
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-FH4LB-K/-P
DMC-S5LB-K/-R

Proteger o Meio Ambiente é dever de todos.

BQX0524-1

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

DMC-FH4 DMC-S5
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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 PROVOCAR UM INCÊNDIO, CHOQUE
ELÉTRICO OU DANOS NO PRODUTO:
• NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA, UMIDADE,

GOTEIRAS OU SERENO E NÃO COLOQUE RECIPIENTES COM
LÍQUIDOS, COMO JARRAS EM CIMA DO APARELHO.

• USE APENAS OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS.
• NÃO RETIRE A TAMPA (OU O PAINEL TRASEIRO); NO INTERIOR

DO APARELHO NÃO HÁ PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS
PELO USUÁRIO. A REPARAÇÃO SÓ PODE SER FEITA POR UM
TÉCNICO QUALIFICADO.

A TOMADA ELÉTRICA DEVERÁ ESTAR INSTALADA PRÓXIMA AO
EQUIPAMENTO E DEVERÁ SER FACILMENTE ACESSÍVEL.

�Etiqueta de identificação do produto

Produto Localização

Câmera digital Na parte inferior

Carregador da bateria Na parte inferior
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�Sobre a bateria recarregável

CUIDADO
Há perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente.
Substituir somente pelo mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo
fabricante. Eliminar as baterias usadas de acordo com as instruções do
fabricante.

• Não aqueça ou exponha ao fogo.
• Não deixe a bateria dentro de um automóvel estacionado ao sol, durante

muito tempo, com as portas e as janelas fechadas.

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

�Sobre o carregador de bateria

AVISO
• NÃO INSTALE NEM COLOQUE ESTE APARELHO DENTRO DE

UMA ESTANTE, ARMÁRIO EMBUTIDO OU QUALQUER OUTRO
ESPAÇO FECHADO. VERIFIQUE SE EXISTE UMA BOA
VENTILAÇÃO PARA O APARELHO. PARA EVITAR O RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO PROVOCADO POR
SOBREAQUECIMENTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS
ABERTURAS DE VENTILAÇÃO NÃO ESTÃO OBSTRUÍDAS COM
CORTINAS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL.

• NÃO OBSTRUA AS RANHURAS DE VENTILAÇÃO COM JORNAIS,
TOALHAS, CORTINAS OU OBJETOS SEMELHANTES.

• NÃO COLOQUE OBJETOS COM CHAMAS, COMO VELAS
ACESAS, EM CIMA DO APARELHO.

• JOGUE FORA A BATERIA RESPEITANDO AS REGRAS DE
DEFESA DO AMBIENTE.

• O carregador da bateria fica no modo de espera quando a alimentação CA
estiver ligada. O circuito primário está sempre ligado, desde que o
carregador da bateria esteja ligado a uma tomada.
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�Durante a utilização
• Use sempre um cabo de AV original Panasonic: (opcional).
• Não utilize nenhum outro cabo de ligação USB, exceto o fornecido.

Mantenha a câmera o mais afastada possível de equipamentos
eletromagnéticos (como fornos micro-ondas, televisores, jogos de vídeo,
etc.).
• Se usar a câmera perto ou em cima de um televisor, as fotografias e o som

da câmera podem sofrer interrupções provocadas pela radiação das ondas
eletromagnéticas.

• Não use a câmera perto de telefones celulares porque o ruído emitido pode
afetar negativamente as fotografias e o som.

• Os dados gravados podem ficar danificados ou as fotografias podem ficar
distorcidas devido aos campos magnéticos fortes criados por alto-falantes ou
motores de grandes dimensões.

• A radiação das ondas eletromagnéticas geradas pelos microprocessadores
pode afetar negativamente a câmera, provocando interferências nas
fotografias e no som.

• Se a câmera for negativamente afetada por equipamento eletromagnético e
deixar de funcionar corretamente, desligue-a e retire a bateria. Em seguida,
volte a introduzir a bateria e ligue novamente a câmera.

Não use a câmera perto de transmissores de rádio ou de linhas de alta
tensão.
• Se gravar perto de transmissores de rádio ou de linhas de alta tensão, pode

afetar negativamente a gravação das fotografias e do som.

