
Antes de ligar o aparelho, leia atentamente
todas as instruções contidas neste manual.

As figuras deste manual são meramente ilustrativas.

Instruções Básicas
de Funcionamento

Câmera Digital

modelos: DMC-XS1LB-K /-W /-R

DMC-FH10LB-K /-P

Prezado usuário,
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecê-lo pela aquisição
desta câmera digital Panasonic. Por favor, leia atentamente este Manual de
Instruções e mantenha-o à mão para futuras referências.
Note que os controles e componentes, os itens de menu, etc., da câmera
digital podem parecer ligeiramente diferentes dos apresentados nas figuras
destas Instruções de funcionamento.

Observe atentamente as leis de direitos autorais.
• A gravação de fitas ou discos pré-gravados ou outro material publicado ou

divulgado com propósitos diferentes do seu próprio uso privado, infringem as
leis de direitos autorais. Mesmo para uso privado, a gravação de certos
materiais é restrita.

As Instruções de Funcionamento para características avançadas contidas no
CD-ROM (fornecido) é uma versão auxiliar, podendo ocorrer que parte do texto
e/ou figuras no visor apareçam diferentes daqueles apresentados na câmera.
No CD-ROM (fornecido), estão disponíveis instruções também em outros
idiomas, escolha o de sua preferência.

Informações para a sua segurança

AVISO:
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao produto,
• Não exponha esta unidade a chuva, umidade, gotejamento ou respingos.
• Use somente os acessórios recomendados.
• Não remova as tampas.
• Não conserte esta unidade por si mesmo. Consulte o Serviço Autorizado

Panasonic.

DMC-XS1 DMC-FH10
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�Marca de identificação do produto

A tomada deve estar instalada próxima ao equipamento e deve ser facilmente acessível.

Produto Local

Câmera Digital Parte inferior

�Sobre a bateria recarregável

CUIDADO
• Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua

somente com o tipo recomendado pelo fabricante.
• Quando descartar as baterias, entre em contato com as autoridades locais

ou o fornecedor e pergunte qual é o método de descarte correto.

• Não aqueça nem exponha à chama.
• Não deixe a(s) bateria(s) em um veículo exposto à luz do sol direta por um

longo período de tempo com portas e janelas fechadas.

• A unidade está na condição de stand-by quando o adaptador CA está
conectado. O circuito primário sempre está “energizado” desde que o
adaptador CA esteja conectado a uma tomada elétrica.

• O plugue do adaptador CA está em conformidade com o padrão Brasileiro,
estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro.

�Cuidados de uso
• Não utilize nenhum outro cabo de ligação USB, exceto o fornecido.
• Não use nenhum outro adaptador CA exceto aquele fornecido.
• Sempre use um cabo AV Panasonic original (opcional).
• Sempre use baterias Panasonic originais.
• Se usar outras baterias, não podemos garantir a qualidade deste

produto.
• Mantenha o Cartão de Memória fora do alcance de crianças para evitar que

seja engolido.

Mantenha a câmera o mais afastada quanto possível de equipamentos
eletromagnéticos (como fornos de micro-ondas, TVs, videogames etc.).
• Se usar esta unidade sobre ou próxima a uma TV, as fotografias e/ou o som

nesta unidade pode ser interrompido por radiação de onda eletromagnética.
• Não use esta unidade próxima a telefones celulares porque isso pode causar

ruído que afeta adversamente as fotografias e/ou o som.
• Os dados registrados podem ser danificados ou as fotografias podem ser

distorcidas por campos magnéticos fortes criados por alto-falantes ou motores
grandes.

• A radiação das ondas eletromagnéticas geradas por microprocessadores pode
afetar negativamente a câmera, interferindo nas fotografias e/ou no som.

• Se a câmera for negativamente afetada por equipamento eletromagnético e
deixar de funcionar corretamente, desligue-a e retire a bateria ou desconecte
o adaptador CA (fornecido). Depois insira novamente a bateria ou reconecte o
adaptador CA e ligue a unidade.

