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Ohutusinfo 

 Teave aku kohta

Nööppatarei: CR2025
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Hoiatus! 
Hoidke nööppatarei lastele kättesaamatus 
kohas. Ärge pange nööppatareid kunagi 
suhu. Kui olete nööppatarei alla neelanud, 
minge arsti juurde. 

ETTEVAATUST! 
Plahvatusoht aku valel väljavahetamisel! 
Vahetage aku välja täpselt samasuguse 
või võrdväärse, tootja poolt soovitatud 
tüüpi aku vastu. 
Kasutatud aku kõrvaldage kasutuselt 
vastavalt tootja juhistele. 

ETTEVAATUST! 
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE 

SEDA SEADET RAAMATUKAPPI, 
SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA 
MUUSSE PIIRATUD KOHTA. 
HOOLITSEGE SELLE EEST, ET 
SEADE OLEKS HÄSTI 
VENTILEERITUD. 
ÜLEKUUMENEMISEST 
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA 
TULEOHU VÄLTIMISEKS 
HOOLITSEGE SELLE EEST, ET 
KARDINAD EGA MUUD MATERJALID 
EI TAKISTAKS ÕHUAVASID. 

• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID 
KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE, 
KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE 
ESEMETEGA. 

• ÄRGE ASETAGE SEADMELE LAHTISE 
TULE ALLIKAID, NÄITEKS PÕLEVAID 
KÜÜNLAID. 

• KÕRVALDAGE AKUD KASUTUSELT 
KESKKONNALE OHUTUL VIISIL. 

Hoiatus!
Valitseb tule-, plahvatus- ja põletusoht. 
Ärge võtke seadet koost lahti. 
Ärge laske akudel kuumeneda allpool 
nimetatud temperatuurist kõrgemale 
temperatuurile ega tuhastage akusid. 
Nööppatarei 60 ºC 
Aku 60 ºC

Pistikupesa peab paiknema seadme 
lähedal ja olema lihtsasti juurdepääsetav. 
Toitekaabli pistik peab olema alati 
juurdepääsetav. 
Seadme täielikuks vooluvõrgust 
lahtiühendamiseks eemaldage seadme 
toitepistik pistikupesast. 

HOIATUS! 
TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI JA 
TOOTE KAHJUSTAMISE OHU 
VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE SEDA 
SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE 
NING HOOLITSEGE SELLE EEST, ET 
SEADMELE EI TILGU EGA PRITSI 
VEDELIKKU EGA ASETATA 
VEDELIKUGA TÄIDETUD ESEMEID 
NAGU VAASE. 
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD 

TARVIKUID. 
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET 

(EGA TAGAPANEELI). SEADMES EI 
OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.

USALDAGE SEADME HOOLDUS 
PÄDEVATELE 
HOOLDUSTÖÖTAJATELE. 



või toote ostukohast. Vastavalt  
siseriiklikele õigusaktidele võib selliste 
jäätmete nõuetevastane kasutuselt 
kõrvaldamine olla karistatav. 

Äriklientidele Euroopa 
Liidus 
Kui soovite tarbetuks 
muutunud elektri- ja 
elektroonikaseadmed 
kasutuselt kõrvaldada, siis  

pöörduge edasise info saamiseks 
vastava seadme müüja või tarnija poole. 
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta 
muudes riikides väljaspool Euroopa 
Liitu] 
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa 
Liidus. Kui soovite nendest toodetest 
loobuda, siis pöörduge kohalikku 
omavalitsusse või seadme müüja poole, 
et saada infot nende toodete 
nõuetelevastava kõrvaldamismeetodi 
kohta. 

Märkus aku/patarei 
sümboli kohta (kaks 
alumist sümbolit): 
Seda sümbolit võib 
kasutada koos keemilise 
elemendi sümboliga. 
Sellisel juhul vastab see 
antud kemikaali kohta 
direktiivis sätestatud 
nõuetele. 

■ Kasutusohutus 
Hoidke kõrglahutusega videokaamera 
võimalikult kaugel elektromagnetvälju 
tekitavatest seadmetest (nt 
mikrolaineahjud, telerid, videomängud 
jne). 
● Kui kasutate kõrglahutusega 

videokaamerat teleri peal või lähedal, võib 
elektromagnetlainete kiirgus häirida 
kõrglahutusega videokaamerast 
väljastatavat heli ja pilti. 

● Ärge kasutage kõrglahutusega 
videokaamerat mobiiltelefonide lähedal, 
see võib põhjustada pilti ja heli 
moonutavat müra. 

■ EMC – elektriline ja magnetiline 
ühilduvus 
See sümbol (CE) asub seadme andmesildil.
Kasutage ainult seadme tootja 
soovitatud tarvikuid. 
● Kasutage ainult seadme komplekti 

kuuluvaid AV-multikaableid ja USB-
kaableid. 

● Kui kasutate eraldi müüdavaid kaableid, 
veenduge, et nende kaablite pikkus ei 
ületa 3 meetrit. 

● Hoidke mälukaarti lastele 
kättesaamatus kohas, et lapsed ei 
saaks seda kogemata alla neelata. 

■ Teave võrguadapteri kohta 

■ Info kasutajatele vanade 
seadmete ja akude/patareide 
kogumise ja kasutuselt 
kõrvaldamise kohta 

Need sümbolid toodetel, 
pakendil ja/või toodetega 
kaasasolevatel 
dokumentidel tähendavad, 
et kasutatud elektri- ja 
elektroonikatooteid ning 
akusid/patareisid ei tohi 
visata ära koos tavaliste 
olmejäätmetega. 

Vastavalt kohalikele seadustele ning 
direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ 
tuleb kasutatud tooted ja akud/patareid 
viia nõuetekohase käitlemise, 
taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks 
vastavasse kogumispunkti. 
Nende toodete ja akude/patareide 
nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida 
kokku väärtuslikke ressursse ning vältida 
võimalikku negatiivset mõju inimeste 
tervisele ja keskkonnale, mis võib 
nõudeid eirava jäätmekäitlusega 
kaasneda. 
Täpsemat infot kasutatud toodete ja 
akude/patareide kogumise ja 
ringlussevõtu kohta saate kohalikust 
omavalitsusest, oma jäätmekäitlusfirmast 

 

Cd
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Toote tähistus asub seadme 
põhjal. 



● Kõlarite või suurte mootorite tekitatud 
tugev magnetväli võib salvestatud 
andmeid kahjustada või pilte moonutada. 

● Mikroprotsessorite tekitatud 
elektromagnetväli võib kõrglahutusega 
videokaamera tööd häirida, moonutades 
pilti ja heli. 

● Kui elektromagnetilised seadmed 
mõjutavad kõrglahutusega videokaamerat 
negatiivselt ja kaamera ei tööta enam 
normaalselt, lülitage kõrglahutusega 
videokaamera välja ja võtke välja patarei 
või ühendage lahti toitepistik. Seejärel 
paigaldage patarei tagasi või ühendage 
toiteadapter uuesti ja lülitage 
kõrglahutusega videokaamera sisse. 

Ärge kasutage kõrglahutusega 
videokaamerat raadiosaatjate ega 
kõrgepingeliinide lähedal. 
● Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide 

lähedal salvestades võivad pilt või heli olla 
moonutatud. 

Ühendamine arvutiga 
● Ärge kasutage mingeid muid USB-

kaableid peale selle, mis kuulub seadme 
komplekti. 

■ Vastutusest vabastus 
salvestiste sisu suhtes 
Panasonic ei vastuta kahju eest, mis on 
otse või kaudselt tingitud mingit liiki 
probleemidest, mis tulenevad salvestatud 
või redigeeritud/monteeritud sisu 
kadumisest, ega anna garantiid salvestiste 
sisule, kui salvestamine või 
redigeerimine/montaaž ei tööta 
nõuetekohaselt. 
Eespool öeldu kehtib ka juhul, kui seadet on 
mingil viisil remonditud (sh mõni muu mitte-
sisseehitatud mälukomponent / kõvakettaga 
seotud komponent). 
■ Selles kaameras saab kasutada 
järgmisi mälukaarte: 
SD-mälukaart, SDHC-mälukaart ja SDXC-
mälukaart 
● 4 GB või suurema mälumahuga 

mälukaardid, millel pole SDHC logo, või 
48 GB või suurema mälumahuga 
mälukaardid, millel pole SDXC logo, ei 
vasta SD-mälukaardi spetsifikatsioonile. 
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● SD-mälukaartide kohta saate lisateavet 
leheküljelt 18. 

■ Teave selle kasutusjuhendi 
kasutamise kohta 
● SD-mälukaardile, SDHC-mälukaardile ja 

SDXC-mälukaardile viidatakse tekstis kui 
SD-mälukaardile. 

● Funktsioonid, mida saab kasutada video 
salvestamiseks/taasesituseks, on selles 
kasutusjuhendis spetsiaalselt tähistatud 

. 
● Funktsioonid, mida saab kasutada fotode 

salvestamiseks/taasesituseks, on selles 
kasutusjuhendis spetsiaalselt tähistatud 

. 
● Lehekülgedele, millelt leiab lisateavet, on 

viidatud noolega, näiteks:  00 

See kasutusjuhend on ette nähtud 
kasutamiseks mudelitega , 

 ja . Pildid võivad 
originaalist veidi erineda. 
● Selles kasutusjuhendis kasutatud pildid 

kujutavad teatud kindlaid mudeleid 
, kuid selgituste osad 

kehtivad erinevate mudelite kohta. 
● Sõltuvalt mudelist ei pruugi kõik 

funktsioonid olla kasutusel. 
● Funktsioonid võivad muutuda. Lugege 

seetõttu tähelepanelikult 
kasutusjuhendit.  

● Sõltuvalt turupiirkonnast ei pruugi kõik 
d lid ll üü il
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Muu teave

Ettevalmistus 

Täpsemad juhised 



Tarvikud 
Enne kaamera kasutuselevõttu kontrollige sellega kaasasolevaid tarvikuid. 
Tootenumbrid kehtivad 2010. a. veebruarikuu seisuga. Need numbrid võivad 
muutuda. 

