Návod k obsluze
Základní průvodce

UHD LCD d�splej
Češt�na

Model č.

TH-98SQE1W
TH-86SQE1W/WA
TH-75SQE1W
TH-65SQE1W
TH-55SQE1W
TH-49SQE1W
TH-43SQE1W

Přečtěte s� před použ�tím
Více �nformací o tomto produktu naleznete v část� "Provozní
Pokyny - Funkční příručka ".
Pro stažení "Návodu k obsluze - Funkční příručka", prosím
navšt�vte webové stránky společnost� Panason�c
(https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
•V češt�ně je dodáván pouze mater�ál „Provozní pokyny – Základní
příručka“ (tento dokument).
Další�nformace v j�nýh jazycíh naleznete v souboru „rovozní
pokyny –Funkčípříuča“.
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Pro Obchodní Použ�tí
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98-palcový model
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75-palcový model
65-palcový model
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• Před použ�tím přístroje s� prosím přečtěte tyto pokyny a uschovejte
je pro budoucí použ�tí.
• Ilustrace a obrazovky v tomto návodu k obsluze jsou obrázky pro
�lustrační účely a od skutečných se mohou l�š�t.
• Pop�sné �lustrace v tomto návodu k obsluze jsou vytvářeny hlavně
na základě 75-palcového modelu.
• Skutečné rozl�šení:
3840 × 2160p

TP0819TS0 -PB

DPQP1376ZD/X1

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

VAROVÁNÍ: pro snížení rizika úrazu elektřinou
neodstraňujte kryt nebo zadní část.
Uvnitř nejsou žádné součástky
opravitelné uživatelem. Pro opravu se
obraťte na kvalifikovaný servis.
Před použitím si pečlivě a plně přečtěte tento
návod a uchovejte jej pro budoucí použití.
Blesk se šipkou v trojúhelníku má
uživateli oznámit, že součásti uvnitř
produktu představují riziko úrazu
elektrickým proudem.
Vykřičník v trojúhelníku uživateli
oznamuje, že v dokumentaci spotřebiče
jsou uvedeny důležité pokyny pro
obsluhu a údržbu.
Upozornění na využití slotu: Nepřipojujte jednotku
SLOT, když je Displej zapnutý. Jednotku SLOT
zapněte pomocí dálkového ovladače nebo tlačítek na
displeji, nezapínejte ji pomocí tlačítek na samotném
zařízení.
VAROVÁNÍ: Tento spotřebič není určen pro
používání osobami (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a/
nebo: znalostí, pokud nejsou pod dohledem
nebo jim nebyly zařazeny instrukce týkající se
použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.

Důležité bezpečnostní pokyny
• Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
Teplota prostředí použití tohoto přístroje
• Při používání jednotky v nadmořské výšce 1 400 m
(4 593 ft): 0°C až 40°C (32°F až 104°F)
• Při používání přístroje ve vysokých nadmořských
výškách (1400 m (4593 ft) a vyšších a pod 2800
m (9186 ft) nad mořem): 0 ° C až 35 ° C (32 ° F
až 95 ° F)
Neinstalujte jednotku v nadmořské výšce nad 2
800 m (9186 ft).

• Pokud to neuděláte, může se zkrátit životnost
vnitřních částí a způsobit poruchy.
• Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.
• Před čištěním výrobek odpojte ze sítě. Nečistěte
výrobek, když je zapnutý. Nepoužívejte kapalinu ani
sprejové čističe. Čištění provádějte vlhkou látkou.
Pokud nepomáhá, použijte čisticí prostředky na
LCD displej. Čistící prostředek neaplikujte přímo
na výrobek.
• V zájmu prevence poruch nepoužívejte
nedoporučované příslušenství.
• Výrobek neumísťujte v blízkosti umyvadel, dřezů,
vodních nádob, bazénů, atd.
• Aby nedošlo k poškození, které může mít za
následek požár nebo úraz elektrickým proudem,
nevystavujte výrobek kapajícím nebo stříkajícím
tekutinám a na nebo nad výrobek nepokládejte
nádoby naplněné tekutinou, například vázy, poháry
atd. (např. na policích nad zařízením).
• Mezi výrobkem a stěnami nebo jiným nábytkem
nechte alespoň 5 cm volného prostoru na ventilační
účely.
• Tento výrobek může být spuštěn pouze zdrojem
uvedeným na štítku s údaji. Pro další informace
kontaktujte svého prodejce.
• Jako bezpečnostní opatření je s výrobkem dodávána
třívodičovou uzemňovací zástrčka. V zájmu
bezpečnosti neprovádějte na uzemňovací zástrčce
žádné změny. Vždy používejte uzemněnou zásuvku
pro produkt.
• Pořiďte zástrčku a zásuvku, abyste zajistili potřebné
napájení pro spotřebič.
• Umístěte výrobek do polohy, ve které elektrické
kabely nemohou být ovlivněny činnostmi na výrobku.
• Dodržujte všechny výstrahy a pokyny uvedené na
výrobku.
• Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny
na obrazovce.
• V zájmu zabránění rizika požáru nebo úrazu
elektrický proudem, nepoužívejte nadměrně
zástrčky nebo prodlužovací kabely. Neotvírejte krýt
displeje, abyste jej sami opravili. Pokud požadované
servisní potřeby nejsou splněny autorizovaným
servisem, může se vyskytnout nebezpečné napětí
nebo jiná rizika.
• Pokud výrobek nebudete dlouhou dobu používat,
odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.
• Výrobek umístěte na dobře větraném místě a
chraňte ho před jasným světlem, přehřátím nebo
vlhkostí.
• Výrobek by myl být uchován při teplotě 0 ° C - 40
° C. V opačném případě může dojít k trvalému
poškození spotřebiče.
Čeština - 1 -