<Manuseio de baterias usadas>
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.
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. 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
provocado internamente.
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.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias
poderão ser entregues ao

estabelecimento comercial ou rede
de assistência técnica autorizada
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• Observe que os controles e componentes reais, os itens de menu e outras
informações da câmera digital podem ser diferentes das ilustrações e
telas fornecidas neste manual.

• As operações, procedimentos ou funções que são diferentes entre os
modelos serão indicadas em separado juntamente com o número do
modelo correspondente.

Antes de usar

�Manuseio da câmera
• Não sujeite a câmera a vibração, força ou pressão excessiva.
• A câmera não é resistente ao pó, respingos e nem à água.

Evite usar a câmera em locais com muito pó ou areia ou onde a água
possa atingir a câmera.

�Condensação (Quando a lente ou o monitor LCD fica embaçado)
• Se a câmera for exposta a mudanças bruscas de temperatura ou

umidade, pode ocorrer condensação. Evite essas condições, pois
podem sujar a lente ou o monitor LCD, causar fungos ou danificar a
câmera.

• Se ocorrer condensação, desligue a câmera e aguarde umas duas
horas antes de usá-la outra vez. Assim que a câmera se adaptar à
temperatura ambiente, o embaçamento da lente desaparece
naturalmente.
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� Bateria
recarregável*
• Recarregue a bateria

antes de usar.
No texto, a bateria recarregável
pode ser indicada como bateria
recarregável ou bateria.

� Carregador da
bateria

No texto, o
carregador da
bateria pode ser indicado
como carregador da bateria ou
carregador.

� Alça de mão

Acessórios padrão
Antes de usar a câmera, verifique se foram fornecidos todos os acessórios.

* Ao adquirir uma bateria sobressalente, favor adquirir uma bateria opcional
original.
Nota: Códigos dos acessórios estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso.

• O Cartão de Memória SD, SDHC e SDXC são indicados como cartão no
texto.

• Os cartões de memória e o cabo de AV são opcionais. Você pode gravar ou
reproduzir imagens na memória interna quando não estiver usando o cartão.

�Acessório promocional
• Cartão de memória classe 4 de 2GB (FH4) e 4GB (S5) incluso na

embalagem, fornecido gratuitamente durante período promocional, é
recomendado para gravar/salvar fotos (exceto disparo contínuo). Para
filmagens e fotos (disparo contínuo), recomenda-se o uso de cartão SD
classe 6 ou superior (não incluído).

• Consulte o revendedor ou o centro de serviço mais próximo se perder
qualquer acessório fornecido. (É possível adquirir os acessórios
separadamente).

• Favor descartar toda a embalagem corretamente.
• Guarde as peças pequenas em um lugar seguro e fora do alcance de crianças.

� Cabo de ligação
USB

� CD-ROM
• Software:

Use para instalar
o software no seu
computador.

• Instruções de funcionamento

� Cabo CA
Nota: O plugue do
cabo CA está em
conformidade
com o Padrão Brasileiro,
estabelecido pela ABNT e
regulamentado pelo Inmetro.
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Nomes das peças

DMC-FH4
1 2 3 4 5 6 7 8

9
10
11
12
13

14151618 1719

DMC-S5
1 2 3 4 5 6 7 8

9
10
11
12
13

14151618 1719
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• As ilustrações e telas utilizadas neste manual podem diferir do aparelho
adquirido.

• Não tape o microfone quando estiver filmando.
• Alguns tripés e monopés e certos modos de segurar a câmera podem

bloquear o alto-falante, dificultando ouvir o sinal sonoro, etc.

Nota:
Códigos de acessórios estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso.

Nomes das peças (Continuação)

1 Indicador do temporizador/ Lâmpada
auxiliar de AF

2 Flash
3 Lente
4 Cilindro da lente
5 Monitor LCD
6 Botão ON/OFF
7 Microfone
8 Botão do obturador
9 Botão de zoom
10 Botão [MODE]
11 Presilha da correia para a mão
12 Tomada [AV OUT/DIGITAL]
13 Botão [  / ] (Apagar/Voltar)
14 Botão [MENU/SET]
15 Botão de reprodução
16 Botão de direção
17 Encaixe do tripé
18 Alto-falante
19 Tampa do cartão/bateria

Recomendamos usar
a correia para a mão
fornecida para não
deixar cair a câmera.
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�Baterias que podem ser usadas nesta unidade
A bateria fornecida ou as opcionais dedicadas podem ser usadas com esta
câmera.