Aku 
VW-VBG130 

Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud 
olla müügil. Võrguadapter 

VSK0698 

Vahelduvvoolukaabel 
K2CQ29A00002 

Alalisvoolukaabel 
K2GJYDC00004 

Kaugjuhtimispult 
(sisseehitatud patareiga) 
N2QAEC000024 

AV-multikaabel 
K1HY12YY0004 

USB-kaabel 
K1HY04YY0032 

*1 Komplekti kuuluvaid alalisvoolukaableid 
ei saa selle seadmega kasutada. 

*2 Vajalik on akuhoidiku komplekt/VW-
VH04 (lisavarustus). 

*3 Objektiivi VW-WE08H kasutamisel tuleb 
suum seada asendisse W (lainurk). Kui 
suum seada asendisse T (tele), on 
kujutis veidi fookusest väljas. Kui 
salvestamine on seatud asendisse T 
(tele), tuleb objektiiv VW-WE08H 
seetõttu eemaldada. 

*4 Filtrite komplekti VW-LF46NE 
kasutamisel eemaldage objektiivikate 
(kuulub kaamera komplekti) ja seadke 
välklambi sätteks  OFF (välja 
lülitatud). 

*5 Väline mikrofon võib salvestamisel 
kaadrisse ulatuda. Seadke suum 
lainurkvõtte asendisse ja kallutage 
väline mikrofon ülespoole nii, et see 
ulatu kaadrisse. See ei mõjuta 
salvestatavat heli. 

Pliiats 
VGQ0C14 
 
Objektiivikate 
VDW2053 

Sünkroonpesaadapter 
(kaameratel HDC-SD700/ 
HDC-TM700 kuulub 
komplekti; kaameral HDC-
HS700 ei kuulu komplekti) 
VYC0996 
CD-ROM-plaat 
Tarkvara 
CD-ROM-plaat 
Kasutusjuhend 
VFF0612 
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Võrguadapter (VW-AD21E-K)*1 

Aku (liitium/VW-VBG130) 

Aku (liitium/VW-VBG260) 

Aku (liitium/VW-VBG6)*2 

Akuhoidikukomplekt (VW-VH04) 

HDMI-minikaabel (RP-CDHM15, RP-
CDHM30) 
Lainurkobjektiiv (VW-W4607H) 

Lainurkobjektiiv (VW-WE08H)*3 

Filtrite komplekt (VW-LF46NE)*4 

Video DC-tuli (VW-LDC103E) 

Video DC-tule lamp (VZ-LL10E) 

Stereomikrofon (VW-VMS2E)*5 

Sünkroonpesaadapter (VW-SK12E) 

DVD-plaadi põletaja (VW-BN2) 

Lisatarvikud 



Ettevalmistus  
 
Enne kasutamist  1 Osade tähistus ja 

käsitsemine

1 Kõlar
2 Toitenupp [ ] ( 20) 
3 Sisselaskeava (jahutusventilaator) 
4 Aruka automaatrežiimi / käsirežiimi 
nupp [iA/MANUAL] ( 27) 
5 Optilise pildistabilisaatori nupp 

[ /O.I.S.] ( 33) 
6 Okulaari korrektsiooni ringskaala 
7 1080/50p nupp [1080/50p] 
8 Akuvabastushoob [BATT] ( 14) 
9 Akupesa ( 14) 
10 Alalisvoolusisendi pesa [DC IN] ( 17)
● Kasutage alati kaamera komplekti 

kuuluvat võrguadapterit või Panasonicu 
originaal-võrguadapterit (VW-AD21E-K; 
lisavarustus). 

11 HDMI-minikonnektor [HDMI] ( 36) 
12 USB-pesa [ ] 
13 AV-multikonnektor ( 36) 
● Kasutage AV-multikaablit (ainult kaamera 

tarnekomplekti kuuluvat kaablit). 
14 Kaardipesa ( 19) 
15 Pöörduse märgutuli [ACCESS] ( 19) 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
 

11

12
13

15 14 

16 Objektiivikate
● Objektiivikate avaneb video salvestamise 

režiimis  või foto salvestamise režiimis 
. ( 21) 

17 Mitmefunktsionaalne käsivalimisketas 
18 Kaamerafunktsioonide nupp 
[CAMERA FUNCTION] 
19 Kaugjuhtimispuldi andur 
20 Sisseehitatud välklamp 
21 Objektiiv (LEICA DICOMAR) 
22 Automaatteravduse (AF) märgutuli 
23 Salvestamise märgutuli 

16 

17

18

19

20

21
22

23
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[HDC-SD700]/[HDC-TM700] 

 



24 LCD-näidik (puutetundliku ekraaniga) 
( 22) 24 25

● Näidiku saab pöörata lahti kuni 90º. 

26 2728 29 30 
● Näidikut saab pöörata kuni 180º A 
objektiivi suunas või 90º B pildinäidiku 
suunas.

25 Pildinäidik

26 Kiirmenüü nupp [Q.MENU]
27 Abisalvestuse käivitamise/seiskamise 
nupp 
● See nupp töötab samamoodi nagu 

salvestamise käivitamise/seiskamise 
nupp. 

28 Suumi reguleerimise nupud ( 31) 
29 Menüünupp [MENU] ( 30) 
30 Kustutamisnupp [ ] ( 34)

31 Statiivipesa

31
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LCD-tootmistehnoloogia piirangute tõttu 
võivad pildinäidiku ekraanil olla mõned 
väiksemad heledad või tumedad täpid. 
See ei ole siiski tööhäire ega mõjuta 
salvestatava pildi kvaliteeti. 

LCD-tootmistehnoloogia piirangute tõttu 
võivad LCD-näidiku ekraanil olla mõned 
väiksemad heledad või tumedad täpid. 
See ei ole siiski tööhäire ega mõjuta 
salvestatava pildi kvaliteeti. 

 
  

 

 



32 Sünkroonpesaadapteri 
paigaldusdetail 
33 Sünkroonpesaadapteri kate 
34 Sünkroonpesaadapteri vabastushoob 
[SHOE ADAPTOR RELEASE] 

35 Fotovõtte nupp [ ] ( 26) 
36 Suumimishoob [W/T] (video 
salvestamise režiimis või foto 
salvestamise režiimis) ( 31) 

Pisipiltide kuvamise lüliti [ ]/ 
Helitugevuse hoob [-VOL+] 
(taasesitusrežiimis) 
37 Oleku märgutuli ( 20) 
38 Sisemised mikrofonid 
39 Salvestamise käivitamise/seiskamise 
nupp ( 25) 
40 Töörežiimi ringlüliti ( 21) 
41 Õlarihma kinnitus 
42 Käerihm 
Reguleerige käerihma pikkus selliseks, et 
rihm on teie käe jaoks paras. 

32
 

33
 

34

35 36 37 38 

39 40 41 42

MIC

43
 

44

1 Võtke rihm lahti. 
2 Reguleerige rihma pikkust. 
3 Pange rihm tagasi. 
43 Mikrofonipesa [MIC] 
● Välise mikrofonina võib kasutada 

ühilduvat toitepistikuga mikrofoni. 
● Kasutatakse välise mikrofonisisendiga 

stereoheli (2 kanaliga heli). 
● Kui kaamera on ühendatud 

võrguadapteriga, võib sõltuvalt 
mikrofonitüübist olla mõnikord kuulda 
müra. Müra esinemisel lülitage 
toiteallikaks aku ja müra kaob. 

44 Kõrvaklapipesa [ ] 
● Kuularitest ja kõrvaklappidest pärit liiga 

suur helirõhk võib kuulmist kahjustada. 
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1 Kõlar
2 Toitenupp [ ] ( 20) 
3 Sisselaskeava (jahutusventilaator) 
4 Aruka automaatrežiimi / käsirežiimi 
nupp 
[iA/MANUAL] ( 27) 
5 Optilise pildistabilisaatori nupp 

[ /O.I.S.] ( 33) 
6 Okulaari korrektsiooni ringskaala 
7 1080/50p nupp [1080/50p] 
8 Akuvabastushoob [BATT] ( 14) 
9 Akupesa ( 14) 
10 Alalisvoolusisendi pesa [DC IN] ( 17)
● Kasutage alati kaamera komplekti 

kuuluvat võrguadapterit või Panasonicu 
originaal-võrguadapterit (VW-AD21E-K; 
lisavarustus). 

11 HDMI-minikonnektor [HDMI] (l 36) 
12 USB-pesa [ ] 
13 AV-multikonnektor ( 36) 
● Kasutage AV-multikaablit (ainult kaamera 

tarnekomplekti kuuluvat kaablit). 
14 Kaardipesa ( 19) 
15 Pöörduse märgutuli [ACCESS] ( 19) 

1 2  3  4 5  6

7 8 9 10

11

12
13

15 14 

16 Objektiivikate
● Objektiivikate avaneb video salvestamise 

režiimis  või foto salvestamise režiimis 
. ( 21) 

17 Tarvikuhoidik 
18 Mitmefunktsionaalne käsivalimisketas 
19 Kaamerafunktsioonide nupp 
[CAMERA FUNCTION] 
20 Kaugjuhtimispuldi andur 
21 Sisseehitatud välklamp 
22 Objektiiv (LEICA DICOMAR) 
23 Automaatteravduse (AF) märgutuli 
24 Salvestamise märgutuli 

16 
17
 

18

19

20

21
 

22
23

24
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[HDC-HS700] 

 

 



25 LCD-näidik (puutetundliku ekraaniga) 
( 22)25 26

● Näidiku saab pöörata lahti kuni 90º. 

27 28 29 30 31 
● Näidikut saab pöörata kuni 180º A 
objektiivi suunas või 90º B pildinäidiku 
suunas. 