• Připojte spotřebič do uzemněné zásuvky. Vždy
používejte uzemněný napájecí kabel dodaný s
vaším výrobkem. Výrobce neodpovídá za žádné
škody způsobené neuzemněným používáním.
• Pro trvale připojená zařízení musí být do instalačního
vedení budovy zabudované snadno dostupné
přerušovací zařízení.
• Pro zásuvné zařízení musí být zásuvka instalována
v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
• Nezůstávejte v dlouhodobém kontaktu v částmi
výrobku, které jsou horké. V opačném případě může
dojít v popáleninám při nízké teplotě.
• LCD panel použitý v tomto výrobku je vyroben ze
skla. Z tohoto důvodu se může při pádu nebo nárazu
rozbít. Dávejte pozor, abyste neporanili rozbitými
kusy skla v případě, že se LCD panel rozbije.
• Použití displeje nesmí být doprovázeno fatálními
riziky nebo nebezpečím, které by mohly přímo vést
ke smrti, zranění, vážnému fyzickému poškození
nebo jiným ztrátám, včetně řízení jaderné reakce
v jaderném zařízení, zdravotním systému podpory
života a řízení odpálení rakety v systému zbraně.
• Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření
nebo neumisťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou
zapálené svíčky na vrch nebo do blízkosti výrobku.
• Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické
ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti výrobku.
• V zájmu zabránění vzniku potenciálního úrazu
elektrickým proudem odpojte výrobek v případě
extrémního počasí (bouře, blesky) z elektrické sítě.
• Nedotýkejte se ovládacích prvků, které nejsou
popsány v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení
ovládacích prvků, které nejsou popsány v návodu k
obsluze, může způsobit škodu, která často vyžaduje
rozsáhlou nastavovací práci kvalifikovaného
technika.
• Výrobkem netřeste. Zajistěte, aby zůstal ve
vyrovnané poloze ve své pozici.
• Neházejte ani nespouštějte žádné předměty na
svůj výrobek.
• Nezasahujte do obrazovky nebo jiného povrchu
vašeho výrobku žádnými ostrými předměty.
• Neuchovávejte váš výrobek ve vlhkém prostředí.
• Neuchovávejte váš výrobek v extrémně studeném
prostředí.
• Neuchovávejte váš výrobek v extrémně horkém
prostředí.
• Neumísťujte výrobek na podlahu a na šikmé plochy.
• Malé části mohou při náhodném požití představovat
nebezpečí udušení. Chraňte děti před malými
částmi. Zlikvidujte nepotřebné malé součásti a jiné
předměty, včetně obalových materiálů a plastových
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tašek / fólií, aby se s nimi malé děti nehráli, a snížili
tak potenciální riziko udušení.
• Používejte příslušenství/doplňky specifikované
výrobcem.
• Funkce bezdrátové sítě LAN tohoto displeje se
používá výhradně uvnitř budov.
• Před přemístěním displeje nezapomeňte odpojit
všechny kabely a provést prevenci převrácení
displeje.
• Pokud s displejem pohnete, dokud jsou některé
kabely stále připojené, mohou se poškodit kabely
a může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem. Pravidelně čistěte zástrčku napájecího
zdroje, aby se zabránilo jejímu zaprášení. Pokud
se na zástrčce nahromadí prach, může výsledná
vlhkost způsobit zkrat, který může způsobit
elektrický šok nebo požár. Vytáhněte zástrčku
napájecího zdroje ze zásuvky a otřete ji suchým
hadříkem.
Větrací otvory výrobku
Větrací otvory jsou navrženy pro zajištění nepřetržitého
fungování výrobku a na jeho ochranu před přehřátím.
Žádným způsobem neblokujte tyto otvory. Ze stejného
důvodu nepokládejte výrobek na postele, gauče,
koberce ani jiné podobné povrchy.
Nikdy nevkládejte předměty do výrobku přes větrací
nebo jiné otvory. Přes výrobek prochází vysoké napětí
a vkládání jakýchkoliv předmětů přes větrací nebo
jiné otvory výrobku může způsobit elektrický šok,
zkrat vnitřních částí a/nebo požár. Z téhož důvodu na
výrobek nerozlévejte vodu ani jiné kapaliny.
Oprava
Pokud základní implementace na výrobku není
specifikována technickým oddělením výrobce na
dokumentu, sami výrobek neopravujte. V opačném
případě může být vaše záruka pozastavena a můžete
ohrozit vaše zdraví a váš výrobek. V případě potřeby
se obraťte na autorizovaný servis.
• Když je kabel opotřebovaný nebo poškozený.
• Pokud výrobek spadl na zem nebo se poškodil
jeho kryt.
• Pokud se změnil výkon výrobku nebo je třeba
spotřebič opravit.
• Když se na výrobek rozlije kapalina nebo pokud do
výrobku spadnou předměty.
• Když byl výrobek vystaven dešti nebo vodě.
• Když výrobek nefunguje správně, tak jak to je
uvedeno v návodu k obsluze.
Náhradní díly
V případě, že výrobek potřebuje náhradní díly,
ujistěte se, že servisní osoba používá náhradní díly
specifikované výrobcem nebo takové, které mají
stejné vlastnosti nebo výkon jako originální díly.