Verificou-se que em alguns mercados foram comercializadas
baterias recarregáveis falsificadas muito parecidas com as
genuínas. Algumas dessas baterias recarregáveis não possuem a
proteção interna adequada que satisfaz os requisitos das normas
de segurança aplicáveis. Essas baterias recarregáveis podem
provocar um incêndio ou explosão. Observe que não nos
responsabilizamos por qualquer acidente ou falha ocorrida como
resultado do uso de baterias recarregáveis falsificadas. Para
garantir o uso de produtos seguros, recomendamos que utilize
baterias recarregáveis genuínas Panasonic.

• Use o carregador e a bateria dedicados.
• A câmera não vem com a bateria carregada de fábrica. Antes de

usar, carregue a bateria e acerte o relógio.
• Carregue a bateria usando o carregador em recinto interno

(10°C a 30°C).

Carregar a bateria

Introduza os terminais da bateria e
coloque a bateria no carregador
Confirme que a indicação [LUMIX] esteja voltada
para fora.

Ligue o carregador à tomada de energia

Luz de carga ([CHARGE])
Acesa: Carga em andamento

(cerca de 120 min. se estiver
completamente descarregada).

Desligada: Carga completa
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Desligue a câmera e deslize
a tampa do cartão/bateria
para fora (1) antes de abrir
(2), como ilustrado

Insira a bateria e o cartão,
observando a orientação
correta
• Bateria: Insira-a completamente

até encaixar com um
clique e verifique se a
lingueta está presa por
cima da bateria.

• Cartão: Insira-o completamente
até encaixar com um
clique.

�Para retirar

Inserir e retirar o cartão/bateria

• Para retirar a bateria:
mova a lingueta na direção da seta.

• Para retirar o cartão:
pressione no centro.

• Use sempre baterias originais Panasonic.
• Se usar outras baterias diferentes, não poderemos garantir a qualidade

deste produto.
• Insira o cartão completamente, caso contrário poderá ser danificado.
• Guarde o cartão de memória fora do alcance de crianças para evitar que

seja engolido.

Cartão
(verifique a direção:
terminais voltados para o LCD)

Bateria carregada
(verifique a direção)

Não toque no terminal
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Sequência de operações

Pressione o botão ON/OFF

(A)
A câmera não vem com o relógio
acertado de fábrica. Acerte a data e a
hora antes de usar a câmera.

Pressione o botão do obturador
(B) e tire fotografias
1 Pressione até a

metade (pressione
levemente para focar)

2 Pressione até o fim
(pressione o botão até
o fim para gravar)

�Selecionar o modo de gravação
Pressione o botao [MODE] para selecionar o modo de gravação.

Tirar fotografias com as definições automáticas.

Tirar fotografias com as suas próprias definições.
Tirar fotografias conforme a cena.
Gravar imagens em movimento.

� Definir o menu
Pressione [MENU/SET] para exibir a tela do menu a fim de alterar a
função de gravação, definições da câmera e outras definições.

� Ver as suas fotografias
1 Pressione o botão de reprodução
2 Pressione  para selecionar a fotografia

�Apagar fotografias

1 Pressione o botão [  / ] para apagar a fotografia exibida
2 Pressione   para selecionar [Sim] e pressione [MENU/SET]

• Neste manual, o botão utilizado aparece sombreado.



12

Ler as Instruções de Funcionamento
(Formato PDF)

�Se o manual de instruções (formato PDF) não abrirem
É necessário ter instalado o Adobe Acrobat Reader 5.0 ou mais recente
ou o Adobe Reader 7.0 ou mais recente para ler ou imprimir o manual de
instruções (formato PDF).
Insira o CD-ROM que contém as Instruções de Funcionamento
(fornecido), clique em B e siga as instruções na tela para instalar.
Sistema operacional compatível: Windows 2000 SP4 / Windows XP
SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7

• Você pode baixar e instalar uma versão do Adobe Reader que pode ser
usado com o seu sistema operacional a partir do seguinte site.
http://get.adobe.com/reader/otherversions/

• A versão do Adobe Reader fornecido no CD-ROM é a inglesa.
• Clique em C para transferir o Adobe Reader em um idioma adequado

ao seu PC.

Instruções detalhadas para operação da câmera estão no “Instruções de
funcionamento para características avançadas” disponíveis no endereço:
www.panasonic.com.br/support/download/manual/index.aspx
O manual “Instruções de funcionamento para características avançadas”
também é fornecido no CD-ROM.

