
Instruções Básicas de Funcionamento
Câmera de Vídeo de Alta Definição

Modelo N° HC-V110LB-K

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente todas as instruções contidas neste manual. 
As figuras deste manual são meramente ilustrativas.

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

Proteger o Meio Ambiente é dever de todos.
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Prezado Cliente,
Obrigado por escolher a Panasonic!  
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecê-lo pela aquisição desta câmera 
de vídeo de alta definição 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 de vídeo 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.

Informação para a sua segurança
AVISO:
Para reduzir o risco de incêndio, 
choque elétrico ou danos ao produto,
• Não exponha esta unidade à chuva, 

umidade, pingos ou borrifos.
• Não coloque objetos com líquidos, como 

vasos, em cima desta unidade.
• Usar apenas os acessórios 

recomendados.
• Não retire as coberturas.
• Não tente reparar a unidade sozinho. 

Confie os reparos somente ao Serviço
Autorizado Panasonic.

ATENÇÃO!
Para reduzir o risco de incêndio, choque 
elétrico ou danos ao produto,
• Não instale nem coloque esta unidade 

numa estante, armário ou outro espaço 
reduzido. Certifique-se de que esta
unidade está bem ventilada.

• Não obstrua as entradas de ventilação 
da unidade com jornais, toalhas de mesa, 
cortinas ou outros itens semelhantes.

• Não coloque chamas sem proteção, 
como velas acesas, em cima desta 
unidade.

A tomada de força deverá ser instalada 
próxima ao equipamento e ser de fácil 
acesso. Para desligar completamente esta 
câmera de vídeo da fonte de alimentação 
principal CA, desconecte o plugue de força 
da tomada CA.
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 ▄ Sobre a bateria recarregável

Aviso
Risco de fogo, explosão e queimaduras. 
Não desmonte, incinere ou aqueça a 
bateria acima de 60º C.

• 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.

CUIDADO
• Perigo de explosão se a bateria for 

substituída incorretamente. Substitua 
apenas pelo tipo recomendado pelo 
fabricante.

• Quando eliminar as baterias, contate as 
autoridades locais ou o revendedor para 
se informar quanto ao método correto de 
eliminação.

< Manuseio de baterias usadas>

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 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.

 ▄ Compatibilidade 
eletromagnética EMC

Este símbolo (CE) está localizado na placa de 
identificação

 ▄ Marca de identificação
do produto

Produto Localização

Câmera de Vídeo  
de Alta Definição

Suporte da Bateria

Adaptador CA Parte inferior
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 ▄ Cuidados na utilização
Mantenha esta unidade o mais afastada 
possível de equipamento eletromagnético 
(como microondas, televisões, consoles de 
videogames etc.).
• Se utilizar esta unidade sobre ou perto de 

uma televisão, as imagens e/ou o som nesta 
unidade podem ser distorcidas devido à 
radiação de ondas eletromagnéticas.

• Não utilize este aparelho perto um telefone 
celular, porque, desta forma, pode causar 
interferências, que afetam adversamente as 
imagens e/ou o som.

• Os dados gravados podem ser danificados,
ou as imagens podem ser distorcidas em 
campos magnéticos fortes criados por alto-
falantes ou grandes motores.

• A radiação de ondas eletromagnéticas 
gerada por microprocessadores pode afetar 
adversamente esta unidade, causando 
distúrbios nas imagens e/ou som.

• Se esta unidade for afetada adversamente 
pelo equipamento eletromagnético e deixar 
de funcionar corretamente, desligue esta 
unidade e remova a bateria, ou desligue o 
adaptador CA. De seguida, volte a colocar 
a bateria, ou volte a ligar o adaptador CA e 
ligue esta unidade.

Não utilize esta unidade perto de 
transmissores de rádio ou de linhas de alta 
tensão.
• Se você gravar perto de transmissores 

de rádio ou de linhas de alta tensão, as 
imagens e/ou sons gravados podem ser 
adversamente afetados.