Použití neautorizovaných dílů může vyústit do požáru
elektrického šoku a/nebo nebezpečí.

• Je třeba dbát o to, aby byly všechny šňůry a kabely
připojené k displeji tak, aby nemohly být vytaženy
ani zachyceny zvědavými dětmi.
Připojení
Před připojením/odpojením kabelů
nezapomeňte vypnout hlavní vypínač
a odpojit zástrčku ze zásuvky. Přečtěte
si také manuál zařízení, které má být
připojeno.

Bezpečnostní kontroly
Po dokončení servisních nebo opravárenských
prací požádejte servisního technika o provedení
bezpečnostních kontrol, aby se zajistilo, že výrobek
je ve správném provozním stavu.
Síťový kabel
• Napájecí kabel slouží k celkové odpojení televizoru
od napájení, proto musí být neustále snadno k
dispozici. Pokud výrobek není odpojen od elektrické
sítě, zařízení stále odebírá energii pro všechny
situace, i když je výrobek v pohotovostním režimu
nebo je vypnutý.
• Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s
displejem.
• Ujistěte se, že používáte vhodný napájecí kabel.
Použití nesprávného kabelu může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Nepoškozujte napájecí kabel, nepokládejte na něj
těžké předměty, nenatahujte ho, neohýbejte ani
na něj nestupte. Také nepoužívejte prodlužovací
kabely. Poškození kabelu může vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Při odpojování spotřebiče vždy potáhněte přímo
zástrčku. Při odpojování spotřebiče netahejte kabel.
• Nepoužívejte napájecí kabel s napájecím uzávěrem.
Přidávání prodlužovacího kabelu může vést k
požáru nebo přehřátí.
• Neodstraňujte ani nevkládejte napájecí zástrčku
mokrýma rukama. Mohlo by to způsobit úraz
elektrickým proudem.

Buďte opatrný a nezaměňujte si vstupní a výstupní
svorky při připojování kabelů. Náhodně obrácené
kabely připojené do vstupních a výstupních svorek
mohou způsobit poruchy a jiné problémy.
DŮLEŽITÉ INFORMACE: Nebezpečí nestability
Lokalizace
Pokud je displej umístěn na nestabilním a šikmém
místě, může být potenciálně nebezpečný z hlediska
pádu. Velkému množství zranění, najme dětí, je
možné se vyhnout jednoduchými opatřeními, jako
jsou:
• Používáním jen takového nábytku, který poskytuje
bezpečnou oporu pro displej.
• Zajištěním, aby displej nepřesahoval přes hrany
podpůrného nábytku.
• Neumisťujte displej na vysoký nábytek (například
skříně a knihovny) bez ukotvení nábytku i displeje k
vhodné podpoře.
• Neumístěných displeje na tkaniny nebo jiné
materiály, které mohou být umístěny mezi displejem
a podpůrným nábytkem.
• Použití upevňovacích zařízení jako držáky na stěnu
doporučené nebo dodávané výrobcem.

• Pokud je delší dobu nepoužívaný, odpojte napájecí
kabel.

