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Utilizar a limpeza de disco para corrigir a apresentação de 
miniaturas NRW no Windows 7/Windows Vista de 64 bits
Obrigado por ter escolhido a Nikon. Este documento descreve o que fazer se as miniaturas para as ima-
gens NRW não forem apresentadas correctamente no explorador ou na galeria de fotografi as/visualiza-
dor de fotografi as do Windows depois de instalar o Codec NRW no Windows 7 ou Windows Vista de 64 
bits: inicie a Limpeza de disco como abaixo descrito e remova as Miniaturas como descrito no passo 4. Note 
que, porque a Limpeza de disco é uma ferramenta de sistema do Windows, os diálogos e mensagens 
apresentadas pelo seu computador podem ser diferentes daqueles aqui apresentados.

 1 1 Seleccione Computador no menu iniciar.
Clique em  e seleccione Computador para apresentar a lista de dispositivos de armaze-
namento no seu computador.

 2 2 Abra o diálogo “Propriedades” da unidade do sistema.
Clique com o botão do lado direito na unidade do sistema (a unidade em que o Windows 
está instalado) e seleccione Propriedades.

O diálogo “Propriedades” da unidade do sistema será apresentado.
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 3 3 Clique em Limpeza de disco.
Abra o separador “Geral” e clique em Limpeza de disco.

Windows 7: O diálogo “Limpeza de disco” será apresentado. Prossiga para o passo 4.

Windows Vista: O seguinte diálogo será apresentado. Clique em Ficheiros de todos os utili-
zadores neste computador.

Se for apresentado o diálogo “Controlo de Conta de Utilizador”, clique em Continuar. O 
diálogo “Limpeza de disco” será apresentado.
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 4 4 Seleccione Miniaturas.
Na lista “Ficheiros a eliminar”, seleccione ( ) Miniaturas e remova as confi rmações ( ) de 
todos os outros itens. Clique em OK para prosseguir.

Um diálogo de confi rmação será apresentado.

 5 5 Clique em Eliminar fi cheiros.
Clique em Eliminar fi cheiros para substituir as miniaturas existentes.
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 6 6 Feche o diálogo “Propriedades” da unidade do sistema.
Quando a limpeza estiver concluída, clique em OK para fechar o diálogo “Propriedades” da 
unidade do sistema.

 7 7 Confi rme que as miniaturas são apresentadas correctamente.
Abra o Explorador ou a Galeria de fotografi as/Visualizador de fotografi as do Windows e 
confi rme que as miniaturas para fi cheiros NRW são apresentadas correctamente.