Quando houver ligação a uma TV.
• Use sempre o cabo Mini HDMI 

fornecido ou um cabo Mini HDMI Panasonic 
(RP-CDHM15, RP-CDHM30: opcional).

Ligar ao PC
• Não utilize outros cabos USB, exceto o 

fornecido.

 ▄ Sobre o formato de gravação 
para gravar filmes

Pode gravar filmes nos formatos de gravação 
AVCHD ou iFrame usando esta unidade.

AVCHD:
É adequada para ver numa TV de alta 
definição ou para gravar em disco.

iFrame:
Este é um formato de gravação adequado para 
visualizar e editar num Mac (iMovie'11).
• Não é compatível com filmes gravados no

formato AVCHD.

 ▄ Indenização do 
conteúdo de gravação

A Panasonic recusa qualquer responsabilidade 
por danos direta ou indiretamente devidos a 
qualquer tipo de problema que possam dar 
origem a de conteúdos gravados ou editados 
e não garante os conteúdo se a gravação ou 
edição não funcionarem corretamente. Do 
mesmo modo, a indicação acima se aplica 
em casos onde sejam feitos quaisquer tipos 
de reparações na unidade (incluindo qualquer 
outro componente que não esteja relacionado 
com a memória incorporada).

MP4:
Este é um formato de gravação adequado para 
visualizar ou editar num PC.
• Não é compatível com filmes gravados no

formato AVCHD.
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 ▄ Sobre condensação 
(Quando a lente ou o monitor 
LCD está embaçado)

A condensação ocorre quando há uma 
alteração na temperatura ou umidade, como 
quando o aparelho é levado para um ambiente 
externo ou movido de um ambiente frio para 
outro aquecido. Tenha cuidado, pois isso pode 
gerar sujeira, mofo ou danos à lente ou ao 
monitor LCD.
Ao levar a câmera de vídeo para um lugar que 
tenha uma temperatura diferente, se a câmera 
estiver acostumada com a temperatura 
ambiente de destino por cerca de uma hora, 
a condensação pode ser evitada. (Quando a 
diferença de temperatura for severa, coloque 
a unidade num saco de plástico ou algo 
parecido, retire o ar do saco e vede o saco.)
Quando ocorrer a condensação, retire 
a bateria e/ou o adaptador CA e deixe o 
aparelho assim por cerca de uma hora. 
Quando a câmera de vídeo se acostumar 
com a temperatura ambiente, o embaçado 
desaparecerá naturalmente.

 ▄ Cartões que podem 
ser utilizados com esta 
câmera de vídeo

Cartão de Memória SD, Cartão de Memória 
SDHC e Cartão de Memória SDXC
• Os Cartões de Memória de 4 GB (ou de 

maior capacidade) que não contenham 
o logotipo SDHC ou Cartões de Memória 
de 48 GB (ou de maior capacidade) que 
não contenham o logotipo SDXC não são 
baseados nas especificações para Cartões
de Memória SD.

• Refira-se à página 12 para mais detalhes 
sobre os cartões SD.

▄   Para as finalidades deste
manual do proprietário

• O Cartão de Memória SD, o Cartão de 
Memória SDHC e o Cartão de Memória 
SDXC são mencionados como “Cartão SD”.

• Funções que podem ser utilizadas para 
gravação de vídeo/reprodução de vídeo são 
indicadas por VÍDEO  neste manual do 
proprietário.

• Funções que podem ser utilizadas para 
gravação de foto/reprodução de foto são 
indicadas por FOTO  neste manual do 
proprietário.

• As páginas para referência são indicadas 
por uma seta, por exemplo:  00

Este manual do proprietário foi projetado 
para o uso com o modelo HC-V110 .  
As fotos podem ser ligeiramente diferentes 
do original.
• Dependendo do modelo, algumas funções 

não estão disponíveis.
• Os recursos podem variar, por isso leia 

com atenção.