26 Pildinäidik

27 Kiirmenüü nupp [Q.MENU]
28 Abisalvestuse käivitamise/seiskamise 
nupp 
● See nupp töötab samamoodi nagu 
salvestamise käivitamise/seiskamise nupp. 
29 Suumi reguleerimise nupud ( 31) 
30 Menüünupp [MENU] ( 30) 
31 Kustutamisnupp [ ] ( 34)

32 Statiivipesa

32
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LCD-tootmistehnoloogia piirangute tõttu 
võivad pildinäidiku ekraanil olla mõned 
väiksemad heledad või tumedad täpid. 
See ei ole siiski tööhäire ega mõjuta 
salvestatava pildi kvaliteeti. 

LCD-tootmistehnoloogia piirangute tõttu 
võivad LCD-näidiku ekraanil olla mõned 
väiksemad heledad või tumedad täpid. 
See ei ole siiski tööhäire ega mõjuta 
salvestatava pildi kvaliteeti. 

 
  

 

 



33 Fotovõtte nupp [ ] ( 26) 
34 Suumimishoob [W/T] (video 
salvestamise režiimis või foto 
salvestamise režiimis) ( 31) 

Pisipiltide kuvamise lüliti [ ]/ 
Helitugevuse hoob [-VOL+] 
(taasesitusrežiimis) 
35 Kõvaketta poole pöörduse märgutuli 
[ACCESS HDD] 
36 Oleku märgutuli ( 20) 
37 Sisemised mikrofonid 
38 Salvestamise käivitamise/seiskamise 
nupp ( 25) 
39 Töörežiimi ringlüliti ( 21) 
40 Õlarihma kinnitus 
41 Käerihm 
Reguleerige käerihma pikkus selliseks, et 
rihm on teie käe jaoks paras. 

33 34 35 36 37

38 39 40 41

MIC

42
 

43

1 Võtke rihm lahti. 
2 Reguleerige rihma pikkust. 
3 Pange rihm tagasi. 
42 Mikrofonipesa [MIC] 
● Välise mikrofonina võib kasutada 

ühilduvat toitepistikuga mikrofoni. 
● Kasutatakse välise mikrofonisisendiga 

stereoheli (2 kanaliga heli). 
● Kui kaamera on ühendatud 

võrguadapteriga, võib sõltuvalt 
mikrofonitüübist olla mõnikord kuulda 
müra. Müra esinemisel lülitage 
toiteallikaks aku ja müra kaob. 

43 Kõrvaklapipesa [ ] 
● Kuularitest ja kõrvaklappidest pärit liiga 

suur helirõhk võib kuulmist kahjustada. 
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Ettevalmistus  
 
Seadistamine  1 Elektrivarustus 

■ Teave selles seadmes kasutatavate akude kohta
Selles seadmes tohib kasutada akusid tähistusega VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6. 
● Sellel kaameral rakendatakse kasutatavate akude äratundmise funktsiooni ja akud VW-

VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 ühilduvad selle funktsiooniga. 
(Selle funktsiooniga mitteühilduvaid akusid ei tohi kasutada.) 
● Kui selles kaameras soovitakse kasutada akut VW-VBG6, on vajalik akuhoidiku komplekt 

VW-VH04 (lisavarustus). 

NB! 
Kui alalisvoolukaabel on ühendatud võrguadapteriga, akut ei laeta. 
Ühendage alalisvoolukaabel võrguadapterist lahti. 

Laadimise märgutuli [CHARGE] A 
Süttib: 
Laadimine on pooleli (aku laadimise aeg: 
 15) 
Kustub: 
Laadimine on lõppenud 
Vilgub: 
Ühendage kaamera nõuetekohaselt 

1 Ühendage toitekaabel võrguadapteriga ja seejärel seinakontaktiga. 

2 Paigaldage patarei võrguadapterisse, seades nooled kohakuti. 
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Kaamera ostuhetkel pole kaamera aku laetud. Enne kaamera kasutamist tuleb selle 
akut laadida. 

Aku laadimine  

On teada, et mõnedes riikides müüakse originaalakudele väga sarnaseid 
võltsakusid. Mõned nendest akudest pole piisava sisemise kaitsega ega vasta 
kehtivatele ohutusstandarditele. Need akud võivad põhjustada tulekahju või 
plahvatust. Arvestage, et firma Panasonic ei vastuta mingite õnnetuste ega rikete 
eest, mis on tingitud võltsakude kasutamisest. 
Seadmete ohutuse tagamiseks hoolitsege selle eest, et kasutatakse Panasonicu 
originaalakut. 



● Soovitame kasutada Panasonicu akusid. ( 6, 15, 16)
● Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada käesoleva toote kvaliteeti. 
● Ärge kuumutage ega põletage akut. 
● Ärge jätke akut (akusid) suletud uste ja akendega autosse pikemaks ajaks otsese 

päikesevalguse kätte. 

Paigaldage aku, sisestades selle joonisel näidatud suunas.

Aku eemaldamine
Hoidke kindlasti toitenuppu all nii 
kaua, kuni oleku märgutuli kustub. 
Seejärel eemaldage aku, hoides 
kaamera mahakukkumise 
vältimiseks kaamerat kinni. 
Lükake aku vabastamise hoob 
noolega näidatud suunas ja, kui 
akupesa on lahti lukustatud, 
eemaldage aku. 

A Sisestage aku, kuni kostab plõks ja aku 
lukustub. 

BATT
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ETTEVAATUST! 
Plahvatusoht aku valel väljavahetamisel! 
Vahetage aku välja täpselt samasuguse 
või võrdväärse, tootja poolt soovitatud 
tüüpi aku vastu. 
Kasutatud aku kõrvaldage kasutuselt 
vastavalt tootja juhistele. 

 

Aku paigaldamine/eemaldamine  

 



■ Laadimis-/salvestusaeg 
● Temperatuur: 25 ºC / niiskus: 60%

Akumudeli number 
[Pinge/Mahtuvus 

(minimaalne] 
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HDC-TM700 

Kaamera komplekti kuuluv 
aku / 

VW-VBG130 (lisavarustus) 
[7,2 V / 1250 mAh] 

 
 

2 h 35 min 
 

1080/50p, 
HA, HG, 

HX 

 
 

1 h 40 min 
 

1 h  
 

HE 1 h 5 min 

VW-VBG260 (lisavarustus) 
[7,2 V/2500 mAh] 

 
 

4 h 40 min 
 

1080/50p 3 h 10 min 1 h 55 min 

HA, HG, 
HX 

 
3 h 15 min 

2 h  
 HE 3 h 20 min 

VW-VBG6 (lisavarustus)* 
[7,2 V/5400 mAh] 

 
 

9 h 25 min 
 

1080/50p 7 h 50 min 4 h 50 min 

HA 8 h 5 min 
5 h  

HG, HX  
8 h 10 min 

HE 5 h 5 min 

HDC-SD700 

Kaamera komplekti kuuluv 
aku / 

VW-VBG130 (lisavarustus) 
[7,2 V / 1250 mAh] 

 
 

2 h 35 min 
 

1080/50p, 
HA, HG, 

HX 

 
 

1 h 40 min 
 

1 h  
 

HE 1 h 5 min 

VW-VBG260 (lisavarustus) 
[7,2 V/2500 mAh] 

 
 

4 h 40 min 
 

1080/50p 3 h 10 min 1 h 55 min 

HA, HG, 
HX 

 
3 h 15 min 

2 h  
 HE 3 h 20 min 

VW-VBG6 (lisavarustus)* 
[7,2 V/5400 mAh] 

 
 

9 h 25 min 
 

1080/50p 7 h 50 min 4 h 50 min 

HA 8 h 5 min 
5 h  

HG, HX 
8 h 10 min 

HE 5 h 5 min 

Laadimis- ja salvestusaeg  

Laadimis-
aeg 

Salvestus-
režiim 

Maksimaalne 
järjest 

salvestamise aeg

Tegelik 
salvestusaeg 

Akumudeli number 
[Pinge/Mahtuvus 

(minimaalne] 

Laadimis-
aeg 

Salvestus-
režiim 

Maksimaalne 
järjest 

salvestamise aeg

Tegelik 
salvestusaeg 



* Vajalik on akuhoidiku komplekt/VW-VH04 (lisavarustus). 
● Need ajad on ligikaudsed. 
● Esitatud laadimisajad näitavad aega, mis kulub aku täielikuks laadimiseks. 
Laadimisaeg ja salvestusaeg varieeruvad sõltuvalt kasutustingimustest, näiteks 

kõrgest/madalast temperatuurist. 

● Tegelik salvestusaeg näitab salvestusaega, kui salvestamist korduvalt 
käivitatakse/seisatakse, kaamera lülitatakse sisse/välja, liigutatakse suumimishooba jne. 

● Kasutamise või laadimise ajal akud soojenevad. See ei ole rike. 
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HDC-HS700 

Kaamera komplekti 
kuuluv aku / 
VW-VBG130 
(lisavarustus) 

[7,2 V / 1250 mAh] 

 

 
 
 

2 h 35 min 
 

 
HDD 

 

1080/50p 1 h 30 min  
55 min 

 
HA, HG, 
HX, HE 

1 h 35 min 

 
SD 

 

1080/50p 1 h 30 min 55 min 

HA, HG, 
HX, HE 

1 h 35 min 1 h  

VW-VBG260 
(lisavarustus) 

[7,2 V / 2500 mAh] 

 

 
 
 

4 h 40 min 
 

 
HDD 

 

1080/50p 2 h 55 min 1 h 45 min 

HA, HG, 
HX, HE 

3 h  1 h 50 min 

 
SD 

 

1080/50p 3 h 1 h 50 min 

HA, HG, 
HX, HE 

3 h 5 min 1 h 55 min 

VW-VBG6 
(lisavarustus)* 

[7,2 V / 5400 mAh] 
 
 
 
 
 

9 h 25 min 
 

 
HDD 

 

1080/50p 7 h 15 min 4 h 30 min 

HA, HG, 
HX 

7 h 30 min  
4 h 40 min 

 HE 7 h 35 min 

 
 

SD 
 

1080/50p 7 h 25 min 4 h 35 min 

HA 7 h 40 min 
4 h 45 min 

 HG, HX 
7 h 45 min 

 HE 4 h 50 min 

 

Akumudeli 
number 

[Pinge/Mahtuvus 
(minimaalne] 

Laadimis-
aeg 

Salvesta-
mise 

sihtkoht 

Maksimaalne 
järjest 

salvestamise 
aeg 

Tegelik 
salvestusaeg 

Salvestus-
režiim 



Kui võrguadapter on ühendatud, on videokaamera ooterežiimis. Kui võrguadapter on 
ühendatud pistikupessa, on primaarahel alati pingestatud. 
NB! 
Kui alalisvoolukaabel on ühendatud võrguadapteriga, akut ei laeta. 
● Ärge kasutage selle kaamera toitekaablit mõne muu seadmega, sest kaabel on ette 

nähtud vaid selle kaamera jaoks. 
Ärge kasutage selle kaameraga ka mingi muu seadme toitekaablit. 

