Camera 
Remote 
Control

Enable / Disable Define se permite a ligação para acesso a 
partir de Content Browser Mobile através 
de um smartphone.

Device Name Apresenta o nome do dispositivo do 
smartphone.

IP Address Apresenta o endereço IP do smartphone.

Subnet Mask Apresenta a máscara de sub-rede do 
smartphone.

Network >File Transfer
Define as definições relacionadas com as transferências de ficheiros.

Item Definição do item secundário Descrição

Auto Upload 
(Proxy)

On / Off Liga/desliga a transferência automática 
do ficheiro proxy.

Default 
Upload 
Server

Seleciona o servidor de carregamento 
para ficheiros. O servidor selecionado 
aqui torna-se o destino automático de 
carregamento para ficheiros proxy e o 
destino de carregamento para ficheiros a 
partir do ecrã de miniaturas.
Apresenta o nome de apresentação 
configurado em Server Settings 1 a 3.

Clear 
Completed 
Jobs

Execute / Cancel Apaga as tarefas de transferências 
concluídas da lista.
Execute: execute a função.

Clear All Jobs Execute / Cancel Apaga todas as tarefas de transferências 
da lista.
Execute: execute a função.

View Job List Apresenta a lista de tarefas de 
transferência.
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Network >File Transfer
Define as definições relacionadas com as transferências de ficheiros.

Item Definição do item secundário Descrição

Server 
Settings1

Display Name Define o nome de apresentação 
mostrado no menu de configuração do 
destino da transferência.

Service 
FTP

Apresenta o tipo de servidor.

Host Name Define o nome do anfitrião do servidor 
de destino da transferência.

Port (1 a 65535 (21)) Define o nome da porta do servidor de 
destino da transferência.

User Name Define o nome de utilizador para 
autenticação da ligação do servidor de 
destino da transferência.

Password Define a palavra-passe de autenticação 
da ligação do servidor de destino da 
transferência.

Passive Mode 
On / Off

Ativa/desativa o modo PASV.

Destination Directory Insira o nome do diretório de destino da 
transferência.

Using Secure Protocol 
On / Off

Define se utiliza (On) ou não (Off) 
transferência FTP segura (FTPS Explicit 
Mode: FTPES).

Root Certificate 
Load / Clear / None

Carrega um certificado de raiz para 
transferência FTP segura e apaga as 
definições.

Root Certificate Status 
Loaded / No Certificate

Apresenta o estado de carregamento do 
certificado de raiz para transferência FTP 
segura.

Reset 
Execute / Cancel

Repõe as definições de Server Settings 
para as predefinições.
Execute: execute a função.

Server 
Settings2

Igual a Server Settings1.

Server 
Settings3

Igual a Server Settings1.

Network >Network Reset
Repõe as definições de rede.

Item Definição do item secundário Descrição

Reset Execute / Cancel Repõe as definições de rede.
Execute: execute a função.
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Esta secção descreve a função e as definições de cada item de menu.
As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 18dB).

Maintenance >Language
Define o idioma de apresentação.

Item Definição do item secundário Descrição

Select Define o idioma de apresentação.
SET: defina o idioma.

Maintenance >Clock Set
Define as definições do relógio interno.

Item Definição do item secundário Descrição

Time Zone UTC – 12:00 a UTC + 14:00 Define a diferença horária de UTC em 
unidades de 30 minutos.

Date Mode YYMMDD / MMDDYY / DDMMYY Seleciona o formato de apresentação 
para datas.
YYMMDD: ano, mês, dia
MMDDYY: mês, dia, ano
DDMMYY: dia, mês, ano

12H/24H 12H / 24H Seleciona o formato de apresentação do 
relógio.
12H: modo de 12 horas
24H: modo de 24 horas

Date Define a data atual.
SET: defina o valor.

Time Define a hora atual.
SET: defina o valor.

Maintenance >All Reset
Repõe as definições para as predefinições.

Item Definição do item secundário Descrição

Reset Execute / Cancel Repõe toda as definições para as 
predefinições.
Execute: execute a função.

[Nota]
O ficheiro LUT 3D importado através de 
Base Look >Import (página 83) no menu 
Paint/Look é eliminado. Para eliminar todos 
os ficheiros LUT 3D importados através de 
Base Look >Delete All no menu Paint/Look 
(página 83).

Reset without 
Network

Execute / Cancel Repõe as definições do menu, exceto as 
definições do menu Network, para o 
estado predefinido.

Maintenance >Hours Meter
Apresenta o tempo de funcionamento acumulado.

Item Definição do item secundário Descrição

Hours 
(System)

Apresenta as horas acumuladas de 
utilização (não podem ser repostas).

Hours (Reset) Apresenta as horas acumuladas de 
utilização (podem ser repostas).

Reset Execute / Cancel Repõe apresentação de Hours (Reset) 
para 0.
Execute: execute a função.

Maintenance >Version
Apresenta as informações de versão.

Item Definição do item secundário Descrição

Version 
Number

Vx.xx Apresenta a versão de software da 
câmara de vídeo.

Version Up Execute / Cancel Atualiza a câmara de vídeo.*

Execute: execute a função.
* Esta função atualiza o software da câmara 

de vídeo.

Lens Version 
Number

Vxx Apresenta o número da versão de 
software de uma objetiva com encaixe E.

Menu Maintenance
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Definições do menu Shooting e valores predefinidos

Definições de ISO/Ganho e valores predefinidos

O intervalo das definições de ISO/Gain (página 72) e valores predefinidos variam consoante as definições de Mode, Target Display, Base Look >Select e Base Sensitivity. As opções disponíveis 
estão destacadas a cinzento.

Quando Mode está definido para ISO

Target Display SDR(BT.709) HDR(HLG) SDR(BT.709) e HDR(HLG) comum

Base Look >Select S-Cinetone / Standard / ITU709 / Still HLG Live / HLG Natural User1 a User16

Base Sensitivity Low High Low High Low High

ISO 320 ISO/Gain<L> predefinição

ISO 400

ISO 500

ISO 640 ISO/Gain<M> predefinição

ISO 800 ISO/Gain<L> predefinição ISO/Gain<L> predefinição

ISO 1000

ISO 1250 ISO/Gain<H> predefinição

ISO 1600 ISO/Gain<M> predefinição ISO/Gain<M> predefinição

ISO 2000

ISO 2500

ISO 3200 ISO/Gain<H> predefinição ISO/Gain<H> predefinição

ISO 4000

ISO 5000 ISO/Gain<L> predefinição

ISO 6400

ISO 8000

ISO 10000 ISO/Gain<M> predefinição

ISO 12800 ISO/Gain<L> predefinição ISO/Gain<L> predefinição

ISO 16000

ISO 20000 ISO/Gain<H> predefinição

ISO 25600 ISO/Gain<M> predefinição ISO/Gain<M> predefinição

ISO 32000

ISO 40000

ISO 51200 ISO/Gain<H> predefinição ISO/Gain<H> predefinição

ISO 64000

ISO 80000

ISO 102400

ISO 128000

ISO 160000

ISO 204800

ISO 256000

ISO 320000

ISO 409600
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Quando Mode está definido para dB

Intervalo das definições

–3dB

–2dB

–1dB

0dB ISO/Gain<L> predefinição

1dB

2dB

3dB

4dB

5dB

6dB ISO/Gain<M> predefinição

7dB

8dB

9dB

10dB

11dB

12dB ISO/Gain<H> predefinição

13dB

14dB

15dB

16dB

17dB

18dB

19dB

20dB

21dB

22dB

23dB

24dB

25dB

26dB

27dB

28dB

29dB

30dB
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Definições de AGC Limit e valores predefinidos

O intervalo das definições de AGC Limit (página 73) e valores predefinidos variam consoante as definições de Mode, Target Display, Base Look >Select e Base Sensitivity. As opções disponíveis 
estão destacadas a cinzento.

Quando Mode está definido para ISO

Target Display SDR(BT.709) HDR(HLG) HDR(HLG) SDR(BT.709) e HDR(HLG) comum

Base Look >Select S-Cinetone / Standard / ITU709 / Still HLG Live HLG Natural User1 a User16

Base Sensitivity Low High Low High Low High Low High

ISO 400

ISO 500

ISO 640

ISO 800

ISO 1000

ISO 1250

ISO 1600

ISO 2000 Predefinição

ISO 2500

ISO 3200

ISO 4000

ISO 5000 Predefinição Predefinição Predefinição

ISO 6400

ISO 8000

ISO 10000

ISO 12800

ISO 16000

ISO 20000

ISO 25600

ISO 32000 Predefinição

ISO 40000

ISO 51200

ISO 64000

ISO 80000 Predefinição Predefinição Predefinição

ISO 102400

ISO 128000

ISO 160000

ISO 204800

ISO 256000

ISO 320000

ISO 409600



6. Apresentação de menu e definições: Definições do menu Shooting e valores predefinidos104

Quando Mode está definido para dB

Intervalo das definições

3dB

6dB

9dB

12dB

15dB Predefinição

18dB

21dB

24dB

27dB

30dB
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Definições da qualidade de imagem guardadas para cada modo de filmagem
O estado atual dos itens de configuração relacionados com a qualidade de imagem é guardado para cada um dos modos de filmagem seguintes (página 24). Quando altera o modo de filmagem, 
as definições correspondentes que são guardadas são aplicadas ao modo de filmagem pretendido.
ˎˎ Modo Custom SDR(BT.709)
ˎˎ Modo Custom HDR(HLG)
ˎˎ Modo Cine EI

Os itens de configuração relacionados com a qualidade de imagem que são guardados para cada modo de filmagem são mostrados abaixo.
Sim: o item é guardado.
Não: o item não é guardado.

Item de configuração Modo de filmagem

Modo Custom Modo Cine EI

SDR(BT.709) HDR(HLG)

Menu Shooting ISO/Gain/EI ISO/Gain Sim1) Não

Exposure Index Não Sim

Base Sensitivity Sim Não

Base ISO Não Sim

White Preset White Sim Sim

Além dos mencionados acima Sim

White Setting Sim

Offset White Sim Não

LUT On/Off Não Sim

Noise Suppression Setting(Custom) Sim Sim Não

Level(Custom) Sim Sim Não

Setting(Cine EI) Não Sim

Level(Cine EI) Não Sim

Menu Paint/Look Base Look Select Sim Sim Sim

Input2) Sim

Output2) Sim

AE Level Offset2) Sim

Black Sim Sim Não

Knee Auto Knee Sim Não Não

Além dos mencionados acima Sim Sim Não

Detail Sim Sim Não

Matrix Sim Sim Não

Multi Matrix Sim Sim Não

1) As definições de sensibilidade ISO separadas são guardadas para os modos Custom SDR(BT.709) e HDR(HLG).
2) As definições são guardadas para cada Aspeto base e não dependem do modo de filmagem.
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Dados de configuração

Pode guardar as definições do menu completo 
para um cartão de memória inserido na 
ranhura para cartões CFexpress Type A/SD (B). 
Isto permite-lhe aceder rapidamente a um 
conjunto adequado de definições de menu 
para a situação atual.
Os dados de configuração são guardados nas 
categorias seguintes.

Ficheiros de utilizador
Os ficheiros de utilizador guardam os itens 
de definição e os dados do menu User 
personalizável.
Pode guardar até 64 ficheiros num cartão de 
memória.
Ao carregar este ficheiro para a memória 
da câmara de vídeo, pode personalizar a 
configuração do menu User.

Ficheiros ALL (todas as definições)
Os ficheiros ALL guardam os dados de 
configuração de todos os menus. Pode 
guardar até 64 ficheiros num cartão de 
memória.

[Nota]
Os dados específicos do dispositivo (sombreamento, 
níveis de saída e outros dados que exigem o ajuste para 
o dispositivo específico) não são guardados.

Guardar um ficheiro de utilizador/
ficheiro ALL

1 Insira um cartão de memória numa 
ranhura para cartões CFexpress Type /SD 
(B) (página 6).
ˎˎ Para cartões CFexpress, a etiqueta fica 
do lado esquerdo.
ˎˎ Para cartões SD, a etiqueta fica do lado 
direito com o canto chanfrado virado 
para baixo.

2 Para um ficheiro de utilizador, selecione 
User File >Save Media(B) (página 82) 
>Execute no menu Project do menu 
completo.
Para um ficheiro ALL, selecione All File 
>Save Media(B) (página 82) >Execute 
no menu Project do menu completo.
Aparece um ecrã de destino para guardar 
um ficheiro.

