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Váený zákazníku,
Dìkujeme Vám,e jste si zakoupil tuto digitální videokameru.V zájmu bezpeèného pouívání tohoto produktu si
pøed jeho pouitím pøeètìte informace o bezpeènostních opatøeních,které naleznete na následujících stránkách.
Jak pouívat tuto pøíruèku
Hlavní kapitoly a podkapitoly jsou uvedeny v obsahu na obálce (F strana 1).
l Za podsekcemi jsou vìtinou uvedeny poznámky, které si rovnì urèitì pøeètìte.
l Popis základních funkcí a základní obsluhy je v zájmu zjednoduení vyhledávání v pøíruèce oddìlený od popisu
pokroèilých funkcí a obsluhy.
l

Doporuèujeme Vám ...
.... pøed pouitím si prohlédnout rejstøík (F str. 85  92) a seznámit se s rozmístìním tlaèítek apod.
.... dùkladnì se seznámit s bezpeènostními pokyny.V nich jsou uvedeny velmi dùleité informace o bezpeèném
pouití tohoto pøístroje.
Doporuèujeme Vám, abyste si pøed pouitím pøístroje pozornì pøeèetli upozornìní na stranách 93  95.

BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ
UPOZORNÌNÍ:
NEVYSTAVUJTE PØÍSTROJ DETI
ANI VLHKÉMU PROSTØEDÍ RIZIKO VZNIKU POÁRU NEBO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
VAROVÁNÍ:
n Neotvírejte kryt zaøízení. Jeho otevøením se
vystavujete nebezpeèí úrazu elektrickým
proudem. Uvnitø se nenacházejí ádné
opravitelné souèásti. Opravy svìøte do rukou
kvalifikovaných pracovníkù.
n Pokud delí dobu nebudete pouívat napájecí
adaptér/dobíjeè, vytáhnìte jeho síový pøívod
ze zásuvky.
POZNÁMKY:
l Výkonový títek (títek se sériovým èíslem)
a pouèení o bezpeènosti se nacházejí na spodní
a/nebo zadní stranì zaøízení.
l Typový títek (výrobní èíslo)napájecího
adaptéru/dobíjeèe je umístìn na jeho spodní
stranì.

Kdy pøístroj ukládáte do skøínì nebo do polièky,
dbejte na to, aby po vech jeho stranách byl
dostatek místa pro vìtrání (nejménì 10 cm
u boèních stran, vrchní i zadní strany).
Nezakrývejte vìtrací otvory.
(Jestlie jsou vìtrací otvory zakryty novinami,
textilem apod., pøístroj nemá monost chlazení.)
Zdroje otevøeného ohnì (napø. zapálená svíèka)
by nemìly být umístìny poblí pøístroje.
Kdy vyhazujete pouité baterie, dbejte pøísnì
pøedpisù a pravidel týkajících se nakládání s tímto
odpadem, které vyplývají ze zákonù o ivotním
prostøedí.
Chraòte pøistroj pøed detìm a postøíkáním.
Nepouívejte pøístroj v koupelnì nebo v místech
pøímého kontaktu s vodou.
Rovnì neumisujte nádoby s vodou nebo jinými
tekutinami (napø. kosmetika, léky, vázy, rostliny
v kvìtináèích, álky apod.) na horní stranu
pøístroje.
(Kdy se voda nebo jiná tekutina dostane
do pøístroje, mùe zpùsobit jeho zkratování nebo
dokonce vznícení.)