DC IN 

 1

A Alalisvooluväljundi pesa 
B Alalisvoolusisendi pesa 
Ühendage alalisvoolukaabel nii, et 
alalisvoolusisendi pesa märk [ ] 
langeb kokku. 

 2 

1 Ühendage toitekaabel võrguadapteriga ja seejärel seinakontaktiga. 

2 Ühendage alalisvoolukaabel võrguadapteriga. 

3 Ühendage alalisvoolukaabel alalisvoolusisendi pesaga [DC IN]. 

● Võrguadapteri eemaldamisel hoidke kindlasti toitenuppu all nii kaua, kuni oleku 
märgutuli kustub. Seejärel eemaldage võrguadapter. 
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Seinakontaktiga ühendamine  

Akumahtuvuse näit 
● Aku mahtuvuse vähenemisel muutub ka aku mahtuvuse näit. 

                                              
Kui akut saab kasutada veel alla 3 minuti, muutub näit  punaseks. Kui aku saab 
täielikult tühjaks, hakkab näit  vilkuma. 

● Aku allesjäänud mahtuvuse näit kuvatakse Panasonicu akude, st selle kaamera jaoks 
lubatud akude kasutamisel. Tegelik aeg võib sõltuvalt kaamera tegelikust kasutamisest 
olla erinev. 

● Kui tegelikult allesjäänud aeg ületab 9 tundi ja 59 minutit, jääb näit püsivalt rohelisena 
põlema ja ei muutu enne, kui allesjäänud aeg on lühem kui 9 tundi ja 59 minutit. 

● Võrguadapteri või mingites muudes firmades valmistatud akude kasutamisel aku 
allesjäänud mahtuvuse näitu ei kuvata. 

   

 



Ettevalmistus  
 
Seadistamine  2 Salvestamine 

mälukaardile 

See seade salvestab fotosid või videot SD-mälukaardile, sisseehitatud mällu või 
kõvakettale. Alljärgnevad juhised kehtivad SD-mälukaardile salvestamise kohta. 

Kasutage SD-mälukaarte, mis vastavad video salvestamise SD-kiirusklassile* 4 
või kõrgemale klassile. 

2 GB

24 GB/32 GB

* SD-kiirusklass on järjestikuste ülekirjutuste korral kehtiv kiirusstandard.

● Palun vaadake järgmisel koduleheküljel 
esitatud teavet video salvestamiseks 
lubatud SD-mälukaartide / SDHC-
mälukaartide / SDXC-mälukaartide kohta. 
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_c
am 
(See kodulehekülg on ainult inglise keeles.)

● 4 GB või suurema mälumahuga 
mälukaardid, millel pole SDHC logo, või 48 
GB või suurema mälumahuga mälukaardid, 
millel pole SDXC logo, ei vasta SD-
mälukaardi spetsifikatsioonile. 
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● Kui SD-mälukaardi 
kirjutuskaitselüliti A on 
lukustatud, pole kaardile 
võimalik salvestada ega 
kaardil olevaid andmeid 
kustutada või 
redigeerida. 

● Hoidke mälukaarti lastele 
kättesaamatus kohas, et lapsed ei 
saaks seda kogemata alla neelata. 

32 

 
Kaardi tüüp

 

 
Mälumaht  

 
Video salvestamine  

 

Fotode 
salvesta-

mine 
 

 
 

SD-
mälukaart 

 

8 MB/16 MB Ei saa kasutada. 
 
 
 
 
 
Saab 
kasutada. 
 

 
32 MB/64 MB/ 

128 MB/256 MB 
 

Kasutatavusele ei anta garantiid. 
Sõltuvalt kasutatava SD-kaardi tüübist 
võib salvestus video salvestamise ajal 
ootamatult katkeda. 

512 MB/1 GB/  
 
 
 
Saab kasutada. 
 

SDHC-
mälukaart 

4 GB/6 GB/8 GB/
12 GB/16 GB/

SDXC-
mälukaart 

 
48 GB/64 GB 

 

Selles kaameras saab kasutada järgmisi mälukaarte 

See kaamera (SDXC-ühilduv seade) ühildub SD-mälukaartidega, SDHC-mälukaartide ja 
SDXC-mälukaartidega. Kui kasutate SDHC-mälukaarti / SDXC-mälukaarti mingis muus 
seadmes, veenduge, et seade ühildub nende mälukaartidega.

 



Ettevaatust! 
Veenduge, et pöörduse märgutuli on kustunud. 

Pöörduse märgutuli [ACCESS] A 
● Kui see seade pöördub SD-mälukaardi 

või sisseehitatud mälu poole, süttib 
pöörduse märgutuli. 

1 Avage LCD-näidik. 

2 Avage SD-
mälukaardi/kaardipesa kate ja 
paigaldage SD-mälukaart 
kaardipessa (eemaldage SD-
mälukaart kaardipesast). 
● Hoidke sildiga külg B joonisel näidatud 

suunas ja suruge mälukaart pessa nii 
kaugele kui võimalik. 

● Suruge SD-mälukaarti keskkohast ja 
tõmmake kaart otse välja. 

3 Sulgege kindlalt SD-
mälukaardi/kaardipesa kate. 
● Suruge tugevalt kattele, kuni see läheb 

klõpsuga kinni. 

A

B 

● Ärge puudutage SD-mälukaardi tagaküljel 
olevaid kontakte. 

● Kaitske SD-mälukaarti tugevate löökide, 
painutuste või mahakukkumiste eest. 

● Elektriline müra, staatiline elekter või selle 
kaamera või SD-mälukaardi rike võivad 
kahjustada SD-mälukaardile salvestatud 
andmeid või need kustutada. 

● Kui mälukaardi pöörduse märgutuli põleb, 
ärge: 
- eemaldage SD-mälukaarti 
- lülitage kaamerat välja 
- ühendage ja eemaldage USB-kaablit 
-allutage kaamerat vibratsioonidele või 
löökidele 
Kui põleva märgutule korral ei järgita 
eespool nimetatud keeldusid, võivad 
andmed / SD-mälukaart või see seade 
saada kahjustada. 

● Ärge laske SD-mälukaardi kontaktidel 
puutuda kokku vee, saastuse või tolmuga. 

● Ärge asetage SD-mälukaarte järgmistesse 
kohtadesse: 
- otsese päikesevalguse kätte. 
-väga tolmusesse või niiskesse kohta. 
-küttekeha lähedale. 
-kohtadesse, kus temperatuur võib oluliselt 
kõikuda (võib esineda kondensatsioon). 
-kohtadesse, kus võivad esineda staatiline 
elekter või elektromagnetlained. 

● SD-mälukaartide kaitsmiseks pange need 
pärast kasutamist kaardikarpidesse tagasi. 

● Teavet SD-mälukaartide kasutuselt 
kõrvaldamise või äraandmise kohta 
saate PDF-vormingus kasutusjuhendist. 
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Kui kasutate mitte Panasonicu poolt valmistatud SD-mälukaarti või eelnevalt mõnes muus 
seadmes kasutatud kaarti, tuleb SD-mälukaart vormindada. SD-mälukaardi vormindamisel 
kustutatakse sellelt kõik kaardile salvestatud andmed. Kui andmed on kustutatud, ei saa neid 
enam taastada. 

SD-mälukaardi paigaldamine/eemaldamine 

 



Ettevalmistus  
 
Seadistamine  3 Seadme sisse- ja 

väljalülitamine 

Videokaamerat saab sisse ja välja lülitada kas toitenupust või LCD-näidiku või pildinäidiku 
abil. 

Kaamera sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

Kaamera 
väljalülitamine 
Hoidke toitenuppu all, kuni 
oleku märgutuli kustub. 

A Oleku märgutuli süttib. 

Kaamera lülitub sisse ka LCD-näidiku avamisel või pildinäidiku väljatõmbamisel. LCD-
näidiku/pildinäidiku sulgemisel lülitub kaamera välja. 
Kaamera tavalise kasutamise ajal on kaamerat mugav sisse/välja lülitada LCD-näidiku 
või pildinäidiku abil. 
■ Kaamera sisselülitamine ■ Kaamera väljalülitamine

B

A Oleku märgutuli süttib. B Oleku märgutuli kustub.

● Kaamera ei lülitu välja enne LCD-näidiku sulgemist ja pildinäidiku kokkupanekut. 
● Video salvestamise ajal  ei lülitu kaamera välja isegi mitte LCD-näidiku sulgemisel ja 

pildinäidiku kokkupanekul. 
● Järgmistel juhtudel ei lülita LCD-näidiku avamine või pildinäidiku väljatõmbamine kaamerat 

sisse. Kaamera sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. 
- Kaamera esmakordsel kasutuselevõtul 
- Kui kaamera on toitenupust välja lülitatud 
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Kaamera sisse- ja väljalülitamine LCD-näidikust  

Kaamera sisse- ja väljalülitamine toitenupust 

 



Ettevalmistus  
 
Seadistamine  4 Töörežiimi valimine 

Kaamerat saab ümber lülitada salvestus- ja taasesitusrežiimi vahel. 
Režiimi ,  või režiimi  valimiseks kasutage töörežiimide lülitit. 