• Naučte děti o nebezpečí vylézt na nábytek na
displej nebo na jeho ovládací prvky. Při přemístění
vašeho současného výrobku byste měli použít stejná
opatření jako výše uvedené.

• Nepokoušejte se opravit poškozený nebo poruchový
napájecí kabel. Pokud je kabel poškozený, musí být
vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou
osobou.

Přeprava a doprava
• Vaše zařízení musí být uchovány v původním balení,
aby bylo chráněno před poškozením příslušenství
během přepravy a dopravy.

Zvláště pro bezpečnost dětí

• Výrobek udržujte v normální poloze během přepravy.

• Toto zařízení není vhodné pro použití na místech,
kde se mohou nacházet děti.

• Při přepravě přístroj nenechte spadnout a chraňte
ho před nárazy.

• Nedovolte dětem šplhat se na displej nebo se s
ním hrát.

• • Škody a závady, které nastanou během transportu,
po dodání výrobku zákazníkovi nejsou v záruce
zahrnuty.

• Neumisťujte displej nad nábytek, který může být
snadno použit jako schody.
• Pamatujte si, že děti mohou být při sledování
programu vzrušené, zejména při displeji "v
nadživotní velikosti". Je třeba dbát o to, aby byl
displej umístěn nebo instalován tam, kde nemůže
být stlačený, shozen nebo padl.

• Přeprava, instalace, opravy a servis musí být
prováděny kvalifikovaným personálem technického
servisu.
Zamýšlené použití
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• Tento výrob je určen pro použití na veřejných
místech, jako jsou školy, kanceláře, divadla a místa
konání bohoslužeb.
• Výrobek je vhodný pouze pro připojení do
komerčních zásuvek elektrické sítě. Nepřipojujte
výrobek do vývodu průmyslových zásuvek.

Důležitá bezpečnostní poznámka

CAUTION

VAROVÁNÍ:
• Pro trvale připojená zařízení musí být do instalačního
vedení budovy zabudované snadno dostupné
přerušovací zařízení.
• Pro zásuvné zařízení musí být zásuvka instalována
v blízkosti zařízení a musí být snadno
přístupná.

Opatření pro použití
Předvídatelné zneužití a nesprávné použití
• V případě přístrojů určených k použití ve vozidlech,
na lodích nebo letadlech nebo ve výškách
přesahujících 2000 m nad mořem, pro použití
v exteriéru nebo obecně pro použití, které není
uvedeno v uživatelské příručce, mohou být nezbytné
dodatečné požadavky.

Může se vyskytnout retence obrazu. Pokud delší
dobu zobrazujete statický obraz, může zůstat na
obrazovce. Zmizí však, když se na chvíli zobrazí
obecný pohyblivý obraz.
V závislosti na teplotních nebo vlhkostních podmínkách je možné pozorovat nerovnoměrný jas.
Nejedná se o závadu.
• Tato nesrovnalost zmizí při nepřetržitém proudění. Pokud ne, obraťte se na distributora.
Červené, modré nebo zelené tečky na obrazovce jsou jevem specifickým pro panel z tekutých krystalů. Nejedná se o závadu.
• I když je displej z tekutých krystalů vyrobený
pomocí velmi precizní technologie, na obrazovce
se mohou objevit vždy svítící nebo nesvítící body.
Nejedná se o závadu.
Palcový model Poměr vynechání bodů *
98 0,00011% nebo méně
86 0,00007% nebo méně
75,65,55,49,43 0,00004% nebo méně
* Vypočtené v subpixelových jednotkách podle
normy ISO09241-307.

VAROVÁNÍ:
Toto zařízení je v souladu s třídou A CISPR32. V
obytném prostředí může toto zařízení způsobovat
rádiové rušení.