6

Índice
Informação para a sua segurança................2
Acessórios .....................................................7

Preparação
Fonte de alimentação ....................................8

Inserção/remoção da bateria ...................8
Carga da bateria ......................................9
Tempo de carga e de gravação ..............11

Gravando num cartão .................................12
Cartões que podem ser utilizados  
com esta câmera de vídeo .....................12
Inserção/remoção de um cartão SD ......12

Para ligar/desligar a câmera de vídeo .......13
Ajustando data e hora .................................13

Operação Básica
Modo automático inteligente......................14
Gravando vídeo...........................................15
Gravando fotos ...........................................15
Utilizando o Zoom.......................................16
Reproduzindo vídeos/fotos........................16

Para assistir vídeo/imagens na TV........18
Utilizando a Tela do Menu ..........................18

Seleção do idioma .................................19
Formatação ...........................................19

Outros
Sobre direitos autorais ...............................20
Especificações.............................................21
Certificado de Garantia ...............................23



7

Acessórios
Verifique os acessórios antes de utilizar esta câmera de vídeo
Manter os acessórios fora do alcance das crianças para prevenir que os engulam.
Os códigos dos acessórios estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Bateria Recarregável

Adaptador CA O plugue do adaptador CA está em 
conformidade com o padrão brasileiro 
estabelecido pela ABNT e regulamentado 
pelo INMETRO.

Cabo Mini HDMI

Cabo USB

CD-ROM

• Para aquisição adicional de acessórios, favor contatar a rede de Serviço Autorizado Panasonic.

� Acessório Promocional
Cartão de memória Classe 4 de 8GB incluso na embalagem, fornecido gratuitamente durante 
período promocional.

•

Cartão SD 8GB 
(Acessório Promocional)

8

LO
C

K

4
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Preparação

Fonte de alimentação
 ▄ Sobre as baterias que podem ser utilizadas nesta câmera de vídeo

As baterias que podem ser utilizadas são os modelos VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Nota: Os códigos dos acessórios estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Tem-se constatado que baterias falsificadas com aparência muito similar ao produto
original estão disponíveis para compra em alguns mercados. Algumas destas baterias 
não são adequadamente protegidas internamente para atender aos requisitos dos 
padrões de segurança apropriados. É possível que estas baterias gerem fogo ou 
explosão. Lembre-se de que a Panasonic não se responsabiliza por qualquer acidente 
ou falha resultante do uso de uma bateria falsificada. Para garantir que produtos
seguros sejam utilizados, recomenda-se a utilização de uma bateria original Panasonic.

Inserção/remoção da bateria
• Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar a câmera de vídeo. ( 13)

Instale a bateria inserindo-a na direção indicada na figura.

Remoção da bateria
Certifique-se de manter o botão LIGA/DESLIGA 
pressionado até que o indicador de status seja 
apagado. Em seguida remova a bateria enquanto 
segura a câmera de vídeo firmemente. Mova a 
alavanca de liberação da bateria no sentido 
indicado pela seta e remova a bateria quando 
ela estiver liberada.

BATT

Insira a bateria até ouvir o clique 
de encaixe.

A  Suporte da bateria

A
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Carga da bateria

Quando o produto é adquirido, a bateria não vem carregada. Carregue-a antes de utilizar 
esta câmera de vídeo pela primeira vez.

 ▄ Carga utilizando um adaptador CA
Esta câmera de vídeo estará na condição de espera quando o adaptador CA estiver conectado. 
O circuito primário estará sempre “ativo” enquanto o adaptador CA estiver conectado a uma 
tomada de força.

Importante:

• Recomenda-se carregar a bateria em locais com temperatura entre 10 °C e 30 °C. 
(A temperatura da bateria também deve ser a mesma).

• O adaptador CA e o cabo USB só podem ser usados com esta unidade. Não os use com 
outro equipamento. De igual modo, não use adaptadores CA nem cabos USB de outro 
equipamento com esta unidade.

• A bateria não pode ser carregada quando a alimentação da câmera de vídeo estiver 
ligada. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar a câmera de vídeo. ( 13)

A

B

C

1

2

3

4

A  Terminal USB
B  Conecte à tomada CA
• Insira os plugues o máximo possível.