Tato videokamera je konstruována pro pouití
s barevnými televizními signály typu PAL. Pøehrávání na televizi s jiným standardem není moné.
Nicménì ivé nahrávání a pøehrávání na LCD
monitoru nebo v hledáèku je moné kdekoliv.
Pouijte baterie BAT 600 a k jejich dobíjení pouijte
automatický napájecí adaptér/dobíjeè z pøísluenství (v nìkterých zemích mùe být navíc potøeba
pouít konverzní adaptér který si poradí s rùznou
konstrukcí zásuvek støídavého proudu).
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Nemiøte objektivem ani hledáèkem pøímo do slunce.Toto jednání mùe zpùsobit pokození oka a mùe také zpùsobit závady
na vnitøních obvodech zaøízení. Rovnì by vzniklo nebezpeèí poáru nebo zranìní elektrickým proudem.
UPOZORNÌNÍ!
Následující poznámky se týkají moného fyzického pokození videokamery nebo zranìní obsluhy.
Pøi noení videokamery k ní mìjte vdy pøipevnìný ramenní popruh a pouívejte jej. Videokameru drte pevnì a popruh
mìjte pevnì pøes ruku,v ní videokameru dríte. Pøenáením nebo uchopením videokamery za hledáèek nebo za LCD
monitor mùete kameru pokodit nebo ji upustit. Dbejte na to, aby se Vám do otvoru pro kazetu nezachytil prst.
Nenechávejte s videokamerou manipulovat dìti, které jsou tomuto typu zranìní zvlátì náchylné.
Nepouívejte stativ na nerovném nebo nestabilním povrchu. Pøevrácení stativu by mohlo videokameru vánì pokodit.
UPOZORNÌNÍ!
Poloení videokamery s pøipojenými kabely (audio/video, S-video, editaèní, stejnosmìrný napájecí atd.)
na televizor není vhodné, zachycení o kabely mùe zpùsobit pád videokamery a její pokození.

n Videokamera je urèena pouze pro digitální videokazety a multimediální karty (MultiMediaCard). V pøístroji smí být pouity
pouze kazety s oznaèením 
 a pamìové karty s oznaèením 
.
Pøedtím,ne zaènete nahrávat dùleitou scénu ...
.... zásadnì pouívejte pouze kazety se symbolem Mini DV
.
.
.... pøesvìdèete se, e pouíváte pouze pamìové karty s oznaèením
.... mìjte na pamìti, e tato videokamera není kompatibilní s ádným jiným formátem digitálního videa.
.... pamatujte, e tato videokamera je urèena výhradnì pro soukromé pouití. Pouití pro komerèní úèely bez pøísluného
povolení je pøísnì zakázáno. (Povolení pøedem se doporuèuje získat i tehdy, kdy nahráváte takový program, jako napø.
nìjakou estrádu, pøedstavení nebo výstavu pro osobní úèely.)

CO JE NUTNÉ PROVÉST A CO SE NESMÍ PROVÉST,
ABY BYLO TOTO ZAØÍZENÍ POUÍVÁNO BEZPEÈNÌ
Toto zaøízení bylo zkonstruováno a vyrobeno v souladu s mezinárodními bezpeènostními pøedpisy. I pøesto, jako
u jakéhokoliv elektrického zaøízení, musí být s takovýmto zaøízením manipulováno opatrnì. Jedinì tak mùe být
zaruèena co nejlepí a nejbezpeènìjí obsluha tohoto zaøízení.

JE NUTNÉ pøeèíst návod k obsluze pøedtím, ne zaènete toto zaøízení pouívat.
JE NUTNÉ ujistit se, e vechna elektrická pøipojení (vèetnì vidlice síového pøívodu, prodluovacích kabelù a mezipropojení)
jsou bezpeèná a jsou pouívána v souladu s pokyny výrobce. Pøi provádìní jakéhokoliv propojení, vypnìte zaøízení
a odpojte jej od sítì vytaením vidlice síového pøívodu.
JE NUTNÉ obrátit se na svého prodejce, máte-li pochybnosti o instalaci, obsluze nebo bezpeènosti Vaeho zaøízení.
JE NUTNÉ být opatrný pøi manipulaci se sklenìným panelem nebo dvíøky na zaøízení.
NESMÍ SE pokraèovat v obsluze zaøízení, pokud máte pochybnosti o jeho správném fungování nebo pokud je jakýmkoliv
zpùsobem pokozeno  vypnìte jej, vytáhnìte vidlici síového pøívodu ze zásuvky a obrate se na svého prodejce.
NESMÍ SE odstraòovat jakýkoliv upevnìný kryt. Mohli byste být vystaveni pùsobení nebezpeèného napìtí.
NESMÍ SE ponechávat zaøízení zapnuté bez dozoru, pokud není speciálnì uvedeno, e je zkonstruováno tak, e jej lze
ponechat v zapnutém stavu bez dozoru nebo e je vybaveno funkcí pohotovostního stavu. Zaøízení vypnìte
pøepínaèem napájení umístìným na pøístroji a seznamte vechny èleny rodiny se zpùsobem jeho vypnutí. Pokud
by se zaøízením mohly manipulovat neinformované nebo handicapované osoby, proveïte speciální opatøení.
NESMÍ SE pouívat zaøízení spolu se sluchátky nebo rádiem tak, abyste nebyli schopni dodrovat pravidla bezpeèného
silnièního provozu. Je zakázáno sledovat televizor bìhem øízení motorového vozidla.
NESMÍ SE poslouchat pøes sluchátka s nastavenou vysokou úrovní hlasitosti. Mohlo by dojít k trvalému pokození Vaeho sluchu.
NESMÍ SE blokovat ventilaèní tìrbiny zaøízení napø. záclonami nebo nábytkem. Pokud by dolo k pøehøátí zaøízení, hrozí jeho
pokození a zkrácení doby jeho ivostnosti.
NESMÍ SE pouívat podpìry a stolky a NIDKY neupevòujte noky vruty. Aby byla zajitìna bezpeènost zaøízení, umístìte jej
na stolek doporuèený výrobcem nebo na noky upevnìné v souladu s pøíslunými pokyny.
NESMÍ SE elektrické zaøízení vystavovat úèinkùm detì nebo vlhkosti.
A ZEJMÉNA
-

