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Características do produto
Botões e conectores do painel posterior

1 Consulte Como colocar o cabo de alimentação, página 1.
2 Consulte Como visualizar fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB, página 12.

Botão Power 
(Ligar/Desligar)

Conector USB2

Compartimentos para
cartão de memória2

Entrada DC1

Botão de 
verificação 
integridade
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Características do produto
Toque nos ícones/botões da tela

1 Reproduzir—inicie uma apresentação de slides.

2 Montagem—inicie uma apresentação de slides giratória de cinco fotos.

3 Informações—veja informações sobre fotos.

4 Excluir—remova fotos do porta-retratos.

5 Copiar—copie fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB na memória interna do 
porta-retratos (exibida apenas se houver um cartão de memória ou dispositivo USB inserido).

6 Tempo de transição—altere o tempo de permanência das fotos na tela e o tipo de transição 
entre elas.

7 Amigos—veja fotos agrupadas de acordo com os amigos que as enviaram (você também 
pode visualizar fotos em um cartão de memória ou dispositivo USB inserido).

8 Anterior/Seguinte—visualize a foto anterior/seguinte no porta-retratos.

9 Verificação de integridade—verifique/repare a conexão de rede (exibida apenas se houver 
um problema de conexão de rede).
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1 Introdução

Como colocar o cabo de alimentação

NOTA: O porta-retratos é ligado automaticamente quando conectado à tomada pela primeira vez.

ATENÇÃO:
Não use este cabo de alimentação com outros dispositivos, 
inclusive com câmeras digitais.

Seu cabo de alimentação pode ser 
diferente do cabo na ilustração. 

Se for incluído mais de um plugue, 
utilize aquele que corresponde ao 
seu tipo de tomada elétrica.
www.kodak.com/go/support  1



Introdução
Como ligar e desligar o porta-retratos
NOTA: O porta-retratos é ligado automaticamente quando conectado à tomada pela primeira vez.

Pressione o botão Power (Ligar/Desligar) para ligar ou desligar o porta-retratos.

NOTA: O porta-retratos foi configurado para economizar energia desligando-se automaticamente à noite e 
ligando novamente pela manhã. Você pode alterar os horários para ligar/desligar ou desabilitar este 
recurso: Após criar sua conta on-line gratuita e ativar o porta-retratos (consulte a página 9), efetue 
o login na conta em www.kodakpulse.com e clique na guia Configurações do porta-retratos.

Botão Power 
(Ligar/Desligar)
2 www.kodak.com/go/support
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Introdução
Como configurar o idioma
A tela de configuração do idioma será exibida na primeira vez em que o porta-retratos 
for ligado. Toque no idioma.
NOTA: Se o porta-retratos foi configurado por outra pessoa, talvez o idioma já esteja selecionado e a tela 

de idiomas não seja exibida.

Uma vez definido o idioma, você só poderá alterá-lo no 
website da KODAK PULSE. Após criar sua conta on-line 
gratuita e ativar o porta-retratos (consulte a página 9), 
efetue o login na conta em www.kodakpulse.com 
e clique na guia Configurações do porta-retratos.

Como conectar à rede sem fio
Ao conectar o porta-retratos à Internet através da rede sem fio, é possível executar uma 
grande variedade de tarefas, incluindo adicionar fotos do computador para o porta-
retratos, receber fotos de amigos, alterar as configurações do porta-retratos e muito mais.
NOTA: Caso você não tenha certeza de que sua rede é sem fio, entre em contato com a pessoa que a configurou.

Como utilizar o assistente de configuração de rede
Ao configurar o porta-retratos pela primeira vez, o assistente de configuração de rede 
é exibido.
NOTA: Se o porta-retratos foi configurado por outra pessoa, a tela exibirá algumas etapas a serem seguidas.

1 Toque em Iniciar.
Toque em Voltar para acessar a tela de idiomas ou 
toque em Sair para recusar a configuração sem fio 
e ir para a exibição da apresentação de slides 
(consulte o Capítulo 2, Como visualizar fotos).
As redes sem fio disponíveis são listadas.

Se a rede sem fio não for exibida, consulte a página 5.
www.kodak.com/go/support  3
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Introdução
2 Toque na rede.

Se o roteador suportar WPS (Wi-Fi Protected 
Setup), consulte a página 6.

Se a rede for segura, quando solicitado, selecione 
o tipo de segurança Wi-Fi e insira o código de 
segurança da rede utilizando o teclado na tela:

NOTA: Os códigos de segurança fazem distinção entre maiúsculas e 
minúsculas. 

■ Toque em  para alternar entre caracteres 
maiúsculos e minúsculos.

■ Toque em  para inserir números e caracteres 
especiais.

■ Toque em OK quando terminar.

Se você não sabe qual é o tipo de segurança ou 
o código de segurança, pergunte à pessoa que 
configurou a rede.