Não use esta unidade próxima a transmissores de rádio ou linhas de alta
tensão.
• Se você gravar próxima a transmissores de rádio ou linhas de alta tensão, as

fotografias e/ou o som gravados podem ser afetados adversamente.

AVISO
Risco de incêndio, explosão e queimaduras. Não desmonte, aqueça acima
de 60°C ou incinere.

�Sobre o adaptador CA (fornecido)

CUIDADO!
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao produto,
• Não instale ou coloque esta unidade em uma estante de livros,

armário embutido ou em outro espaço confinado. Assegure-se de que
esta unidade esteja bem ventilada.

<Manuseio de baterias usadas>

�Sobre as ilustrações nestas instruções de operação
Como por exemplo, DMC-XS1  para instrução exclusiva do modelo.

Acessórios padrão
Verifique se todos os acessórios estão incluídos antes de usar a câmera.
Os códigos dos acessórios estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.
Bateria recarregável Adaptador CA
Cabo de conexão USB
Alça para mão
CD-ROM
• Software

– PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows 8/7/Vista/XP)
– LoiLoScope versão completa de teste por 30 dias (Windows 8/7/Vista/XP)

(Isto apenas instalará um atalho para o site de download de versão de teste).
• Instruções de Funcionamento para características avançadas
• Consulte o fornecedor ou o Centro de Assistência mais próximo se você

perder os acessórios fornecidos. (Você pode adquirir os acessórios
separadamente).

BRASIL
Após o uso, as pilhas e baterias deverão ser
entregues ao estabelecimento comercial ou rede de
assistência técnica autorizada.

Cobrir os terminais positivo (+) e negativo (–) com uma fita isolante adesiva,
antes de depositar em uma caixa destinada para o recolhimento. O contato
entre partes metálicas pode causar vazamentos, gerar calor, romper a
blindagem e produzir fogo.
Não desmonte, não remova o invólucro, nem amasse a bateria.
Não incinere nem aqueça as baterias, elas não podem ficar expostas a
temperaturas superiores a 100°C. O gás liberado pela bateria pode irritar a
garganta, danificar o lacre do invólucro ou o vazamento provocar calor, ruptura
da blindagem e produzir fogo devido ao curto circuito dos terminais.
Evite o contato com o líquido que vazar das baterias. Caso isto ocorra, lave
bem a parte afetada com bastante água. Caso haja irritação, consulte um
médico.

� Acessório Promocional
• Cartão de memória Classe 4 de 4GB incluso na embalagem, fornecido

gratuitamente durante período promocional. Para um disparo contínuo,
recomendamos a utilização de um cartão de memória de alta velocidade.
Use um cartão “Classe 6” ou superior quando gravar filmes.

Proteger o Meio Ambiente é dever de todos.

Instruções detalhadas para operações desta câmera
estão contidas no “Instruções de Funcionamento
para Características Avançadas (formato PDF)”, que
encontra-se disponível no endereço
www.panasonic.com.br/support/download/manual/
index.aspx
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Preparações

Adaptador CA Lâmpada de carregamento

Alça para mão
• Recomendamos o

uso da alça para mão
fornecida para evitar
que a câmera  caia.

Cartão de memória
microSD (promocional)

Bateria recarregável
Cabo de conexão USB

Tempo de
carregamento Aprox. 150 min

Proteja seu Aparelho
Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic.

Não confunda com as “Oficinas Especializadas”, pois somente
o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais,
tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real

dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes
orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço

ainda não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso
de “Oficina Especializada”, nada podemos fazer.

Panasonic do Brasil Limitada
Comercial:
Rua Cubatão, 320 - 6º andar
CEP 04013-001 - São Paulo/SP

Fábrica:
CNPJ 04.403.408/0001-65
Rua Matrinxã, 1155 - Distrito Ind. Mal. Castelo Branco
CEP: 69075-150 - Manaus/AM
Indústria Brasileira

Não esqueça
Sempre que seu aparelho apresentar
problema, contate o Serviço Autorizado
Panasonic mais próximo da sua
residência, pois somente o Serviço
Autorizado possui:
• Técnicos treinados pela Panasonic;
• Manuais e informações técnicas

fornecidos pela Panasonic;
• Equipamentos adequados;
• Peças originais.