VÝSTRAHA:
Toto zařízení je určeno pro použití v prostředích, které
jsou relativně bez elektromagnetických polí.
Používání tohoto přístroje v blízkosti zdrojů silného
elektromagnetického pole nebo v místech, kde se
může elektrický šum překrývat se vstupními signály,
může způsobit kolísání obrazu a zvuku nebo rušení,
například interference.
Pro zabránění možnému poškození tohoto
spotřebiče, uchovávejte ho mimo zdrojů silného
elektromagnetického pole.
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POKYNY O
BEZPEČNOSTI
BATERIE
V případě správného použití jsou domácí baterie
bezpečným a spolehlivým zdrojem přenosného
napájení. Problémy mohou nastat, pokud jsou
zneužity nebo nesprávně používané, což vede k
prosakování nebo v extrémním případě k požáru
nebo explozi.
Zde jsou nějaké jednoduché pokyny pro bezpečné
používání baterie navrženy k odstranění takových
problémů.
• Dbejte o to, abyste baterie správně umístili,
dodržení značky plus a mínus na baterii a spotřebiči.
Nesprávné umístění může způsobit prosakování
a v extrémních případech i požár nebo dokonce
i explozi.
• Vyměňte celou sadu baterií najednou a dávejte
pozor, abyste nemíchali staré a nové baterie nebo
baterie různých druhů, protože to může vést k
prosakování nebo v extrémních případech k požáru
nebo dokonce k explozi.
• Nepoužité baterie uchovávejte v jejich obalu a mimo
kovových předmětů, které mohou způsobit zkrat
vedoucí k prosakování nebo v extrémních případech
k požáru nebo dokonce k explozi.
• Vybité baterie odstraňte ze zařízení a všechny
baterie ze zařízení, o kterém víte, že ho nebudete
používat po delší dobu. V opačném případě mohou
baterie prosakovat a způsobit škodu.
• Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako
např. slunci, ohni a podobně.
• Baterie nikdy nevyhazujte do ohně nebo s
nebezpečnými nebo hořlavými materiály, protože
to může způsobit jejich explozi. Vybité baterie
recyklujte; nevyhazujte je s běžným komunálním
odpadem.
• Nikdy se nepokoušejte nabít obyčejné baterie, ani
použitím nabíječky ani působením tepla. Mohou
prosakovat, způsobit oheň nebo dokonce explozi.
Existují speciální dobíjecí baterie, které jsou takto
zřetelně označeny.
• Dávejte pozor na děti, pokud samy vyměňují baterie,
aby se zajistilo dodržování těchto pokynů.
• Dejte pozor, ať baterie nespolknete, hrozí nebezpečí
chemického popálení
• Tento výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s
výrobkem může obsahovat knoflíkovou/mincovou
baterii. Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může
to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin
a může to vést ke smrti.

• Pamatujte, že malé knoflíkové baterie, které
se používají např. v některých naslouchacích
přístrojích, hračkách, hrách a jiných spotřebičů
mohou malé děti snadno spolknout, což může být
nebezpečné.
• Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
• Ujistěte se, že přihrádky pro baterie jsou bezpečné.
Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít,
přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo
dosah dětí.
• Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud
si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo
umístěny do kterékoliv části těla.
• Pokud prosáklá kapalina z baterie se dostane na
vaši pokožku nebo oblečení, okamžitě ji důkladně
opláchněte. Pokud se dostane do vašich očí,
dobře si oko omyjte namísto jeho tření a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc. Proteče kapalina z
baterie, která se dostane do vašeho oka nebo na
vaše oblečení může způsobit podráždění pokožky
nebo poškození oka.

CAUTION
POKUD BATERII VLOŽÍTE NESPRÁVNÝMI
PÓLY, RISKUJETE VÝBUCH. POUŽITÍ BATERIE
ZLIKVIDUJTE PODLE INSTRUKCÍ.

Při používání tohoto zařízení proveďte
bezpečnostní opatření proti následujícím
událostem.
• Únik osobních údajů prostřednictvím tohoto zařízení
• Neoprávněný provoz tohoto zařízení škodlivou třetí
stranou
• Zásah nebo zastavování tohoto zařízení škodlivou
třetí stranou
Přijetí dostatečných bezpečnostních opatření.
• Nastavte heslo pro ovládání LAN a omezte
uživatelů, kteří se mohou přihlásit.
• Vytvořte heslo, aby bylo co nejtěžší uhodnout.
• Pravidelně měňte své heslo.
• Společnost Panasonic Connect Co., Ltd. nebo
její přidružené společnosti nikdy nebudou
přímo vyžadovat vaše heslo. Nesdělujte své heslo v
případě, že dostanete takové otázky.
• Připojovací síť musí být zajištěna firewallem, atd.
• Při likvidaci produktu, před likvidací inicializujte
údaje.
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Informace o bezdrátových sítích
LAN
● Výhodou bezdrátové sítě LAN je, že informace
je možné vyměňovat mezi počítačem nebo jiným
podobným zařízením a přístupovým bodem pomocí
rádiových vln, pokud se nacházíte v dosahu rádiového
přenosu.
Na druhé straně, protože rádiové vlny mohou
procházet překážkami (například stěnami) a jsou
dostupné všude v daném rozsahu, pokud se
neprovedou nastavení týkající se bezpečnosti, mohou
se vyskytnout problémy níže uvedeného typu.
● Škodlivá třetí strana může záměrně zachytit a
zobrazit přeneseny údaje včetně obsahu e-mailu a
osobních informací, jako jsou vaše ID, heslo nebo
čísla kreditních karet.
● Škodlivá třetí strana může neoprávněně přistupovat
k vaší osobní nebo firemní síti a zapojit se do
následujících typů chování.
Načítání osobních a/nebo tajných informací (únik
informací)
Šíření nepravdivých informací vydáváním se za
konkrétní osobu (spoofing)
Přepsání zachycené komunikace a vydávání
nepravdivých údajů (neoprávněná manipulace)
Šíření škodlivého softwaru, například počítačových
virů, a poškození vašich dat nebo systému (selhání
systému)