● Režiim vastab oleku märgutule 
näidule A. 
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 Video salvestamise režiim ( 25) 

 Fotode salvestamise režiim ( 26) 

 Taasesitusrežiim ( 28) 



Ettevalmistus  
 
Seadistamine  5 LCD-näidiku/pildinäidiku 

reguleerimine 

LCD-näidikut saab kasutada nii, et 
puudutate LCD-näidikut (puutetundlikku 
ekraani) otse näpuga. 
Ekraani võib olla lihtsam täpselt puudutada 
kaamera komplekti kuuluva pliiatsi abil, kui 
näpuga on raske ekraani vajutada. 
■ Puudutamine 
Ikooni või pildi valimiseks puudutage 
puutetundlikku ekraani korraks näpuga. 

■ Vaatevälja reguleerimine
See funktsioon reguleerib vaatevälja 
selliseks, et kujutised oleksid pildinäidikus 
selgelt näha. 
Fookuse reguleerimiseks pöörake 
pildinäidiku korrektsiooni 

● Pildinäidiku sisselülitamiseks tõmmake 
pildinäidik välja ja sulgege LCD-näidik. 

● Puudutage ikooni keskkohta. 
● Ekraani puudutamisest ei pruugi olla kasu,

kui puudutate puutetundlikul ekraanil 
mingit muud kohta. 

■ Teave kasutusikoonide kohta 
      /      /      /       : 
Neid ikoone kasutatakse menüü ja 
pisipiltide kuvalehe vaheliseks 
ümberlülituseks, menüüelementide 
valimiseks ja seadistamiseks jne. 
      : 
Eelmisele kuvale, näiteks menüüde 
seadistamisse tagasipöördumiseks 
puudutage ekraani. 

● Ärge puudutage LCD-näidikut terava 
otsaga esemega, näiteks pastapliiatsiga. 

● Kui puudutust ei tuvastata või 
tuvastatakse ekraanil vale koht, tuleb 
puutetundlikku ekraani kalibreerida. 
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Pildinäidiku reguleerimine Puutetundliku ekraani kasutamine

 



Ettevalmistus  
 
Seadistamine  6 Kuupäeva ja kellaaja 

seadmine 

Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil teade, milles palutakse seada 
kuupäev ja kellaaeg. Valige [YES] (jah) ning teostage kuupäeva ja kellaaja seadmiseks 
allpool kirjeldatud toimingud 2-3. 

Valige kas režiim  või režiim . 

1 Valige menüü. 

2 Puudutage kuupäeva või 
kellaaega, mida soovite seada, 
ja valige seejärel /  abil 
soovitud väärtus. 

A Maailmaaja seadistuse kuvamine:
 [HOME] (Kodu)/  [DESTINATION] 

(Sihtkoht) 
● Aasta võib olla vahemikus 2000 kuni 

2039. 
● Kellaaja kuvamiseks kasutatakse 24 tunni 

süsteemi. 

3 Puudutage nuppu [ENTER]. 
● Kellaaja funktsioon käivitub [00] sekundist.
● Võidakse kuvada teade, milles palutakse 

seada maailmaaeg. Seadke ekraani 
puudutamise teel maailmaaeg. 

● Seadistuse lõpetamiseks vajutage nuppu 
[EXIT] (Väljumine) või nuppu MENU 
(Menüü). 

● Kuupäeva ja kellaaja funktsiooni 
käitatakse sisseehitatud liitiumpatarei 
toitel. 

● Kaamera ostmisel on kellaaeg seatud. Kui 
kellaaja näiduks on [- -], vajab 
sisseehitatud liitiumpatarei laadimist. 
Sisseehitatud liitiumpatarei laadimiseks 
ühendage kaameraga võrguadapter või 
aku. Jätke kaamera niiviisi umbes 24 
tunniks ühendatuks ja patarei tagab 
seejärel umbes 6 kuu jooksul õige 
kuupäeva ja kellaaja näidu. (Patareid 
laetakse ka siis, kui kaamera on välja 
lülitatud.) 23 
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: [SETUP]  [CLOCK SET] 

 



Kokkuvõtlik juhend  
 
Salvestamine/ 
Taasesitus  1 

Salvestamise 
andmekandja valimine 
[HDC-TM700/HDC-HS700] 

Video ja fotode salvestamise andmekandjaks saab eraldi valida kas mälukaardi, 
sisseehitatud mälu või kõvaketta. 

1 Valige kas režiim  või režiim . 

2 Valige menüü. 

3 Video või fotode salvestamiseks puudutage ekraanil vastava 
andmekandja ikooni. 

A [VIDEO/SD CARD] (Video / SD-mälukaart) 
B [VIDEO/Built-inMemory] (Video / sisseehitatud 

mälu) 
C [PICTURE/SD CARD] (Foto / SD-mälukaart) 
D [PICTURE/Built-inMemory] (Foto / sisseehitatud 

mälu) 

A 
B 

C
D

E [VIDEO/SD CARD] (Video / SD-mälukaart) 
F [VIDEO/HDD] (Video/kõvaketas) 
G [PICTURE/SD CARD] (Foto / SD-mälukaart) 
H [PICTURE/HDD] (foto/kõvaketas) 

E 
F 

G
H

● Selle andmekandja ikooni, mis on parajasti video või fotode salvestamiseks valitud, 
kuvatakse kollaselt. 

4 Puudutage nuppu [ENTER]. 
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: [MEDIA SELECT] 



Kokkuvõtlik juhend  
 
Salvestamine/ 
Taasesitamine  2 Video salvestamine 

1 Valige režiim . 

2 Avage LCD-näidik või 
tõmmake välja pildinäidik. 

3 Salvestamise alustamiseks 
vajutage salvestamise 
käivitamise/seiskamise  
nuppu. 

B Kui alustate salvestamist, ilmub 
ekraanile II asemel ●. 

4 Salvestamise katkestamiseks 
vajutage salvestamise 
käivitamise/seiskamise nuppu. 

● Režiim vastab oleku märgutule 
näidule A. 

■ Ekraaninäidud video salvestamise režiimis

A Salvestusrežiim
B Salvestamiseks allesjäänud aeg 

(Kui salvestamiseks on jäänud alles alla 
1 minuti, vilgub [R 0h00m] punaselt.) 

C Kulunud salvestusaeg 
Iga kord, kui kaamera seatakse 
salvestamise katkestamise režiimi, 
lähtestatakse näiduks uuesti 
“0h00m00s”. 
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Kokkuvõtlik juhend  
 
Salvestamine/ 
Taasesitus  3 Fotode salvestamine 

1 Valige režiim . 

2 Avage LCD-näidik või 
tõmmake välja pildinäidik. 

3 Vajutage  nupp poolenisti 
alla. (Ainult automaatteravus-
tamise korral) 

4 Vajutage  nupp 
tervenisti alla. 

● Režiim vastab oleku märgutule näidule A. 

■ Ekraaninäidud fotode salvestamise režiimis

: Fotorežiimi kasutamise näit 
 

Välklamp 
 

Välklambi tase 
Punasilmsuse vähendamine 
 

MEGA optiline pildistabilisaator 
 

Optiline pildistabilisaator ( 33) 
 

Fotode kvaliteet 
 

Fotode suurus 
 

R3000: Fotode arv, mida on veel võimalik 
salvestada 
(Kui kuvatakse [0], vilgub punaselt.) 
 
Automaatteravduse (AF) märgutuli 

: 
-: 

: 
MEGA  : 

: 
: 
: 

R3000: 

: 
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14.2M 

MEGA 

RR3300000 

 
14.2M 

 



Kokkuvõtlik juhend  
 
Salvestamine/ 
Taasesitus  4 Arukas automaatrežiim 

Järgmised režiimid valitakse vastavalt tingimustele nii, et kaamera on ainult vaja suunata 
objektile, mida soovite salvestada. 

/MANUAL Aruka automaatrežiimi / 
käsirežiimi nupp 
Aruka automaatrežiimi / 
käsirežiimi vahel 
ümberlülitamiseks vajutage 
seda nuppu. 

*1 Ainult video salvestamise režiimis 
*2 Ainult fotode salvestamise režiimis 

● Sõltuvalt salvestustingimustest ei pruugi kaamera soovitud režiimi lülituda. 
● Portreerežiimis ümbritsetakse suurem ja ekraani keskkohale lähim portreteeritav oranži 

raamiga. 
● Portreerežiimis ja öise maastiku režiimis on soovitatav kasutada statiivi. 
● Optilise pildistabilisaatori funktsioon ( 33) aktiveeritakse / lülitatakse sisse kõigis 

režiimides. 
● Sõltuvalt salvestustingimustest ei pruugi kaamera inimeste nägusid tuvastada näiteks siis, 

kui näod on teatud suurusega või teatud nurga all või kui kasutatakse digitaalsuumi. 
● Arukas automaatrežiimis seatakse mikrofoni seadistus ringhelile. 
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          Režiim     Stseen   Efekt

Portree  
 

Kui objektiks on 
inimene  
 

Inimeste näod tuvastatakse ja teravustakse 
automaatselt. Heledus reguleeritakse selliseks, 
et kujutis salvestatakse selgena. 

Maastik  
 

Salvestamine 
välistingimustes  
 

Kogu maastik salvestatakse ilmekalt 
ilma, et taustaks olev taevas, mis võib 
olla väga hele, jääks liiga valgeks. 

  Prožektor*1 Prožektori all  Väga hele objekt salvestatakse selgelt.  

Nõrk valgus*1 

 
Pime ruum või videvik 
 

Kaamera suudab selgelt salvestada ka 
pimedas ruumis või videvikus. 

Öine portree*2 

 
Öise portree 
salvestamine  

Portree ja taust salvestatakse peaaegu 
loomuliku heledusega. 

Öine maastik*2 

 
Öise maastiku 
salvestamine  

Öist maastikku saab ilmekalt 
salvestada, kui pikendada säriaega.  

Makrorežiim*2 

 
Salvestamine lille või mõne 
muu objekti suumimise 
teel. 

See režiim võimaldab pildistamiseks 
minna objektile lähedale. 

/ Tavaline  Muud olukorrad  Selge kujutise saamiseks reguleeritakse 
kontrastsus automaatselt. 