Gravando
• Ajuste a data e a hora antes de usar a câmera.

Botão de ligar/
desligar da câmera

Botão do obturador

Flash

Botão [MODE]
• Use esse

botão para
selecionar
o modo de
gravação.

Botão de zoom

Botão de filme
• Use esse botão para

gravar filmes.

Número de fotografias
registráveis Aprox. 260 fotografias

Reproduzir

Botão [ ] (Reproduzir)
• Use esse botão para reproduzir

fotografias.

Botões do cursor
• � /�: para selecionar a imagem

Botão [ ] (excluir/cancelar)

• Botão [ ]: para eliminar as
fotografias exibidas

Especificações
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Câmera digital: Informações para sua segurança.

1/2,33” CCD, número total de pixels
16.600.000 pixels, filtro de cores primárias

Zoom óptico 5×, f = 4,3 mm a 21,5 mm
(câmera de filme 35 mm equivalente: 24 mm a
120 mm) / F2.8 (Wide) a F6.9 (Tele)

Lente

Pixels efetivos da
câmera

16.100.000 pixels

Sensor de imagem

Método ópticoEstabilizador de imagens

Fonte de energia: CC 5 V

Consumo de energia: 1,1 W (durante a gravação)
0,6 W (durante a reprodução)

Normal/ 5 cm (Wide) / 1 m (Tele) a �
Auto inteligente

Faixa de foco

Obturador eletrônico + Obturador mecânicoSistema do obturador

8 segundos a 1/1600 de um segundo
[Céu estrelado] Modo: 15 segundos, 30 segundos,
60 segundos

Velocidade do
obturador

Modo de cena Podem haver diferenças nas
configurações acima.

Exposição (AE) Auto (AE do programa)

MúltiplaModo de medição

Monitor LCD 2,7” TFT LCD (4:3)
(Aprox. 230.000 pontos)
(relação do campo de visão sobre 100%)

Microfone Monaural

Alto-falante Monaural

Mídia de gravação Memória interna (Aprox. 90 MB) /
Cartão de memória microSD / Cartão de memória
microSDHC

JPEG (baseado em “Design rule for Camera File
system”, baseado no padrão “Exif 2.3”)

“QuickTime Motion JPEG” (filmes com áudio)

Formato do arquivo  de
gravação

Fotografia de cena

Filmes

“USB 2.0” (alta velocidade)

Composição NTSC/PAL (alternado por menu)

Saída de linha de áudio (monaural)

Interface

Digital

Vídeo analógico

Áudio

Conector dedicado (8 pinos)

Terminal

[AV OUT/DIGITAL]

Dimensões
(excluindo as partes
protuberantes)

DMC-XS1

Aprox. 93,8 mm (L) x 53,5 mm (A) x 17,6 mm (P)
DMC-FH10

Aprox. 93,0 mm (L) x 54,6 mm (A) x 18,0 mm (P)

Peso DMC-XS1

Aprox. 103 g (com cartão e bateria)
Aprox. 88 g (sem cartão e bateria)
DMC-FH10

Aprox. 100 g (com cartão e bateria)
Aprox. 85 g (sem cartão e bateria)

Temperatura de
operação

0°C a 40°C

Umidade de operação 10%RH a 80%RH

Adaptador CA:
Informações para sua segurança

Entrada: CA  110 V a 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Saída: CC  5 V, 800 mA

Bateria recarregável (Lítio-ion) (Panasonic DMW-BCL7E):
Informações para sua segurança

Tensão/capacidade: 7,2 V / 895 mAh

www.panasonic.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL
E PARA DEFICIENTES VISUAIS:

GRANDE SÃO PAULO 0800 011 1033
DEMAIS REGIÕES 0300 770 1515

O Serviço Autorizado
Panasonic mais próximo
de sua residência pode ser
encontrado através do site
e dos telefones indicados
ao lado.