● Protože většina adaptérů bezdrátové sítě LAN
nebo přístupových bodů je vybavena bezpečnostními
funkcemi, pro vyřešení těchto problémů, můžete
snížit pravděpodobnost výskytu těchto problémů při
používání tohoto produktu provedením vhodných
bezpečnostních nastavení pro bezdrátové LAN
zařízení.
● Některé bezdrátové LAN zařízení nemusí být hned
po zakoupení nastaveno na zabezpečení. Pro snížení
pravděpodobnosti výskytu bezpečnostních problémů,
před použitím jakýchkoli bezdrátových LAN zařízení
bezpodmínečně proveďte všechna nastavení týkající
se bezpečnosti podle pokynů uvedených v návodu k
použití, který je k nim dodán.
V závislosti na specifikacích bezdrátových LAN
zařízení může být nebezpečná třetí strana schopna
prolomit bezpečnostní nastavení speciálními
prostředky.
Pokud potřebujete pomoc se zabezpečením nebo
jiným zajištěním, kontaktujte společnost Panasonic
Connect Co., Ltd..
Pokud nemůžete provést nastavení zabezpečení
bezdrátové sítě LAN, obraťte se na středisko
technické podpory Panasonic.
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● Společnost Panasonic Connect Co., Ltd.
žádá zákazníky, aby důkladně pochopili riziko
užívání
tohoto
produktu
bez
provedení
bezpečnostních nastavení, a doporučuje jim, aby si
bezpečnostní nastavení udělal podle vlastního
uvážení a zodpovědnosti.

Likvidace
Při likvidaci produktu se ohledně správného
způsobu likvidace obraťte na místní úřady nebo
prodejce.

Označení na výrobku
Následující symboly jsou použity na produktu
jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření
a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné
pouze pro vztahující se místo označení na produktu.
Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.
Ochranné uzemnění: Označený terminál je
určen pro připojení ochranného uzemňovacího
vodiče spojeného s vedením napájení.
Nebezpečný terminál pod proudem:
Označený(é) terminál(y) je/jsou za normálních
provozních podmínek pod proudem životu
nebezpečné.
Jakékoli problémy, které jsou způsobeny nesprávným
nastavením jakéhokoli softwaru zákazníkům, včetně
operačního systému, nejsou zahrnuty do záruky.
V závislosti na modelu, který si koupíte, může skutečný
vzhled výrobku lišit od obrázků použitých v této příručce.
Na zajištění souladu s předpisy o EMC používejte
stíněné kabely pro připojení k následujícím svorkám:
Vstupní konektor HDMI, vstupní konektor D-sub a
vstupní konektor RS-232C

Údaje o ochranných známkách
•

Microsoft, Windows, Internet Explorer a Microsoft
Edge jsou registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo v jiných zemích.

•

Mac, MacOS a Safari jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované v USA a
dalších zemích.

•

PJLink je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka čekající na registraci
v Japonsku, ve Spojených státech a v dalších
zemích a regionech.

•

HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a HDMI logo jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc, ve Spojených
státech a dalších zemích.

•

JavaScript je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti Oracle
Corporation a jejích dceřiných a přidružených
společností v USA a/nebo v jiných zemích.

•

Crestron Connected, logo Crestron Connected,
C r e s t r o n F u s i o n , C r e s t r o n R o o m Vi e w
a RoomView jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti
Crestron Electronics, Inc. v USA a/nebo v dalších
zemích.

•

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované
ochranné známky společnosti USB Implementers
Forum.

I když není provedena žádná zvláštní poznámka o
ochranných známkách společností nebo výrobků, je
třeba tyto ochranné známky plně respektovat.

Zahrnuté příslušenství
•
•
•
•
•
•

Dálkové ovládání x 1 DPVF3279ZA/X1
Infračervený snímač x 1: DPVF3415ZA/X1
Držák Infračerveného snímače
DPVF3416ZA/X1
Šroub (pro Infračervený snímač)x2:
DPVF3417ZA/X1 za 43/49/55/65/75palců
Šroub (pro Infračervený snímač)x3:
DPVF3882ZA/X1 za 98palců
Kód napájecího kabelu:
DPVF3408ZA/X1 (USA)
DPVF3409ZA/X1 (UK)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)