1 Abra o monitor LCD.
2 Conecte o cabo USB ao

adaptador CA.
• Verifique se parte do plugue do adaptador

CA não está solto ou desalinhado.

3 Conecte o adaptador CA à
tomada CA.

4 Conecte o cabo USB à câmera
de vídeo.

• O indicador de status C  irá piscar em 
vermelho durante um período de tempo 
aproximado de 2 segundos (apagado 
durante aproximadamente 1 segundo, aceso 
durante aproximadamente 1 segundo), 
indicando que a carga foi iniciada. 
O indicador será apagado quando a carga 
for concluída.

 ▄ Conexão a uma tomada CA
Se a câmera de vídeo for ligada utilizando o adaptador CA, pode-se utilizá-la com a alimentação 
fornecida pela tomada de força.
Quando gravar durante um período prolongado de tempo, mantenha o adaptador CA conectado e 
utilize-o juntamente com a bateria.
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 ▄ Conexão a um PC e carga
Carregue a câmera de vídeo se não houver um 
adaptador CA disponível.

A

B

A

B

A  Cabo USB (fornecido)
• Insira os plugues o máximo possível.
• Pressione o botão LIGA/DESLIGA e desligue 

a câmera de vídeo. ( 13)

1 Ligue o PC.
2 Conecte o cabo USB
• O indicador de status B  irá piscar em 

vermelho durante um período de tempo 
aproximado de 2 segundos (apagado durante 
aproximadamente 1 segundo, aceso durante 
aproximadamente 1 segundo), indicando que 
a carga foi iniciada. O indicador será apagado 
quando a carga for concluída.

• Não utilize quaisquer outros cabos USB exceto 
o fornecido. (A operação não é assegurada 
quando outros cabos USB são utilizados).

• Sempre conecte diretamente a um PC.
• Não é possível carregar quando o indicador 

de status piscar rapidamente, ou quando 
não for aceso de nenhuma forma. Carregue 
utilizando o adaptador CA. (  9)

• O processo de carga levará 2-3 vezes mais 
tempo se comparado ao processo de carga 
ao utilizar o adaptador CA.

• Não utilize quaisquer outros adaptadores CA exceto o fornecido.
• Recomenda-se utilizar baterias Panasonic (  8).
• Se outras baterias forem utilizadas, a Panasonic não garante a qualidade deste equipamento.
• Não aqueça ou exponha ao fogo.
• Não deixe a bateria dentro de um automóvel exposto à luz solar direta durante longos períodos 

de tempo com as portas e janelas fechadas.
• Se não houver intenção de utilizar a câmera de vídeo por um período prolongado de tempo, 

desconecte o cabo USB da câmera de vídeo por questões de segurança.
• Talvez não seja possível carregar a bateria dependendo do ambiente operacional do PC sendo 

utilizado (como, por exemplo, PCs personalizados).
• A carga será interrompida quando o PC for desligado ou se for ligado e ficar no modo de espera

A carga será reiniciada quando o PC for ligado novamente, ou se o modo de espera for desativado.
• A câmera de vídeo será carregada se for conectada a um gravador de discos Blu-ray ou Gravador 

de DVD Panasonic com um cabo USB, mesmo que a câmera de vídeo esteja desligada.
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Tempo de carga e de gravação

 ▄ Tempo de carga/gravação
• Temperatura: 25 °C / Umidade Relativa: 60%RH

• O tempo entre parênteses é o tempo de carga quando esta câmera de vídeo estiver conectada 
a um PC, gravador de discos Blu-ray ou Gravador de DVDs Panasonic.

Código da bateria 
[Tensão/Capacidade 

(mínima)]

Tempo de 
carga

Formato 
de 

gravação

Modo de 
gravação

Tempo de 
gravação 
máximo 
contínuo

Tempo de 
gravação 

real

Bateria fornecida/ 
VW-VBY100 (opcional)

[3.6 V/970 mAh]

2h 20min 
(3h 10min)

AVCHD
[HA], [HG] 1h 5min

40 min
[HE] 1h 10 min

iFrame –
1h 20 min 45 min

MP4 –

• Estes tempos são aproximados.
• O tempo de carga indicado refere-se a uma bateria completamente descarregada. 