O porta-retratos procura pela rede sem fio. Quando 
o porta-retratos estabelece a conexão com sucesso, 
é exibida uma mensagem.
4 www.kodak.com/go/support



Introdução
Se a rede sem fio não for exibida

Aproxime o porta-retratos do roteador e toque em Atualizar.

Se ainda assim a rede sem fio não for exibida, talvez o nome da rede (SSID) não esteja 
sendo transmitido. Para inserir o nome manualmente:

1 Toque em Não transmitir.

O teclado é exibido na tela.

2 Insira o SSID. Se você não sabe qual é o SSID, 
pergunte à pessoa que configurou a rede.

NOTA: Os SSIDs fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. 

Se a rede for segura, quando solicitado, 
selecione o tipo de segurança Wi-Fi e insira o código 
de segurança da rede.

NOTA: Os códigos de segurança fazem distinção entre maiúsculas 
e minúsculas. 

3 Toque em OK quando terminar.
www.kodak.com/go/support  5



Introdução
Se o roteador suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Após selecionar a rede, a tela WPS será exibida.

Pressione o botão WPS no roteador para conectar-se automaticamente à rede sem fio.

■ Se a rede for segura, toque em Especificar código de segurança e insira 
o código de segurança da rede. Se você não sabe qual é o código de segurança, 
pergunte à pessoa que configurou a rede.

■ Se for necessário um PIN para a rede, toque em PIN avançado e insira 
o PIN. (O PIN normalmente pode ser encontrado no próprio roteador). Se você não 
sabe qual é o PIN, pergunte à pessoa que configurou a rede.

Para abrir o assistente de configuração de rede mais tarde

1 Na parte posterior do porta-retratos, pressione 
o botão Verificação de integridade.

2 Na tela sensível ao toque, após concluída a 
verificação de status da rede, toque em Rede.

NOTA: Você pode também tocar em Corrigir se esta opção for 
exibida. Se você fizer isso, siga as instruções na tela.

Botão de 
verificação de 
integridade
6 www.kodak.com/go/support



Introdução
3 Toque em Assistente de configuração de rede.

4 Toque em Iniciar.
NOTA: Se o porta-retratos foi configurado por outra pessoa, a tela 

exibirá algumas etapas a serem seguidas.

As redes sem fio disponíveis são listadas.

Configuração avançada de rede
Para alterar as configurações avançadas de rede, incluindo DHCP, endereço IP, 
máscara de sub-rede, gateway, endereço DNS e informações de proxy, consulte Para 
abrir o assistente de configuração de rede mais tarde, página 6, e toque em 
Configuração avançada de rede.

Para limpar todas as configurações de rede, toque em Remover da rede.
www.kodak.com/go/support  7



Introdução
O porta-retratos já está configurado?

Não, preciso configurar o porta-retratos.

Não tem problema, é muito fácil! Após conectar-se à rede sem fio, tudo o que você precisa 
fazer é ativar o porta-retratos (consulte a página 9) e adicionar fotos (consulte a página 10).

Sim, alguém configurou o porta-retratos ou eu já o ativei em minha conta no website 
www.kodakpulse.com.

Boas notícias: Configurar ficou ainda mais fácil! Após conectar-se à rede, você poderá 
receber uma solicitação para verificar suas informações. Toque em OK no porta-
retratos se as informações exibidas estiverem corretas ou Não sou eu se as 
informações estiverem incorretas.

Se você tocar em OK, será exibida uma tela de boas-vindas. Se já houver fotos 
adicionadas ao porta-retratos, a opção Reproduzir estará disponível. Toque em 
Reproduzir para visualizar as fotos.

Para adicionar mais fotos ao porta-retratos, consulte a página 10.

Para obter mais informações sobre como visualizar fotos no porta-retratos, consulte 
a página 11.

Se você tocar em Não sou eu, será exibida uma tela de confirmação. Se você tocar 
novamente em Não sou eu, todas as fotos no porta-retratos serão excluídas 
e o porta-retratos será removido da atual conta on-line. Você pode configurar o porta-
retratos desde o começo, iniciando em Como ativar o porta-retratos, página 9.
8 www.kodak.com/go/support
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Introdução
Como ativar o porta-retratos
A tela de ativação é exibida na primeira vez em que você se conectar à rede sem fio 
(consulte a página 3). A ativação do porta-retratos é o primeiro passo para que você 
possa adicionar fotos do computador ao dispositivo utilizando um aplicativo gratuito 
baseado na Web. Além disso, é possível configurar a conta para que você e seus 
amigos adicionem fotos ao porta-retratos. Você pode até mesmo adicionar fotos ao 
porta-retratos da KODAK Gallery ou de contas da rede social FACEBOOK.