•
•
•
•

•
•

•

Baterie x 2: Typ AA/R6/LR6
Kabelová svorka x 3: DPVF3412ZA/X1
Wi-Fi adaptér x 1: DPVF3413ZA/X1
pro 98,86 palců
Prodloužený kabel (pro hardwarový Wi-Fi adaptér) x 1:
DPVF3414ZA/X1
pro 98,86 palců
Distanční vložka x 4: DPVF3499ZA/X1
pro 43,49,55SQE1W
Šroub pro distanční vložku x 4:
DPVF3500ZA/X1
pro 43,49,55SQE1W
Deska (pro držák IR senzoru) x1:
DPVF3524ZA/X1
za 86 palců
DPVF3672ZA/X1
pro 98 palců

Vysílač dálkového ovladače
Zdroj energie
DC 3 V (Baterie velikosti AA x 2)
Provozní rozsah
Přibližně. 7 m (22,9 stop)
(Při přímém ovládání zepředu
ze snímače dálkového ovládání)
Hromadná
Přibližně 111 g. (4 oz) včetně
batérií
Rozměry (Š x V x H)
51mm x 27mm x 161mm /
2"x1.1"x6.4"
Pozor
•
Skladujte malé části vhodným způsobem a chraňte je před malými dětmi.
•
Čísla dílů příslušenství se mohou změnit bez
předchozího upozornění. (Aktuální číslo dílu se
může lišit od výše uvedeného.)
•
Pokud jste ztratili příslušenství, zakupte si ho
u svého prodejce. (K dispozici v zákaznickém
servisu)
Po vyjmutí předmětů obalové materiály vhod•
ným způsobem zlikvidujte.
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Obecný pohled
Přední strana

1. LCD Panel
Zadní strana (1)
13 14

SQE1

CQE1

HDMI IN

HDMI IN

1

12

1

D splayPort

16
OUT

15
IN

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

11

IR IN

HDMI IN

5V

SERIAL IN

1

PC IN

2

LAN

3

1.5A

5V

0.5A

5V

USB

USB

4

5

6

IR IN

HDMI IN

4

9

4

3

8

3

2

7

2

0.5A

USB-C

10

1. SERIÁLNÍ VSTUP

12. HDMI1 VSTUP

2. PC VSTUP

13. Interní USB přihrádka

3. LAN

14. Přípojka pro SLOT (Pouze pro SQE1W)

4. USB-C

Poznámka:

5. USB

Informace o kompatibilní funkční desce získáte

6. USB

od prodejce,

7. HDMI2 VSTUP

u kterého jste výrobek zakoupili.

8. HDMI3 VSTUP

15. DisplayPort IN (Pouze pro SQE1W)

9. HDMI4 VSTUP

16. DisplayPort OUT (Pouze pro SQE1W)

10. Infračervený vstup
11. AUDIO OUT (Digitální výstup audia)
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Zadní strana (2)

DIGITAL AUDIO
OUT

1

R
SERVICE 2

AUDIO
IN

L

4

SERVICE 1

2
3

1. DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP
2. AUDIO VSTUP
3. RJ12 (SERVIS 1)
4. RJ12 (SERVIS 2)
Poznámka: Nepoužívejte kromě servisního personálu pro RJ12.

Ovládací tlačítka na displeji
Zapnutí Displeje: Stiskněte střed Joysticku
a podržte ho stlačený po dobu několika
sekund, displej se opět zapne.
Vypnutí displeje: Stiskněte střed Joysticku
a podržte ho stlačený po dobu několika
sekund, displej se opět dostane do
pohotovostního režimu.

(Pohled Zezadu)

Pro změnu zdroje: Stiskněte střed joysticku
a zobrazí se informace o kanálu. Mezi
dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím
joysticku nahoru a dolů. Po výběru zdroje
stiskněte "+" na joysticku.
Pro změnu hlasitosti: Zvyšte hlasitost
stiskem "+" na joysticku. Snížíte hlasitost
stiskem "-" na joysticku.

Poznámka: Hlavní OSD menu nelze vyvolat pomocí joysticku.
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Připojení IR přijímače
Před zapojením displeje do síťového napájení, připojte dodaný IR přijímač do IR vstupu na displeji. Umístěte IR
přijímač do zorného pole vašeho dálkového ovladače. Jednoduše ovládejte svůj dálkový ovladač nasměrován
na IR přijímač a ten přenese řídicí signál na váš displej.
Poznámka: Během používání nevystavujte displej přímému slunečnímu záření nebo silným zdrojem světla.
Jinak nebude dálkový ovladač fungovat nebo může dojít k poruše, protože IR přijímač displeje používá infračervené paprsky.

