Cuidados durante a utilização da Câmera

A câmera digital nos trouxe uma maior facilidade e
conforto, em relação ao uso das câmeras
analógicas. Para aumentar a vida útil e obter o
máximo da sua câmera, é importante ter alguns
cuidados durante a utilização da mesma:

Armazene sempre a sua câmera digital em um local fresco e seco, longe de janelas,
fontes de calor e porões úmidos. Locais com muita umidade pode provocar o
aparecimento de manchas na parte interior do bloco de lentes;
Nunca tente abrir a parte interna da sua câmera digital, pois você pode danificar o circuito
elétrico e até mesmo levar um choque devido ao circuito do flash;
Durante o manuseio, sempre utilize a alça de mão, para evitar eventuais quedas e danos
ao aparelho;
Quando a câmera permanecer por um longo período de tempo sem uso, retire a bateria
para evitar vazamento de líquidos e oxidação do aparelho;
Durante o transporte, sempre utilize bolsas de proteção para proteger o LCD do aparelho.
Retire a bateria do aparelho, pois acidentalmente a câmera pode ligar e o bloco de lentes
pode ser danificado devido à pressão indevida;
Para modelos que o bloco de lentes não tenha proteção, sempre utilize a tampa da lente
quando não estiver usando a câmera, para evitar riscos na lente.
Evite deixar sua câmera sob temperaturas muito altas ou muito baixas. Evite também
deixar a sua câmera sob a incidência direta do sol. Em temperaturas baixas é importante
carregar a câmera junto ao corpo, porque o aparelho pode sofrer condensação, podendo
danificá-lo;
Utilize acessórios de boa procedência,
preferencialmente originais, pois baterias
ou cartões de memória de má qualidade podem
danificar o circuito interno;
Para a limpeza do seu aparelho, sempre
utilize um pano limpo, seco e macio.
Tome cuidado para limpar a lente de sua câmera,
para evitar arranhões;
Para evitar perda de momentos
especiais, tenha sempre um cartão de
memória e uma bateria adicional.