NOTA: Se outra pessoa configurou o porta-retratos ou se você adicionou o porta-retratos à sua conta em 
www.kodakpulse.com, talvez a unidade já esteja ativada e a tela de ativação não seja exibida.

Você pode ativar vários porta-retratos em sua conta.

1 Anote e guarde o código de ativação na tela.
NOTA: Você também pode encontrar um código de ativação com 

12 caracteres abaixo do número de série na embalagem do 
produto. Qualquer código de ativação pode ser utilizado.

2 No computador, acesse www.kodakpulse.com para 
criar uma nova conta ou fazer login em uma conta 
já existente. Siga as instruções e insira o código de 
ativação quando solicitado.

O porta-retratos se comunica com o servidor da Web 
para verificar as informações da conta.
www.kodak.com/go/support  9
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Introdução
Como adicionar fotos ao porta-retratos
Após ativar o porta-retratos (consulte a página 9), utilize a conta on-line gratuita para 
adicionar fotos armazenadas no computador ao porta-retratos.

1 No computador, acesse www.kodakpulse.com e crie uma nova conta ou faça login 
em uma conta já existente.

Se o porta-retratos ainda não foi ativado, ative-o agora (consulte a página 9).

IMPORTANTE: O porta-retratos deve ser ativado antes que você possa adicionar fotos 
do computador.

2 Siga as instruções para selecionar as fotos a serem adicionadas ao porta-retratos. 
Ou convide alguém para adicionar fotos ao porta-retratos. Clique em Ajuda para 
obter mais informações.

NOTA: Você também pode copiar fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB na memória interna 
do porta-retratos (consulte a página 21). 
10 www.kodak.com/go/support
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2 Como visualizar fotos

As fotos são reproduzidas da memória interna do porta-retratos quando não há 
cartão ou dispositivo USB inserido.

As fotos são reproduzidas de um cartão de memória ou dispositivo USB quando está 
inserido no porta-retratos. 

NOTA: O porta-retratos pode conter amostras de fotos pré-carregadas, que são reproduzidas somente 
quando não há outras fotos carregadas (de um cartão de memória, dispositivo USB ou memória 
interna). As amostras de fotos não podem ser excluídas.

Para sair da apresentação de slides de amostras de fotos, adicione fotos ao porta-retratos (consulte 
a página 10) insira um cartão de memória ou dispositivo USB (consulte a página 12) ou pressione 
o botão Verificação de integridade na parte posterior do porta-retratos (consulte a página 25).

Como visualizar fotos da memória interna
■ Ligue o porta-retratos. Se esta é a primeira vez, consulte o Capítulo 1, Introdução.

Se não houver nenhum cartão de memória ou dispositivo USB inserido, as fotos na 
memória interna do porta-retratos serão reproduzidas automaticamente.

Se você estiver visualizando fotos de um cartão de memória ou 
dispositivo USB, remova o cartão de memória ou dispositivo USB ou:

a Toque na tela para exibir as opções de menu.

b Toque no botão amigos .

c Toque em Reproduzir tudo .

As fotos da memória interna do porta-retratos são reproduzidas.
www.kodak.com/go/support  11



Como visualizar fotos
Como visualizar fotos de um cartão de memória ou 
dispositivo USB
Ligue o porta-retratos. Insira um cartão de memória ou conecte o dispositivo USB que 
contém as fotos.

MMC (MULTIMEDIA Card)

Para inserir um cartão, empurre-o firmemente no compartimento até o final.

Para remover um cartão, puxe-o para fora do compartimento.

*IMPORTANTE: Não insira um cartão MS 
Duo ou MS PRO Duo no compartimento 
superior. Isso pode dificultar a remoção.

XD-Picture Card

SECURE DIGITAL (SD), SECURE DIGITAL High 
Capacity (SDHC)

Compartimento inferior:
MS Duo, MS PRO Duo

MEMORY STICK (MS), MS PRO

Compartimento superior*:
12 www.kodak.com/go/support



Como visualizar fotos
As fotos começam a ser reproduzidas automaticamente.

Se você estiver visualizando fotos da memória interna, remova e reinsira 
o cartão de memória ou o dispositivo USB ou:

a Toque na tela para exibir as opções de menu.

b Toque no botão amigos .

c Toque em Reproduzir tudo .

NOTA: A aparência do botão Reproduzir tudo pode ser diferente dependendo do tipo de mídia instalada.

As fotos no cartão de memória ou dispositivo USB são reproduzidas.

Entre os dispositivos USB suportados estão uma 
unidade flash, leitor de cartão, disco rígido*, etc. 
Os cabos e os dispositivos USB são vendidos 
separadamente.
* Discos rígidos externos devem ter alimentação 
independente e serem formatados como FAT32.
www.kodak.com/go/support  13



Como visualizar fotos
Como percorrer entre as fotos

Foto anterior Foto seguinte

Reproduzir

Toque em < ou > ou deslize o dedo para a esquerda ou para a direita na tela para 
navegar pelas fotos.

