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Chapter 1 : Panasonic HDC-SD90 manual
View and Download Panasonic HDC-SD10 operating instructions manual online. High Definition Video Camera.
HDC-SD10 Camcorder pdf manual download. Also for: Hdc-tm10, Hdc-sd10pp, Hdc-tm10pp.

Zorg ervoor dat de wandcontactdoos zich direct bij de camera bevindt en gemakkelijk bereikbaar is. U kunt
eventueel gebruik maken van een verlengsnoer. Trek het netsnoer uit de contactdoos om het toestel compleet
los te koppelen van de netvoeding. Over de accu Waarschuwing Gevaar van brand, explosie en verbranding.
Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een soortgelijk type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
Gebruikte batterijen dienen overeenkomstig de fabrieksvoorschriften te worden weggegooid. Gebruik alleen
de aanbevolen accessoires. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze
maximaal 3 meter lang is. Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen. Over de netadapter De
productidentificatie vindt u op de onderkant van het toestel. Voor meer informatie over het verzamelen en
recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw
afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering
van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor
zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem
dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan
contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze
producten te verwijderen. Cd Opmerking over het batterijensymbool beneden twee voorbeelden: Dit symbool
kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de
Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Als u de High Definition videocamera op of in de
buurt van een TV gebruikt, is het mogelijk dat het beeld en geluid op de High Definition videocamera worden
verstoord door elektromagnetische straling. Gebruik de High Definition videocamera niet in de buurt van
mobiele telefoons, omdat dan storingen in het beeld en geluid kunnen optreden. Dit kan leiden tot
beschadiging van de opname of vervorming van het beeldmateriaal tengevolge van sterke magnetische velden
rond luidsprekers of grote motoren. De elektromagnetische straling van microprocessoren kan beeld en geluid
op de High Definition videocamera verstoren. Als de High Definition videocamera door dergelijke apparatuur
wordt verstoord, moet u de High Definition videocamera uitschakelen en de accu verwijderen of de netadapter
loskoppelen. Plaats de accu vervolgens terug of sluit de netadapter opnieuw aan en schakel de High Definition
videocamera in. Gebruik de High Definition videocamera niet in de buurt van een radiozender of
hoogspanningsleidingen. Over het aansluiten op een computer of printer Gebruik alleen de meegeleverde
USB-kabels. Schadeloosstelling voor inhoud van opnames De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk
worden gesteld voor het verlies van opnames ten gevolge van een storing of defect in de videocamera,
accessoires of opnamemedia. Deze handleiding is bedoeld voor de modellen en. De afbeeldingen die in deze
handleiding worden gebruikt laten model zien, echter, een deel van de beschrijvingen verwijst naar andere
modellen. Afhankelijk van het model, zijn sommige functies niet beschikbaar. De eigenschappen van de
modellen kunnen verschillen, dus lees de beschrijvingen aandachtig door. Raadpleeg pagina 14 voor meer
informatie over SD-kaarten. Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Colour" is een handelsmerk. Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van het betreffende systeem of product. Geen enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven
voor enig ander gebruik.
Chapter 2 : Panasonic HDC-SD10 Manuals and User Guides, Camcorder Manuals â€” racedaydvl.com
Panasonic HDC-SD10 Full HD Camcorder User's Manual Guide Free Download Panasonic HDC-SD10 Full HD
Camcorder User's Manual Guide / Instructions / Owner's Manual (PDF) here. Weighing less than g, this ultra light
Panasonic HDC-SD10 camcorder records full HD video to an SDHC/SD memory card.

Page 1

DOWNLOAD PDF PANASONIC HDC SD10 MANUAL
Chapter 3 : Panasonic HDC-SD80 manual
Operating Instructions High Definition Video Camera HDC-SD10 Model No. HDC-TM10 Before use, please read these
instructions completely. Please also refer to Operating Instructions (PDF format) recorded on the CD-ROM containing
the Operating Instructions (supplied).

Chapter 4 : Panasonic SD Cameras HDC-SD10 Drivers Download - Update Panasonic Software
Summary of Contents for Panasonic HDC-SD10 Page 1 The World's Lightest AVCHD Format Full-HD Camcorders* The
TM10 and SD10 are the world's lightest AVCHD format full-HD camcorders*, and they're small enough to ï¬•t in your
pocket.

Chapter 5 : Panasonic HDC-SD10 | TechRadar
The Panasonic HDC-SD10 also features four recording modes - the highest quality option (HA) encodes x HD video at
17Mbps, HG at 13Mbps and the normal HX mode encodes at 9Mbps.

Chapter 6 : PANASONIC HDC-SD10 SPECIFICATION SHEET Pdf Download.
View online or download 3 Manuals for Panasonic HDC-SD Besides, it's possible to examine each page of the guide
singly by using the scroll bar. This way you'll save time on finding the necessary info.

Chapter 7 : PANASONIC HDC-TM10 OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download.
You can take the compact, lightweight Panasonic HDC-SD40 Full HD camcorder with you anyplace you go. HDC-SD40
is the world's Ultra-Compact SD Card Camcorder with Low Power Consumption for Long Time Recording.

Chapter 8 : Download Panasonic HDC-SD10 PDF Manual User Guide
Obtain product support for Panasonic HDC-SD10K - Records via SD Card - 16x Optical Zoom with Advanced O.I.S. - iA
Mode with AF Tracking & Touch Screen: Auto adjusts optimal settings - Black.

Chapter 9 : Panasonic HDC-SD20R Manuals and User Guides, Camcorder Manuals â€” racedaydvl.com
View full Panasonic HDC-SD10 specs on CNET. USB cable, audio / video cable, component video cable, pen stylus,
power adapter with battery charger.
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