Breve manual do utilizador do cartão de memória SDHC com funcionalidade TransferJet

TM

J301

integrada
Obrigado por ter adquirido este cartão de memória SDHC com funcionalidade TransferJetTM J301 (“o Produto”) integrada.
TransferJetTM é uma tecnologia de transferência sem fios de proximidade para a transmissão de dados, bastando apenas aproximar os
dispositivos que pretende que comuniquem entre si. Pode transferir dados a altas velocidades sem ligar cabos.
Para garantir uma utilização correta, leia atentamente e até ao fim este manual e o manual do seu dispositivo, antes de utilizar este
Produto Toshiba, e depois guarde este manual para consulta futura.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
AVISO
•

Mantenha o Produto fora do alcance de crianças e animais de estimação. A utilização incorreta do Produto, incluindo mas não
limitada a ingestão acidental, pode causar asfixia ou outras lesões.
Contacte imediatamente um médico se suspeitar que uma criança engoliu o Produto.
•
Não desmonte nem modifique o Produto.
•
Não dobre, não deixe cair, nem coloque objetos pesados sobre o Produto, nem o exponha de outra forma a forças ou impactos
extremos.
Caso estas instruções não sejam seguidas, poderão ocorrer incêndios, danos no Produto e/ou ferimentos, incluindo queimaduras e
choques elétricos.
•
Se o Produto produzir um odor, sobreaquecer ou deitar fumo, desligue imediatamente o dispositivo com o qual o Produto é utilizado,
incluindo o computador e os periféricos, e desligue a ficha da tomada. Não utilize o Produto novamente. Contacte a loja onde
adquiriu o Produto.
•
Não toque no Produto durante um período de tempo prolongado. Se o Produto for utilizado durante um período de tempo
prolongado, a superfície pode aquecer. Não toque no Produto durante um período de tempo prolongado para evitar irritação
cutânea e/ou ferimentos devido ao calor.
www.toshiba-memory.com/usage
AVISOS
•
Para obter instruções sobre como ligar e desligar o Produto dos dispositivos com os quais deve ser utilizado, consulte os manuais
de instruções dos dispositivos.
•
No entanto, se o Produto for utilizado de outras formas que não as descritas neste manual de instruções, os dados poderão ser
corrompidos ou perdidos. A Toshiba rejeita qualquer responsabilidade pela corrupção ou perda de dados armazenados no Produto,
independentemente do tipo ou da causa do problema ou dos danos.
•
Quando transferir ou destruir o Produto, recomenda-se que os dados contidos no mesmo sejam totalmente eliminados utilizando
um sistema ou produto adequado, por ex., um software para eliminar dados disponível no mercado. Mesmo que elimine ou formate
o Produto num computador, numa câmara fotográfica digital ou num telemóvel (por exemplo), os dados poderão não ser totalmente
removidos e/ou poderão ser recuperáveis se o dispositivo que utilizar para a eliminação ou formatação não estiver equipado com
uma funcionalidade que elimine permanentemente os dados do Produto. Quando destruir o Produto, elimine-o de acordo com as
normas locais.
•
A velocidade de transferência do Produto pode variar dependendo da posição relativa do dispositivo TransferJetTM.
•
O Produto está em conformidade com as regulamentações locais para rádio nos seguintes países ou regiões (desde março de
2015): Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, China continental, Chipre, Coreia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália,
Japão, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Roménia, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia.
A utilização em outros países ou regiões pode infringir a legislação local. Pode consultar as informações mais recentes no manual
online
www.toshiba-memory.com/TransferJet

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS
Ambiente de
funcionamento
Dimensões exteriores
Peso
Tensão da fonte de
alimentação
Classe de velocidade
SD
Compatibilidade padrão

Temperatura: -25 a 85 °C (-13 a 185 °F)
Humidade: HR = 30 a 80% (sem condensação)
Aprox. 32,0 mm (C) x 24,0 mm (L) x 2,1 mm (A)
Aprox. 2 g
2,7 - 3,6 V (máx.)
Classe 10
Compatível com a norma de cartões de memória SDHC, compatível com a norma iSDIO, compatível com a
norma TransferJet™