O tempo de carga e o tempo de gravação variam dependendo das condições de uso 
como, por exemplo, temperatura alta/baixa.

• O tempo de gravação real se refere ao tempo de gravação somente quando à execução de 
algumas operações como, por exemplo, a gravação for iniciada/interrompida, a câmera de 
vídeo for ligada/desligada, a alavanca de zoom for movimentada repetidamente, etc.
 ▄ Indicação da capacidade da bateria

A indicação de capacidade da bateria é exibida no monitor LCD.

• A indicação será trocada conforme a capacidade da bateria for sendo reduzida. 
 →  →  →  → 

Se a bateria se descarregar,  piscará em vermelho. Recarregue a bateria ou a substitua 
por uma bateria totalmente carregada.
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Preparação

Gravando num cartão
Esta câmera de vídeo pode gravar fotos ou vídeos em um cartão SD. Para gravar em um cartão 
SD, leia o que se segue.

Cartões que podem ser utilizados com 
esta câmera de vídeo
Utilize cartões SD em conformidade com a Classe 4 ou superior da SD Speed Class Rating 
(Classificação de Velocidade SD) para a gravação de vídeos.

Por favor, confirme as últimas informações acerca dos cartões de memória SD/SDHC/SDXC
que podem ser usados para a gravação de filmes no seguinte website
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Este site está somente em inglês).

• Mantenha o Cartão de Memória fora do alcance das crianças para impedir que seja engolido.

Inserção/remoção de um cartão SD
Quando utilizar um cartão SD que não seja Panasonic, ou um cartão anteriormente utilizado   
em outro equipamento, pela primeira vez nesta câmera de vídeo, formate o cartão SD. ( 19) 
Quando o cartão SD for formatado, todos os dados gravados serão apagados. Quando os 
dados forem apagados, não poderão ser recuperados.
Cuidado:
Verifique se a lâmpada de acesso está apagada

A

B C

Lâmpada de acesso 
[ACESSO] A  

• Quando esta câmera de 
vídeo estiver acessando 
o cartão SD, a lâmpada 
de acesso será acesa.

1 Abra a tampa do cartão SD e insira (remova) o cartão SD no (do) slot
para cartões B .

• Ajuste o lado da etiqueta C  na direção indicada na figura e pressione-o em linha reta
completamente.

• Pressione o centro do cartão SD e, em seguida, puxe-o em linha reta.

2 Feche firmemente até ouvir o clique
• Feche-o bem até ouvir o clique.
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Preparação

Para ligar/desligar a câmera de vídeo
Pode-se ligar e desligar a câmera de vídeo utilizando o botão LIGA/DESLIGA ou abrir e fechar o 
monitor LCD.

Ligar e desligar a câmera de vídeo com o botão LIGA/DESLIGA

Abra o monitor LCD e pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar a 
câmera de vídeo.

A
Para desligar a câmera de vídeo
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o 
indicador de status seja apagado.

A  O indicador de status será aceso.
A câmera de vídeo será ligada quando o monitor LCD for aberto e será desligada quando o 
monitor for fechado.

Preparação

Ajustando data e hora
O relógio não é ajustado no momento da compra. Não se esqueça de ajustar o relógio.

◊ Troque o modo para .
1 Selecione o menu. ( 18)

: [CONFIG.] → [AJUSTE DO RELÓGIO]

2 Selecione a data ou a hora
utilizando / e defina o valor
desejado utilizando / .

A   Exibição do ajuste do Horário Mundial: 
 [ÍNICIO]/  [DESTINO]

• O ano pode ser ajustado entre 2000 e 2039.

3 Pressione o botão ENTER (Confirm).
• Uma mensagem para solicitar o ajuste do horário mundial será 

exibida. Realize o ajuste do horário mundial pressionando o botão 
Confirm.• Pressione o botão MENU para completar o ajuste.