3 Selecione uma fila “No File” no ecrã de 
destino para guardar.
Selecionar um fila com uma entrada de 
File ID vai substituir o ficheiro selecionado.
A File ID é gerada automaticamente, mas 
pode modificá-la.

4 Selecione Execute no ecrã de confirmação.

Carregar um ficheiro de utilizador/
ficheiro ALL

1 Insira um cartão de memória no qual um 
ficheiro está guardado na ranhura para 
cartões CFexpress Type /SD (B) 
(página 6).
ˎˎ Para cartões CFexpress, a etiqueta fica 
do lado esquerdo.
ˎˎ Para cartões SD, a etiqueta fica do lado 
direito com o canto chanfrado virado 
para baixo.

2 Para um ficheiro de utilizador, selecione 
User File >Load Media(B) (página 82) 
>Execute no menu Project do menu 
completo.
Para um ficheiro ALL, selecione All File 
>Load Media(B) (página 82) >Execute 
no menu Project do menu completo.
Aparece um ecrã da lista de ficheiros.

3 Selecione um ficheiro para carregar.
Aparece um ecrã de confirmação.

4 Selecione Execute.

[Notas]
ˎˎ O aparelho vai reiniciar automaticamente após 

carregar dados de configuração.
ˎˎ Quando All File >Load Network Data no menu Project 

do menu completo está definido para Off, todas as 
definições no ficheiro ALL são carregadas, exceto as 
definições do menu Network.

Alterar a File ID

1 Para um ficheiro de utilizador, selecione 
User File >File ID (página 82) no menu 
Project do menu completo.
Para um ficheiro ALL, selecione All File 
>File ID (página 82) no menu Project do 
menu completo.
Aparece um ecrã para editar a File ID.

2 Selecione um carácter através do multi-
seletor (página 7) ou o seletor 
multifunções (página 5), de seguida, 
prima o botão de aplicar do multi-seletor 
ou o seletor multifunções.

3 Repita o passo 2, conforme necessário.

4 Quando terminar a introdução de 
caracteres, selecione Done.

Guardar e carregar dados de configuração
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Ligar monitores externos e dispositivos de gravação
Para apresentar/reproduzir imagens gravadas 
num monitor externo, selecione o sinal de 
saída da câmara de vídeo e utilize um cabo 
adequado para o monitor a ligar.
Pode também ligar dispositivos de gravação, 
tais como um gravador de vídeo e gravar o 
sinal de saída da câmara de vídeo.
Pode apresentar as mesmas informações 
visíveis no visor, tais como informações de 
estado e menus, num monitor externo. Defina 
Info. Disp. (página 14) no ecrã Monitoring 
Status ou Output Display (página 87) no 
menu Monitoring do menu completo para On 
de acordo com o sinal a emitir para o monitor.

Conector SDI OUT (Tipo BNC)

Ative/desative a definição de saída e o 
formato de saída no menu Monitoring 
(página 87).
Utilize um cabo coaxial de 75 Ω 
comercialmente disponível para a ligação.

[Nota]
Certifique-se de que a ligação entre a câmara de vídeo 
e o dispositivo externo está ligada à terra antes de ligar 
os dispositivos.

(É aconselhável que a câmara de vídeo e o 
dispositivo externo sejam ligados após ligar o 
cabo coaxial de 75 Ω.)
Se o dispositivo externo tiver de ser ligado à 
câmara de vídeo enquanto a câmara de vídeo 
está ligada, ligue primeiro o cabo coaxial de 
75 Ω ao dispositivo externo e, de seguida, 
ligue à câmara de vídeo.

Iniciar a gravação na câmara de vídeo e 
no dispositivo externo simultaneamente

Com a saída de sinal SDI ativada, defina SDI/
HDMI Rec Control (página 79) >Setting no 
menu Project do menu completo para SDI/
HDMI Remote I/F ou Parallel Rec para ativar 
a saída de um sinal de acionamento REC 
para o dispositivo externo ligado ao conector 
SDI OUT. Isto vai sincronizar a gravação no 
dispositivo externo com a câmara de vídeo.

[Notas]
ˎˎ Se um dispositivo externo ligado não suportar um 

sinal de acionamento REC, o dispositivo não pode ser 
utilizado.
ˎˎ Apenas o sinal de acionamento REC é emitido 

quando não está um suporte inserido.

Conector HDMI OUT (Conector 
Type A)

Ative/desative a definição de saída e o 
formato de saída no menu Monitoring 
(página 87) do menu completo.

Iniciar a gravação na câmara de vídeo e 
no dispositivo externo simultaneamente

Com a saída de sinal HDMI ativada, defina 
HDMI TC Out >Setting (página 85) no menu 
TC/Media do menu completo para On e defina 
SDI/HDMI Rec Control >Setting (página 79) 
no menu Project para SDI/HDMI Remote I/F 
ou para Parallel Rec para ativar a saída de um 
sinal de acionamento REC para o dispositivo 
externo ligado ao conector HDMI OUT. Isto vai 
sincronizar a gravação no dispositivo externo 
com a câmara de vídeo.
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Sincronizar códigos de hora
Pode sincronizar o código de hora do aparelho 
com outros dispositivos.

Bloquear o código de hora para 
outros dispositivos

Defina o aparelho que fornece o código de 
hora para um modo no qual a saída de código 
de hora continua a funcionar (tal como Free 
Run ou Clock).

1 Defina Timecode (página 85) no menu 
TC/Media do menu completo da seguinte 
forma.
Mode: Preset
Run: Free Run

2 Prima o botão atribuível (página 48) 
atribuído com a função DURATION/
TC/U-BIT para apresentar o código de 
hora no ecrã.

3 Certifique-se de que o interruptor de 
seleção TC IN/OUT (página 4) está 
definido para a posição IN, de seguida, 
forneça um código de hora de referência 
para sincronizar a frequência do sistema 
da câmara de vídeo com o conector TC IN/
TC OUT.

O gerador do código de hora da câmara 
bloqueia com o código de hora de referência e 
aparece “EXT-LK” no ecrã.
Ao fim de cerca de dez segundos após o 
bloqueio do código de hora, o estado de 
bloqueio externo é mantido mesmo que a 
fonte do código de hora de referência externo 
seja desligada.

[Notas]
ˎˎ Ao utilizar com bloqueio externo, o código de hora 

bloqueia instantaneamente com o código de hora 
externo e o valor do código de hora externo aparece 
na área de apresentação de dados. No entanto, não 
inicie imediatamente a gravação. Aguarde alguns 
segundos até o gerador do código de hora estabilizar 
antes da gravação.
ˎˎ Se a frequência do código de hora de referência 

e a frequência do fotograma na câmara de vídeo 
não forem a mesma, o bloqueio não é obtido e a 
câmara de vídeo não vai funcionar corretamente. Se 
isto ocorrer, o código de hora não vai bloquear com 
sucesso com o código de hora externo.
ˎˎ O código de hora poderá mudar um fotograma por 

hora em relação ao código de hora de referência.

Libertar o bloqueio externo

Altere a definição Timecode no menu TC/
Media do menu completo ou desligue a 
câmara de vídeo.
A sincronização externa também é libertada 
se a frequência do sistema for alterada e 
quando começa a gravar num modo de 
gravação especial (Câmara lenta e movimento 
rápido e Interval Rec).

Sincronizar o código de hora de 
outro dispositivo com o código de 
hora da câmara de vídeo

Defina o aparelho que fornece o código de 
hora para um modo no qual a saída de código 
de hora continua a funcionar (tal como Free 
Run ou Clock).

1 Defina o código da câmara de vídeo 
através Timecode (página 85) no menu 
TC/Media do menu completo.

2 Certifique-se de que o interruptor de 
seleção TC IN/OUT (página 4) está 
definido para a posição OUT e ligue o 
conector TC IN/TC OUT ao conector da 
entrada do código de hora do dispositivo 
que pretende sincronizar.
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Gerir/editar clips através de um computador

Ligar através de um cabo USB

Através de um leitor de cartões (opção)

Ligue um leitor de cartões CFexpress ou leitor 
de cartões SD a um computador através de 
um cabo USB e insira um cartão de memória 
na ranhura do leitor de cartões. O cartão 
de memória é reconhecido como uma 
unidade de extensão do computador. Nos 
computadores suportados, pode importar 
clips a alta velocidade através do modo de 
armazenamento em massa da câmara de 
vídeo.

Através do modo de armazenamento 
em massa

[Nota]
O modo de armazenamento em massa não pode ser 
utilizado quando Modem >Setting no menu Network do 
menu completo está definido para On ou quando Wired 
LAN >Setting no menu Network está definido para On. 
Defina ambos para Off.

Ligue a câmara de vídeo através de um cabo 
USB e insira um cartão de memória na ranhura 
para cartões A ou B. O cartão de memória é 
reconhecido como uma unidade de extensão 
do computador.

1 Ligue o conector USB-C (página 7) ou 
conector USB/multi (página 7) ao 
computador através de um cabo USB.

2 Regule o interruptor POWER da câmara de 
vídeo para a posição ON.
Aparece uma mensagem no visor a 
solicitar a ativação da ligação USB.

 [Nota]
A mensagem de confirmação da ligação USB 
não é apresentada enquanto outra mensagem 
de confirmação ou mensagem de progresso é 
apresentada, por exemplo, ao formatar ou ao 
restaurar um cartão de memória.
A mensagem de confirmação é apresentada 
quando a execução da formatação ou do restauro 
termina. A mensagem de confirmação USB 
também não é apresentada quando é apresentado 
o ecrã de propriedades do clip. A mensagem é 
apresentada quando o processamento termina ou 
quando regressa ao ecrã de miniaturas.

3 Rode o seletor multifunções para 
selecionar Execute.

4 No Windows, certifique-se de que o 
cartão é adicionado como um disco 
amovível na janela “O Meu Computador”.
No Mac, certifique-se de que é criada uma 
pasta denominada “NO NAME” ou 
“Untitled” (editável) na Secretária.

[Notas]
ˎˎ Não efetue as operações seguintes se o indicador de 

acesso estiver aceso a vermelho.
 – Desligar a alimentação ou desligar o cabo de 

alimentação
 – Remover o cartão de memória
 – Desligar o cabo USB

ˎˎ O funcionamento não é garantido em todos os 
computadores.

Utilizar um sistema de edição não 
linear

Num sistema de edição não linear, é 
necessário um software de edição (opção) 
compatível com os formatos gravados pela 
câmara de vídeo.
Utilize software de aplicação dedicado para 
guardar antecipadamente os clips que 
pretende editar na HDD do computador.
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Precauções para utilização
Sobre condensação

Se o aparelho for transportado 
repentinamente de um local frio para um 
local quente ou se a temperatura ambiente 
aumentar subitamente, poderá formar-se 
humidade na superfície exterior do aparelho 
e/ou no interior do mesmo. A isto chama-se 
condensação. Se tiver ocorrido condensação, 
desligue o aparelho e aguarde até a 
condensação se dissipar antes de operar o 
aparelho. Operar o aparelho com humidade 
presente poderá danificá-lo.

Sobre painéis LCD

O ecrã LCD montado neste aparelho é 
fabricado com tecnologia de alta precisão, 
permitindo uma taxa de pixéis funcionais 
de 99,99%. Assim, uma proporção muito 
pequena de pixéis pode ficar “presa”, ou 
sempre desactivada (preto), sempre activada 
(vermelho, verde ou azul) ou a piscar. Além 
disso, quando se faz uma utilização durante 
um período de tempo prolongado, devido 
às características físicas do visor de cristais 
líquidos, estes pixéis “presos” podem 
aparecer em simultâneo. Estes problemas não 
constituem anomalia. Atente que nenhum 
destes problemas tem qualquer efeito nos 
dados gravados.

Fenómenos do sensor de imagem CMOS 
da câmara

[Nota]
Os fenómenos seguintes que poderão ocorrer nas 
imagens são específicos dos sensores de imagem. Não 
representam uma avaria.

Manchas brancas
Apesar dos sensores de imagem serem 
produzidos com tecnologias de alta precisão, 
em raros casos poderão ser geradas manchas 
brancas no ecrã, causadas por raios cósmicos, 
etc.
Isto está relacionado com o princípio dos 
sensores de imagem e não é uma avaria.
As manchas brancas tendem a ser vistas nos 
seguintes casos:
ˎˎ Ao utilizar a uma temperatura ambiente alta
ˎˎ Quando tiver aumentado o ganho 
(sensibilidade)

Cintilação
Em caso de filmagem sob iluminação 
produzida por luzes fluorescentes, lâmpadas 
de sódio, lâmpadas de vapor de mercúrio 
ou LEDs, o ecrã poderá cintilar ou as cores 
poderão variar.