�Para o Windows

Ligue o computador e insira o CD-ROM que contém
as Instruções de Funcionamento (fornecido)

Clique em “Instruções de
Funcionamento”

Selecione o idioma desejado
e clique em “Instruções de
Funcionamento” para instalar
A Para voltar para o menu de

instalação.

Clique duas vezes no atalho
do “Instruções de Funcionamento” na área de
trabalho
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Instale o software fornecido (PHOTOfunSTUDIO)

Este software permite copiar fotografias para o computador e também
categorizar essas fotografias copiadas de acordo com suas datas de gravação
ou com o nome do modelo da câmera usada.
• Antes de inserir o CD-ROM, feche todos os aplicativos abertos.

Confira o ambiente do seu computador
Ambiente operacional do PHOTOfunSTUDIO 8.0 LE

• Consulte as Instruções de operação do “PHOTOfunSTUDIO” (PDF)
para obter mais informações sobre o ambiente operacional.

Insira o CD-ROM com o software fornecido
O menu de instalação é iniciado ao inserir o CD-ROM fornecido.

Clique em [Aplicações] no menu de instalação

Clique em [Recommended Installation]
• Prossiga com a instalação seguindo as instruções que aparecem na tela.

• Será instalado o software compatível com o seu computador.
– PHOTOfunSTUDIO (Windows XP/Vista/7)
– Versão completa de avaliação por 30 dias do LoiLoScope (Windows

XP/Vista/7)
(Isto instala apenas um atalho para o website onde pode descarregar a
versão de teste).

• PHOTOfunSTUDIO não é compatível com Mac.

Sistema operacional
Windows XP (32 bits) SP3
Windows Vista (32 bits) SP2
Windows 7 (32 bits/64 bits) e SP1

CPU

Windows XP Pentium III 500 MHz ou superior

Windows Vista 800 MHz ou superior

Windows 7 1 GHz ou superior

Monitor
1024 × 768 pixels ou mais
(1920 × 1080 pixels ou mais recomendável)

RAM

Windows XP
512 MB ou mais

Windows Vista

Windows 7
1 GB ou mais (32 bits)
2 GB ou mais (64 bits)

Espaço livre no
disco rígido

450 MB ou mais para instalação do software
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Especificações

Alimentação
Consumo de
energia

5,1 V CC
Na gravação:

DMC-FH4 DMC-S5

1,0 W 1,1 W
Na reprodução: 0,6 W

Pixels efetivos
da câmera

DMC-FH4

14.100.000 pixels
DMC-S5

16.100.000 pixels

Sensor da
imagem

DMC-FH4

CCD 1/2,33 polegadas,
Número total de pixels  14.500.000 pixels
Filtro de cor primária

DMC-S5

CCD 1/2,33 polegadas,
Número total de pixels  16.600.000 pixels
Filtro de cor primária

Lente Zoom óptico 4 ×
f=5,0 mm a 20,0 mm
(equivalente a uma câmera de filme de 35 mm:
28 mm a 112 mm)/
F3,1 (Máx. W) a F6,5 (Máx. T)

Estabilizador
de imagem Método óptico

Intervalo de focagem
Auto
Inteligente/
Normal/
Imagem em
movimento

5 cm (grande angular)/1 m (teleobjetiva) até �

Modo de cena Pode haver diferenças nas definições acima.

Câmera digital: Informações para sua segurança.
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Velocidade do
obturador

8 segundos a 1/1600 de segundo

Exposição (AE) AUTO (Programa AE)

Modo de medição Múltiplo

Monitor LCD 2,7 polegadas TFT LCD (4:3)
(Aprox. 230.400 pontos)
(proporção do campo de visão cerca de 100%)

Flash Alcance do flash: (ISO ) Aprox. 40 cm a
3,3 m (grande angular)

Microfone /
Alto-falante

Mono

Mídia de gravação Memória interna (Aprox. 70 MB)
Cartão de memória SD / Cartão de memória SDHC/
Cartão de memória SDXC

Formato do arquivo
de gravação

Fotografias

Imagens em
movimento

JPEG (baseado na norma de design de sistema para
arquivo de câmeras e no padrão Exif 2,3)

QuickTime Motion JPEG
(imagens em movimento com áudio)