• Quando a câmera de vídeo for ligada pela primeira vez, uma mensagem solicitará o ajuste de 
data e hora. Selecione [SIM] e realize os passos 2 e 3 abaixo para ajustar a data e a hora.
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Operação Básica VÍDEO FOTO

Modo automático inteligente
Os modos, baseados nas condições de captura, são ajustados simplesmente ao apontar a 
câmera de vídeo para o alvo a ser gravado.

Botão Automático/Manual Inteligente
Pressione este botão para alternar o modo de 
Automático/Manual inteligente.

/MANUAL
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Operação Básica VÍDEO

Gravando vídeo
• Abra a tampa da lente antes de ligar a 

câmera de vídeo.

1 Troque o modo para  e
abra o monitor LCD.

2 Pressione o botão de início/
parada da gravação para iniciar 
a gravação.

A Quando iniciar a gravação,  altera para .

3 Pressione o botão de início/parada da gravação novamente para pausar
a gravação.

Operação Básica FOTO

Gravando fotos
• Abra a tampa da lente antes de ligar 

a câmera de vídeo.

1 Troque o modo para  e abra o
monitor LCD.

2 Pressione o botão  até a
metade. 

• A tela de operação das fotos ( ) 
ficará vermelha enquanto grava as fotos
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Operação Básica VÍDEO FOTO

Utilizando o Zoom
◊ Troque o modo para .

Alavanca de zoom
Lado T:
Gravação em grande plano (zoom de aproximação)
Lado W:
Gravação em grande angular (zoom de afastamento)
• A velocidade do zoom varia dependendo da faixa 

sobre a qual a alavanca de zoom é movimentada.

6� W
T

6� W
T

A

A  Barra de zoom
A barra de zoom será exibida durante a operação do zoom.

Operação Básica VÍDEO FOTO

Reproduzindo vídeos/fotos

1   5  2013
0h00m15 s

SELEC

VER TODAS

REPR

1 Troque o modo para .

2 Selecione o ícone de seleção
Ado modo de reprodução 

utilizando / / e pressione 
botão ENTER (Confirm).

• Isso também pode ser definido no menu
[CONFIG DE VÍDEO] ou [CONFIG DE FOTO] → [MÍDIA, VÍDEO/FOTO].

A

SELEC

VER TODAS

Confirm

ENTER



1   5  2013
0h00m15 s

ENTER

SELEC

VER TODAS

REPR

0h00m00s0h00m00s

D
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3 Selecione a foto B  ou o vídeo C  para reprodução utilizando / / /  e
pressione o botão ENTER (Confirm).

B

C

SAIRConfirmSELEC

ENTER

SELECIONAR MÍDIA, VÍDEO/FOTO

• Se você pressionar o botão MENU, ou selecionar foto/vídeo e pressionar o botão ENTER, 
a configuração está completa

• Quando um item do vídeo for selecionado, um ícone será exibido na tela de imagens em 
miniatura. ( , , )

4 Selecione a cena ou a foto a ser
reproduzida utilizando / / / 
e em seguida pressione o botão 
ENTER (Confirm).

• Quando você selecionar /  e o botão 
ENTER for pressionado, a próxima página 
(anterior) será exibida.

5 Selecione o ícone de operação usando
/ / /

D Ícone de operação

• Pressione o botão ENTER para exibir/não exibir o 
ícone de operação.

• Pressione  para iniciar/pausar a reprodução 
dos vídeos.



A B

A  Miniconector HDMI [HDMI]
B  Conector AV [A/V]

ENTER

SAIRConfirmSELEC

CONFIG GRAV.

MODO DE CENA

MODO ZOOM

FORMATO GRAVAÇÃO

MODO DE GRAV

Selecionar  o formato de gravação

DESL
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Para assistir vídeo/imagens na TV

Conecte este aparelho a uma TV utilizando 
o minicabo HDMI (fornecido) ou um cabo de 
vídeo composto (opcional).

Troque o modo para  para iniciar a 
reprodução.

Operação Básica

Utilizando a Tela do Menu

ENTER

SAIRConfirmSELEC

CONFIG GRAV. FOTO

CONFIG.

