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∫ Akumulátor

∫ EMC Elektromagnetická 
kompatibilita

Tento symbol (CE) je umístěn na identifikačním 
štítku.

∫ Identifikační označení výrobku

Bezpečnostní informace
VÝSTRAHA:
Abyste zamezili riziku požáru, zásahu 
elektrickým proudem nebo poškození 
výrobku,
≥ Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, 

kapající nebo stříkající vodě.
≥ Nepokládejte na toto zařízení předměty 

naplněné tekutinami, jako například vázy.
≥ Používejte pouze doporučené 

příslušenství.
≥ Neodstraňujte kryty.
≥ Neopravujte zařízení vy sami. Svěřte 

údržbu kvalifikovanému servisnímu 
personálu.

UPOZORNĚNÍ!
Abyste zamezili riziku požáru, zásahu 
elektrickým proudem nebo poškození 
výrobku,
≥ Neinstalujte ani nevkládejte toto zařízení 

do knihovny, vestavěné skříně nebo 
podobného ohraničeného prostoru. 
Ujistěte se o řádném větrání zařízení.

≥ Nezakrývejte ventilační otvory zařízení 
novinami, ubrusy, záclonami a podobnými 
předměty.

≥ Nepokládejte na zařízení zdroje volných 
plamenů jako například svíčky.

Síťová zásuvka zařízení odpojuje. 
Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo 
možné síťovou zástrčku okamžitě odpojit ze 
zásuvky.

Toto zařízení je určeno k používání v 
mírném podnebí.

Výstraha
Riziko ohně, výbuchu a popálenin. Nesnažte 
se demontovat, nezahřívejte nad 60 oC nebo 
nespalujte.

UPOZORNĚNÍ!
≥ V případě nesprávného vložení 

akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Při 
výměně použijte výhradně typ doporučený 
výrobcem.

≥ Při likvidaci akumulátorů se, prosím, 
obraťte na místní instituce nebo dealera a 
zeptejte se na správný způsob likvidace.

Výrobek Umístění
HD videokamera s 
vysokým rozlišením

Držák akumulátoru

Síťový adaptér Spodní část

ČESKY
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∫ Likvidace použitých zařízení a 
baterií

Jen pro státy Evropské unie a země s 
fungujícím systémem recyklace a 
zpracování odpadu.

Tyto symboly na výrobcích, 
jejich obalech a v 
doprovodné dokumentaci 
upozorňují na to, že se 
použitá elektrická a 
elektronická zařízení, 
včetně baterií, nesmějí 
likvidovat jako běžný 
komunální odpad.
Aby byla zajištěna správná 
likvidace a recyklace 
použitých výrobků a 
baterií, odevzdávejte je v 
souladu s národní 
legislativou na příslušných 
sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře 
cenných přírodních zdrojů a předejdete 
možným negativním dopadům na lidské 
zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci 
odpadu požádejte místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu se vystavujete postihu podle 
národní legislativy.

Poznámka k symbolu 
baterie (značka pod 
symbolem):
Tento symbol může být 
použitý v kombinaci s 
chemickou značkou. 
Takový případ je souladu s 
požadavky směrnice pro 
chemické látky.

∫ Bezpečnostní opatření při 
používání přístroje

Udržujte toto zařízení co nejdále od 
elektromagnetických zařízení (jako jsou 
mikrovlnné trouby, TV, videohry apod.).
≥ Když používáte toto zařízení na televizoru 

nebo v jeho blízkosti, obraz a/nebo zvuk na 
tomto zařízení může být rušen vyzařováním 
elektromagnetických vln.

≥ Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti 
mobilních telefonů, protože by mohlo náhle 
dojít k nepříznivému ovlivnění kvality obrazu 
a/nebo zvuku.

≥ Magnetické pole vytvářené reproduktory 
nebo silnými motory může poškodit 
zaznamenaná data nebo zkreslit snímky.

≥ Elektromagnetické záření vytvářené 
mikroprocesory může nepředvídaně ovlivnit 
činnosti tohoto zařízení a rušit obraz a/nebo zvuk.

≥ V případě ovlivnění činnosti tohoto zařízení 
elektromagnetickým zařízením, které se 
projeví ukončením správné činnosti, vypněte 
toto zařízení a vyjměte akumulátor nebo 
odpojte síťový adaptér. Poté vložte 
akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový 
adaptér a spusťte toto zařízení.

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti 
rozhlasových vysílačů nebo vedení 
vysokého napětí.
≥ Při záznamu v blízkosti rozhlasových 

vysílačů nebo vedení-vysokého napětí může 
být zaznamenaný obraz a/nebo zvuk 
nepříznivě ovlivněn.