Interface

Digital
Vídeo analógico

Áudio

USB 2,0 (alta velocidade)

NTSC / PAL composto (alterado através do menu)

Saída de linha de áudio (mono)

Terminal AV OUT/DIGITAL: Tomada dedicada (8 pinos)

Sistema do
obturador

Obturador eletrônico + obturador mecânico
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Dimensões DMC-FH4

Aprox. 97,6 mm (L) x 56,2 mm (A) x 20,8 mm (P)
(exceto as partes salientes)

DMC-S5

Aprox. 97,9 mm (L) x 56,6 mm (A) x 20,6 mm (P)
(exceto as partes salientes)

Peso DMC-FH4

Com o cartão e a bateria: Aprox. 113 g
Sem o cartão e a bateria: Aprox. 96 g

DMC-S5

Com o cartão e a bateria: Aprox. 112 g
Sem o cartão e a bateria: Aprox. 95 g

Temperatura de
operação

0°C a 40°C
(Umidade de operação: 10%RH a 80%RH

Especificações (Continuação)

Carregador da bateria
(Panasonic DE-A92AB/SXP): Informações para sua segurança

Entrada

Saída

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

4,2 V  0,43 A (Bateria carregando)

Mobilidade do equipamento: Móvel

Bateria recarregável (ion-lítio)
(Panasonic NCA-YN104CW): Informações para sua segurança

Tensão/
capacidade 3,6 V / 680 mAh
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Relação de Serviços Autorizados
(PRODUTOS DIGITAIS)

AMAPÁ

MACAPÁ (RENASCER)
A S CUBA ME
AV. GERUSA , 314
(0xx96) 3217-5934

BAHIA

FEIRA DE SANTANA
(SERRARIA BRASIL)
PANATEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA.
R. CRISTOVÃO BARRETO, 351
(0xx75) 3223-7885

ITABUNA (CENTRO)
NEW TECH ELETRÔNICA LTDA.
AV. CINQUENTENARIO, 49
(0xx73) 3613-0006

SALVADOR (GRAÇA)
ROBERTO CARLOS ESTRELA
LOPES -ME
R. BEIRUTE, 03
(0xx71) 3247-0755

SALVADOR (ACUPE DE BROTAS)
VALDEMIR ARAUJO & CIA LTDA.
R. PROF. ROMULO ALMEIDA, 62 -
ED. FONSECA
(0xx71) 3017-8800

VITÓRIA DA CONQUISTA (CENTRO)
TECNOVIDEO ELETRÔNICA LTDA.
R. 7 DE SETEMBRO, 165
(0xx77) 3424-1436

CEARÁ

FORTALEZA (CENTRO)
CENTRO TEC. ELETR. DUSO
LTDA. ME
R. PINTO MADEIRA, 1264
(0xx85) 3231-9615

FORTALEZA (SÃO GERARDO)
ELETRÔNICA MULTIMARCAS LTDA.
AV. BEZERRA DE MENEZES, 1977
(xx085) 3287-2233

DISTRITO FEDERAL

BRASILIA (ASA NORTE)
PANANORTE TEC ELET LTDA. ME
SCLN 206 BL. A LJ. 3/21 (Pav. Sup.)
(0xx61) 3347-3435

ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA (MARUIPE)
SERVITÓRIA COM. E SERVIÇOS
ELETR. LTDA. ME
R. JOSE CASSIANO SANTOS, 184
(0xx27) 3223-2102

GOIÁS

GOIÂNIA (SETOR AEROPORTO)
RADIBRA TECN RD E TV LTDA.
AV. INDEPENDENCIA, 5844
(0xx62) 3221-8220

MARANHÃO

IMPERATRIZ (JUÇARA)
CENTEL CENTRO TEC ELETR. LTDA.
R. RIO GRANDE DO NORTE, 587
(0xx99) 3524-2824

SÃO LUIS (CENTRO)
SERTEMAZ ELETRÔNICA LTDA.
R. DAS CAJAZEIRAS, 446
(0xx98) 3232-3767

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE (FUNCIONÁRIOS)
NATAL ELETRÔNICA LTDA.
R. CEARA, 1140
(0xx31) 3224-2489