1 Pressione o botão MENU.

2 Pressione / / /  para
selecionar o menu superior A e, 
em seguida, pressione o botão 
ENTER (Confirm).

SAIRConfirmSELEC

CONFIG GRAV. FOTO

CONFIG.

3 Selecione o menu secundário
B utilizando / e pressione      
ou pressione o botão ENTER 
(Confirm).

ENTER

4 Selecione o item
desejado utilizando 

/ / /  e pressione 
o botão ENTER
(Confirm) para confirmar.
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Para retornar à tela anterior
Pressione  do botão do cursor.

Para sair da tela do menu
Pressione o botão MENU.

 ▄ Sobre a exibição de 
informações

As descrições dos menus secundários e itens 
exibidos nos passos 3 e 4 serão exibidos.

 ▄ Sobre os ícones de operação 
/ :

Selecione e pressione o botão ENTER 
(Confirm) para trocar de página.

:
Selecione e pressione o botão ENTER 
(Confirm) para retornar à tela anterior.

Seleção do idioma
É possível selecionar o idioma na tela LCD e 
na tela do menu.

 :  [CONFIG.] → [LANGUAGE] → 
idioma desejado

Formatação
Lembre-se que se uma mídia for formatada, 
todos os dados gravados na mídia serão 
apagados e não poderão ser restaurados. 
Faça backup dos dados importantes em um 
PC, disco, etc.

 :  [CONFIG.] → [FORMATA A MÍDIA]

• Selecione [SIM] e pressione o botão ENTER.
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Outros

Sobre direitos autorais
 ▄ Observem cuidadosamente as 

leis dos direitos autorais
Tudo o que você tiver gravado e criado pode 
ser utilizado para o seu entretenimento 
pessoal apenas. Sob as leis dos direitos 
autorais, não podem ser utilizados outros 
materiais sem obter permissão dos 
detentores dos direitos autorais.

 ▄ Licenças
• O logotipo SDXC é uma marca comercial da 

SD-3C, LLC.
• O logotipo ''AVCHD'' é uma marca comercial 

da Panasonic Corporation e da Sony 
Corporation.

• Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.  
A Dolby e o símbolo double-D são marcas 
comerciais da Dolby Laboratories.

• HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition
Multimedia Interface são marcas comerciais 
ou marcas registradas da HDMI Licensing 
LLC nos Estados Unidos e outros países.

• Microsoft, Windows e Windows Vista são 
marcas registradas ou comerciais da 
Microsoft Corporation nos Estados Unidos  
e/ou em outros países.

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

• Outros nomes de sistemas e produtos 
mencionados neste manual são geralmente 
as marcas comerciais registradas ou 
marcas comerciais dos fabricantes que 
desenvolveram o sistema ou estão 
relacionados ao produto.

Este produto está licenciado sob a licença do 
portfólio de patentes AVC para o uso pessoal 
e não comercial de um consumidor para (i) 
codificar vídeo em conformidade com o padrão
AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) decodificar vídeo
AVC que foi codificado por um consumidor
envolvido em uma atividade pessoal e não 
comercial e/ou que tenha sido obtido de um 
provedor de vídeo licenciado para fornecer 
vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida 
ou está implícita para qualquer outro uso. As 
informações adicionais podem ser obtidas da 
MPEG LA, LLC. 
Consulte http://www.mpegla.com.
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Câmera de Vídeo de Alta Definição 
Informações para sua segurança

Fonte de alimentação:  DC 5,0 V (Ao utilizar o adaptador CA)  
DC 3,6 V (Ao utilizar a bateria)

Consumo de energia: Gravação; Carregamento; 
3,5 W 5,3 W

Formato de gravação de vídeos:
[AVCHD]; em conformidade com formato 
AVCHD versão 2.0
[iFrame], [MP4]; compatível com formato de 
arquivo MPEG-4 AVC (.MP4)
Compactação de vídeos:
MPEG-4 AVC/H.264

Compactação de áudio:
[AVCHD]; Dolby® Digital/2 canais
[iFrame], [MP4]; AAC/2 canais

Modo de gravação e taxa de transferência:
[HA]; Média 17 Mbps (VBR)
[HG]; Média 13 Mbps (VBR)
[HE]; Média 5 Mbps (VBR)
[iFrame]; Máxima 28 Mbps (VBR)
[MP4]; Média 1,5 Mbps (VBR)

Consulte o manual do proprietário  
(formato PDF) para o tamanho da  
foto e tempo de gravação de um vídeo.