Toque no botão de reprodução   para iniciar a apresentação de slides. Para 
interromper a apresentação de slides, toque na tela.

Toque na tela para exibir as opções de menu.

Toque no botão de informações  para obter informações sobre as fotos.

Informações
14 www.kodak.com/go/support



Como visualizar fotos
Como alterar a velocidade de reprodução e o tipo 
de transição
Altere o tempo de permanência das fotos na tela e o tipo de transição entre elas.

3 segundos, deslizar—as fotos são alteradas a cada 3 segundos, com transição 
por deslizamento.

10 segundos, esmaecimento (padrão)—as fotos são alteradas a cada 
10 segundos, com transição por esmaecimento.

10 segundos, zoom e panorâmica—as fotos são apresentadas com um lento efeito de 
aplicação de zoom e panorâmica e transições por esmaecimento a cada 10 segundos.

30 segundos, esmaecimento—as fotos são alteradas a cada 30 segundos, com 
transição por esmaecimento.

30 minutos, esmaecimento—as fotos são alteradas a cada 30 minutos, com 
transição por esmaecimento.

Inteligente—as fotos são alteradas a cada 3 segundos inicialmente, mas se a tela ainda não 
foi tocada, os tempos de transição aumentam gradualmente, até intervalos de 30 minutos.

1. Toque na tela para exibir as opções 
de menu e, em seguida, toque no botão 
de tempo de transição  .

2. Selecione um tipo de transição (veja abaixo).
www.kodak.com/go/support  15



Como visualizar fotos
Como visualizar fotos como uma montagem
Visualize uma apresentação de slides giratória de cinco fotos.

Toque na tela para exibir as opções de menu e, 
em seguida, toque no botão de montagem  .

Para sair do modo de montagem, toque 
em uma foto.

Cinco fotos são exibidas aleatoriamente na tela 
e mudam depois de alguns segundos.

A foto é exibida em tela cheia.
16 www.kodak.com/go/support



3 Como aproveitar ainda mais 
o seu porta-retratos

Como utilizar sua conta on-line

Após criar sua conta on-line gratuita e ativar o porta-retratos (consulte a página 9), 
utilize os recursos disponíveis em www.kodakpulse.com para:

- adicionar um novo porta-retratos digital 
KODAK PULSE à sua conta

- adicionar/remover fotos ao/do porta-retratos

- atribuir um endereço de e-mail ao porta-
retratos

- convidar pessoas para adicionar fotos ao 
porta-retratos

- permitir que sejam adicionadas fotos da sua 
conta na KODAK Gallery 

- permitir que sejam adicionadas fotos de contas 
da rede social FACEBOOK que você escolher

- alterar as configurações do porta-retratos, incluindo 
fuso horário, horas para ligar/desligar, transições de 
apresentações de slides, idioma e informações de conta

- saber mais sobre o porta-retratos
www.kodak.com/go/support  17
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Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos
Como receber e visualizar fotos de amigos
Como receber fotos de amigos
Quando o porta-retratos receber novas fotos de um amigo (consulte a página 10), 
as fotos serão adicionadas ao porta-retratos e uma mensagem será exibida.

Toque em Reproduzir agora para visualizar as fotos como uma apresentação de 
slides. Quando a apresentação de slides terminar, toque em Reproduzir novamente 
para visualizá-las novamente ou toque em Concluído para cancelar.

Toque em Reproduzir mais tarde para visualizar as fotos em ordem aleatória em 
uma apresentação de slides com as fotos já gravadas no porta-retratos.

Como visualizar fotos de amigos
1 Toque na tela para exibir as opções de menu e, em 

seguida, toque no botão Amigos .
É exibida uma lista de todos os amigos que 
compartilharam fotos com você.

NOTA: Um ponto vermelho é exibido no botão Amigos quando novas fotos são 
adicionadas ao porta-retratos.
18 www.kodak.com/go/support



Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos
2 Toque no nome do amigo que deseja visualizar as fotos.

NOTA: Um ponto vermelho é exibido ao lado dos 
amigos  que adicionaram recentemente fotos 
ao porta-retratos.

Ou, para visualizar as fotos enviadas por todos os 
amigos, toque em Reproduzir tudo .

Para visualizar as fotos mais recentes enviadas por 
todos os amigos, toque em Reproduzir recentes .

As fotos são exibidas como uma apresentação de slides.

3 Quando a apresentação de slides terminar, toque 
em Reproduzir novamente para visualizá-las 
novamente ou toque em Concluído para cancelar.