POCOS DE CALDAS (CENTRO)
ELETRÔNICA MUNDIAL TV LTDA.
RUA PARÁ, 84
(0xx35) 3722-4448

UBERLÂNDIA (CENTRO)
M C VIDEO SOM LTDA.
AV. RIO BRANCO, 1104 LOJA 1088
(0xx34) 3236-5825

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE (AMAMBAÍ)
ELETRÔNICA FUJIYAMA LTDA.
AV. ERNESTO GEISEL, 4157
(0xx67) 3324-2804

MATO GROSSO

VÁRZEA GRANDE (CENTRO)
COSTA E ALVES LTDA. ME
AV. COUTO MAGALHÃES, 1381
(0xx65) 3682-6502

PARÁ

BELÉM (BATISTA CAMPOS)
VALDOMIRO BENTES-ME
TRAVESSA APINAGES, 419
(0xx91) 3223-8992

ANANINDEUA (ÁGUAS LINDAS)
TETSUO SASAKI ME
R. JARDIM PROVIDÊNCIA, 59A
(0xx91) 3235-4831

PARAÍBA

JOÃO PESSOA (EXPEDICIONÁRIOS)
ELETRÔNICA TECHNISON LTDA.
AV. EPITACIO PESSOA, 2094
(0xx83) 3244-2333

PERNAMBUCO

CARUARU (N. SRA. DAS DORES)
ELETROSONIC LTDA.
R. MARQUES DE TAMANDARE, 115
(0xx81) 3719-1329

GARANHUNS (HELIÓPOLIS)
HELIO F TEIXEIRA DE ARAUJO ME
AV. JULIO BRASILEIRO, 593
(0xx87) 3762-0659

RECIFE (MADALENA)
L. S. DE LIRA ELETRÔNICA ME
AV. CAXANGÁ, 1314
(0xx81) 3228-6123
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Relação de Serviços Autorizados
(PRODUTOS DIGITAIS) (Continuação)

RECIFE (ENCRUZILHADA)
VÍDEO TÉCNICA ELETRÔNICA
LTDA. ME
R. 48, 525
(0xx81) 3241-2393

PIAUÍ

TERESINA (CENTRO)
ANTÔNIO RODRIGUES
CARDOSO-ME
R. DAVID CALDAS, 556
(0xx86) 3226-5393

PARANÁ

CASCAVEL (SÃO CRISTOVÃO)
MAURICIO GIACOMEL ME
AV. DOMICIANO THEOBALDO
BRESOLIN, 250
(0xx45) 3035-6517

CURITIBA (CENTRO)
ELETRÔNICA VAKASSUGUI LTDA.
R. 24 DE MAIO, 304-A
(0xx41) 3324-1132

FOZ DO IGUAÇÚ (CENTRO)
JV PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 571
(0xx45) 3027-3029

LONDRINA (CENTRO)
ELETRÔNICA FUJI LTDA.
AV. CELSO GARCIA CID, 467
(0xx43) 3322-0886

MARINGA (ZONA 01)
K OSATO E CIA LTDA.
R. JOUBERT DE CARVALHO, 394
(0xx44) 3226-4620

RIO DE JANEIRO

DUQUE DE CAXIAS (CENTRO)
A A CONS DE AP ELETRÔNICOS LTD.
AV. DUQUE DE CAXIAS, 86
(0xx21) 2771-1508

NITERÓI (CENTRO)
CTVC ELETRÔNICA LTDA.
R. SALDANHA MARINHO, 117
(0xx21) 2620-2419

RIO DE JANEIRO (MADUREIRA)
ELETROPAN ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA. ME
R. CARVALHO DE SOUZA, 50 LOJA B
(0xx21) 3390-2733

RIO DE JANEIRO (BOTAFOGO)
LCD 40 COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. ME
R. GENERAL SEVERIANO, 40
(0xx21) 2295-4446

