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LIMITAÇÕES	  EM	  RELAÇÃO	  AOS	  ATRIBUTOS	  À	  PROVA	  D'ÁGUA,	  À	  PROVA	  DE	  POEIRA	  E	  	  
À	  PROVA	  DE	  CHOQUES	  DA	  NIKON	  COOLPIX	  S31	  

	  
	  
Atributos	  à	  prova	  d’água	  e	  à	  prova	  de	  poeira	  
	  
• A	  Câmera	  é	  classificada	  como	  à	  prova	  d'água	  equivalente	  ao	  grau	  8	  (IPX8)	  do	  IEC/JIS,	  

e	  à	  prova	  de	  poeira	  equivalente	  ao	  grau	  6	  (IP6X),	  e	  permite	  fotografar	  imagens	  
embaixo	  d'água	  a	  5m	  de	  profundidade	  por	  até	  60	  minutos.	  Esta	  classificação	  não	  
assegura	  o	  desempenho	  à	  prova	  d'água	  da	  Câmera	  ou	  que	  a	  Câmera	  estará	  livre	  de	  
danos	  ou	  problemas	  em	  todas	  as	  condições.	  

• Submeter	  a	  Câmera	  a	  choques,	  vibrações	  ou	  pressões	  excessivas	  por	  deixá-‐la	  cair	  ou	  
batê-‐la,	  pode	  afetar	  o	  desempenho	  à	  prova	  d'água.	  

• As	  Câmeras	  expostas	  a	  choques,	  vibrações	  ou	  pressões	  excessivas	  devem	  ser	  
inspecionadas	  por	  um	  representante	  de	  assistência	  técnica	  autorizada	  Nikon	  para	  
confirmar	  o	  desempenho	  à	  prova	  d'água.	  Este	  serviço	  pode	  ser	  cobrado.	  

• Não	  utilize	  a	  Câmera	  em	  profundidades	  maiores	  do	  que	  5m	  debaixo	  d'água.	  	  
• A	  Câmera	  não	  deve	  ser	  submetida	  à	  pressão	  da	  água	  ao	  ser	  exposta	  em	  água	  

corrente.	  
• Câmera	  somente	  para	  uso	  em	  água	  doce	  e	  água	  do	  mar,	  e	  não	  para	  qualquer	  outro	  

tipo	  de	  líquido.	  Desempenho	  à	  prova	  d'água	  não	  classificado	  para	  outros	  líquidos.	  
• Não	  deixe	  que	  a	  água	  entre	  na	  Câmera.	  A	  parte	  interna	  desta	  Câmera	  não	  é	  à	  prova	  

d'água.	  A	  infiltração	  de	  água	  na	  Câmera	  pode	  causar	  mau	  funcionamento.	  	  
• Os	  acessórios	  não	  são	  à	  prova	  d'água.	  
• Não	  insira	  um	  cartão	  de	  memória	  ou	  bateria	  molhada	  na	  Câmera.	  
• O	  compartimento	  da	  bateria	  ou	  a	  tampa	  do	  compartimento	  do	  cartão	  de	  memória	  

da	  câmera	  não	  devem	  ser	  abertos	  ou	  fechados	  quando	  úmidos,	  perto	  da	  água	  e/ou	  
debaixo	  d'água.	  Isto	  pode	  ocasionar	  infiltração	  de	  água	  na	  Câmera	  ou	  resultar	  em	  
mau	  funcionamento	  dela.	  

• Não	  manuseie,	  abra	  ou	  feche	  a	  tampa	  da	  Câmera	  com	  as	  mãos	  molhadas.	  Isto	  pode	  
causar	  infiltração	  de	  água	  na	  Câmera	  ou	  resultar	  em	  mau	  funcionamento	  dela.	  

• O	  compartimento	  da	  bateria/a	  tampa	  do	  compartimento	  do	  cartão	  de	  memória	  da	  
câmera	  não	  podem	  ser	  abertos	  debaixo	  d'água	  ou	  em	  áreas	  expostas	  a	  spray	  de	  
água,	  ventos	  fortes,	  poeira	  ou	  areia.	  

• A	  Câmera	  não	  deve	  ser	  deixada	  em	  condições	  de	  baixa	  temperatura	  de	  -‐10°C	  ou	  de	  
alta	  temperatura	  de	  40°C	  ou	  mais	  (particularmente	  em	  um	  local	  exposto	  à	  luz	  solar	  
direta,	  dentro	  de	  um	  carro,	  em	  um	  barco,	  na	  praia	  ou	  perto	  de	  aparelhos	  de	  
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aquecimento)	  por	  um	  longo	  período	  de	  tempo.	  Isto	  pode	  causar	  deterioração	  do	  
desempenho	  à	  prova	  d'água.	  

• O	  desempenho	  à	  prova	  d'água	  da	  embalagem	  pode	  começar	  a	  deteriorar	  após	  um	  
ano.	  Ela	  deve	  ser	  inspecionada	  por	  um	  representante	  de	  assistência	  técnica	  
autorizada	  Nikon	  uma	  vez	  por	  ano	  para	  que	  a	  embalagem	  à	  prova	  d'água	  seja	  
substituída	  por	  uma	  nova.	  Este	  serviço	  será	  cobrado.	  