Sobre peças consumíveis

ˎˎ A ventoinha e a bateria são peças 
consumíveis que devem ser substituídas 
periodicamente.  
Ao funcionar à temperatura ambiente, 
o ciclo de substituição normal será de 
cerca de 5 anos. Todavia, este ciclo de 
substituição representa apenas uma 
orientação geral e não implica que a vida 
útil destas peças seja garantida. Para obter 
informações sobre a substituição das 
peças, contacte o seu agente ou centro de 
assistência Sony.
ˎˎ A vida útil do transformador de CA e do 
condensador electrolítico é de cerca de 
5 anos com temperaturas normais de 
funcionamento e utilização normal (8 horas 
por dia, 25 dias por mês). Se a utilização 
ultrapassar a frequência de utilização 
normal, a vida útil poderá diminuir em 
conformidade.

ˎˎ O terminal da bateria deste aparelho (o 
conector para baterias e adaptadores AC) é 
uma peça consumível.  
A alimentação poderá não ser fornecida 
ao aparelho se os pinos do terminal da 
bateria estiverem dobrados ou deformados 
por choques ou vibrações ou se ficarem 
corroídos devido a utilização exterior 
prolongada.  
As inspeções periódicas são recomendadas 
para manter o aparelho a funcionar 
corretamente e para prolongar a vida útil. 
Para mais informações sobre as inspeções, 
contacte um representante de vendas ou 
assistência Sony.

Sobre a bateria recarregável integrada

A câmara de vídeo tem uma bateria 
recarregável para armazenar a data, hora 
e outras definições mesmo quando a 
câmara de vídeo está desligada. A bateria 
recarregável integrada vai ficar carregada 
após terem decorrido 24 horas se a unidade 
estiver ligada a uma tomada de alimentação 
através do adaptador AC ou se uma bateria 
totalmente carregada estiver instalada, 
independentemente da câmara de vídeo estar 
ligada/desligada. A bateria recarregável ficará 
completamente descarregada no espaço 
de 2 meses se o adaptador AC não estiver 
ligado ou se a câmara de vídeo for utilizada 
sem a bateria instalada. Utilize a câmara de 
vídeo após carregar a bateria. No entanto, 
mesmo que a bateria recarregável não esteja 
carregada, o funcionamento da câmara 
de vídeo não será afetado desde que não 
necessite de gravar a data.

Localizações de utilização e 
armazenamento

Armazene num local nivelado e ventilado.
Evite utilizar ou armazenar o aparelho nos 
seguintes locais.
ˎˎ Com calor ou frio excessivo (intervalo da 
temperatura de funcionamento: 0 °C a 
40 °C) 
Lembre-se que no verão nos climas 
quentes, a temperatura no interior de 
um veículo com os vidros fechados pode 
ultrapassar facilmente os 50 °C.
ˎˎ Em localizações húmidas ou poeirentas. 
Localizações onde o aparelho possa estar 
exposto à chuva
ˎˎ Localizações sujeitas a fortes vibrações
ˎˎ Próximo de campos magnéticos fortes
ˎˎ Próximo de transmissores de rádio ou TV 
que produzam campos eletromagnéticos 
fortes.
ˎˎ Sob luz solar direta ou próximo de 
aquecedores durante longos períodos de 
tempo

Notas sobre feixes de laser

Os feixes de laser poderão danificar o sensor 
de imagem CMOS. Se filmar uma cena que 
inclua um feixe de laser, tenha cuidado 
para não permitir que o feixe de laser seja 
direcionado para a objetiva do aparelho. 
Especificamente, os feixes de laser de alta 
potência dos dispositivos médicos ou outros 
dispositivos poderão causar danos devido à 
luz refletida e luz difusa.

Para impedir interferências 
eletromagnéticas dos dispositivos de 
comunicação portáteis

A utilização de telefones portáteis e outros 
dispositivos de comunicação próximo 
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desta câmara pode resultar em avarias 
e interferência com os sinais de áudio e 
vídeo. É aconselhável que os dispositivos de 
comunicação portáteis próximos da câmara 
sejam desligados.

Precauções de segurança

ˎˎ A SONY NÃO É RESPONSÁVEL POR 
QUALQUER TIPO DE DANOS RESULTANTES 
DA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 
DE PROTEÇÃO ADEQUADAS EM 
DISPOSITIVOS DE TRANSMISSÃO, FUGAS 
DE DADOS INEVITÁVEIS RESULTANTES 
DAS ESPECIFICAÇÕES DA TRANSMISSÃO 
OU QUALQUER TIPO DE PROBLEMA DE 
SEGURANÇA.
ˎˎ Dependendo do ambiente de 
funcionamento, terceiros não autorizados 
na rede podem ter acesso à unidade. Ao 
ligar a unidade à rede, certifique-se de que 
a rede está bem protegida.
ˎˎ O conteúdo das comunicações pode ser 
intercetado inadvertidamente por terceiros 
não autorizados na proximidade dos 
sinais. Ao utilizar a comunicação LAN sem 
fios, implemente medidas de segurança 
adequadas para proteger o conteúdo das 
comunicações.
ˎˎ Ao ligar este produto a uma rede, ligue 
através de um sistema com uma função de 
proteção, tal como um router ou firewall. Se 
ligado sem tal proteção, poderão ocorrer 
problemas de segurança.
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As predefinições são mostradas a negrito (por exemplo, 1920×1080P (Level A)).

[Notas]
ˎˎ A resolução do formato de saída é limitada por Rec Format >Frequency, Video Format e definições Codec no menu 

Project do menu completo (página 77).
ˎˎ A resolução do formato de saída é limitada pela combinação com a taxa de fotogramas S&Q. A saída HDMI muda 

para Full HD se todas as condições seguintes no menu completo forem cumpridas.
 – Rec Format >Video Format está definido para 4096×2160 ou 3840×2160 no menu Project
 – S&Q Motion >Setting no menu Shooting está definido para On
 – S&Q Motion >Frame Rate no menu Shooting é superior a 60fps
 – Rec Format >Codec no menu Project está definido para RAW ou RAW & XAVC-I ou Output On/Off >SDI no menu 

Monitoring está definido para On
ˎˎ Quando a saída HDMI está definida para 4096×2160P ou 3840×2160P, a saída HDMI muda para 1920×1080P se as 

condições acima forem cumpridas. Quando isto ocorre, as opções de seleção 4096×2160P e 3840×2160P da saída 
HDMI para Output Format >SDI/HDMI (página 87) no menu Monitoring ficam desativadas e não podem ser 
selecionadas.
ˎˎ Não é emitida uma imagem de reprodução se a resolução de saída de vídeo for superior à resolução da imagem.

Formatos de saída do conector SDI OUT/HDMI OUT

Frequência do 
sistema 
(Rec Format 
>Frequency no 
menu Project)

Formato de vídeo 
(Rec Format 
>Video Format no 
menu Project)

Estado de saída 
RAW
(Rec Format 
>Codec no menu 
Project)

Formato de saída (Output Format no 
menu Monitoring)

SDI HDMI

59.94/50 4096×2160 Com saída RAW – 4096×2160P

1920×1080P

1920×1080i

3840×2160P

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080i

Frequência do 
sistema 
(Rec Format 
>Frequency no 
menu Project)

Formato de vídeo 
(Rec Format 
>Video Format no 
menu Project)

Estado de saída 
RAW
(Rec Format 
>Codec no menu 
Project)

Formato de saída (Output Format no 
menu Monitoring)

SDI HDMI

Sem saída RAW 4096×2160P 4096×2160P

1920×1080P

1920×1080i

3840×2160P 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P 
(Level A)

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P (Level 
B)

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080i 1920×1080i

3840×2160 Com saída RAW – 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080i

Sem saída RAW 3840×2160P 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P 
(Level A)

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P (Level 
B)

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080i 1920×1080i

Formatos de saída e limitações
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Frequência do 
sistema 
(Rec Format 
>Frequency no 
menu Project)

Formato de vídeo 
(Rec Format 
>Video Format no 
menu Project)

Estado de saída 
RAW
(Rec Format 
>Codec no menu 
Project)

Formato de saída (Output Format no 
menu Monitoring)

SDI HDMI

1920×1080 Sem saída RAW 1920×1080P 
(Level A)

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080P (Level 
B)

1920×1080P

1920×1080i

1920×1080i 1920×1080i

– 59.94: 720×480P
50: 720×576P

29.97/25 4096×2160 Com saída RAW – 4096×2160P

1920×1080P

3840×2160P

1920×1080P

1920×1080P

1920×1080i

Sem saída RAW 4096×2160P 4096×2160P

1920×1080P

3840×2160P 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080P 1920×1080P

1920×1080I (PsF) 1920×1080i

3840×2160 Com saída RAW – 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080P

1920×1080i

Sem saída RAW 3840×2160P 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080P 1920×1080P

1920×1080I (PsF) 1920×1080i

1920×1080 Sem saída RAW 1920×1080P 1920×1080P

1920×1080I (PsF) 1920×1080i

Frequência do 
sistema 
(Rec Format 
>Frequency no 
menu Project)

Formato de vídeo 
(Rec Format 
>Video Format no 
menu Project)

Estado de saída 
RAW
(Rec Format 
>Codec no menu 
Project)

Formato de saída (Output Format no 
menu Monitoring)

SDI HDMI

24 4096×2160 Com saída RAW – 4096×2160P

1920×1080P

Sem saída RAW 4096×2160P 4096×2160P

1920×1080P 1920×1080P

23.98 4096×2160 Com saída RAW – 4096×2160P

1920×1080P

3840×2160P

1920×1080P

1920×1080P

Sem saída RAW 4096×2160P 4096×2160P

1920×1080P

3840×2160P 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080P 1920×1080P

3840×2160 Com saída RAW – 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080P

Sem saída RAW 3840×2160P 3840×2160P

1920×1080P

1920×1080P 1920×1080P

1920×1080 Sem saída RAW 1920×1080P 1920×1080P
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Fonte de alimentação

Sintoma Causa Solução

A câmara de vídeo não liga. Sem bateria instalada e sem 
alimentação fornecida para o 
conector DC IN.

Instale uma bateria (página 17) ou 
ligue à alimentação AC através de um 
adaptador AC (página 18).

A bateria está 
completamente esgotada.

Substitua a bateria por uma totalmente 
carregada (página 17).

A fonte de alimentação para 
durante a utilização.

A bateria fica esgotada. Substitua a bateria por uma totalmente 
carregada (página 17).

A bateria fica esgotada 
muito rapidamente.

A temperatura ambiente é 
muito baixa.

Isto deve-se às características da 
bateria e não é um defeito.

A bateria foi carregada 
incorretamente.

Recarregue a bateria (página 17).
Se a bateria ficar esgotada logo após 
ter sido totalmente carregada, poderá 
ter atingido o fim da vida útil. Substitua 
por uma nova.

Gravação/reprodução

Sintoma Causa Solução

A gravação não inicia 
quando prime o botão 
START/STOP gravação.

O cartão de memória está 
cheio.

Substitua o cartão de memória por um 
com espaço suficiente.

O cartão de memória 
necessita de restauro.

Restaure o cartão de memória 
(página 33).

A gravação de áudio não é 
possível.

Os seletores AUDIO LEVEL 
(CH1/CH2) estão regulados 
para o nível mínimo.

Ajuste os níveis de gravação de áudio 
com os seletores AUDIO LEVEL (CH1/
CH2) (página 46).

O som gravado está 
distorcido.

O nível de áudio está 
demasiado alto.

Ajuste os níveis de gravação de áudio 
com os seletores AUDIO LEVEL (CH1/
CH2) (página 46).

O som gravado tem um nível 
de ruído alto.

O nível de áudio está 
demasiado baixo.

Ajuste os níveis de gravação de áudio 
com os seletores AUDIO LEVEL (CH1/
CH2) (página 46).
Quando é selecionado um microfone 
externo, ajuste também a definição 
INPUT MIC Reference em Audio Input 
no menu Audio (página 90).

Sintoma Causa Solução

Os clips não são 
reproduzidos.