RIO DE JANEIRO (BARRA DA TIJUCA)
PANA BARRA ELETRÔNICA LTDA.
AV. OLEGÁRIO MACIEL, 518 LOJA C
(0xx21) 2493-2509

RIO GRANDE DO NORTE

NATAL (ALECRIM)
L. R. DA FONSECA ME
AV. CEL. ESTEVAM, 1.780
(0xx84) 3082-5105

MOSSORÓ (CENTRO)
OSMAN MOREIRA DE ARAUJO ME
R. DIONIZIO FIGUEIRA, 140 SALA 06
(0xx84) 3321-3749

RIO GRANDE DO SUL

BAGÉ (GETULIO VARGAS)
ELETRÔNICA GOMES MOREL LTDA.
AV. BARÃO DE ITAQUI, 106
(0xx53) 3241-1295

CAXIAS DO SUL (RIO BRANCO)
ELETRÔNICA MENEGOTTO LTDA.
R. GENERAL SAMPAIO, 247
(0xx54) 3226-2120

ERECHIM (CENTRO)
ELETRÔNICA ERECHIM LTDA.
AV. SETE DE SETEMBRO, 55/ 59
(0xx54) 3321-1933

PORTO ALEGRE (FLORESTA)
PANASUL ELETRÔNICA LTDA.
R. ALVARO CHAVES, 431
(0xx51) 3346-4464

SANTA CRUZ DO SUL (CENTRO)
ELETRÔNICA ARMBORST LTDA.
R. RAMIRO BARCELOS, 1041
(0xx51) 3711-3106

SANTA MARIA (MEDIANEIRA)
RIZZI & SILVEIRA LTDA.
AV. NOSSA SRA. MEDIANEIRA, 785
(0xx55) 3028-2235

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO CAMBORIU (CENTRO)
CHRISTIAN MARCOS S DE MELLO LT
QUARTA AVENIDA, 784 SALA 1
(0xx47) 3367-6768

BLUMENAU (GARCIA)
SERVIBRAS SERVIÇO ELETRÔNICO
BRASIL LTDA. ME
RUA AMAZONAS, 893
(0xx47) 3322-7742

CHAPECÓ (CENTRO)
VALDIR MORONI
R. NEREU RAMOS D, 253
(0xx49) 3322-2402

CRICIÚMA (COMERCIÁRIO)
CENTER PANAVISION A T LTDA.
AV. CENTENÁRIO, 3950 SL 2
(0xx48) 2101-5555

FLORIANÓPOLIS (BALNEÁRIO)
ELETRÔNICA FERNANDES LTDA. ME
R. GENERAL LIBERATO
BITENCOURT, 1350
(0xx48) 3244-3912

JOINVILLE (BUCAREIN)
ELETRÔNICA LUDERS LTDA.
R. PADRE KOLB, 974
(0xx47) 3422-9599

SERGIPE

ARACAJU (CENTRO)
VIDEOSOM COM E SERVS LTDA.
R. BOQUIM, 575
(0xx79) 3214-3568
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PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Rod. Presidente Dutra, km 155 - Cx. Postal 1641

São José dos Campos - SP - CEP 12240-420

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
FONE: 0300 770 1515

FONE: 0800 011 10 33
(Somente para região de DDD 0xx11)

SÃO PAULO

AMERICANA (CENTRO)
COM MANUT AP EL BERTON
LTDA. ME
R. SETE DE SETEMBRO, 168
(0xx19) 3461-8238

BAURU (CENTRO)
ELETRÔNICA ASMI LTDA. ME
R. MONSENHOR CLARO, 270
(0xx14) 3104-9551

BOTUCATU (CENTRO)
ELETRÔNICA JAMAS LTDA. ME
AV. FLORIANO PEIXOTO, 662
(0xx14) 3813-4090

CAMPINAS (CENTRO)
TECNICENTRO COM. ELET. PEC.
ASSIST. TEC. LTDA.
RUA DR. QUIRINO, 1668
(0xx19) 3737-2500

GUARUJA (SÍTIO PAECARA)
AUGE ELETRÔNICA COM. SERV.
LTDA.
AV. SANTOS DUMONT, 669
(0xx13) 3352-3797

GUARULHOS (JARDIM GUARULHOS)
VIDEO TAPE C ASS TÉC LTDA.
AV. TIRADENTES, 435
(0xx11) 2440-8902

ITATIBA (CENTRO)
COSTA C A T ITATIBA LTDA. ME
R. EUGENIO PASSOS,  200
(0xx11) 4524-6420

PIRACICABA (DOIS CÓRREGOS)
R. R. TRAVAGLINI LTDA. ME
R. MORAES BARROS, 1242
(0xx19) 3433-4421

PRESIDENTE PRUDENTE
(VILA DUBUS)
B E TURESSO ME
R. 15 DE NOVEMBRO, 1935
(0xx18) 3222-5168

RIBEIRÃO PRETO (CENTRO)
MERCANTIL TECNOMASTER LTDA.
ME
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 383
(0xx16) 3904-9908