Formato de gravação de foto:
JPEG (Design rule for Camera File system 
[Regra de projeto para o Sistema de Arquivos 
de Câmeras], baseado no padrão Exif 2.2)
Consulte o manual do proprietário (formato 
PDF) para detalhes sobre o número de 
imagens que podem ser gravadas.

Mídia de gravação:
Cartão de Memória SD
Cartão de Memória SDHC
Cartão de Memória SDXC
Consulte a página 12 para obter detalhes sobre 
cartões SD utilizáveis nesta câmera de vídeo.

Sensor de imagem:
Sensor de imagem 1/5,8" 1MOS
Total; 2510 K
Pixels efetivos;

Vídeo/Foto; 2070 K (16:9)

Outros 

Especificações
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Lente:
Íris automática, Zoom óptico  
de 38×, F1.8 a F4.2
Distância focal; 
2,35 mm a 89,3 mm
Macro (Gama completa AF) 
equivalente a 35 mm;

Vídeo/Foto; 34,4 mm a 1646 mm (16:9)
Distância mínima de foco;

Normal; Aprox. 3 cm (Wide)/
Aproximadamente 1,6 m (Tele)

Zoom:
i.Zoom DESLIGADO 48×
72×i.Zoom, 100×/2500×Zoom Digital

Função do estabilizador de imagem:
Eletrônico

Monitor:
2,7" monitor LCD wide  
(Aproximadamente 230 mil pontos)

Microfone:
Estéreo

Iluminação mínima necessária:
Aproximadamente 4 lx (1/30 com o Modo de 
Luz Fraca no Modo de Cena)
Aproximadamente 1 lx com a função Gravação 
Noturna Colorida

Nível de saída de vídeo do conector AV:
1,0 Vp-p, 75 Ω, Sistema NTSC

Nível de saída de vídeo do miniconector 
HDMI:
HDMI™ 1080i/480p

Nível (Linha) de saída de áudio do conector 
AV:
251 mV, 600 Ω, 2 canais

Nível de saída de áudio do miniconector 
HDMI:
[AVCHD]; Dolby Digital/Linear PCM
[iFrame], [MP4]; Linear PCM

USB:
Função leitora

Cartão SD; Somente leitura (sem suporte de 
proteção dos direitos autorais)
Memória incorporada; Apenas de leitura

USB Hi-Speed (USB 2.0), terminal de USB 
tipo Mini B

Função de carregamento da bateria (carrega 
a partir do terminal USB quando a unidade 
principal estiver desligada)

Dimensões:
53 mm (L)×60 mm (A)×114 mm (P) 
[2,087" (L)×2,362" (A)×4,488" (P)] 
(incluindo partes salientes)

Massa (Peso):
Aproximadamente 181 g [sem bateria 
(fornecida) e um cartão SD (promocional)]

Massa (Peso) na operação:
Aproximadamente 207 g [com bateria 
(fornecida) e um cartão SD (promocional)]

Temperatura operacional:
0 °C a 40 °C

Umidade operacional:
10% UR a 80% UR

Tempo do funcionamento da bateria:
Consulte a página 11

Adaptador CA
Informações para sua segurança

Fonte de alimentação:
110 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia:
7 W
Saída DC:
DC 5,0 V, 1,0 A

Dimensões:
48,9 mm (L)×32,8 mm (A)×95,6 mm (P) 

Massa (Peso):
Aproximadamente 58 g



Certificado de Garantia
HC-V110LB-K

GARANTIA

 

A Panasonic do Brasil Limitada, assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra 
qualquer defeito de material e/ou 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), contados 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.

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

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS

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)
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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

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