NOTA: Um ponto vermelho é exibido com Reproduzir 
recentes quando novas fotos tiverem sido 
recentemente adicionadas ao porta-retratos.
www.kodak.com/go/support  19



Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos
Como excluir fotos
É possível excluir fotos da memória interna do porta-retratos ou do cartão de 
memória ou dispositivo USB inserido.

IMPORTANTE: Para evitar a exclusão de fotos de um cartão de memória ou dispositivo 
USB inserido, remova o cartão ou dispositivo antes de excluir fotos do 
porta-retratos.

1 Navegue até a foto que deseja excluir e toque no 
botão excluir .

2 Toque em Excluir foto para confirmar a exclusão.

A foto selecionada é apagada.

Para sair sem excluir, toque em Cancelar.

Você pode excluir várias fotos da memória interna do porta-retratos utilizando 
o website da KODAK PULSE. Após criar sua conta on-line gratuita e ativar o porta-
retratos (consulte a página 9), efetue o login na conta em www.kodakpulse.com 
e clique na guia Todas as fotos.
20 www.kodak.com/go/support
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Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos
Como copiar fotos na memória interna
Copie as fotos de um cartão de memória ou dispositivo USB na memória interna do 
porta-retratos.
NOTA: A cópia em um cartão de memória ou dispositivo USB não é suportada.

1 Insira um cartão de memória ou dispositivo USB 
(consulte a página 12).
As fotos começam a ser reproduzidas.

2 Toque na tela para exibir as opções de menu e, em 
seguida, toque no botão copiar .

ATENÇÃO:
Remover um cartão ou desconectar um 
dispositivo enquanto a foto está sendo 
copiada pode danificar o cartão, as 
fotos ou o dispositivo.

3 Para copiar a foto exibida no momento, toque em 
Foto atual.
Para copiar todas as fotos no cartão ou dispositivo 
USB, toque em Todas as fotos.
As fotos selecionadas são copiadas na memória interna 
do porta-retratos.
Para sair sem copiar, toque em Cancelar.

NOTA: As cópias adicionadas ao porta-retratos são 
automaticamente redimensionadas para uma resolução 
inferior (menor tamanho). A resolução máxima não é 
necessária para a visualização e consome muita memória do 
porta-retratos.
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Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos
Como fazer a manutenção do porta-retratos
Como limpar o porta-retratos
IMPORTANTE: Sempre desconecte a fonte de alimentação antes da limpeza. Não utilize água, 

soluções de limpeza ou outros adesivos no porta-retratos ou em suas partes.

Limpe cuidadosamente o porta-retratos e a tela com o pano de limpeza que 
acompanha o produto. No caso de marcas de dedos no porta-retratos, exerça apenas 
uma leve pressão.

Como verificar informações do porta-retratos
Utilize a opção Sobre  para verificar:

1 Na parte posterior do porta-retratos, pressione 
o botão Verificação de integridade.

2 Após o teste de conexão de rede, toque em Sobre.

- o número de série - o nome da conta do porta-retratos

- a versão do firmware - o nome do admin na conta do porta-retratos

- o endereço MAC - o nome do proprietário na conta do porta-retratos

Botão de 
verificação de 
integridade
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Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos
Como verificar o firmware

O firmware é o software executado no porta-retratos. O porta-retratos notificará você 
automaticamente sempre que houver uma nova versão do firmware disponível. Siga 
as instruções na tela para instalar o firmware.

Para verificar o firmware ou se há novas atualizações a qualquer momento:

1 Siga as instruções em Como verificar informações do porta-retratos, página 22.

2 Toque em Verificar se há atualizações do porta-retratos para verificar se há 
uma nova versão do firmware.

Se a opção Nova atualização disponível for exibida, isso indica que há uma 
nova versão do firmware disponível para download. Toque nesta opção para 
iniciar a atualização.

ATENÇÃO:
Não desligue o porta-retratos durante a atualização. Isso poderá 
danificar o porta-retratos permanentemente!

A tela para atualização do firmware é exibida no porta-retratos quando é feito o 
download e é instalada a nova versão.
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4 Como solucionar problemas 
e suporte

Para obter instruções detalhadas de suporte para o produto, acesse 
www.kodak.com/go/pulseframesupport e selecione Soluções e reparos.

Como obter ajuda sobre o porta-retratos digital
Botão Ajuda
Toque no botão Ajuda  (disponível na maioria das telas) para saber mais sobre os 
recursos que estão sendo exibidos na tela.

Problemas de conexão com a rede sem fio
Se houver um problema de conexão com a rede sem fio, o botão Verificação de 
integridade  é exibido. Toque neste botão para executar um teste de conexão. 
Se houver um problema, ele será descrito na tela.

Pressione o botão Corrigir para iniciar o Assistente de configuração de rede. Ou 
pressione o botão Sem fio  para alterar manualmente as configurações avançadas 
de rede. Siga as instruções na tela.
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Como solucionar problemas e suporte
Como verificar a conexão de rede

Para verificar o status da conexão de rede 
a qualquer momento, pressione o botão Verificação 
de integridade na parte posterior do porta-retratos.