SANTOS (VILA MATHIAS)
ELETRÔNICA MHR PECAS E SERVS
LTDA.
AV. DR. WASHINGTON LUIS, 173
(0xx13) 3877-6451

SÃO CAETANO DO SUL
(SANTA PAULA)
ELETRÔNICA STARK COLOR LTDA.
ME
R. OSVALDO CRUZ, 575
(0xx11) 4221-8000

SÃO PAULO (JABAQUARA)
L.D.A LABORATÓRIO DIGITAL
ANALÓGICO LTDA.
AVENIDA PEDRO BUENO, 747
(0xx11) 5031-1388

SÃO PAULO (TATUAPÉ)
PANAFAX VIDEOELETRÔNICA
AV. CELSO GARCIA, 2874
(0xx11) 2612-1466

SÃO PAULO (MOÓCA)
PANATEC ÁUDIO VÍDEO LTDA. ME
RUA DA MOÓCA, 2736
(0xx11) 2694-0101

SÃO PAULO (ÁGUA BRANCA)
AGS DIGITAL SERVICE COM.CINE
FOTO LTDA.
R. GERMAINE BURCHARD, 550
(0xx11) 3875-1333

SOROCABA (JARDIM EMÍLIA)
ELETRÔNICA FRANCO LTDA. - ME
AV. WASHINGTON LUIZ, 823
(0xx15) 3231-7534
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• O logotipo SDXC é uma marca da SD-3C, LLC.
• QuickTime e o logotipo QuickTime são marcas

comerciais ou registradas da Apple Inc., usadas sob
licença a partir deste ponto.

• Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc.,
registradas nos Estados Unidos e em outros países.

• Windows e Windows Vista são marcas comerciais
registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation
nos Estados Unidos e/ou em outros países.
• Este produto usa “DynaFont” da DynaComware

Corporation. DynaFont é uma marca registrada da
DynaComware Taiwan Inc.

• Outros nomes, nomes de empresas e nomes de
produtos impressos nessas instruções são marcas
comerciais ou registradas das empresas envolvidas.

-Se vir este símbolo-

Informações sobre Descarte em outros Países fora da União
Europeia.
Este símbolo só é válido na União Europeia.
Se desejar descartar este produto, entre em contato
com as autoridades locais ou o fornecedor e pergunte
qual é o método de descarte correto.



21

Anotações
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Anotações
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GARANTIA

Certificado de Garantia
DMC-FH4LB-K/-P / DMC-S5LB-K/-R

A Panasonic do Brasil Limitada, assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado,
garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela Panasonic,
pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic (totalizando 1 ano), a
partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor
Panasonic, e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.
A Panasonic do Brasil Limitada, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde
que a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.
A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão
gratuitas dentro do período de garantia.
A Panasonic do Brasil Limitada, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano
provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), uso em
desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações
excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas
não autorizadas pela Panasonic.
Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal de Compra, ou se
a mesma apresentar rasuras ou modificações.
A Panasonic do Brasil Limitada, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como
os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviço Autorizado. O proprietário-consumidor
residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do
aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).
A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro e não cobre os
seguintes itens:
a) Instalação do produto ou orientação de manuseio.
b) Avarias resultantes de acidentes ocorridos devido ao uso incorreto, uso inadequado, abuso ou

negligência por parte do cliente ou devido a qualquer uso não previsto no manual de instruções.
c) Produtos cujos números de série tenham sido alterados, falsificados ou removidos.
d) Serviço de limpeza em geral.
e) Lente quebrada ou deslocada por queda.
Nota: Os aparelhos que possuírem acessórios, a garantia contra defeito de fabricação para estes componentes

é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Nota Fiscal de Compra do produto.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS
Rodovia Presidente Dutra, km 155 - Caixa Postal 1641

CEP 12240-420 - São José dos Campos - SP
Para consultar o serviço autorizado mais próximo de sua região, acesse nosso site:

www.panasonic.com.br
ou entre em contato através dos telefones:

(Região de DDD (0xx11) - ligue: 0800 011 1033)
(demais regiões - ligue: 0300 770 1515)

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.



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.

www.panasonic.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL
E PARA DEFICIENTES VISUAIS:

GRANDE SÃO PAULO 0800 011 1033
DEMAIS REGIÕES 0300 770 1515


