- Português -

EOS 80Ｄ
Procedimento para
Atualização do Firmware

Atenção


Uma falha de energia durante a operação de gravação do firmware pode travar a câmera.


Use uma bateria totalmente carregada ou um kit de adaptador AC dedicado (opcional) para a atualização
do firmware.






Não desligue a câmera durante a operação de gravação do firmware.



Não abra a tampa do slot do cartão durante a operação de gravação do firmware..

Antes da atualização do firmware, remova a lente, o Speedlite externo e todos os outros acessórios da câmer
Antes da atualização do firmware, remova a lente, o flash Speedlite externo e todos os outros acessórios da
câmera.

Procedimentos de atualização de firmware


Nas seguintes instruções, x.x.x. indica a versão atual do firmware ou a versão do firmware para a atualização.

(1) Prepare os itens necessários para atualizar o firmware.
1. Corpo da câmera
2. Bateria dedicada (a bateria deve estar totalmente carregada) ou Kit Adaptador AC dedicado
(opcional)
3. Cartão SD (64MB ou maior capacidade 128GB ou menor capacidade)
4. Arquivo de atualização do Firmware (EOSR0XXX.FIR)



No caso de usar o leitor de cartão SD, siga o procedimento a partir do passo (2) em diante. No caso de não
utilizar o leitor de cartão SD, siga o procedimento a partir do passo (3-1) em diante.

(2) Copie o arquivo de atualização do firmware para o cartão SD.
1. Insira um cartão SD que tenha sido formatado na câmera no leitor de cartão SD.
2. Copie o arquivo de atualização de firmware para a primeira janela que aparece quando o cartão SD é aberto (o
diretório raiz).
3. Remova o cartão SD do leitor de cartões.
* Ao remover o cartão SD, certifique-se de fazê-lo conforme descrito na documentação do computador ou do leitor
de cartões.
* Se o arquivo de atualização do firmware for colocado em uma subpasta do cartão SD, a câmera não o verá.
4. Gire o dial para selecionar o modo <P>.
5. Insira o cartão SD com o firmware na câmera.
6. Ligue a câmera no botão LIGA/DESLIGA <LIG> e, em seguida, pressione o botão <MENU> para exibir o menu.
7. Selecione o item "Firmware Ver.x.x.x" na parte inferior do "Setup 6 (Amarelo)" e, em seguida, pressione o botão
<SET>.
8. A tela de atualização do firmware será exibida.
Selecione [OK] e pressione o botão <SET>.
Siga o procedimento da Etapa (4) em diante.
*Se a tela de atualização do firmware não aparecer no monitor LCD, o arquivo de atualização do firmware pode
não ter sido copiado corretamente para o cartão SD, portanto, tente novamente a partir do passo (1).



Seção (3-1) e seções posteriores explicam como atualizar o firmware usando o EOS Utility.

(3-1) Conecte a câmera e o computador.
1. Gire o dial para selecionar o modo <P>.
2. Insira um cartão SD que tenha sido formatado pela câmera na câmera.
3. Conecte a câmara ao computador utilizando o cabo USB e, em seguida, coloque o interruptor de alimentação da
câmara na posição <ON>.

(3-2) Inicie a atualização do firmware.
1. Abra o programa EOS Utility.
2. Selecione e clique no item [Camera settings] (ou [Configurações da Câmera]).

3. Selecione e clique no botão [Firmware update]

4. A versão do firmware foi confirmada, então clique em [Next] (ou [Próximo])..

5. Faça o download do arquivo de atualização de firmware e, após o download, clique em [Avançar].

6. A janela de seleção do arquivo baixado aparecerá, então clique em [Browse] para selecionar o arquivo, e então
clique em [Next] (ou [Avançar])

7. Uma janela de confirmação aparecerá, clique em [Next] (ou [Avançar]).

8. Uma janela com mensagens de advertência sobre a atualização aparece, então clique em [OK].

9.

Siga o procedimento da Etapa (4) em diante na câmera

(4) Atualização do Firmware
1. A tela aparecerá no monitor LCD da câmera.

８０Ｄ０0XXX.FIR

2. Se você pressionar o botão <SET>, uma tela de confirmação será exibida, portanto, verifique a atualização do
firmware mostrada, selecione [OK] e pressione o botão <SET> novamente para iniciar a atualização do
firmware.

3. A mensagem aparecerá durante a atualização.

4. Quando a atualização estiver concluída, a mensagem aparecerá no monitor LCD da câmera.
5. Complete a atualização do firmware pressionando o botão <SET>.

A atualização do firmware está concluída.
Quando as operações de atualização do firmware forem concluídas, desligue a câmera e remova a bateria da
câmera por, pelo menos, dois segundos. Isso fará com que o novo firmware comece a funcionar depois que a
bateria for reinserida e a câmera estiver ligada.
Formate o cartão SD antes de usá-lo novamente.

Verificando a versão do firmware
1. Ligue o botão LIGA/DESLIGA <ON> e pressione o botão <MENU>.
2. Selecione "Firmware Ver.X.X.X" no final das configurações mostradas em "Setup 6 (ou Configurações 6)
(Amarelo)".
3. Este é o número da versão do firmware atualmente instalado.
Nota: Selecione o modo <P> se quiser verificar a versão do firmware.

Se uma mensagem de ERRO aparecer durante a atualização do firmware
Se esta tela aparecer, remova a bateria e verifique se não há problemas com a capacidade da bateria ou com o
arquivo de atualização do firmware no cartão SD.
Se não houver problemas, repita as operações de atualização novamente.
Se o problema persistir, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente da Canon em sua região.