O clip está a ser editado. Os clips não podem ser reproduzidos se 
tiver modificado os nomes dos ficheiros 
ou pastas ou se o clip estiver em 
utilização num computador. Isto não é 
uma avaria.

O clip está a ser gravado 
noutro dispositivo.

Os clips gravados noutros dispositivos 
poderão não ser reproduzidos ou 
apresentados no tamanho incorreto. 
Isto não é uma avaria.

Dispositivos externos

Sintoma Solução

O computador não reconhece a 
câmara de vídeo.

Desligue o cabo USB do computador, de seguida, volte a ligá-lo 
corretamente.

Desligue o cabo USB do computador, reinicie o computador e siga 
novamente os passos pela ordem correta.

Ligue o computador e a câmara de vídeo inserindo um cabo USB 
no conector USB-C ou conector USB/multi.

Os clips não podem ser 
carregados no computador.

Desligue o cabo USB do computador, reinicie a câmara de vídeo e, 
de seguida, volte a ligá-lo corretamente.

O software de aplicação tem de estar instalado para carregar clips 
no seu computador (página 109).

Resolução de problemas



8. Anexo: Resolução de problemas115

Ligação LAN sem fios

[Nota]
As obstruções e interferências eletromagnéticas entre a câmara de vídeo e o ponto de acesso LAN sem fios ou 
dispositivo terminal ou o ambiente (tal como materiais das paredes) podem encurtar o alcance de comunicação ou 
impedir ligações. Se tiver estes problemas, verifique o estado de ligação/comunicação após mover a câmara de vídeo 
para um novo local ou aproximar a câmara de vídeo e o ponto de acesso/dispositivo terminal.

Sintoma Solução

Um dispositivo terminal não 
consegue aceder à câmara de 
vídeo.

 ˎ Verifique a ligação LAN sem fios (Endereço IP, etc.).
 ˎ A definição de comunicação entre o ponto de acesso e o cliente 
poderá ser inválida. Para mais informações, consulte o manual 
de instruções do ponto de acesso.

Não pode iniciar sessão na 
câmara de vídeo.

Verifique o nome de utilizador e a palavra-passe definidos.

Ligação à internet

Sintoma Solução

Falha ao carregar ficheiro. O nome de utilizador e a palavra-passe do servidor poderão não 
estar corretos.
Insira o nome de utilizador e a palavra-passe corretos.

O carregamento de ficheiros não 
está disponível.

A condição do sinal poderá estar fraca.
Desloque-se para outra localização e tente novamente.

Ao utilizar o filtro ND

Sintoma Solução

O filtro ND não se move. Pode mover manualmente o filtro para a posição Clear através do 
procedimento seguinte.

1 Regule o interruptor POWER da câmara de vídeo para a posição Off.

2 Remova a tampa redonda no lado inferior.

3 Insira uma chave de fenda no orifício e rode-a para a esquerda.
ˎˎ O filtro ND move-se para a posição Clear rodando para a esquerda. Continue a rodar até 
atingir a posição Clear.
ˎˎ Utilize uma chave de fenda com um diâmetro de ø2,4 mm ou inferior. A profundidade de 
inserção da chave de fenda é cerca de 3,0 cm.

Orifício para chave de fenda
(com a tampa removida)

4 Regule o interruptor ND PRESET/VARIABLE (página 5) para a posição PRESET e regule os 
botões para cima/baixo ND FILTER POSITION (página 5) para a posição CLEAR.

[Notas]
ˎˎ Não utilize o procedimento acima durante o funcionamento normal. Apenas utilize este procedimento se o filtro 

ND não se mover. O filtro ND poderá ficar danificado se este procedimento for utilizado durante o funcionamento 
normal.
ˎˎ Após o procedimento acima ser utilizado, consulte um centro de assistência Sony para reparação da câmara de 

vídeo.
ˎˎ Se uma mensagem de erro persistir após efetuar o procedimento acima, a filmagem ainda é possível.
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Se ocorrer um aviso, uma chamada de atenção ou condição de funcionamento na câmara 
de vídeo que exija confirmação, é apresentada uma mensagem no visor, a luz de gravação/
indicadora começa a piscar e é emitido um som de aviso.
O som de aviso é emitido a partir dos auscultadores ligados ao conector de auscultadores.

Mensagens de erro

A câmara de vídeo vai parar o funcionamento quando ocorre o seguinte tipo de apresentação.

Mensagem no visor Som de 
aviso

Luz de 
gravação/
indicadora

Causa e solução

E + código de erro Contínuo A piscar a 
alta 
velocidade

Indica uma anomalia na câmara de vídeo. A 
gravação para, mesmo que REC seja 
apresentado no visor.
Desligue a câmara de vídeo e verifique 
relativamente a problemas nos dispositivos, cabos 
ou suportes ligados. Se o erro persistir quando a 
câmara de vídeo for novamente ligada, contacte o 
seu representante de assistência Sony.
(Se a câmara de vídeo não se desligar quando o 
interruptor POWER está definido para OFF, remova 
a bateria ou desligue a alimentação DC IN.)
Uma apresentação de erro ou som de aviso 
poderá não ocorrer dependendo do estado da 
câmara de vídeo.

Mensagens de aviso

Siga as instruções fornecidas se ocorrer a apresentação seguinte.

Mensagem no visor Som de 
aviso

Luz de 
gravação/
indicadora

Causa e solução

Battery Near End Intermitente A piscar A capacidade restante da bateria está a ficar fraca.
Recarregue assim que possível.

Mensagem no visor Som de 
aviso

Luz de 
gravação/
indicadora

Causa e solução

Battery End Contínuo A piscar a 
alta 
velocidade

A bateria está vazia. A gravação está desativada.
Pare o funcionamento e substitua a bateria.

Temperature High Intermitente A piscar A temperatura interna está alta.
Desligue a câmara de vídeo e permita que 
arrefeça antes de voltar a utilizá-la.

Media Temperature 
High

Intermitente A piscar A temperatura do cartão CFexpress está alta.
Substitua o cartão ou permita que arrefeça antes 
de voltar a utilizá-lo.

Voltage Low Intermitente A piscar A tensão DC IN está fraca (nível 1). Verifique a 
fonte de alimentação.

Insufficient Voltage Contínuo A piscar a 
alta 
velocidade

A tensão DC IN está demasiado fraca (nível 2). A 
gravação está desativada.
Ligue uma fonte de alimentação diferente.

Media Near Full Intermitente A piscar A capacidade restante no cartão de memória está 
a ficar fraca.
Substitua assim que possível.

Media Full Contínuo A piscar a 
alta 
velocidade

Não foi possível gravar ou copiar clips porque não 
há capacidade restante no cartão de memória.
Substitua imediatamente.

Clips Near Full Intermitente A piscar O número de clips adicionais que podem ser 
gravados num cartão de memória é cada vez 
menor.
Substitua assim que possível.

Clips Full Contínuo A piscar a 
alta 
velocidade

Atingido número máximo de clips que podem ser 
gravados no cartão de memória.
A gravação ou cópia de mais clips não é possível. 
Substitua imediatamente.

Last Clip Recording Intermitente A piscar O clip em gravação é o último clip que pode ser 
gravado, uma vez que foi atingido o número 
máximo de clips.
Prepare um novo cartão de memória.

Media(A)1) Life Near 
End

Intermitente A piscar O cartão de memória está a aproximar-se do fim 
da vida útil. Substitua assim que possível.

Media(A)1) Life End Contínuo A piscar a 
alta 
velocidade

O cartão de memória atingiu o fim da vida útil. 
Substitua imediatamente.

Media(A)1) Near Full Intermitente A piscar Ao utilizar a função Simul Rec

Mensagens de erro/aviso
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Mensagem no visor Som de 
aviso

Luz de 
gravação/
indicadora

Causa e solução

Media(A)1) Full Contínuo A piscar a 
alta 
velocidade

Ao utilizar a função Simul Rec

Media(A)1) Clips Near 
Full

Intermitente A piscar Ao utilizar a função Simul Rec

Media(A)1) Clips Full Contínuo A piscar a 
alta 
velocidade

Ao utilizar a função Simul Rec

Media(A)1) Last Clip 
Rec

Intermitente A piscar Ao utilizar a função Simul Rec

1) “(B)” é apresentado para o cartão na ranhura B.

Mensagens de atenção e de funcionamento

As seguintes mensagens de atenção e de funcionamento poderão aparecer no centro do 
ecrã. Siga as instruções fornecidas para resolver o problema.

Mensagem de apresentação Causa e solução

Battery Error
Please Change Battery

Foi detetado um erro na bateria.
Substitua por uma bateria normal.

Backup Battery End
Please Change

A capacidade restante da bateria de reserva é insuficiente.
Carregue a bateria de reserva.

Unknown Media (A) 1)

Please Change
Foi inserido um cartão de memória que foi particionado ou 
um cartão de memória com mais clips do que aqueles que a 
câmara de vídeo consegue lidar.
O cartão não pode ser utilizado na câmara de vídeo e tem de 
ser substituído.

Cannot Use Media (A) 1)

Unsupported File System
Foi inserido um cartão que utiliza um sistema de ficheiros 
diferente ou um cartão não formatado.
O cartão não pode ser utilizado na câmara de vídeo e tem de 
ser substituído ou formatado com a câmara de vídeo.

Media Error
Media (A) 1) Needs to be Restored

Ocorreu um erro no cartão de memória e o cartão tem de ser 
restaurado.
Restaure o cartão de memória.

Media Error
Cannot Record to Media (A) 1)

O cartão de memória poderá estar danificado e não pode ser 
utilizado para gravação.
A reprodução é possível, por isso, é aconselhável efetuar uma 
cópia e substituir o cartão de memória.

Media Error
Cannot Use Media (A) 1)

O cartão de memória poderá estar danificado e não pode ser 
utilizado para gravação ou reprodução.
O cartão não pode ser utilizado na câmara de vídeo e tem de 
ser substituído.

Media (A) 1) Error
Recording Halted
Playback Halted

A gravação e reprodução foi parada porque ocorreu um erro 
ao utilizar o cartão de memória.
Se o problema persistir, substitua o cartão de memória.

Media Reached Rewriting Limit
Change Media (A) 1)

O cartão de memória atingiu o fim da vida útil.
Efetue uma cópia de segurança e substitua imediatamente o 
cartão. Se continuar a utilizar o cartão, o cartão poderá não 
conseguir efetuar a gravação ou reprodução.
Para mais informações, consulte o manual de instruções para 
o cartão de memória.

The specified address is invalid. O endereço especificado é inválido.
Certifique-se de que a definição está correta.

Cannot Use Specified Port Number O número da porta especificado é inválido.
Certifique-se de que a definição está correta.
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Mensagem de apresentação Causa e solução

Fan Stopped A ventoinha integrada parou.
Evite utilizar a altas temperaturas, desligue a alimentação e 
contacte o seu representante de assistência Sony.

Lens I/F Error(xx:xx) Foi detetado um erro da objetiva na comunicação I/F da 
objetiva quando foi instalada uma objetiva com encaixe E.
Verifique o estado da ligação com a objetiva com encaixe E.
Se o problema persistir, contacte o seu representante de 
assistência Sony com o código de erro (cinco caracteres entre 
parêntesis).

This Multi Term. acc is not supported 
by the device and cannot be used.
Please verify the compatibility.

Foi detetado um acessório incompatível.
O único acessório Multi Terminal suportado pelo aparelho é o 
controlo remoto de punho fornecido.

Failed Este erro poderá aparecer se um endereço não puder ser 
obtido com DHCP definido para On.
Verifique as definições do servidor DHCP.

Cannot add auto upload job of Proxy 
file because maximum number of 
upload jobs was reached.

Atingido número máximo das tarefas de transferência.
Apague as tarefas indesejadas. A definição de destino do 
carregamento automático para ficheiros proxy também 
poderá estar incorreta. Certifique-se de que a definição está 
correta.

<SSID>Not found. Não foi possível encontrar a rede (ponto de acesso) com o 
<SSID> especificado.
Certifique-se de que a definição está correta.

<SSID>Authentication Failed Falha da autenticação de ligação na rede (ponto de acesso) 
com o <SSID> especificado.
Certifique-se de que a palavra-passe e outras definições estão 
corretas.

An IP address conflict has occurred. 
Please check the network settings.

Existe um conflito nos endereços de rede da LAN sem fios, 
LAN por cabo ou partilha de ligação USB.
Altere manualmente o endereço ou altere as definições para o 
router da rede.