NIDKY nedovolte - obzvlátì dìtem, aby cokoliv strèily do dìr, tìrbin nebo jakýchkoliv jiných otvorù zaøízení  hrozí
nebezpeèí váeného úrazu el. proudem.
NIKDY neprovádìjte ádné experimenty s el. zaøízením  je lepí nepodstupovat ádné riziko ne toho pozdìji litovat.
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l Spojovací modul

l Napájecí adaptér/dobíjeè

DS 2200

AC 2200

l Dálkové

ovládání
TC 200 M

l Stejnosmìrný

napájecí kabel

l Toroidní

filtr 2×
(pro samostatnì
poøízený S-Video kabel
a Audio/Video kabel
(RCA  RCA pøipojení)

l Toroidní

filtr

l Multimediální karta

(16 MB)

l Hadøík na èitìní

l Baterie

CCA 681

l Baterie R03 (AAA)

(pro dálkový
ovladaè), 2 ks

l CD-ROM

CD ROM obsahuje 7
softwarových programù:
xMultiMediaNavigator
xJLIP Video Capture
xJLIP Video Producer
xPicture Navigator
(pro Windows®)
xCardNavigator
xVideo Player
xVideo Decoder

l Kabel JLIP
l Audio/Video kabel

l Kabel

pro støih
(Jedna zástrèka má 3
krouky okolo kolíku,
druhá má 1 krouek
okolo kolíku.)

(∅
∅ 3,5 mm minizástrèka
pro RCA)
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Upevnìní toroidního filtru

Dodávaný toroidní filtr upevnìte na prodávaný S-Video kabel nebo Audio/Video kabel (RCA  RCA pøipojení).Toroidní
filtr sniuje úroveò ruení.

Západka

Uvolnìte západky
na obou koncích
toroidního filtru.

Obtoète jednou

Kabel vlote do toroidního filtru, mezi filtrem a konektorem by
mìly zbýt asi 3 cm volného kabelu. Podle ilustrace jednou
obtoète kabel z vnìjí strany toroidního filtru.
l Kabel veïte tak, aby nezùstal volný.

Toroidní filtr zavøete tak, aby
zaklapl.

POZNÁMKA:
Dbejte, abyste kabel nepokodili.

n Ke kameøe pøipojujte ten konec kabelu, u nìho je upevnìn toroidní filtr.

AUTOMATICKÁ DEMONSTRACE
Automatická demonstrace se spustí, je-li
DEMO.MODE nastaveno na ON (zap.) (výrobnì
pøednastaveno).
n Probíhá pouze tehdy, je-li spínaè POWER (napájení)
na pozici 
 a ve videokameøe není kazeta.
n Provedení jakékoliv operace bìhem demonstrace
zpùsobí její doèasné zastavení. Jestlie není bìhem
následující minuty provedena dalí operace,
demonstrace se obnoví.
n DEMO.MODE zùstává na pozici ON, i kdy je
videokamera vypnuta.
n Automatickou demonstraci odstraníte nastavením
pøepínaèe reimù na   a nastavením spínaèe
napájení na 
 za souèasného stisknutí
zámkového tlaèítka umístìného na spínaèi, poté
dvakrát stisknìte voliè MENU pøi bìhu automatické
demonstrace. Tím se pøímo dostanete do nastavovacího menu automatické demonstrace (take
nemusíte jít pøes obrazovku menu). Otáèením volièe
MENU vyberte OFF (vyp.) a voliè stisknìte. Objeví
se normální obrazovka.
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Napájení