INTRODUÇÃO
O Produto é um cartão de memória SDHC compatível com as normas TransferJetTM (www.toshiba-memory.com/TransferJet).
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Permite utilizar comunicações TransferJetTM para transferir dados sem fios com o Produto.
A função de transferência TransferJetTM do Produto funciona apenas com câmaras digitais e câmaras de vídeo digitais que suportem
cartões de memória SDHC. Alguns dispositivos não permitem a transferência de ficheiros de vídeo, pelo que poderá consultar o web site
seguinte para confirmar.
www.toshiba-memory.com/TransferJet
O Produto tem de ser utilizado num dispositivo compatível com SDHC que esteja em conformidade com as especificações da SD Card
Association (www.sdcard.org). Cumpra as restrições dos dispositivos como, por exemplo, as restrições de capacidade.
O Produto não pode ser utilizado para comunicações TransferJetTM isoladamente. É necessário um dispositivo recetor, tal como
(*1)
(*2)
(*3),(*4) (*5)
.
um computador com o Windows® , um dispositivo iOS ou um dispositivo com AndroidTM (tal como um smartphone, tablet)
＊1: Necessita de um adaptador USB compatível com TransferJetTM da Toshiba (TJ-UA00B, TJ-MUA00B (pacote de
adaptador microUSB)).
＊2: Necessita de um adaptador Lightning compatível com TransferJetTM da Toshiba (TJ-LT00A)
＊3: Necessita de um adaptador microUSB compatível com TransferJetTM da Toshiba (TJ-MU00B, TJ-MUA00B (pacote de
adaptador USB)).
＊4: As informações atualizadas sobre o Recetor serão fornecidas através do site www.toshiba-memory.com/TransferJet
＊5: Tem de transferir e instalar o software especializado de transferência de ficheiros (doravante Software de transferência)
no Recetor antes de utilizar a função de transferência de ficheiros. Serão fornecidas mais informações sobre o software
especializado de transferência de ficheiros no site www.toshiba-memory.com/TransferJet
Este manual explica como enviar dados de um dispositivo compatível (doravante Emissor), no qual o produto é inserido, para um
dispositivo (doravante Recetor) no qual é ligado um adaptador USB ou microUSB compatível com TransferJetTM (doravante Adaptador
TransferJetTM).
TM

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TransferJet

Preparar o Recetor
•
Inicie o Software de transferência e defina-o para receber.
Preparar o Emissor
(Segue-se um exemplo com uma câmara digital como emissor.)
•
Insira o Produto na câmara digital.
•
Ligue a câmara digital.
•
Utilize a câmara digital para tirar fotografias ou gravar filmes.
Como enviar ficheiros
•
Ligue a alimentação da câmara digital e aguarde cerca de 10 segundos até que a função de transferência TransferJet™ fique
pronta
•
Coloque a ranhura do cartão da câmara digital voltada para o Adaptador TransferJet™ ligado ao Recetor e aproxime-os.
•
O envio começa automaticamente. Não afaste os dispositivos um do outro durante o envio.
Se estiver a efetuar um envio pela primeira vez, surge uma mensagem de aviso no dispositivo recetor a pedir permissão para ligar.
Se o envio não for iniciado, desligue e volte a ligar a câmara digital e aguarde cerca de 10 segundos novamente.
•
Após o envio, afaste a câmara digital do Recetor.
•
Saia do Software de transferência no Recetor.
Aceda ao web site seguinte para obter informações detalhadas sobre como enviar ficheiros e visualizar as fotografias e os filmes
recebidos.
www.toshiba-memory.com/TransferJet
FAQ - Resolução de problemas –
P1. Não consigo enviar ficheiros utilizando a função de transferência TransferJet™.
R1. O Emissor e o Recetor podem estar demasiado afastados um do outro. Coloque os dispositivos frente a frente, o mais próximo
possível um do outro.
P2. O envio de ficheiros utilizando a função de transferência TransferJetTM é muito demorado.
R2. O Emissor e o Recetor podem estar demasiado afastados um do outro. Coloque os dispositivos frente a frente, o mais próximo
possível um do outro.
Desta forma, poderá melhorar a velocidade de transferência.
O ficheiro pode ser demasiado grande. O tempo necessário para enviar um ficheiro depende do respetivo tamanho. Quanto maior
for o ficheiro, mais tempo é necessário para enviá-lo.
P3. E quanto às informações não incluídas neste manual?
R3. Consulte no web site seguinte informações pormenorizadas acerca de definições, Perguntas e Respostas, entre outras.
www.toshiba-memory.com/TransferJet