 

 

 



Kokkuvõtlik juhend  
 
Salvestamine/ 
Taasesitus  5 Video/fotode 

taasesitus 

● Režiim vastab oleku märgutule näidule A. 

1 Valige režiim . 

2 Puudutage taasesitusrežiimi valiku ikooni 
B. 

B

3 Puudutage andmekandjat, mida soovite video või fotode 
taasesituseks kasutada.

A [VIDEO/SD CARD] (Video / SD-mälukaart) 
B [PICTURE/SD CARD] (Foto / SD-mälukaart) A B

C [VIDEO/SD CARD] (Video / SD-mälukaart) 
D [VIDEO/Built-inMemory] (Video / sisseehitatud 

mälu) 
E [PICTURE/SD CARD] (Foto / SD-mälukaart) 
F [PICTURE/Built-inMemory] (Foto / sisseehitatud 

mälu) 

C 
D 

E
F

G [VIDEO/SD CARD] (Video / SD-mälukaart) 
H [VIDEO/HDD] (Video/kõvaketas) 
I [PICTURE/SD CARD] (Foto / SD-mälukaart) 
J [PICTURE/HDD] (Foto/kõvaketas) 

G 
H 

I
J
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4 Puudutage stseeni või fotot, mida 
soovite taasesitada. 
● Järgmise (eelmise) lehekülje kuvamiseks puudutage 

nuppu / . 
 

5 Taasesitustoimingu valimiseks 
puudutage toiminguikooni. 

A Toiminguikoon 
● Toiminguikooni kuvamiseks/mittekuvamiseks 

puudutage nuppu  F  /  F . 

A 
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Video taasesitus Fotode taasesitus

/II: Taasesitus/Paus 
: Tagasikerimine taasesituse ajal 
: Kiire edasikerimine taasesituse ajal
■: Peatatakse taasesitus ja kuvatakse 
pisipildid. 
: Kuvatakse otsese taasesituse riba. 

/II: Slaidiseansi (fotode numbrilises 
järjekorras taasesituse) 
käivitamine/peatamine. 
II: Kuvatakse eelmine foto. 
II: Kuvatakse järgmine foto. 
■: Peatatakse taasesitus ja kuvatakse 
pisipildid.

00hh0000mm0000s 

 

F     

 



Kokkuvõtlik juhend  
 
Seadistamine  1 Ekraanimenüü 

kasutamine 

1 Vajutage nuppu Menu 
(Menüü). 

2 Puudutage ülemist 
menüüd A. 

5 Menüüseadistuse 
lõpetamiseks puudutage nuppu 
[EXIT] (Väljumine) või vajutage 
nuppu MENU (Menüü). 

■ Juhised/teated näidikul  
Pärast nupu  vajutamist põhjustab 
alammenüüde ja menüüelementide 
puudutamine ekraanil funktsioonikirjelduste 
ja seadistuste kinnitamise teadete kuvamist. 
● Pärast teadete kuvamist lõpeb juhiste 

esitamine ekraanil. 3 Puudutage alammenüüd B.

Saate valida ekraanikuval ja 
ekraanimenüüs kasutatava keele. 

1 Vajutage nuppu MENU 
(Menüü), seejärel puudutage 
nuppu [SETUP] (Seadistamine) > 
[LANGUAGE] (Keel). 

2 Puudutage välja [English] 
(Inglise). 

● Järgmise (eelmise) lehekülje kuvamiseks 

puudutage nuppu / . 

4 Seadistusse sisenemiseks 
puudutage soovitud 
menüüelementi. 
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Keele valimine  

 



Täpsemad juhised  
 
Salvestamine 
(Täpsemad juhised)  1 Suurendamise/vähenda-

mise funktsioon 

Optilise suumi maksimaalne tegur on 12x. 
[ZOOM MODE] (Suumimisrežiimi) vaikeseadistus on [Opt.Zoom 12x]. 
 

Valige kas režiim  või režiim . 

VOL 

Suumimishoob / suumi 
reguleerimise nupud 
T-külg: 
Suumimisega salvestamine (suurendamine) 
W-külg: 
Lainurksalvestus (vähendamine) 
● Suumimiskiirus on erinev sõltuvalt 

suumimishoova liigutamise ulatusest. 
● Suumi reguleerimise nupud on kasulikud 

suumimisteguri peenreguleerimiste 
tegemiseks. 

W T 

W   VOL    T 

Seadke video salvestamise režiimi jaoks maksimaalne suumimistegur. 
Valige režiim . 

● Mida suurem on digitaalsuumi suurendustegur, seda rohkem kujutise kvaliteet halveneb. 
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[Opt.Zoom 12x]:   Ainult optiline suum (kuni 12x)
 
[i.Zoom 18x]:   See suumifunktsioon võimaldab säilitada kõrglahutusega 
   pildikvaliteeti. (kuni 18x) 
 
[D.Zoom 30x]:   Digitaalsuum (kuni 30x) 
 

[D.Zoom 700x]:   Digitaalsuum (kuni 700x) 

: [RECORD SETUP]  [ZOOM MODE]  desired setting 

 

Suumimisrežiim  

  



Suumimiseks võib kasutada 
mitmefunktsionaalset käsivalimisketast. 
Suumimine ketta pööramise teel. 

Kui salvestatavate pikslite arvuks on seatud 
mingi muu arv kui salvestatavate pikslite 
maksimaalne arv fotode salvestamise 
režiimis, saab fotosid salvestada 
maksimaalse suumimisteguriga 25k ilma, et 
pildi kvaliteet halveneks. 
● Täiendava optilise suumimise tegur võib 

olla erinev sõltuvalt parameetrite 
[PICTURE SIZE] (Pildi suurus) ja 
[ASPECT RATIO] (Kuvasuhe) 
seadistusest. 

■ Täiendava optilise suumimise 
mehhanism 
Kui seate pildi suuruseks 0.3M , kärbitakse 
maksimaalset ala 12.2M  nii, et alles jääb vaid 
keskmine piirkond 0.3M , mis võimaldab saada 
suurema suumimisefektiga pildi.

A-külg: 
Suumimisega 
salvestamine 
(suurendamine) 
B-külg: 
Lainurksalvestus 
(vähendamine) 

A 

B  

● Suumimiskiirus muutub sõltuvalt ketta 
pööramise kiirusest. 

● Kui eemaldate suumimistoimingu ajal sõrme suumimishoovalt, võidakse salvestada selle 
toimingu heli. Suumimishoova esialgsesse asendisse tagasiseadmisel liigutage hooba 
vaikselt. 

● Kui suumimistegur on 12x, teravustatakse objektid umbes 1,2 m kaugusel või kaugemal. 
● Kui suumimistegur on 1x, saab selle kaameraga teravustada objektiivist umbes 4 cm 

kaugel olevat objekti. 
● Suumi reguleerimise nuppude ja kaugjuhtimispuldi käsitsemisel suumimiskiirus ei muutu. 
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Täiendav optiline suurendus  Rõngassuum  



Täpsemad juhised  
 
Salvestamine 
(Täpsemad juhised) 
(Ad d) 2 Optilise pildistabilisaatori 

funktsioon 

Optiline pildistabilisaator stabiliseerib kujutist ilma pildikvaliteeti eriti halvendamata. 
Valige kas režiim  või režiim . 

Optilise pildistabilisaatori nupp
Selle nupu vajutamisel muutub optilise 
pildistabilisaatori seadistus. 
(Video salvestamise režiim) 
 

                 OFF (Välja lülitatud) 
 

(Fotode salvestamise režiim) 
 

          /                  /          OFF (Välja 
lülitatud) 
● Enne optilise pildistabilisaatori funktsiooni 

väljalülitamist tuleb kaamera lülitada käsirežiimi. 
 

        : Active mode (Aktiivrežiim) 
See seadistus tagab parema stabiliseerimise ja sobib 
näiteks siis, kui salvestatakse kõndimise ajal. 
 

         : ON (Sisse lülitatud) 
See seadistus sobib salvestamiseks stabiilses 
olukorras, näiteks maastikuvõtte korral. Fotode 
salvestamise režiimis on soovitatav kasutada 
statiivi. 

O.I.S.

■ Optilise pildistabilisaatori funktsiooni muutmine, kui kaamera on 
fotode salvestamise režiimis 

[MODE1] (Režiim 1): 
Funktsioon töötab kogu aeg. 
[MODE2] (Režiim 2): 
Funktsioon töötab nupu  allhoidmisel. Enda salvestamisel või fotode salvestamise 
režiimis on soovitatav kasutada statiivi. 
● Režiimis [MODE1] (Režiim 1) kuvatakse näidikul .Režiimis [MODE2] (Režiim 2) 

kuvatakse näidikul . 

● Kui kaamera tugevasti väriseb, ei pruugi stabiliseerimine olla võimalik.
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: [RECORD SETUP]  [O.I.S.]  [MODE1] or [MODE2] 

 

 



 

Täpsemad juhised  
 
Redigeerimine/ 
montaaž  1 Videoststeenide/fotode 

kustutamine 

Valige režiim . 

Kustutamine kujutiste 
taasesitamise aegse 
ülekinnitamise teel 
Vajutage  nuppu kustutatavate 
stseenide või fotode taasesituse ajal. 

00hh0000mm0000s 

F 

■ Mitme stseeni/foto kustutamine pisipiltide kuvast

1 Vajutage  nuppu, kui ekraanil kuvatakse pisipiltide vaade. 

2 Puudutage nuppu [ALL SCENES] (Kõik 
stseenid) või nuppu [SELECT] (Valimine). 
● Kui valida [ALL SCENES] (Kõik stseenid), kustutatakse 

valitud andmekandjalt kõik stseenid või fotod. 
(Kui stseene või fotosid taasesitatakse kuupäeva järgi, 
kustutatakse kõik selle kuupäevaga stseenid või fotod.) 

● Kaitstud stseene/fotosid ei saa kustutada. 