Indikátor
CHARGE
(dobíjení)
Indikátor
POWER
(napájení)

Baterie

K napájecí
síové
zásuvce

Dvoucestný systém napájení této videokamery vám dovoluje
vybrat si vhodný zdroj napájení. Dodávaný napájecí zdroj
nepouívejte k napájení jiných pøístrojù.

NABÍJENÍ BATERIE

1
Síový adaptér/
dobíjeè
Konektor DC OUT
(stejnosmìrný výstup)

Baterie

Doba dobíjení

CCA 681

pøibl.1 h 30 min

2
3

Pøesvìdète se, e stejnosmìrný napájecí kabel
videokamery je odpojen od síového adaptéru/dobíjeèe.
Síový kabel síového adaptéru/dobíjeèe zasuòte
do zásuvky.Indikátor POWER (napájení) se rozsvítí.
korespondovaly se
Pøipojte baterii tak, aby znaèky
stejnými symboly na adaptéru støídavého proudu/
dobíjeèi. Indikátor CHARGE (dobíjení)blikáním oznamuje,
e dobíjení zaèalo.
Jakmile pøestane indikátor CHARGE (dobíjení) blikat
a zùstane svítit trvale, dobíjení je ukonèeno. Vyjmìte
baterii. Nezapomeòte odpojit síový pøívod napájecího
adaptéru/dobíjeèe ze zásuvky.

POZNÁMKY:
l Baterie dobíjejte pøi okolní teplotì mezi 10°C a 35°C.Ideální teplota pro nabíjení je 20°C a 25°C. Pokud je prostøedí
pøíli chladné,nemusí být nabití úplné.
l Výe uvedené èasy nabíjení platí pro zcela vybité baterie.
l Doby nabíjení se rùzní podle okolní teploty a stavu baterie.
l Aby nedocházelo k ruení pøíjmu,nepouívejte síový adaptér/dobíjeè v blízkosti radiopøijímaèù.
l Pokud k dobíjeèi bìhem nabíjení pøipojíte stejnosmìrný napájecí kabel kamery, zaène se energie dodávat
do videokamery a nabíjení se zastaví.
l Protoe síový adaptér/dobíjeè uvnitø zpracovává elektrickou energii, pøi provozu se zahøívá. Pouívejte jej proto jen
na dobøe vìtraných místech.
l Indikátor CHARGE (nabíjení)nemusí pøi nabíjení zcela nové baterie nebo baterie dlouho skladované svítit.
V takovém pøípadì baterii vyjmìte z napájecího adaptéru/dobíjeèe a dobíjení zkuste znovu.
l Jestlie je doba provozu s baterií, která byla èerstvì nabita, znaènì kratí ne obvykle, je baterie vyèerpána a je
nutné ji vymìnit. Zakupte si, prosím, novou.

O bateriích:
NEBEZPEÈÍ! Baterie nerozebírejte, nevhazujte je do ohnì,
nevystavujte vysokým teplotám ani pøímým plamenùm, mohlo
by dojít k jejich explozi nebo poáru.
VÝSTRAHA! Zajistìte, aby se baterie ani její kontakty
nedostaly do styku s kovovými pøedmìty, mohlo by dojít
ke zkratování pólù baterie a pøípadnì i jejímu vzplanutí.
Výhody lithium-iontových baterií
Lithium-iontové baterie jsou za nízkých teplot
náchylné k pokození.

Lithium-iontové baterie jsou malé, ale pøesto mají vìtí
energetickou kapacitu. Pokud jsou ovem vystaveny nízké
teplotì (pod 10°C), doba jejich vyuití se zkracuje a dokonce
mohou selhat. V takovém pøípadì baterii vlote na chvíli
do kapsy nebo jinam na teplé, chránìné místo, a pak ji znovu
nasaïte na kameru. Dokud vlastní baterie není chladná, není
její výkon ovlivnìn.
(Pokud pouíváte ohøívací poltáøek, dbejte, aby se s ním
baterie nedostala do pøímého kontaktu.)
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