Připojení k PC
≥ Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný.
Připojení k televizoru
≥ Pokaždé používejte dodaný minikabel HDMI 

nebo originální minikabel Panasonic HDMI 
(RP-CDHM15, RP-CDHM30: volitelné 
příslušenství).

Ujistěte se, zda používáte šňůru a kabely 
dodané s tímto zařízením. Jestliže používáte 
volitelné příslušenství, používejte šňůry a 
kabely dodané s tímto příslušenstvím.
Nenastavujte šňůry a kabely.

Toto zařízení a karta SD se při 
dlouhotrvajícím provozu zahřívají. 
Nejedná se o závadu.
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Nepostřikujte toto zařízení prostředky na 
hubení hmyzu ani těkavými chemikáliemi.
≥ Při postříkání toto zařízení těmito chemikáliemi 

se může tělo zařízení deformovat a povrchová 
úprava se může oloupat.

≥ Nenechávejte pryžové nebo plastové výrobky 
po delší dobu ve styku s tímto zařízením.

Čištění
≥ Před čištěním odpojte akumulátor nebo 

odpojte síťový adaptér od síťové zásuvky a 
poté proveďte očištění zařízení jemným 
suchým hadříkem.

≥ Když je zařízení velmi znečištěné, navlhčete 
hadřík ve vodě a řádně vyždímejte a poté jím 
očistěte zařízení. Poté zařízení osušte 
suchým hadříkem.

≥ Použití benzinu, rozpouštědel, alkoholu nebo 
kapaliny z mytí nádobí může narušit těleso 
kamery nebo způsobit loupání její povrchové 
úpravy. Nepoužívejte tato rozpouštědla.

≥ Při používání hadříku napuštěného 
chemikálií postupujte podle pokynů dodaných 
spolu s hadříkem.

Když nebudete toto zařízení delší dobu používat
≥ Při uložení tohoto zařízení do skříně nebo do 

komory se doporučuje uložit spolu s ním 
pohlcovač vlhkosti (silikagel).

Ujistěte se, že po použití je akumulátor odpojen.
≥ Ponecháte-li akumulátor připojený, odebírá 

toto zařízení i při vypnutém napájení určité 
malé množství proudu. Při ponechání tohoto 
zařízení v tomto stavu se může akumulátor 
nadměrně vybít. V důsledku toho může být 
akumulátor nefunkční i po nabití.

≥ Akumulátor by měl být skladován na suchém, 
chladném místě s pokud možno stálou 
teplotou. (Doporučená teplota: 15 oC až 
25 oC, Doporučená relativní vlhkost: 40%RH 
až 60%RH)

≥ Dlouhodobě skladované akumulátory 
doporučujeme jednou ročně zcela vybít a před 
dalším uložením je nabít na plnou kapacitu.

Je-li provozní doba akumulátoru i po dobití 
příliš krátká, je akumulátor opotřebován. 
Zakupte si laskavě nový akumulátor.
O kartě SD
≥ Když je rozsvícen indikátor přístupu na kartu:
jNevyjímejte kartu SD
jVypněte zařízení
jNezasouvejte a nevyjímejte kabel pro USB 

připojení
jNevystavujte zařízení vibracím nebo nárazům

∫ Formát záznamu pro záznam 
filmů

≥ Filmy zaznamenané jinými zařízeními 
nejsou na tomto zařízení podporovány.

Pro záznam filmů s použitím tohoto zařízení si 
můžete zvolit formát záznamu AVCHD*1, MP4 
nebo iFrame.
*1 Je kompatibilní s AVCHD Progressive 

(1080/50p).
AVCHD:
Je vhodné pro sledování na televizoru s 
vysokým rozlišením nebo pro uložení na disk*2.
*2 Uložení snímku zaznamenaného ve formátu 

1080/50p lze provést následujícími způsoby:
j Zkopírujte snímek na disk pomocí 

HD Writer LE 3.0.
j Zkopírujte snímek do rekordéru disků 

Blu-ray Panasonic, který podporuje formát 
AVCHD Progressive.

MP4:
Jedná se o formát záznamu vhodný pro 
přehrávání nebo úpravy v počítači.
≥ Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve 

formátu AVCHD.
iFrame:
Jedná se o formát záznamu vhodný pro přehrávání 
nebo úpravy v počítači Mac (iMovie apod.).
≥ Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve 

formátu AVCHD.

∫ Odškodnění v souvislosti s 
natočeným obsahem

Společnost Panasonic nepřijímá žádnou 
odpovědnost za přímé či nepřímé škody v 
důsledku jakéhokoli typu problémů, který 
způsobí ztrátu nahrávky či editovaného obsahu, 
a negarantuje žádný obsah v případě, že 
nahrávání či střih řádně nefunguje. Stejně tak 
se výše uvedené týká případu, kdy je zařízení 
předmětem jakéhokoli druhu opravy.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