Problemas do porta-retratos

Botão de 
integridade 
de verificação

Se... Tome uma ou mais das seguintes providências

O porta-retratos não 
liga.

■ Verifique se o cabo de alimentação incluído no porta-retratos está 
conectado corretamente (consulte a página 1).

■ Desconecte o cabo de alimentação por 5 segundos e reconecte-o. 
Se o porta-retratos não ligar automaticamente, pressione o botão 
Power (Ligar/Desligar).

Não consigo sair da 
apresentação de slides 
de amostras de fotos.

■ Adicione fotos ao porta-retratos (consulte a página 10).
■ Insira um cartão de memória ou dispositivo USB (consulte a página 12).
■ Pressione o botão Verificação de integridade na parte posterior do 

porta-retratos (consulte a página 25).

O porta-retratos liga 
ou desliga sozinho.

■ A programação de economia de energia está habilitada. Para 
alterar os horários para ligar/desligar ou desabilitar este recurso, 
acesse www.kodakpulse.com, faça o login em sua conta e clique 
na guia Configurações do porta-retratos. 

O porta-retratos trava 
ou não funciona 
corretamente.

■ Desconecte o cabo de alimentação por 5 segundos e reconecte-o. 
Mantenha pressionado o botão Power (Ligar/Desligar) (por 
2 segundos) e solte-o em seguida.

O código de ativação 
do porta-retratos 
parou de ser exibido.

■ Para exibir o código de ativação novamente, pressione o botão 
Verificação de integridade na parte posterior do porta-retratos 
e toque em Corrigir.
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Como solucionar problemas e suporte
Mantenha-se informado sobre o seu porta-retratos 

Nada acontece 
quando um cartão 
de memória ou um 
dispositivo USB 
é conectado.

■ Insira um cartão SD, SDHC, MMC, XD ou MS certificado, com 
imagens, no respectivo compartimento para cartão superior 
e empurre-o para encaixá-lo (consulte a página 12).

■ Insira um cartão MS Duo ou MS PRO Duo certificado, com 
imagens, no respectivo compartimento para cartão inferior 
e empurre-o para encaixá-lo (consulte a página 12).

NOTA: Não insira um cartão MS Duo ou MS PRO Duo no compartimento 
superior. Isso pode dificultar a remoção.

■ Verifique se o dispositivo USB está conectado corretamente 
(consulte a página 12).

■ Verifique se o formato de suas fotos é compatível 
(consulte a página 27).

NOTA: As fotos podem demorar mais para aparecer quando os arquivos são 
grandes, ao utilizar um cartão de memória de alta capacidade ou 
quando outro dispositivo está conectado.

www.kodakpulse.com Ative o porta-retratos
Altere as configurações avançadas
Gerencie sua conta
Veja a ajuda

www.kodak.com/go/pulseframe Saiba mais sobre o seu porta-retratos

www.kodak.com/go/pulseframesupport Tutoriais interativos
Perguntas mais frequentes (FAQs)
Downloads
Registro de produtos

Se... Tome uma ou mais das seguintes providências
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5 Apêndice

Especificações do porta-retratos digital
Para obter mais especificações, acesse www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Porta-retratos digital KODAK PULSE 

Tela colorida

Porta-retratos 
de 17,8 cm 
(7 pol)

Tela LCD digital diagonal sensível ao toque de 17,8 cm (7 pol), 800 x 
600 pixels, proporção 4:3, área ativa de 14,2 x 10,6 cm (5,6 x 4,2 pol)

Porta-retratos 
de 26 cm 
(10 pol)

Tela LCD digital diagonal sensível ao toque de 26,4 cm (10,4 pol), 800 x 
600 pixels, proporção 4:3, área ativa de 21,1 x 15,8 cm (8,3 x 6,2 pol)

Capacidade de armazenamento interno

512 MB–as fotos adicionadas ao porta-retratos são compactadas para otimizar o 
armazenamento sem afetar de maneira perceptível a qualidade das imagens

Fonte de alimentação 

Porta-retratos 
de 17,8 cm 
(7 pol)

Fabricante, nº do modelo: Malata MPA-05015, plugue CC EIAJ classe 2
Entrada: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz Saída: DC de 5 V, 1,5 A

Porta-retratos 
de 26 cm 
(10 pol)

Fabricante, nº do modelo: Malata MPA-520, plugue CC EIAJ classe 2
Entrada: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz Saída: 5 V DC, 2 A

Comunicação com dispositivos USB

USB 2.0, alta velocidade, tipo A

Compatibilidade com redes sem fio Wi-Fi

Compatibilidade certificada com roteadores 802.11 b/g de alta velocidade
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Apêndice
Instruções de segurança importantes

ATENÇÃO:
Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja 
manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços 
de manutenção, procure pessoal qualificado. Os adaptadores CA 
e os carregadores de baterias da KODAK devem ser usados 
somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou 
procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode 
resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. 
Se a tela LCD quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. 
Entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.