The IP address of the Wireless LAN 
Access Point Mode has been 
changed due to an IP address 
conflict.

O endereço IP do modo de ponto de acesso da LAN sem fios 
foi alterado devido a um conflito nos endereços de rede do 
modo de ponto de acesso da LAN sem fios, LAN por cabo ou 
partilha de ligação USB.
Verifique a definição do endereço IP.

1) “(B)” é apresentado para o cartão na ranhura B.
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Itens configurados no menu completo

Sim: o item é guardado.
Não: o item não é guardado.
–: não guardado (definição temporária)

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Shooting ISO/Gain/EI Mode Sim Não

ISO/Gain<H> Sim Não

ISO/Gain<M> Sim Não

ISO/Gain<L> Sim Não

Exposure Index<H> Sim Não

Exposure Index<M> Sim Não

Exposure Index<L> Sim Não

Shockless Gain Sim Não

Base Sensitivity Sim Não

Base ISO Sim Não

ND Filter Preset1 Sim Não

Preset2 Sim Não

Preset3 Sim Não

Shutter Mode Sim Não

Shutter Speed On/Off Sim Não

Shutter Speed Sim Não

Shutter Angle Sim Não

ECS On/Off Sim Não

ECS Frequency Sim Não

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Shooting Auto Exposure Level Sim Não

Mode Sim Não

Speed Sim Não

AGC Sim Não

AGC Limit Sim Não

AGC Point Sim Não

Auto Shutter Sim Não

A.SHT Limit Sim Não

A.SHT Point Sim Não

Clip High light Sim Não

Detect Window Sim Não

Detect Window Indication Sim Não

Custom Width Sim Não

Custom Height Sim Não

Custom H Position Sim Não

Custom V Position Sim Não

White Preset White Sim Não

Color Temp <A> Sim Não

Tint<A> Sim Não

R Gain <A> Sim Não

B Gain <A> Sim Não

Color Temp <B> Sim Não

Tint<B> Sim Não

R Gain <B> Sim Não

B Gain <B> Sim Não

White Setting Shockless White Sim Não

ATW Speed Sim Não

White Switch<B> Sim Não

Filter White Memory Sim Não

Itens guardados nos ficheiros
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LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Shooting Offset White Offset White <A> Sim Não

Offset Color Temp<A> Sim Não

Offset Tint<A> Sim Não

Offset White <B> Sim Não

Offset Color Temp<B> Sim Não

Offset Tint<B> Sim Não

Offset White<ATW> Sim Não

Offset Color Temp<ATW> Sim Não

Offset Tint<ATW> Sim Não

Focus AF Transition Speed Sim Não

AF Subj. Shift Sens. Sim Não

Focus Area Sim Não

Focus Area (AF-S) Sim Não

Face/Eye Detection AF Sim Não

Push AF Mode Sim Não

AF Assist Sim Não

S&Q Motion Setting Sim Não

Frame Rate Sim Não

LUT On/Off SDI/HDMI Sim Não

VF/Proxy/Stream Sim Não

Internal Rec Sim Não

Noise Suppression Setting(Custom) Sim Não

Level(Custom) Sim Não

Setting(Cine EI) Sim –

Level(Cine EI) Sim –

Flicker Reduce Mode Sim Não

Frequency Sim Não

SteadyShot Setting Sim Não

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Project Base Setting Shooting Mode Sim –

Target Display Sim –

Rec Format Frequency Sim Não

Imager Scan Mode Sim Não

Codec Sim Não

RAW Output Format Sim Não

Video Format Sim Não

Cine EI Setting Color Gamut Sim –

Simul Rec Setting Sim Não

Proxy Rec Setting Sim Não

Audio Channel Sim Não

Interval Rec Setting Não Não

Interval Time Sim Não

Number of Frames Sim Não

Pre-Lighting Sim Não

SDI/HDMI Rec Control Setting Sim Não

Assignable Button <1> Sim Não

<2> Sim Não

<3> Sim Não

<4> Sim Não

<5> Sim Não

<6> Sim Não

<7> Sim Não

<8> Sim Não

<9> Sim Não

Focus Hold Button Sim Não

Assignable Dial Grip/Remote Dial Sim Não

Grip Dial Direction Sim Não

Handle Dial Sim Não

Handle Dial Direction Sim Não

Multi Function Dial Default Function Sim Não
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LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Project User File Load Media(B) – –

Save Media(B) – –

File ID Não Não

Load Customize Data Sim Não

Load White Data Sim Não

All File Load Media(B) – –

Save Media(B) – –

File ID Sim Não

Load Network Data Não Não

Paint/Look Scene File Recall – –

Store – –

Delete – –

Preset Recall – –

Base Look Select Sim Sim

Delete – –

Delete All – –

Import – –

Input Sim Sim

Output Sim Sim

AE Level Offset Sim Sim

Reset Paint Settings Reset without Base Look – –

Black Master Black Sim Sim

R Black Sim Sim

B Black Sim Sim

Knee Setting Sim Sim

Auto Knee Sim Sim

Point Sim Sim

Slope Sim Sim

Detail Setting Sim Sim

Level Sim Sim

Manual Setting Sim Sim

V/H Balance Sim Sim

B/W Balance Sim Sim

Limit Sim Sim

Crispening Sim Sim

High Light Detail Sim Sim

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Paint/Look Matrix User Matrix Sim Sim

User Matrix Level Sim Sim

User Matrix Phase Sim Sim

User Matrix R-G Sim Sim

User Matrix R-B Sim Sim

User Matrix G-R Sim Sim

User Matrix G-B Sim Sim

User Matrix B-R Sim Sim

User Matrix B-G Sim Sim

Multi Matrix Setting Sim Sim

Reset – –

Axis Não Sim

Hue Sim Sim

Saturation Sim Sim

TC/Media Timecode Mode Sim Não

Run Sim Não

Setting Não Não

Reset – –

TC Format Sim Não

TC Display Display Select Sim Não

Users Bit Mode Sim Não

Setting Não Não

HDMI TC Out Setting Sim Não

Clip Name Format Title Prefix Sim Não

Number Set Não Não

Update Media Media(A) – –

Media(B) – –

Format Media Media(A) – –

Media(B) – –

Monitoring Output On/Off SDI Sim Não

HDMI Sim Não

Output Format SDI Sim Não

HDMI Sim Não

Output Display SDI Sim Não

HDMI Sim Não
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LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Monitoring Display On/Off Network Status Sim Não

File Transfer Status Sim Não

Rec/Play Status Sim Não

RAW Output Control Status Sim Não

Tally Sim Não

Battery Remain Sim Não

Focus Mode Sim Não

Focus Position Sim Não

Focus Area Indicator Sim Não

Focus Area Ind.(AF-S) Sim Não

Face/Eye Detection Frame Sim Não

Lens Info Sim Não

Imager Scan Mode Sim Não

Rec Format Sim Não

Frame Rate Sim Não

Zoom Position Sim Não

UWP RF Level Sim Não

SteadyShot Sim Não

Base Look/LUT Sim Não

SDI/HDMI Rec Control Sim Não

Gamma Display Assist Sim Não

Proxy Status Sim Não

Base ISO/Sensitivity Sim Não

Media Status Sim Não

Video Signal Monitor Sim Não

Clip Name Sim Não

White Balance Sim Não

Scene File Sim Não

Focus Indicator Sim Não

Auto Exposure Mode Sim Não

Auto Exposure Level Sim Não

Timecode Sim Não

ND Filter Sim Não

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Monitoring Display On/Off Iris Sim Não

ISO/Gain/EI Sim Não

Shutter Sim Não

Level Gauge Sim Não

Audio Level Meter Sim Não

Video Level Warning Sim Não

Clip Number Sim Não

Notice Message Sim Não

Marker Setting Sim Não

Color Sim Não

Center Marker Sim Não

Safety Zone Sim Não

Safety Area Sim Não

Aspect Marker Sim Não

Aspect Mask Sim Não

Aspect Safety Zone Sim Não

Aspect Safety Area Sim Não

Aspect Select Sim Não

Custom Aspect Ratio Sim Não

Guide Frame Sim Não

100% Marker Sim Não

User Box Sim Não

User Box Width Sim Não

User Box Height Sim Não

User Box H Position Sim Não

User Box V Position Sim Não

VF Setting Brightness Sim Não

Color Mode Sim Não

Gamma Display Assist Setting Sim Não

Peaking Setting Sim Não

Peaking Level Sim Não

Color Sim Não

Zebra Setting Sim Não

Zebra1 Level Sim Não

Zebra1 Aperture Level Sim Não

Zebra2 Level Sim Não
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LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Audio Audio Input CH1 Input Select Sim Não

CH2 Input Select Sim Não

CH3 Input Select Sim Não

CH4 Input Select Sim Não

INPUT1 MIC Reference Sim Não

INPUT2 MIC Reference Sim Não

Line Input Reference Sim Não

Reference Level Sim Não

CH1 Wind Filter Sim Não

CH2 Wind Filter Sim Não

CH3 Wind Filter Sim Não

CH4 Wind Filter Sim Não

CH3 Level Control Sim Não

CH4 Level Control Sim Não

CH3 Input Level Sim Não

CH4 Input Level Sim Não

Audio Input Level Sim Não

Limiter Mode Sim Não

CH1&2 AGC Mode Sim Não

CH3&4 AGC Mode Sim Não

AGC Spec Sim Não

1kHz Tone on Color Bars Sim Não

CH1 Level Sim Não

CH2 Level Sim Não

CH3 Level Sim Não

CH4 Level Sim Não

Audio Output Monitor CH Sim Não

Volume Não Não

Headphone Out Sim Não

Alarm Level Sim Não

HDMI Output CH Sim Não

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Thumbnail Display Clip Properties – –

Set Clip Flag Add OK – –

Add NG – –

Add KEEP – –

Delete Clip Flag – –

Lock/Unlock Clip Select Clip – –

Lock All Clips – –

Unlock All Clips – –

Delete Clip Select Clip – –

All Clips – –

Transfer Clip Select Clip – –

All Clips – –

Transfer Clip (Proxy) Select Clip – –

All Clips – –

Filter Clips OK – –

NG – –

KEEP – –

None – –

All – –

Customize View Thumbnail Caption Sim –

Technical Color Bars Setting Não Não

Type Sim Não

ND Dial CLEAR with Dial Sim Não

Tally Front Sim Não

Rear Sim Não

HOLD Switch Setting with Rec Button Sim Não

with Hand Grip Remote Sim Não

Touch Operation Setting Sim Não

Rec Review Setting Sim Não

Zoom Zoom Type Sim Não

Handle Zoom Setting Sim Não

High Sim Não

Low Sim Não

Menu Settings User Menu Only Sim Não

User Menu with Lock Não Não

Fan Control Setting Sim Não
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LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Technical Lens Zoom Ring Direction Sim Não

Shading Compensation Sim Não

Chroma Aberration Comp. Sim Não

Distortion Comp. Sim Não

Distance Display Sim Não

Zoom Position Display Sim Não

Video Light Set Video Light Set Sim Não

APR APR – –

Camera Battery Alarm Low Battery Sim Não

Battery Empty Sim Não

Camera DC IN Alarm DC Low Voltage1 Sim Não

DC Low Voltage2 Sim Não

Network Access Authentication User Name Não Não

Password Não Não

Wireless LAN Setting Sim Não

WPS – –

NFC – –

MAC Address – –

AP Mode Settings Channel Sim Não

Camera SSID & Password – –

Regenerate Password – –

IP Address – –

Subnet Mask – –

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Network ST Mode Settings Camera Remote Control Sim Não

Connected Network

SSID – –

Security – –

Password – –

DHCP – –

IP Address – –

Subnet Mask – –

Gateway – –

DNS Auto – –

Primary DNS Server – –

Secondary DNS Server – –

Scan Networks

SSID – –

Security – –

Password Não Não

DHCP Sim Não

IP Address Sim Não

Subnet Mask Sim Não

Gateway Sim Não

DNS Auto Sim Não

Primary DNS Server Sim Não

Secondary DNS Server Sim Não

Manual Register

SSID Sim Não

Security Sim Não

Password Não Não

DHCP Sim Não

IP Address Sim Não

Subnet Mask Sim Não

Gateway Sim Não

DNS Auto Sim Não

Primary DNS Server Sim Não

Secondary DNS Server Sim Não
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LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Network Wired LAN Setting Sim Não

