
 
 

 
Guia De Cinco Minutos 
 
Este Guia mostra-lhe como: 
 

 Digitalizar fotos 
 Rever fotos recortadas 
 Editar e melhorar 
 Adicionar legendas 
 Aplicar filtros de efeitos especiais 
 Criar álbuns 
 Partilhar fotos 

 

 
 

Digitalizar fotos 
 
   Coloque 1-3 fotos numa folha de papel branca (ou plana, sem textura) 

 Mantenha todas as fotos dentro das margens da folha, e uma distância de 
meia polegada entre fotos 

 Centre a câmara 20-25 cm acima das fotos, foque e dispare 
 Reveja a foto: Se estiver OK, toque Utilizar; se não, toque em Repetir 
 Repita para digitalizar mais fotos. 

 

Rever Fotos 
 
Toque na miniatura no ecrã da Câmara para ir para a galeria. 
 

 
 

 A galeria apresenta fotos recortadas 
 Toque numa miniatura para visualizar a foto 
 Para esconder as ferramentas, toque na foto uma vez. Para mostrar 

novamente, toque outra vez 
 Se uma foto estiver em falta ou mal recortada, tire outra vez ou toque 

Originais e recorte manualmente 



 
Editar Fotos 
 
Quando estiver a visualizar uma foto, os controlos de Edição aparecem na 
barra inferior: 
 

 
 

 Rode 90 graus com cada toque 
 Melhore a luminosidade e contraste 
 Apare (Se o auto ajuste não for perfeito) 
 Aplique filtros (Sépia, Preto e Branco etc.) 
 Adicione legendas (Data, lugar etc.) 

 
Criar Álbuns 
 
A partir da galeria Recortada, pode criar um novo álbum ou adicionar fotos a 
um álbum existente. 
 
Para criar um novo álbum: 
 

 Toque Álbuns > Criar novo álbum 
 Escreva o nome do novo álbum 
 No ecrã Álbuns, toque no álbum 
 Toque Editar > Adicionar para selecionar fotos 

 
Partilhar Fotos 
 
Agora que as suas fotos estão digitalizadas, poderá querer partilhá-las. 
 

 Toque Selecionar no ecrã da galeria Recortada 
 Selecione uma ou mais fotos 
 Toque no botão ‘Ação’, depois escolha a partir das opções 

 
Tem de estar online para aceder ao email, Google+, Facebook e Twitter. 
 
Dicas Finais 
 

 Active o iCloud no seu dispositivo, e ligue o Pic Scanner para segurança 
 Reveja a galeria Originais periodicamente e apague fotos que já não 

precise 
 Fale aos seus amigos sobre o Pic Scanner! 

 
 
Para mais dicas, visite www.AppInitio.com/PicScanner 