3 (Ainult kui sammul 2 on valitud [SELECT] (Valimine)) 

Puudutage kustutatavat stseeni/fotot. 
● Puudutamisel valitakse see stseen/foto ja pisipiltide juurde ilmub vastav tähistus . 

Toimingu tühistamiseks puudutage seda stseeni/fotot uuesti. 
● Kustutamiseks saab valida kuni 99 stseeni. 

4 (Ainult kui sammul 2 on valitud [SELECT] (Valimine)) 

Puudutage välja [Delete] (Kustutamine) või vajutage  nuppu. 
● Muude stseenide/fotode järgnevaks kustutamiseks korrake samme 3-4 
Kustutamise poolepealt peatamine 
Kustutamise ajal puudutage välja [CANCEL] (Tühistamine) või vajutage nuppu MENU 
(Menüü). 
● Stseene või fotosid, mis on kustutamise tühistamise ajal juba kustutatud, ei ole võimalik 

taastada. 
Redigeerimise/montaaži lõpetamine 
Vajutage nuppu Menu (Menüü). 
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Kustutatud stseene/fotosid ei saa taastada. Seetõttu tuleb enne kustutamise 
jätkamist kustutatavad stseenid/fotod üle kontrollida. 



Täpsemad juhised  
 
Redigeerimine/ 
montaaž  2 Vormindamine 

Arvestage seda, et andmekandja vormindamisel kustutatakse kõik andmekandjale 
salvestatud andmed ja neid pole võimalik taastada. Looge tähtsatest andmetest 
varukoopiad arvuti kõvakettale, DVD-plaatidele jne. 
Valige menüü. ( 30) 

● Kui vormindamine on lõppenud, puudutage teadete ekraanilt väljumiseks välja [EXIT] 
(Väljumine). 

● Kui SD-mälukaart tuleb kasutuselt kõrvaldada / mujal kasutusele võtta, vormindage SD-
mälukaart füüsiliselt. (Vt PDF-vormingus kasutusjuhendit.) 

●                          / 
Kui see kaamera kõrvaldatakse kasutuselt / võetakse mujal kasutusele, vormindage 
sisseehitatud mälu / kõvaketas füüsiliselt. (Vt PDF-vormingus kasutusjuhendit.) 

● Vormindamise ajal ärge lülitage seda kaamerat välja ega võtke sellest SD-mälukaarti 
välja. Ärge allutage kaamerat vibratsioonile või löökidele. 

35 
(ENG) VQT2M88 

Kasutage andmekandja vormindamiseks seda kaamerat.
Sisseehitatud mälu või kõvaketast saab vormindada ainult selle kaameraga. 
Ärge vormindage SD-mälukaarti mõne muu seadmega, näiteks arvutiga. Mälukaarti 
ei pruugi seejärel olla enam võimalik selles kaameras kasutada. 

: [SETUP]  [FORMAT MEDIA]   [SD CARD] or [HDD] 

: [SETUP]  [FORMAT MEDIA]  [SD CARD] or [Built-inMemory] 

: [SETUP]  [FORMAT CARD] 

 



Täpsemad juhised  
 
Videokaamera  
kasutamine teleriga  1 Video/fotode vaatamine 

teleriga 

● Kasutage kaamera komplekti kuuluvat AV-multikaablit. Kui ühendate AV-multikaabli 
komponendi pistikupessa või video pistikupessa, kontrollige väljundi seadistusi. 

● Kaamera ühendamiseks HDMI-pistikupessa on soovitatav kasutada järgmisi Panasonicu 
HDMI-minikaableid. 

● HDMI tähendab digitaalseadmete liidest. Kui ühendate selle videokaamera HDMI-ga 
ühilduva kõrglahutusega teleriga ja taasesitate seejärel salvestatud kõrglahutusega pilti, 
saate pilti vaadata kõrglahutusega ja kõrgekvaliteedilise heliga. 

1 Ühendage videokaamera teleriga.

A HDMI-minikaabel 
(lisavarustus) 
● Ühendage kindlasti HDMI-

pistikupessa. 
B AV-multikaabel 
(kuulub kaamera komplekti) 
Pildi kvaliteet 
1 Kõrglahutusega pilt, kui 

videokaamera on 
ühendatud HDMI-
pistikupesaga 

2 Kõrglahutusega pilt, kui 
videokaamera on 
ühendatud komponendi 
pisikupesaga, mis ühildub 
vorminguga 1080i 
Standardne pilt, kui 
videokaamera on 
ühendatud komponendi 
pistikupesaga, mis ühildub 
vorminguga 576i- 

3 Standardne pilt, kui 
videokaamera on 
ühendatud 
videopistikupesaga 
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Kontrollige üle oma teleri pistikupesad ja kasutage nende pistikupesadega 
ühilduvat kaablit. 
Pildi kvaliteet võib sõltuvalt kasutatavast pistikupesast olla erinev. 
1 Kõrge kvaliteet 
2 HDMI-pistikupesa 
3 Komponentpistikupesa 
4 Videopistikupesa 

 

 



● Veenduge, et pistikud on pistikupesadesse surutud lõpuni. 
● Ärge kasutage mingeid muid kaableid peale Panasonicu originaalse HDMI-minikaabli (RP-

CDHM15, RP-CDHM30, lisavarustus). 
● Ärge kasutage mingeid muid AV-multikaableid peale selle, mis kuulub videokaamera 

komplekti. 
● Kui videokaamera ühendada teleri komponendipistikupessa, pole AV-multikaabli kollane 

pistik vajalik. 
● Kui videokaamera ühendada teleri AV-pistikupessa, pole AV-multikaabli komponentpistik 

vajalik. 

2 Valige teleril videosisend. 
● Näide: 

HDMI-minikaabli kasutamisel valige kanal [HDMI]. 
AV-multikaabli kasutamisel valige kanal [Component] või [Video 2]. 
(Sõltuvalt ühendatud telerist võib kanali nimi olla erinev.) 

● Kontrollige teleri sisendi seadistust (sisendi lülitit) ja helisisendi seadistust. (Lisateavet 
leiate teleri kasutusjuhendist.) 

3 Lülitage videokaamera taasesitusrežiimi . 
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Kaablit Tähistused  

A HDMI-minikaabel (lisavarustus)
 

● ühendamiseks kasutatakse HDMI-minikaablit 
● 5.1 kanaliga heli kuulamiseks 
● Taasesitus VIERA-lingi abil (HDAVI Control™) 

B AV-multikaabel (kuulub videokaamera 
tarnekomplekti)  

● ühendamiseks kasutatakse AV-multikaablit



Muu teave 
 

Tehnilised andmed 
Kõrglahutusega videokaamera 
Ohutusinfo 
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Signaalisüsteem  1080/50p, 1080/50i  

Salvestusvorming  
 

1080/50p: Originaalvorming
HA/HG/HX/HE: ühildub vorminguga AVCHD 

Videoandur  
 

1/4.1z 3MOS videoandur 
Kokku: 3050 Kx3 
Efektiivsete pikslite arv: 
Video: 2530 Kx3 (16:9) 
Fotod: 2320 Kx3 (4:3), 2630 Kx3 (3:2), 
2530 Kx3 (16:9) 

Objektiiv  
 

Automaatdiafragma, F1.5 kuni F2.8 
Fookuskaugus: 
3,45 mm kuni 41,4 mm 
Makro (täielik automaatfookus) 
35 mm ekvivalent: 
Video: 35 mm kuni 420 mm (16:9) 
Fotod: 38,8 mm kuni 466 mm (4:3) 
35,7 mm kuni 428 mm (3:2) 
35 mm kuni 420 mm (16:9) 
Minimaalne fookuskaugus: 
Tavaline: u. 4 cm (lainurk) / u. 1,2 m (tele) 
Tele makro: u. 70 cm (tele) 
Makro / arukas automaatrežiim: 
u. 1 cm (lainurk) / u. 70 cm (tele) 

Filtri läbimõõt  46 mm 

Suum  12x optiline suum, 18x i.Zoom, 30x/700x digitaalsuum  

Näidik  3“ lainurk LCD-näidik (punkte u. 230 K) 

 

 Toiteallikas:  Alalispinge 9,3 V (võrguadapteri kasutamisel) 
Alalispinge 7,2 V (aku kasutamisel) 

Energiatarve:  Salvestamisel: 

 
6,0 W 

 
6,0 W 

 
6,3 W 
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Pildinäidik  0.27z lainurk EVF (punkte u. 123 K) 

Mikrofon  
 

5.1 kanali ringhelimikrofon (suumimismikrofoniga/ 
fookusmikrofoni funktsiooniga) 

Kõlar  

Valge tasakaalustuse 
reguleerimine  

Valge tasakaalustuse süsteemi automaatne jälgimine  
 

Standardne valgustus  1400 lx  

Minimaalne 
nõutud valgustus  

Umbes 1,6 lx (1/25 halva valgustuse režiimis) 
Umbes 1 lx värvilise öövaatefunktsiooni kasutamisel 

AV-multikonnektori 
videoväljundi tase  

 

Komponentvideo väljundi tase: 
Y: 1,0 Vp-p, 75 h 
Pb: 0.7 Vp-p, 75 h 
Pr: 0.7 Vp-p, 75 h 
AV-videoväljundi tase: 
1.0 Vp-p, 75 h, PAL-süsteem 

HDMI-minikonnektori 
videoväljundi tase  

HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p  
 

AV-multikonnektori 
audioväljundi tase (liin)  

316 mV, 600 h, 2 kanalit  
 

Kõrvaklapiväljund  77 mV, 32 h (stereo minipistik) 

HDMI-minikonnektori 
audioväljundi tase  

Dolby Digital/Linear PCM  
 

Mikrofonisisend (MIC-
sisend) 
 

-70 dBV (mikrofoni tundlikkus j50 dB ekvivalent, 0 dB=1 V/Pa, 
1 kHz) (stereo-minipistik) 

USB 
 

SD-mälukaart Kirjutuskaitsega (autoriõiguste toeta) 

Sisseehita-
tud mälu  

  
Kirjutuskaitsega  

Kõvaketas   Kirjutuskaitsega  

 Suure kiirusega USB (USB 2.0), USB-pistikupesa tüüp Mini 
AB. USB hostifunktsioon (DVD-põletaja jaoks) 

Välklamp  Võimalik tööulatus: Umbes 1,0 m kuni 2,5 m  

Mõõtmed  
 

 66 mm (L) x 69 mm (K) x 138 mm (S) 
(välja arvatud esileulatuvad osad) 

 65 mm (L) x 69 mm (K) x 138 mm (S) 
(välja arvatud esileulatuvad osad) 



Video 
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Salvestus-
vahend  

 

SD-kaart  
 

SD-mälukaart (ühildub süsteemidega FAT12 ja FAT16) 
SDHC-mälukaart (ühildub süsteemiga FAT32) 
SDXC-mälukaart (ühildub süsteemiga exFAT) 
Selles kaameras kasutatavate SD-mälukaartide kohta saate teavet 
leheküljelt 18. 