Camera Remote Control Sim Não

Detail Settings

DHCP Sim Não

IP Address Sim Não

Subnet Mask Sim Não

Gateway Sim Não

DNS Auto Sim Não

Primary DNS Server Sim Não

Secondary DNS Server Sim Não

Modem Setting Sim Não

Camera Remote Control Sim Não

Device Name – –

IP Address – –

Subnet Mask – –

File Transfer Auto Upload (Proxy) Sim Não

Default Upload Server Sim Não

Clear Completed Jobs – –

Clear All Jobs – –

View Job List – –

Server Settings1/Server Settings2/Server Settings3

Display Name Sim Não

Service Sim Não

Host Name Sim Não

Port Sim Não

User Name Não Não

Password Não Não

Passive Mode Sim Não

Destination Directory Sim Não

Using Secure Protocol Sim Não

Root Certificate – –

Root Certificate Status – –

Reset – –

Network Reset Reset – –

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 All File Scene File

Maintenance Language Select Sim Não

Clock Set Time Zone Sim Não

Date Mode Sim Não

12H/24H Sim Não

Date Não Não

Time Não Não

All Reset Reset – –

Reset without Network – –

Hours Meter Hours (System) – –

Hours (Reset) – –

Reset – –

Version Version Number – –

Version Up – –

Lens Version Number – –
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Itens configurados por botões atribuíveis

Sim: o item é guardado.
Não: o item não é guardado.
–: não guardado (definição temporária)

Seleção do botão atribuível All File Scene File

ND Filter Position Sim Não

Auto Iris Sim Não

ATW Sim Não

Focus Setting Sim Não

Display Sim –

VF Adjust Sim –

Itens configurados pelo seletor atribuível

Sim: o item é guardado.
Não: o item não é guardado.
–: não guardado (definição temporária)

Seleção do seletor atribuível All File Scene File

IRIS Sim Não

ND Filter Sim Não

Audio Input Level Sim Não
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Consulte os itens relacionados em “Definir o áudio para gravação” (página 46) e “Menu User” (página 70).

Audio Input (CH1&CH2)

O seguinte mostra o diagrama de blocos com a pega instalada.

INPUT1

L

R

INPUT2

Shoe CH1

Shoe CH2

Internal MIC

CH1

[CH1 Input Select]
INPUT1
Internal MIC
Shoe CH1

[CH2 Input Select]
INPUT1
INPUT2
Internal MIC
Shoe CH2

Fo
r 

X
LR

 a
d

ap
to

r
Fo

r 
X

LR
 a

d
ap

to
r

<CH1 LEVEL
   CONTROL>*
AUTO
MAN

<CH1 INPUT LEVEL>
0 ~ 10

[CH1 Wind Filter]
On
O�

[CH2 Wind Filter]
On
O�

CH2

<CH2 LEVEL
   CONTROL>*
AUTO
MAN

<CH2 INPUT LEVEL>
0 ~ 10

[CH1&2 AGC Mode]
Mono
Stereo [Color Bars]

[1kHz Tone on Color
Bars]
On
O�

[Audio Input Level]
0 ~ 99

[Limiter Mode]
O�, -6dB,

-9dB, -12dB,
-15dB, -17dB SG

[CH1 Level]
Audio Input Level
Side
Level + Side
Through

[CH2 Level]
Audio Input Level
Side
Level + Side
Through

* Definido para Manual quando o áudio é inserido a partir do adaptador XLR.

Diagramas de blocos
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Audio Input (CH3&CH4)

O seguinte mostra o diagrama de blocos com a pega instalada.

L

R

CH3

[CH3 Level
 Control]*
Auto
Manual

[CH4 Level
 Control]*
Auto
Manual

[CH3 Input Level]
0 ~ 99

CH4

[CH4 Input Level]
0 ~ 99

[CH3&4 AGC Mode]
Mono
Stereo

[Audio Input Level]
0 ~ 99

[Limiter Mode]
O�, -6dB,
-9dB, -12dB,
-15dB, -17dB SG

OFF

[CH3 Input Select]
O�
INPUT1
Internal MIC
Shoe CH1

Fo
r 

X
LR

 a
d

ap
to

r
Fo

r 
X

LR
 a

d
ap

to
r

[CH3 Wind Filter]
On
O�

[CH4 Wind Filter]
On
O�

[CH4 Input Select]
O�
INPUT1
INPUT2
Internal MIC
Shoe CH2

INPUT1

INPUT2

Shoe CH1

Shoe CH2

Internal MIC

[CH3 Level]
Audio Input Level
CH3 Input Level
Level+CH3 Input Level
Through

[CH4 Level]
Audio Input Level
CH4 Input Level
Level+CH4 Input Level
Through

[Color Bars]
[1kHz Tone on Color
Bars]
On
O�

 
* Definido para Manual quando o áudio é inserido a partir do adaptador XLR.
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Audio Output

L

R

Alarm
Beep

[HDMI Output CH]
CH1/CH2, CH3/CH4

[Monitor CH]
CH1, CH2, CH3, CH4,
CH1/CH2, CH3/CH4,
MIX ALL

[Headphone Out]
Mono, Stereo

[VOLUME]
0 ～ 50

[Alarm Level]
0 ～ 7

Ch
MIX

CH1

SDI OUT

Headphone

Internal Speaker

HDMI OUT

CH2

CH3

CH4
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Pode atualizar o software de uma objetiva 
com encaixe E através da câmara de vídeo.
Consulte o website da objetiva relativamente 
a objetivas que podem ser atualizadas e o 
respetivo software.

Verificar a versão

1 Instale uma objetiva com encaixe E na 
câmara de vídeo (página 22).

2 Selecione Version no menu Maintenance 
do menu completo para apresentar Lens 
Version Number (página 100).
O número da versão de software da 
objetiva com encaixe E é apresentado na 
parte lateral.

Atualizar software

Defina a câmara de vídeo para o modo de 
armazenamento em massa (página 109).
Atualize o software de acordo com o 
procedimento fornecido com o software da 
objetiva.

Atualizar o software da objetiva com encaixe E
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MPEG-4 Visual Patent Portfolio 
License

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO 
DA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA A 
UTILIZAÇÃO PESSOAL POR UM CONSUMIDOR 
OU OUTRAS UTILIZAÇÕES NAS QUAIS NÃO 
RECEBE REMUNERAÇÃO POR
(i) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM 

A NORMAL VISUAL MPEG-4 (“VÍDEO MPEG-
4”) E/OU

(ii) DESCODIFICAR VÍDEO MPEG-4 QUE FOI 
CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR 
ENVOLVIDO NUMA ATIVIDADE PESSOAL E 
NÃO COMERCIAL E/OU FOI OBTIDO POR UM 
FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA 
MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4.

NENHUMA LICENÇA SERÁ CONCEDIDA 
OU SUGERIDA PARA QUALQUER OUTRA 
UTILIZAÇÃO. AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, 
INCLUINDO AQUELAS RELACIONADAS COM 
AS UTILIZAÇÕES PROMOCIONAIS, INTERNAS E 
COMERCIAIS E O LICENCIAMENTO PODERÃO 
SER OBTIDOS DA MPEG LA, LLC. CONSULTE 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Obter software ao abrigo da 
licença GPL/LGPL

Este produto utiliza software ao qual se aplica 
GPL/LGPL. Isto informa-o de que tem o direito 
de aceder, modificar e redistribuir o código-
fonte para estes programas de software ao 
abrigo das condições da GPL/LGPL.
O código-fonte é fornecido na internet. 
Utilize o URL seguinte e siga as instruções de 
transferência.
https://oss.sony.net/Products/Linux/

Agradecíamos que não nos contactasse sobre 
os conteúdos do código-fonte.

As licenças (em Inglês) estão gravadas na 
memória interna do produto.
Estabeleça um armazenamento em massa 
entre o produto e um computador para ler as 
licenças na pasta “PMHOME” - “LICENSE”.

Se estiver a utilizar um Mac, a pasta 
“PMHOME” - “LICENSE” poderá não ser 
acessível.
Para visualizar os ficheiros, utilize um 
computador que não um Mac ou visite o URL 
seguinte.
https://oss.sony.net/License/ILME-FX6/

CONTRATO DE LICENÇA DE 
UTILIZADOR

IMPORTANT: 
BEFORE USING THE SOFTWARE CONTAINED IN THE 
SOLID STATE MEMORY CAMCORDER, PLEASE READ THIS 
END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”) CAREFULLY. BY 
USING THE SOFTWARE YOU ARE ACCEPTING THE TERMS 
OF THIS EULA. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF 
THIS EULA, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between you and Sony 
Corporation (“SONY”). This EULA governs your rights 
and obligations regarding the software of SONY and/or 
its third party licensors (including SONY’s affiliates) and 
their respective affiliates (collectively, the “THIRD-PARTY 
SUPPLIERS”) contained in the wireless adapter, together 
with any updates/ upgrades provided by SONY, any 
printed, on-line or other electronic documentation for 
such software, and any data files created by operation of 
such software (collectively, the “SOFTWARE”).

Notwithstanding the foregoing, any software in 
the SOFTWARE having a separate end user license 
agreement (including, but not limited to, GNU General 

Public license and Lesser/Library General Public License) 
shall be covered by such applicable separate end user 
license agreement in lieu of the terms of this EULA to 
the extent required by such separate end user license 
agreement (“EXCLUDED SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENSE
The SOFTWARE is licensed, not sold. The SOFTWARE is 
protected by copyright and other intellectual property 
laws and international treaties.

COPYRIGHT
All right and title in and to the SOFTWARE (including, 
but not limited to, any images, photographs, animation, 
video, audio, music, text and “applets” incorporated into 
the SOFTWARE) is owned by SONY or one or more of the 
THIRD-PARTY SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE
SONY grants you a limited license to use the SOFTWARE 
solely in connection with the wireless adapter and only 
for your individual use. SONY and the THIRD-PARTY 
SUPPLIERS expressly reserve all rights, title and interest 
(including, but not limited to, all intellectual property 
rights) in and to the SOFTWARE that this EULA does not 
specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS
You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt 
to derive source code, modify, reverse engineer, 
decompile, or disassemble any of the SOFTWARE, 
whether in whole or in part, or create any derivative 
works from or of the SOFTWARE unless such derivative 
works are intentionally facilitated by the SOFTWARE. 
You may not modify or tamper with any digital rights 
management functionality of the SOFTWARE. You 
may not bypass, modify, defeat or circumvent any of 
the functions or protections of the SOFTWARE or any 
mechanisms operatively linked to the SOFTWARE. You 
may not separate any individual component of the 
SOFTWARE for use on more than one wireless adapter 
unless expressly authorized to do so by SONY. You 
may not remove, alter, cover or deface any trademarks 
or notices on the SOFTWARE. You may not share, 
distribute, rent, lease, sublicense, assign, transfer or 
sell the SOFTWARE. The software, network services 
or other products other than SOFTWARE upon which 

the SOFTWARE’S performance depends might be 
interrupted or discontinued at the discretion of the 
suppliers (software suppliers, service suppliers, or 
SONY). SONY and such suppliers do not warrant that the 
SOFTWARE, network services, contents or other products 
will continue to be available, or will operate without 
interruption or modification. 

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE 
COMPONENTS
Notwithstanding the foregoing limited license grant, 
you acknowledge that the SOFTWARE may include 
EXCLUDED SOFTWARE. Certain EXCLUDED SOFTWARE 
may be covered by open source software licenses 
(“Open Source Components”), which means any 
software licenses approved as open source licenses by 
the Open Source Initiative or any substantially similar 
licenses, including but not limited to any license that, 
as a condition of distribution of the software licensed 
under such license, requires that the distributor make 
the software available in source code format. If and to 
the extent disclosure is required, please visit www.sony.
com/linux or other SONY-designated web site for a list 
of applicable OPEN SOURCE COMPONENTS included in 
the SOFTWARE from time to time, and the applicable 
terms and conditions governing its use. Such terms 
and conditions may be changed by the applicable 
third party at any time without liability to you. To the 
extent required by the licenses covering EXCLUDED 
SOFTWARE, the terms of such licenses will apply in lieu 
of the terms of this EULA. To the extent the terms of the 
licenses applicable to EXCLUDED SOFTWARE prohibit 
any of the restrictions in this EULA with respect to such 
EXCLUDED SOFTWARE, such restrictions will not apply 
to such EXCLUDED SOFTWARE. To the extent the terms 
of the licenses applicable to Open Source Components 
require SONY to make an offer to provide source code 
in connection with the SOFTWARE, such offer is hereby 
made. 