• A	  Câmera	  pode	  ser	  usada	  debaixo	  d'água	  apenas	  em	  temperaturas	  que	  variam	  de	  
0°C	  a	  40°C.	  

• A	  Câmera	  não	  pode	  ser	  imersa	  em	  água	  cuja	  temperatura	  é	  maior	  que	  40°C	  (como	  
uma	  banheira	  ou	  em	  fontes	  de	  água	  quentes).	  

• Se	  gotas	  de	  água	  ou	  líquidos	  entrarem	  em	  contato	  com	  o	  exterior	  da	  Câmera	  ou	  com	  
o	  interior	  do	  compartimento	  da	  bateria/	  tampa	  do	  compartimento	  do	  cartão	  de	  
memória,	  limpe	  imediatamente	  as	  gotas	  de	  água	  ou	  líquidos	  com	  um	  pano	  macio	  e	  
seco.	  	  

• Se	  uma	  substância	  estranha	  aderir	  ao	  exterior	  da	  Câmera	  ou	  ao	  interior	  do	  
compartimento	  da	  bateria/	  tampa	  do	  compartimento	  do	  cartão	  de	  memória	  (como	  
a	  dobradiça,	  compartimento	  do	  cartão	  de	  memória	  e	  conectores),	  remova-‐o	  
imediatamente	  com	  um	  secador.	  Se	  uma	  substância	  estranha	  aderir	  à	  embalagem	  à	  
prova	  d’água	  dentro	  do	  compartimento	  da	  bateria/	  tampa	  do	  compartimento	  do	  
cartão	  de	  memória,	  remova-‐o	  com	  o	  pincel	  incluso.	  Não	  use	  o	  pincel	  incluso	  para	  
nada	  além	  de	  limpar	  a	  embalagem	  à	  prova	  d’água.	  

• Não	  abra	  o	  compartimento	  da	  bateria/	  tampa	  do	  compartimento	  do	  cartão	  de	  
memória	  até	  que	  todos	  os	  objetos	  estranhos	  tenham	  sido	  removidos.	  

• A	  Câmara	  não	  deve	  ser	  armazenada	  em	  temperaturas	  inferiores	  a	  -‐10°C	  ou	  
superiores	  a	  50°C.	  

• A	  Câmera	  não	  pode	  ser	  submetida	  a	  choques	  debaixo	  d'água.	  
• Não	  pule	  na	  água	  com	  a	  Câmera	  ou	  a	  submeta	  a	  condições	  de	  alta	  pressão	  de	  água,	  

como	  corredeiras	  ou	  cachoeiras.	  
• Esta	  Câmera	  não	  flutua	  na	  água.	  Certifique-‐se	  de	  não	  derrubar	  a	  Câmera	  dentro	  

e/ou	  sob	  a	  água.	  
• Se	  uma	  substância	  estranha	  como	  óleo	  de	  bronzear,	  filtro	  solar,	  água	  quente,	  sais	  de	  

banho,	  detergente,	  sabão,	  solvente	  orgânico,	  óleo	  ou	  álcool	  aderir	  a	  Câmera,	  
remova	  a	  substância	  imediatamente.	  	  

• A	  Câmera	  deve	  ser	  limpa	  dentro	  de	  sessenta	  minutos	  após	  utilizá-‐la	  debaixo	  d'água.	  
	  
	  

Atributos	  à	  Prova	  de	  Choques	  
	  
• A	  Câmera	  é	  classificada	  em	  conformidade	  com	  o	  método	  MIL-‐STD	  810F	  choque	  -‐

516.5	  (teste	  de	  queda	  de	  uma	  altura	  de	  1,20	  m	  em	  um	  painel	  de	  madeira	  
compensada	  de	  5	  cm).	  Este	  teste	  não	  assegura	  que	  o	  choque	  não	  afetará	  
negativamente	  o	  desempenho	  à	  prova	  d'água	  da	  Câmera	  ou	  que	  ela	  estará	  livre	  de	  
danos	  ou	  problemas	  sob	  quaisquer	  condições.	  Além	  disso,	  o	  choque	  pode	  causar	  
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mudanças	  na	  aparência	  da	  câmera,	  tais	  como	  descamação	  da	  pintura	  e	  deformação	  
da	  parte	  afetada	  pelo	  choque.	  	  

• Não	  exponha	  a	  Câmera	  a	  choques,	  vibração	  ou	  pressões	  excessivas	  deixando-‐a	  cair	  
ou	  batendo-‐a,	  pois	  isso	  pode	  resultar	  no	  mau	  funcionamento	  da	  Câmera,	  incluindo	  a	  
infiltração	  de	  água	  dentro	  da	  Câmera.	  

• Não	  submerja	  a	  Câmera	  a	  uma	  profundidade	  maior	  que	  5	  m.	  
• Não	  sente	  sobre	  a	  Câmera.	  
• A	  Câmera	  não	  pode	  ser	  forçada	  em	  qualquer	  tipo	  de	  bolsa	  ou	  lugar	  fechado.	  	  
• Não	  sujeite	  a	  Câmera	  à	  pressão	  da	  água	  ao	  expô-‐la	  a	  água	  corrente	  de	  alta	  pressão.	  
	  