Sisseehita-
tud mälu 

  
32 GB 

Kõvaketas   240 GB 

Tihendus  MPEG-4 AVC/H.264 

Salvestusrežiim ja 
ülekandekiirus  

 

1080/50p: Umbes 28 Mbps (VBR) 
HA: Umbes 17 Mbps (VBR) 
HG: Umbes 13 Mbps (VBR) 
HX: Umbes 9 Mbps (VBR) 
HE: Umbes 5 Mbps (VBR) 

Pildi suurus  
 

1080/50p: 1920x1080/50p 
HA/HG/HX/HE: 1920x1080/50i 

Audio tihendus  
 

Dolby Digital/5.1 kanalit (sisseehitatud mikrofon), 2 kanalit 
(sisseehitatud mikrofon / väline mikrofon) 

Kaal  
 

 Umbes 375 g 
[ilma akuta (kuulub kaamera komplekti) ja SD-
mälukaardita (lisavarustus)] 

 Umbes 380 g 
[ilma akuta (kuulub kaamera komplekti)] 

 Umbes 450 g 
[ilma akuta (kuulub kaamera komplekti)] 

Kaal kasutusvalmis 
olekus  
 

 Umbes 435 g 
[akuga (kuulub kaamera komplekti) ja SD-
mälukaardiga (lisavarustus)] 

 Umbes 440 g 
[akuga (kuulub kaamera komplekti)] 

 Umbes 510 g 
[akuga (kuulub kaamera komplekti)] 

Kasutustemperatuur  0 ºC kuni 40 ºC  

Kasutusniiskus  10-80% 

Aku tööaeg  Vt lehekülg 15 

 



Fotod 

Võrguadapter 
Ohutusinfo 

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
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Mõõtmed  92 mm (L) x 33 mm (K) x 61 mm (S) 

Kaal  Umbes 115 g  

 

 Toiteallikas: Vahelduvpinge 110-240 V, 50/60 Hz 
Energiatarve: 19 W 
Alalispingeväljund: Alalispinge 9,3 V; 1,2 A (seadme töötamisel) 
  Alalispinge 8,4 V; 0,65 A (aku laadimisel) 

 

 

Salvestus-
vahend  

 

SD-kaart  
 

SD-mälukaart (ühildub süsteemidega FAT12 ja FAT16) 
SDHC-mälukaart (ühildub süsteemiga FAT32) 
SDXC-mälukaart (ühildub süsteemiga exFAT) 
Selles kaameras kasutatavate SD-mälukaartide kohta saate teavet 
leheküljelt 18. 

Sisseehitatud 
mälu  

  
32 GB 

Kõvaketas   240 GB 

Tihendus  
 

JPEG (kaamera failisüsteemi projekteerimiseeskiri, mis 
põhineb standardil Exif 2.2), vastab DPOF-ile  

Pildi suurus  
 

Pildisuhe [4:3]: 
4032x3024/3200x2400/2560x1920/640x480 
Pildisuhe [3:2]: 
4608x3072/3600x2400/2880x1920 
Pildisuhe [16:9]: 
4864x2736/3840x2160/3072x1728/1920x1080 



Muu teave 
 

Autorikaitseõigusest 
■ Järgige hoolikalt 

autorikaitseseadusi. 
Eelsalvestatud lintide või plaatide või 
muu väljaantud või ülekandena 
edastatava materjali salvestamine muul 
eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks 
võib olla vastuolus 
autorikaitseseadusega. Ka isiklikuks 
kasutamiseks võib teatud materjali 
salvestamisel olla piiranguid. 

● AMD Athlon™ on firmale Advanced Micro 
Devices, Inc. kuuluv kaubamärk. ≥ iMovie 
ja Mac on firmale Apple Inc., kuuluvad 
kaubamärgid, mis on registreeritud USAs 
ja muudes riikides. 

● PowerPC on firmale International 
Business Machines Corporation kuuluv 
kaubamärk. 

● Selles juhendis nimetatud muude 
süsteemide ja toodete nimed on tavaliselt 
asjaomase süsteemi või toote 
väljatöötanud tootjatele kuuluvad 
kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid. 

 
Käesolevale tootele on antud luba isiklikuks 
ja mitteäriliseks kasutamiseks tarbijate poolt 
AVC patendiportfelli litsentsi raames, mis 
hõlmab (i) videosalvestiste kodeerimist 
vastavalt AVC-standardile (“AVC Video”) 
ja/või (ii) AVC-videosalvestiste 
dekodeerimist tarbijate poolt isiklikul ja 
mitteärilisel otstarbel ja/või AVC-
videosalvestiste omandamist AVC-
videosalvestiste müügiluba omavast 
ettevõttest. See luba ei kehti mingil muul 
otstarbel kasutamise korral. Lisateavet 
saate firmast MPEG LA, LLC. 
Vt veebisaiti http://www.mpegla.com. 

■ Litsentsid 
● SDXC logo on firmale SD-3C LLC kuuluv 

kaubamärk. 
● “AVCHD” ja “AVCHD” logo on firmadele 

Panasonic Corporation ja Sony 
Corporation kuuluvad kaubamärgid. 

● Toodetud firma Dolby Laboratories 
litsentsi kohaselt. 

Dolby ja topelt-D sümbol on firmale Dolby 
Laboratories kuuluvad kaubamärgid. 

● HDMI, HDMI logo ja kõrglahutus-
multimeedialiides (High-Definition 
Multimedia Interface) on firmale HDMI 
Licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või 
registreeritud kaubamärgid USAs ja 
muudes riikides. 

● HDAVI Control™ on firmale Panasonic 
Corporation kuuluv kaubamärk. 

● “x.v.Colour” on kaubamärk. 
● LEICA on firmale Leica Microsystems IR 

GmbH kuuluv registreeritud kaubamärk ja 
DICOMAR on firmale Leica Camera AG 
kuuluv registreeritud kaubamärk. 

● Microsoft®, Windows® ja Windows Vista® 

on firmale Microsoft Corporation kuuluvad 
kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid USAs ja/või muudes riikides.

● Microsofti toodete kuvatõmmis(t)e 
trükkimiseks on olemas firma Microsoft 
Corporation luba. 

● IBM ja PC/AT on firmale International 
Business Machines Corporation of the 
U.S. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

● Intel®, Core™, Pentium® ja Celeron® on 
firmale Intel Corporation kuuluvad 
registreeritud kaubamärgid USAs ja 
muudes riikides. 
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Muu teave 
 

Kasutusjuhendi lugemine (PDF-
vormingus) 
● Olete harjutanud selles kasutusjuhendis 

tutvustatud põhitoiminguid ja soovite 
edasi minna keerulisemate toimingute 
juurde. 

● Soovite saada abi rikkeotsingu tabelist. 
 
Sellistes olukordades tutvuge ka kaamera 
komplekti kuuluval CD-ROM-plaadil oleva 
PDF-vormingus kasutusjuhendiga. 

 

● Teie arvuti opsüsteemi jaoks sobiva Adobe 
Readeri versiooni saate alla laadida ja 
installida järgmiselt veebisaidilt: 

http://get.adobe.com/reader/otherversions 
Kui kasutate järgmisi opsüsteeme 

- Windows 2000 SP4 
- Windows XP SP2/SP3 
- Windows Vista SP1/SP2 
- Windows 7 

Sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-
ROM-plaat (kuulub kaamera komplekti), 
klõpsake nuppu [Adobe(R) Reader(R)] ja 
järgige installimise kohta seejärel näidikul 
kuvatavaid teateid. 
 
■ PDF-vormingus kasutusjuhendi 

deinstallimine 
Kustutage PDF-fail kaustast Program 
Files\Panasonic\HDC\ . 
● Kui programmifailide kausta sisu ei kuvata, 

klõpsake selle kuvamiseks nuppu “Kuva 
selle kausta sisu” [Show the contents of 
this folder]. 

■ Windows-opsüsteemi puhul 

1 Lülitage arvuti sisse ja 
sisestage kasutusjuhendit 
sisaldav CD-ROM-plaat (kuulub 
kaamera tarnekomplekti). 

2 Valige soovitud keel ja 
klõpsake seejärel installimiseks 
kasutusjuhendit [Operating 
Instructions]. 
(Näide: Kui kasutate ingliskeelset 
opsüsteemi) 

■ Mac-opsüsteemi puhul 
1 Lülitage arvuti sisse ja 
sisestage kasutusjuhendit 
sisaldav CD-ROM-plaat (kuulub 
kaamera komplekti). 

2 Avage VFF0612 all kaust 
“Manual” ja kopeerige seejärel 
soovitud keeles PDF-fail sellesse 
kausta. 3 Topeltklõpsake arvuti töölaual 

olevat kasutusjuhendi 
otseteeikooni 
(SD700_SD707_TM700_HS700 
Operating Instructions). 

■ Kui PDF-vormingus 
kasutusjuhend ei avane 

PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks 
või printimiseks peab arvutisse olema 
installitud programm Adobe Acrobat 
Reader 4,0 või selle hilisem versioon või 
programm Adobe Reader 6,0 või selle 
hilisem versioon. 

3 PDF-faili avamiseks 
topeltklõpsake faili. 
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