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED 
MATERIALS
The SOFTWARE may be capable of being used by you 
to view, store, process and/or use content created by 
you and/or third parties. Such content may be protected 
by copyright, other intellectual property laws, and/
or agreements. You agree to use the SOFTWARE only 

Licenças

HTTP://WWW.MPEGLA.COM
https://oss.sony.net/Products/Linux/
https://oss.sony.net/License/ILME-FX6/
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in compliance with all such laws and agreements that 
apply to such content. You acknowledge and agree 
that SONY may take appropriate measures to protect 
the copyright of content stored, processed or used by 
the SOFTWARE. Such measures include, but are not 
limited to, counting the frequency of your backup and 
restoration through certain SOFTWARE features, refusal 
to accept your request to enable restoration of data, and 
termination of this EULA in the event of your illegitimate 
use of the SOFTWARE. 

CONTENT SERVICE 
PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY BE 
DESIGNED TO BE USED WITH CONTENT AVAILABLE 
THROUGH ONE OR MORE CONTENT SERVICES 
(“CONTENT SERVICE”). USE OF THE SERVICE AND THAT 
CONTENT IS SUBJECT TO THE TERMS OF SERVICE OF 
THAT CONTENT SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT 
THOSE TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE WILL 
BE LIMITED. You acknowledge and agree that certain 
content and services available through the SOFTWARE 
may be provided by third parties over which SONY has 
no control. USE OF THE CONTENT SERVICE REQUIRES AN 
INTERNET CONNECTION. THE CONTENT SERVICE MAY BE 
DISCONTINUED AT ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY 
SERVICES
You acknowledge and agree that access to certain 
SOFTWARE features may require an Internet connection 
for which you are solely responsible. Further, you are 
solely responsible for payment of any third party fees 
associated with your Internet connection, including 
but not limited to Internet service provider or airtime 
charges. Operation of the SOFTWARE may be limited 
or restricted depending on the capabilities, bandwidth 
or technical limitations of your Internet connection 
and service. The provision, quality and security of such 
Internet connectivity are the sole responsibility of the 
third party providing such service. 

EXPORT AND OTHER REGULATIONS
You agree to comply with all applicable export and re-
export restrictions and regulations of the area or country 
in which you reside, and not to transfer, or authorize 
the transfer, of the SOFTWARE to a prohibited country 

or otherwise in violation of any such restrictions or 
regulations.

HIGH RISK ACTIVITIES
The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not designed, 
manufactured or intended for use or resale as on-
line control equipment in hazardous environments 
requiring fail-safe performance, such as in the 
operation of nuclear facilities, aircraft navigation or 
communication systems, air traffic control, direct life 
support machines, or weapons systems, in which the 
failure of the SOFTWARE could lead to death, personal 
injury, or severe physical or environmental damage 
(“HIGH RISK ACTIVITIES”). SONY, each of the THIRD-
PARTY SUPPLIERS, and each of their respective affiliates 
specifically disclaim any express or implied warranty, 
duty or condition of fitness for HIGH RISK ACTIVITIES.

EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE
You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE 
is at your sole risk and that you are responsible for use 
of the SOFTWARE. The SOFTWARE is provided “AS IS,” 
without warranty, duty or condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for 
purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-
PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as 
“SONY”) EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES 
OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SONY 
DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY CONDITIONS 
OR REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS 
CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL MEET YOUR 
REQUIREMENTS OR THAT THEY WILL BE UPDATED, (B) 
THAT THE OPERATION OF ANY OF THE SOFTWARE WILL 
BE CORRECT OR ERROR-FREE OR THAT ANY DEFECTS 
WILL BE CORRECTED, (C) THAT THE SOFTWARE WILL 
NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, HARDWARE OR 
DATA, (D) THAT ANY SOFTWARE, NETWORK SERVICES 
(INCLUDING THE INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER 
THAN THE SOFTWARE) UPON WHICH THE SOFTWARE’S 
PERFORMANCE DEPENDS WILL CONTINUE TO BE 
AVAILABLE, UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND 
(E) REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE 

OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, 
ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE. 

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE 
GIVEN BY SONY OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE 
OF SONY SHALL CREATE A WARRANTY, DUTY OR 
CONDITION OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF 
THIS WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE 
DEFECTIVE YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. SOME 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF 
IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY NOT 
APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY
SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for 
purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-
PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as 
“SONY”) SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR UNDER 
ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THE SOFTWARE, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES 
ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, 
LOSS OF DATA, LOSS OF USE OF THE SOFTWARE OR 
ANY ASSOCIATED HARDWARE, DOWN TIME AND USER'S 
TIME, EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, 
EACH AND ALL OF THEIR AGGREGATE LIABILITY UNDER 
ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO 
THE AMOUNT ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT. 
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION 
MAY NOT APPLY TO YOU.

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL 
INFORMATION, LOCATION DATA, DATA 
SECURITY
You acknowledge and agree that SONY and its 
affiliates, partners and agents may read, collect, 
transfer, process and store certain information 
collected from the SOFTWARE, including but not 
limited to information about (i) the SOFTWARE and 
(ii) the software applications, contents and peripheral 
devices that interact with your wireless adapter and the 

SOFTWARE (“Information”). Information includes, but 
is not limited to: (1) unique identifiers relating to your 
wireless adapter and its components; (2) performance 
of the wireless adapter, the SOFTWARE and their 
components; (3) configurations of your wireless adapter, 
the SOFTWARE and the software applications, contents 
and peripheral devices that interact with the wireless 
adapter and the SOFTWARE; (4) use and frequency of 
use of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the 
software applications, contents and peripheral devices 
that interact with the SOFTWARE; and (5) location data, 
as indicated below. SONY and its affiliates, partners 
and agents may use and disclose Information subject 
to applicable laws in order to improve its products and 
services or to provide products or services to you. Such 
uses include, but are not limited to: (a) administering 
the functionalities of the SOFTWARE; (b) to improve, 
service, update or upgrade the SOFTWARE; (c) 
improving, developing and enhancing the current and 
future products and services of SONY and other parties; 
(d) to provide you with information about the products 
and services offered by SONY and other parties; (e) 
complying with applicable laws or regulations; and (f) 
to the extent offered, providing you with location-based 
services of SONY and other parties, as indicated below. 
In addition, SONY retains the right to use Information 
to protect itself and third parties from illegal, criminal or 
harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may 
rely upon location information, including, but not limited 
to, the geographic location of the wireless adapter. You 
acknowledge that for the purpose of providing such 
services, SONY, the THIRDPARTY SUPPLIERS or their 
partners may collect, archive, process and use such 
location data, and that such services are governed by 
the privacy policies of SONY or such third party. By 
reviewed the privacy policies applicable to such services 
and consent to such activities. 

SONY, its affiliates, partners and agents will not 
intentionally use Information to personally identify 
the owner or user of the SOFTWARE without your 
knowledge or consent. Any use of Information will be 
in accordance with the privacy policies of SONY or such 
third party. 
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Please contact applicable contact address of each area or 
country for SONY’s current privacy policy. Please contact 
applicable third parties for privacy policies relating 
to personally identifiable and other information you 
provide when you use or access third party software or 
services. 

Information may be processed, stored or transferred 
to SONY, its affiliates or agents which are located in 
countries outside of your country of residence. Data 
protection and information privacy laws in certain 
countries may not offer the same level of protection 
as your country of residence and you may have fewer 
legal rights in relation to Information processed and 
stored in, or transferred to, such countries. SONY will 
use reasonable efforts to take appropriate technical and 
organizational steps to prevent unauthorized access to 
or disclosure of Information, but does not warrant it will 
eliminate all risk of misuse of such Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE
From time to time, SONY or the THIRD-PARTY SUPPLIERS 
may automatically update or otherwise modify the 
SOFTWARE, including, but not limited to, for purposes 
of enhancement of security functions, error correction 
and improvement of functions, at such time as you 
interact with SONY’s or third parties’ servers, or 
otherwise. Such updates or modifications may delete 
or change the nature of features or other aspects of the 
SOFTWARE, including, but not limited to, functions you 
may rely upon. You acknowledge and agree that such 
activities may occur at SONY’s sole discretion and that 
SONY may condition continued use of the SOFTWARE 
upon your complete installation or acceptance of such 
update or modifications. Any updates/modifications 
shall be deemed to be, and shall constitute part of, the 
SOFTWARE for purposes of this EULA. By acceptance of 
this EULA, you consent to such update/modification.

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, SEVERABILITY
This EULA and SONY’s privacy policy, each as amended 
and modified from time to time, together constitute the 
entire agreement between you and SONY with respect 
to the SOFTWARE. The failure of SONY to exercise or 
enforce any right or provision of this EULA shall not 
constitute a waiver of such right or provision. If any part 
of this EULA is held invalid, illegal, or unenforceable, 

that provision shall be enforced to the maximum extent 
permissible so as to maintain the intent of this EULA, 
and the other parts will remain in full force and effect.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
The United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods shall not apply to this EULA. 
This EULA shall be governed by the laws of Japan, 
without regards to conflict of laws provisions. Any 
dispute arising out of this EULA shall be subject to the 
exclusive venue of the Tokyo District Court in Japan, and 
the parties hereby consent to the venue and jurisdiction 
of such courts.

EQUITABLE REMEDIES
Notwithstanding anything contained in this EULA to the 
contrary, you acknowledge and agree that any violation 
of or noncompliance with this EULA by you will cause 
irreparable harm to SONY, for which monetary damages 
would be inadequate, and you consent to SONY 
obtaining any injunctive or equitable relief that SONY 
deems necessary or appropriate in such circumstances. 
SONY may also take any legal and technical remedies 
to prevent violation of and/or to enforce this EULA, 
including, but not limited to, immediate termination of 
your use of the SOFTWARE, if SONY believes in its sole 
discretion that you are violating or intend to violate 
this EULA. These remedies are in addition to any other 
remedies SONY may have at law, in equity or under 
contract.

TERMINATION
Without prejudice to any of its other rights, SONY may 
terminate this EULA if you fail to comply with any of its 
terms. In case of such termination, you must: (i) cease 
all use, and destroy any copies, of the SOFTWARE; (ii) 
comply with the requirements in the section below 
entitled “Your Account Responsibilities”.

AMENDMENT
SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY OF THE 
TERMS OF THIS EULA AT ITS SOLE DISCRETION BY 
POSTING NOTICE ON A SONY DESIGNATED WEB SITE, BY 
EMAIL NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS PROVIDED 
BY YOU, BY PROVIDING NOTICE AS PART OF THE 
PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN UPGRADES/ UPDATES 
OR BY ANY OTHER LEGALLY RECOGNIZABLE FORM OF 

NOTICE. If you do not agree to the amendment, you 
should promptly contact SONY for instructions. Your 
continued use of the SOFTWARE after the effective date 
of any such notice shall be deemed your agreement to 
be bound by such amendment.

THIRD-PARTY BENEFICIARIES
Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express intended 
thirdparty beneficiary of, and shall have the right to 
enforce, each provision of this EULA with respect to the 
SOFTWARE of such party. 

Should you have any questions concerning this EULA, 
you may contact SONY by writing to SONY at applicable 
contact address of each area or country.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

Licenças de software de código-
fonte aberto

Com base nos contratos de licença entre a 
Sony e os titulares dos direitos de autor do 
software, este produto utiliza software aberto.
Para corresponder aos requisitos dos titulares 
dos direitos de autor do software, a Sony é 
obrigada a informá-lo do conteúdo destas 
licenças.
As licenças (em Inglês) estão gravadas na 
memória interna do produto.
Estabeleça um armazenamento em massa 
entre o produto e um computador para ler as 
licenças na pasta “PMHOME” - “LICENSE”.

Se estiver a utilizar um Mac, a pasta 
“PMHOME” - “LICENSE” poderá não ser 
acessível.
Para visualizar os ficheiros, utilize um 
computador que não um Mac ou visite o URL 
seguinte.
https://oss.sony.net/License/ILME-FX6/

https://oss.sony.net/License/ILME-FX6/
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Geral

Peso

 Aprox. 890 g (apenas corpo principal)

 Aprox. 2,59 kg (incluindo a objetiva 

SEL24105G, cobertura da objetiva, 

bateria (BP-U35), visor, pega, 

punho)

Dimensões

 Consulte a página 136.