Declaração de garantia
O Produto tem garantia contra defeitos de material e de fabrico durante cinco (5) anos a partir da data de compra. Guarde os recibos de
compra com data originais. Será necessário apresentar o comprovativo da data de compra juntamente com qualquer pedido de
substituição ao abrigo da garantia. A única responsabilidade da Toshiba, no caso de tais defeitos, é a de reparar ou substituir o Produto,
consoante a decisão da própria Toshiba, que pode substituir o Produto por um Produto remanufacturado.
ESTA GARANTIA NÃO SE APLICA A FALHAS DEVIDO A DANOS DE ENVIO, ACIDENTE, ALTERAÇÃO, MODIFICAÇÃO, SERVIÇO
NÃO AUTORIZADO, UTILIZAÇÃO INCORRETA, ABUSO, UTILIZAÇÃO COM DISPOSITIVOS INCOMPATÍVEIS, ACESSÓRIOS OU
ADAPTAÇÕES, NÃO UTILIZAÇÃO DE ITENS FORNECIDOS PELA TOSHIBA (TAIS COMO ADAPTADORES) OU A RECLAMAÇÕES
EFETUADAS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DESTA GARANTIA. A TOSHIBA NEGA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS
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EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, ALÉM DAS ESTABELECIDAS NO PRESENTE DOCUMENTO, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS A
GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO. A TOSHIBA NÃO SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS OU INDIRETOS, QUER A TOSHIBA
TENHA OU NÃO SIDO ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DESSES DANOS, INCLUINDO PERDA DE DADOS,
PERDA DE NEGÓCIO OU OUTRAS PERDAS.
Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não seja aplicável ao abrigo da legislação, a duração da garantia implícita será de cinco
(5) anos a partir da data de compra. A única obrigação da Toshiba será a substituição deste Produto. A Toshiba não será responsável por
quaisquer danos especiais, consequenciais, acidentais ou indiretos resultantes da venda, compra, utilização ou avaria deste Produto,
independentemente da causa. Esses danos pelos quais a Toshiba não será responsável incluem, mas não se limitam a, perda ou
incapacidade de captar imagens, perda de rendimentos ou lucros, custos por tempo de paragem, perda de utilização do equipamento,
custo de equipamento, instalações ou serviços de substituição e reclamações dos nossos clientes por esses danos.
Eliminação de produtos
O símbolo constituído por um contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz indica que os produtos têm de ser recolhidos e eliminados em separado
do lixo doméstico. As pilhas e os acumuladores integrados podem ser eliminados com o produto. Estes serão
separados nos centros de reciclagem.
A barra preta indica que o produto foi colocado no mercado depois de 13 de agosto de 2005. Ao participar na
recolha separada de produtos e pilhas/baterias, irá ajudar a garantir a eliminação adequada de produtos e
pilhas/baterias e, deste modo, a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
Para obter informações mais detalhadas sobre os programas de recolha e reciclagem disponíveis no seu país, visite
o nosso web site www.toshiba-memory.com ou contacte o centro de recolha do seu município ou a loja onde adquiriu o produto.

REACH - Declaração de conformidade
O regulamento relativo a produtos químicos da União Europeia (UE), REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals –
Registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas), entrou em vigor a 1 de junho de 2007, com prazos de implementação faseados até
2018. A Toshiba irá cumprir todos os requisitos REACH e compromete-se a disponibilizar aos nossos clientes informações sobre a presença nos nossos
artigos de substâncias que estejam incluídas na lista de substâncias candidatas, de acordo com o regulamento REACH. Consulte o seguinte web site
www.toshiba-memory.com para obter informações sobre a presença nos nossos artigos de substâncias que estejam incluídas na lista de substâncias
candidatas, de acordo com o regulamento REACH, numa combinação superior a 0,1%, peso por peso.

Declaração CE/UE de conformidade
A Toshiba Corporation declara pelo presente documento que o Produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes
da Diretiva R&TTE 1999/5/CE, da Diretiva CEM 2004/108/CE, da Diretiva RSP 2011/65/UE e WEEE 2012/19/UE e com as medidas de implementação
(nacionais) relacionadas.
A Declaração de conformidade da UE completa e oficial pode ser encontrada no web site da Toshiba Electronics
Europe GmbH em http://www.toshiba-memory.com na Internet.

A TOSHIBA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O DESIGN OU AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OU AS INSTRUÇÕES OU AVISOS DO
PRODUTO EM QUALQUER ALTURA, POR SUA EXCLUSIVA DETERMINAÇÃO E SEM AVISO PRÉVIO. - TransferJetTM e os logótipos TransferJetTM são
licenciados pelo Consórcio TransferJet. - O logótipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C, LLC. - Windows é uma marca registada ou uma marca
comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. - Android é uma marca comercial da Google, Inc. - Todos os outros nomes de
empresas/produtos podem ser marcas registadas das respetivas empresas. - Fabricante: Toshiba Corporation 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japão
- Este Produto é fabricado no Japão.
© Copyright 2015 Toshiba Corporation. Todos os direitos reservados.
Fabricante: Toshiba Corporation, 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tóquio, Japão
Importador (UE):
Toshiba Electronics Europe GmbH,
Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf Alemanha
Registo comercial:
Düsseldorf HRB 22487
Contacto: Telefone: +49-211-5382-7171, E-Mail: support@toshiba-memory.com
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