Outros recursos

Formatos de 
foto

JPEG, EXIF 2.2

Cartões de 
memória 
(consulte a 
página 12)

Compartimento superior de cartão: SD, SDHC, MMC, XD, MS, MS PRO
Compartimento inferior de cartão: MS Duo, MS PRO Duo

Temperatura Operacional: 0 a 40°C (32 a 104°F)
Armazenamento: -32 a 71°C (-25 a 160°F)

Porta-retratos de 17,8 cm (7 pol)

Tamanho 19,1 x 15,6 x 2,5 cm (7,5 x 6,1 x 1 pol)

Peso 490 g (1 lb) com adaptador CA

Porta-retratos de 26 cm (10 pol)

Tamanho 27 x 22,9 x 2,5 cm (10,6 x 9 x 1 pol)

Peso 1047 g (2,1 lb)

Porta-retratos digital KODAK PULSE 
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Apêndice
ATENÇÃO:
Este equipamento deverá ser instalado e operado a uma distância 
mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo em operações a 
2,4 GHz. Este transmissor não deve ser colocado nem operado em 
conjunto com outra antena ou transmissor.

■ O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar 
incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, acesse 
www.kodak/go/accessories.

■ Use somente o adaptador CA fornecido com o porta-retratos. O uso de outros 
adaptadores pode danificar o porta-retratos e anular sua garantia.

■ Não coloque o porta-retratos perto de objetos inflamáveis como velas acesas ou 
aquecedores. 

■ Não exponha este produto a líquidos, umidade ou temperaturas extremas.
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Apêndice
Cuidados adicionais e manutenção
■ Evite que produtos químicos, como loções, entrem em contato com as superfícies pintadas.

■ Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato 
com um revendedor de produtos KODAK para obter mais informações.

■ Para obter informações sobre descarte e reciclagem de porta-retratos digitais, 
entre em contato com as autoridades locais. Nos EUA, acesse o site da Electronics 
Industry Alliance www.eiae.org ou www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Termo de Garantia – Produto Eletrônico e/ou Acessório Kodak

Leia com atenção as informações aqui contidas

Durante o prazo de vigência desta garantia, ocorrendo defeitos comprovadamente 
provocados por defeitos de materiais e/ou falhas de fabricação, estritamente nas 
condições estabelecidas neste Termo de Garantia, a Kodak Brasileira Comércio de 
Produtos para Imagem e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob no. 61.186.938/
0001-32, providenciará a reparação do produto eletrônico e/ou Acessório Kodak 
(excluindo as pilhas), objeto desta Garantia, de forma a restabelecer seu perfeito 
funcionamento. Este Termo de Garantia é válido exclusivamente no Brasil.

Prazo

A Kodak garante que os produtos eletrônicos e acessórios Kodak que os acompanham, 
exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de materiais e/ou defeito de fabricação por um 
ano de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

O Consumidor deverá manter em seu poder a Nota Fiscal de Compra (original) do 
produto eletrônico e/ou acessório Kodak, para apresentação quando solicitado.

Cobertura da Garantia

A garantia cobre a substituição de componentes ou conjuntos que, por defeito de 
fabricação, venham a provocar falhas no produto eletrônico e/ou acessório Kodak. 
A garantia não cobre troca de peças que se desgastem normalmente com o uso do 
produto eletrônico e/ou acessório Kodak.

A presente garantia não se aplica às pilhas usadas no produto eletrônico Kodak, com 
exceção as pilhas e as baterias da marca Kodak.
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Apêndice
A Kodak restringe sua responsabilidade ao conserto/substituição do produto 
eletrônico e/ou acessório Kodak durante a vigência desta garantia e desde que sejam 
atendidas as condições acima, não concedendo qualquer outra garantia adicional, de 
comercialização ou de funcionamento, incluindo sem limitação a perda de receita ou 
lucro, utilização, reinvindicações de terceiros, seja expressa ou implícita.
Responsabilidade do Consumidor
Será de responsabilidade do Consumidor manter o produto eletrônico e/ou acessório Kodak em boas 
condições de conservação e uso, seguindo todas as determinações constantes no manual.

Limitações da garantia
A garantia do produto eletrônico e/ou acessório Kodak não cobre:
- Itens de consumo natural, como pilhas, exceto as pilhas recarregáveis e baterias (Kodak).

- Danos ou defeitos causados ao sistema pela adição de softwares não instalados ou não autorizados pela Kodak.