Requisitos de alimentação

 19,5 V DC (18,0 V a 20,5 V)

Consumo de energia

 Aprox. 18,0 W (corpo, objetiva, gravação 

XAVC-I QFHD 59.94P, visor ligado, 

sem dispositivo externo ligado)

 Aprox. 36,0 W (corpo, objetiva, gravação 

XAVC-I QFHD 59.94P (S&Q 

120 fps), visor ligado, HDMI, SDI, 

dispositivo externo ligado)

Temperatura de funcionamento

 0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento

 –20 °C a +60 °C

Tempo de funcionamento contínuo

 Aprox. 105 minutos (através de BP-U35) 

(corpo, objetiva, gravação XAVC-I 

QFHD 59.94P, visor ligado, sem 

dispositivo externo ligado)

Formato de gravação (vídeo)

 XAVC Intra

  Modo XAVC-I 4K/QFHD: 

VBR, taxa de bits 600 Mbps 

(máx.), MPEG-4 AVC/H.264

  Modo XAVC-I HD: 

CBG, taxa de bits 223 Mbps 

(máx.), MPEG-4 AVC/H.264

 XAVC Long

  Modo XAVC-L QFHD: 

VBR, taxa de bits 150 Mbps (máx.), 

MPEG-4 H.264/AVC

  Modo XAVC-L HD 50: 

VBR, taxa de bits 50 Mbps (máx.), 

MPEG-4 H.264/AVC

  Modo XAVC-L HD 35: 

VBR, taxa de bits 35 Mbps (máx.), 

MPEG-4 H.264/AVC

Formato de gravação (áudio)

 LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 canais

Taxa de fotogramas de gravação

 XAVC Intra

  Modo XAVC-I 4K: 

4096×2160/59.94P, 50P, 29.97P, 

25P, 24P, 23.98P

  Modo XAVC-I QFHD: 

3840×2160/59.94P, 50P, 29.97P, 

25P, 23.98P

  Modo XAVC-I HD: 

1920×1080/59.94P, 50P, 29.97P, 

25P, 23.98P

 XAVC Long

  Modo XAVC-L QFHD: 

3840×2160/59.94P, 50P, 29.97P, 

25P, 23.98P

  Modo XAVC-L HD 50: 

1920×1080/59.94P, 50P, 29.97P, 

25P, 23.98P

  Modo XAVC-L HD 35: 

1920×1080/59.94P, 50P, 29.97P, 

25P, 23.98P

Tempo de gravação/reprodução

 XAVC Intra

  Modo XAVC-I QFHD:

   59.94P

   Aprox. 30 minutos 

(utilizando CEA-G160T)

  Modo XAVC-I HD:

   59.94P

   Aprox. 78 minutos 

(utilizando CEA-G160T)

 XAVC Long

  Modo XAVC-L QFHD:

   59.94P

   Aprox. 115 minutos 

(utilizando CEA-G160T)

  Modo XAVC-L HD 50:

   59.94P

   Aprox. 155 minutos 

(utilizando CEA-G80T)

  Modo XAVC-L HD 35:

   59.94P

   Aprox. 210 minutos 

(utilizando CEA-G80T)

[Nota]
O tempo de gravação/reprodução poderá variar devido 
às condições de utilização e às características da 
memória. O tempo de gravação e de reprodução diz 
respeito à gravação contínua como um único clip. Os 
tempos reais poderão ser mais curtos dependendo do 
número de clips gravados.

Secção da câmara

Dispositivo de imagem (tipo)

 Sensor de imagem CMOS de chip único 

equivalente ao tamanho 

completo de 35 mm

Número de pixels

 12,9M (total)

 10,2M (real)

Focagem automática

 Método de deteção: deteção de fase/deteção 

de contraste

Filtros ND internos

 CLEAR: OFF

 1: 1/4ND

 2: 1/16ND

 3: 1/64ND

 ND variável linearmente: 1/4ND a 1/128ND

Sensibilidade ISO

 ISO 800/12800 (Modo Cine EI, Fonte de luz 

D55)

Encaixe de objetiva

 Encaixe E

Latitude

 Mais de 15 níveis

Velocidade do obturador

 64F a 1/8000 seg. (23.98P)

Ângulo do obturador

 5,6° a 360°, 2 a 64 fotogramas

Câmara lenta e movimento rápido

 XAVC QFHD: 1 fps a 120 fps

 XAVC HD: 1 fps a 240 fps

 XAVC 4K: 1 fps a 60 fps

 XAVC HD (S35): 1 fps a 120 fps

Equilíbrio de brancos

 2000 K a 15000 K

Ganho

 –3 dB a +30 dB (Incrementos de 1 dB)

Aspeto base

 S-Cinetone, Standard, Still, ITU709, s709, 

709(800%), S-Log3, HLG Live, 

HLG Natural

Secção de áudio

Frequência de amostra

 48 kHz

Quantização

 24 bits

Resposta de frequência

 Modo MIC da entrada XLR: 20 Hz a 20 kHz  

(±3 dB ou menos)

 Modo LINE da entrada XLR: 20 Hz a 20 kHz  

(±3 dB ou menos)

Especificações
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Alcance dinâmico

 Modo MIC da entrada XLR: 80 dB (Típico)

 Modo LINE da entrada XLR: 90 dB (Típico)

Distorção

 Modo MIC da entrada XLR: 0,08% ou inferior 

(Nível de entrada –40 dBu)

 Modo LINE da entrada XLR: 0,08% ou inferior 

(Nível de entrada +14 dBu)

Altifalante integrado

 Monaural

Microfone interno 

 Monaural

Microfone interno da pega

 Microfone eletreto estéreo omnidirecional

[Nota]
Apenas o microfone interno da pega fica ativo quando a 
pega está instalada.

Secção de entrada/saída

Entradas
INPUT 1/2:

 Tipo XLR, 3 pinos, fêmea

 LINE / MIC / MIC+48V comutável

 MIC: Referência –30 dBu a –80 dBu

TC IN:

 Tipo BNC

Saídas
SDI OUT:

 Tipo BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (Level A/B), 

HD-SDI

Auscultadores (entrada mini estéreo):

 –16 dBu (saída de nível de referência, volume 

máximo do monitor, carga de 

16 Ω)

HDMI:

 Tipo A, 19 pinos

TC OUT:

 Tipo BNC

Outras
DC IN:

 compatível com EIAJ, 18 V a 20,5 V DC

Sapata multi-interface:

 dedicada (21 pinos)

REMOTE:

 tipo sub-mini, 3 polos e 2,5 mm

Conector para controlo remoto de punho:

 entrada mini estéreo, 4 polos e 3,5 mm 

(conector fornecido para controlo 

remoto de punho)

USB-C:

 USB 3.2 Gen 1

USB/multi:

 compatível com a norma USB 2.0, tipo micro 

B para armazenamento em massa 

(1)

VF:

 dedicada (40 pinos)

Secção de imagem

Visor (LCD)
Tamanho do ecrã

 8,8 cm (3,5") na diagonal

Relação de aspeto

 16:9

Número de pixels

 1280 (H) × 720 (V)

Secção da ranhura para suportes

Ranhura para cartões CFexpress Type A/SD (2)

LAN sem fios

Normas suportadas

 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (ILME-FX6V/VK)

 IEEE 802.11 b/g/n (ILME-FX6T/TK)

Banda de frequência

 2,4 GHz

 5 GHz (apenas ILME-FX6V/VK)

Protocolos de segurança suportados

 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Método de ligação

 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manual

Método de acesso

 Modo de infraestrutura

Carregador de bateria (BC-CU1)

Peso

 Aprox. 60 g

Dimensões

 Aprox. 57 × 26 × 101 mm 

(largura/altura/profundidade)

Entrada

 19,5 V DC, 26 W

Saída

 16,4 V DC, 1,4 A

Temperatura de funcionamento

 0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento

 –20 °C a +60 °C

Acessórios fornecidos

Adaptador AC (1)

Cabo de alimentação (1) 

Carregador de bateria (1) 

Bateria (1)

Pega (1)

Monitor LCD (1)

Cabo USB-C (1)

Controlo remoto de punho (1)

Cobertura para LCD (1)

Kit para sapata (1) 

(Sapata (1), mola de sapata (1), parafusos (4))

Tampa do encaixe de objetiva (1)

Tampa de proteção do conector da pega (1)

Antes de Utilizar este Aparelho (1)

Documento da garantia (1)

O design e as especificações estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio.
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Notas
ˎˎ Faça sempre uma gravação de teste e 
verifique se foi bem sucedida. A SONY 
NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS 
DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO MAS 
NÃO LIMITADOS A, COMPENSAÇÃO 
OU REEMBOLSO DEVIDO A AVARIA 
DESTE APARELHO OU DOS RESPETIVOS 
SUPORTES DE GRAVAÇÃO OU QUAISQUER 
OUTROS SUPORTES OU SISTEMAS DE 
ARMAZENAMENTO PARA GRAVAR 
CONTEÚDO DE QUALQUER TIPO.
ˎˎ Verifique sempre se a unidade está a 
funcionar correctamente antes de a usar. 
A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
DANOS DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO, 
MAS NÃO LIMITADOS A, COMPENSAÇÃO 
OU REEMBOLSO DEVIDO A PERDA DE 
LUCROS ACTUAIS OU FUTUROS NO 
DECORRER DE AVARIA DESTA UNIDADE, 
QUER DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA 
QUER APÓS A EXPIRAÇÃO DA GARANTIA 
OU POR QUALQUER OUTRA RAZÃO.
ˎˎ A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA 
POR QUEIXAS DE QUALQUER TIPO 
APRESENTADAS POR UTILIZADORES DESTA 
UNIDADE OU POR TERCEIROS.
ˎˎ A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA PELA 
PERDA, REPARAÇÃO OU REPRODUÇÃO 
DE QUAISQUER DADOS GRAVADOS 
NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 
INTERNO, SUPORTES DE GRAVAÇÃO OU 
EM QUAISQUER OUTROS SUPORTES OU 
SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO.
ˎˎ A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA PELO 
TÉRMINO OU DESCONTINUAÇÃO DE 
QUAISQUER SERVIÇOS RELACIONADOS 
COM ESTA UNIDADE QUE POSSAM 
RESULTAR DEVIDO A CIRCUNSTÂNCIAS DE 
QUALQUER TIPO.

Dimensões externas

Unidade: mm

UNC 1/4-20

UNC 3/8-16

228

2-UNC 1/4-20

UNC 1/4-20

143

UNC 1/4-20

116

8-UNC 1/4-20

11460

258
2-UNC 1/4-20

153

28

25

25
25

25

As dimensões são valores aproximados.
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Marcas comerciais

ˎˎ  é uma marca comercial da Sony 
Corporation.
ˎˎ XAVC e  são marcas comerciais 
registadas da Sony Corporation.
ˎˎ Os termos HDMI e High-Definition 
Multimedia Interface e o logotipo HDMI 
são marcas ou marcas registradas da HDMI 
Licensing Administrator, Inc. nos Estados 
Unidos e em outros países.
ˎˎ Microsoft e Windows são marcas comerciais 
ou marcas comerciais registadas da 
Microsoft Corporation nos Estados Unidos 
e/ou noutros países.
ˎˎ Mac e macOS são marcas comerciais 
registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos 
e noutros países.
ˎˎ “Catalyst Browse,” “Content Browser Mobile” 
e o logótipo “Content Browser Mobile” são 
marcas comerciais ou marcas comerciais 
registadas da Sony Corporation.
ˎˎ iOS é uma marca comercial registada ou 
marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/
ou respetivas afiliadas nos Estados Unidos e 
noutros países.
ˎˎ Android, Google Play são marcas comerciais 
da Google Inc.
ˎˎ Wi-Fi, o logótipo Wi-Fi e Wi-Fi PROTECTED 
SETUP são marcas comerciais ou marcas 
comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
ˎˎ A marca N é uma marca comercial ou marca 
comercial registada da NFC Forum, Inc. nos 
Estados Unidos e noutros países.
ˎˎ O logótipo SDXC é uma marca comercial da 
SD-3C, LLC.
ˎˎ CFexpress e o logótipo CFexpress Type A 
são marcas comerciais da CompactFlash 
Association.

Todo os outros nomes de empresas e nomes 
de produtos são marcas comerciais registadas 
ou marcas comerciais dos respetivos 

proprietários. Os itens de marca registada não 
são indicados pelos símbolo ™ ou ® neste 
documento.
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