- Danos ou defeitos causados pela instalação de quaisquer acessórios ou alterações, físicas ou em softwares, 
não autorizadas pela Kodak.

- Danos ou defeitos no produto eletrônico e/ou acessório Kodak causados por imprudência, negligência, 
imperícia do Consumidor ou de terceiros e utilização com finalidades diferentes daquelas para as quais 
o produto eletrônico e/ou acessório Kodak foi projetado.

- Danos ou defeitos causados por quedas, impactos, acidentes, variação de tensão elétrica, uso abusivo ou 
em ambientes inadequados.

- Danos ou defeitos causados por caso fortuito ou força maior, tais como: enchente, incêndio, vandalismo, 
descarga elétrica e etc.

- Danos ou defeitos causados pela tentativa de ajuste, atualização ou conserto, executados por pessoas não 
autorizadas pela Kodak, ou violação do Produto eletrônico e/ou acessório Kodak.

- Serviços resultantes de operação inadequada, alteração nas configurações, erros ao seguir as instruções ou 
qualquer outra circunstância fora do controle da Kodak.

Procedimento para Atendimento da Garantia:

Caso o Produto eletrônico e/ou acessório Kodak apresente irregularidade no 
funcionamento, o Consumidor deverá contatar o Centro de Informação ao 
Consumidor através do telefone 0800-891-4213.
Será realizado um pré-atendimento para solução da irregularidade por telefone. Não sendo 
possível esta solução e verificada a necessidade de análise do produto eletrônico e/ou 
acessório Kodak para possível reparo, este deverá ser enviado à Kodak. O atendente 
informará a forma de envio do produto, sem que haja custo para o Consumidor.
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Apêndice
Anexe junto ao produto eletrônico e/ou acessório Kodak seu nome e endereço 
completo, problema apresentado e cópia da nota fiscal de venda.
As despesas com frete para envio e retorno do produto eletrônico e/ou acessório Kodak serão pagas pela Kodak, 
porém somente daquelas que estiverem acompanhadas de cópia da nota fiscal e dentro do prazo de garantia.

Confirmado o defeito, a Kodak procederá ao reparo do produto eletrônico e/ou 
acessório Kodak, não sendo possível o reparo, substituirá por outro de modelo 
equivalente ou superior, e encaminhará para o Consumidor.

ATENÇÃO: O consumidor se responsabiliza, exclusivamente, em fazer uma cópia das 
imagens arquivadas no produto antes de enviá-lo à Kodak.

Não esquecer de preencher também os dados do remetente!

Informações

Em caso de dúvidas ou para mais informações, ligue para o Centro de Informação 
ao Consumidor através do telefone 0800-891-4213.
Caso o seu produto eletrônico e/ou acessório Kodak esteja fora do período de 
garantia, ligue também para o Centro de Informação ao Consumidor e informe-se 
sobre o preço do conserto.
Fora dos Estados Unidos e do Canadá
Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia 
podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak 
específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou 
responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, 
dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.
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Apêndice
Conformidade e recomendações regulamentares
Conformidade e recomendações da FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient 
or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment 
and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for additional suggestions.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Where shielded 
interface cables have been provided with the product or specified additional 
components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the 
product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation.

Porta-retratos digital KODAK PULSE, modelo W730/W1030
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Apêndice
FCC e Industry Canada
This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Declaração DOC canadense
DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ENERGY STAR®

Produto com a qualificação® ENERGY STAR.
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Apêndice
Declaração Européia de Conformidade

A Eastman Kodak Company declara que este produto KODAK está em conformidade 
com as principais exigências e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

Este porta-retratos digital (porta-retratos digital KODAK PULSE) transmite em 10 dBm. 
Na França, o nível de energia é limitado, por regulamentação, a 10 dBm em ambientes 
abertos. Se estiver na França, use as funções de conexão sem fio deste dispositivo 
somente em ambientes fechados.

Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida em 
www.kodak.com/go/declarationofconformity.

C-Tick australiana

Selo da Diretiva Européia WEEE

Na Europa: Visando a proteção humana/ambiental, é de sua responsabilidade descartar 
este equipamento em local destinado a este tipo de material (separado do lixo doméstico 
municipal). Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor, o local de 
coleta ou as autoridades apropriadas; ou acesse www.kodak.com/go/recycle. 
Peso do produto com o adaptador: porta-retratos de 7 pol, porta-retratos de 
490 g/10 pol 1047 g.

N137
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Apêndice
GOST-R russa

Aviso
Quando o porta-retratos digital estiver conectado à rede sem fio, será possível 
visualizar imagens e outros conteúdos diretamente da Internet.

Eastman Kodak Company, suas subsidiárias e afiliadas não controlam e não são 
responsáveis por qualquer conteúdo exibido e visualizado.

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
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