Zapnutí / Vypnutí displeje
Po připojení displeje k elektrické síti přepněte hlavní vypínač do polohy "1". Displej se přepne do pohotovostního
režimu. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu na dálkovém ovladači nebo stiskněte střed joysticku na
levé zadní straně displeje a podržte ho na několik sekund, abyste jej zapnuli z pohotovostního režimu.
Stiskněte střed Joysticku a podržte ho stlačený po dobu několika sekund nebo stiskněte tlačítko pohotovostního
režimu na dálkovém ovladači pro přepnutí displeje do pohotovostního režimu. Displej vypnete přepnutím
vypínače do polohy "2".

2
3

3

(Pohled Zezadu)

98”/86”

75” / 65” / 55”
49” / 43”

(Pohled Zezadu)
1
2
3

Pohotovostní tlačítko
Joystick
Tlačítko Zapnutí/vypnutí(*)

(*) Umístění vypínače se může lišit v závislosti na modelu.

Stav LED

Stav disleji

LED kontrolka napájení svítí
Zelenou barvou

Zapnuto

LED kontrolka napájení svítí
Červenou barvou

Vypnutí (Pohotovostní režim)

Kontrolka napájení Červená &
Zelená (pomalu)

Spus^tení

Kontrolka napájení Červená &
Zelená (rychle)

Aktualizace softwaru
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Doprava
Po zapnutí poprvé se zobrazí obrazovka volby jazyka.
Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte ENTER.
Na další obrazovce nastavte vaši preferenci země a
stiskněte ENTER pro pokračování.
V tomto bodě budete požádáni o nastavení a potvrzení
PIN kódu. Pro některé možnosti země nemůže být PIN
nastaveny na 0000, v tomto případě je třeba, abyste
zadali jinou kombinaci 4 čísel. Budete muset zadat
tento PIN později při každé výzvě k zadání PIN kódu
při operacích v menu.
Dále se zobrazí nabídka pro nastavení uživatelského
jména a hesla.

Doprava je dokončena.
Pro zopakování tohoto postupu a obnovení
nastavení displeje na výchozí nastavení z výroby
vstupte do menu Nastavení> Značení, zvýrazněte
položku Přeprava a stiskněte klávesu ENTER.
Budete požádáni o zadání PIN kódu, který jste zadali
při Dopravě. Pokud je zadán správný PIN kód,
zobrazí se potvrzující zpráva s dotazem, zda si
přejete vymazat všechna nastavení a obnovit
nastavení displeje. Zvolte Ano a stiskněte tlačítko
ENTER pro potvrzení.
Poznámka: Nevypínejte Displej, dokud se inicializuje
Doprava. Pamatujte, že některé možnosti nemusí být k
dispozici v závislosti na výběru země.
Poznámka: Pokud jste zapomněli PIN kód, kontaktujte
servisní společnost.

Stisknutím zásady hesla zkontrolujte obsah a
proveďte jednotlivá nastavení.

Poznámka: Pokud jste zapomněli PIN kód, kontaktujte
servisní společnost.

Následně se zobrazí nabídka Nastavení značení.
Nastavení ID, OSD Orientace (*), Automatické
aktualizace softwaru může být konfigurovány
použitím této nabídky. Název modelu, Sériové
číslo a Verze softwaru jsou pouze informační.
Budou zobrazeny šedou a nejsou volitelné. Údaje
o modelu Displeje lze uložit do připojeného USB
zařízení pomocí možnosti Uložit informace o
modelu. Můžete také kopírovat databázové soubory z
připojeného USB zařízení na displej pomocí možnosti
Klonovat z USB. Pro více informací o možnostech
této nabídky viz Obsah nabídky nastavení značení.
Po dokončení nastavení zvýrazněte Další a pro
pokračování stiskněte tlačítko ENTER.

Poznámka: Počáteční hodnota kódů PIN je „0000“.

Poznámka:
Softwarová
verze
zdroje
a
cíle
klonování musí být stejná. Model (CQE1W, SQE1W)
zdroje a cíle klonování musí být stejný.Po klonování z
USB, se tento displej automaticky restartuje.

Dále se zobrazí provozní režim displeje. Režim
napájení je nastaven na „Eco“; Při zapnutí zapněte
napájení obvyklým způsobem. Režim napájení je
nastaven na „Reaktivní“; Rychle zapíná napájení při
zapnutí. (Poznámka) Pokud je tato funkce nastavena
na „Reaktivní“, zvyšuje se spotřeba energie v
pohotovostním režimu.
Následně se zobrazí obrazovka Volba Automatického
spuštění. K dispozici budou možnosti CMS, Open
Browser a Zakázané. Zvýrazněte požadovanou
možnost a pokračujte stisknutím klávesy ENTER.
Na další obrazovce se zobrazí menu Nastavení Sítě
/ Internetu. Pro nakonfigurování kabelového nebo
bezdrátového připojení viz část Připojení. Pokud
chcete, aby váš Displej v pohotovostním režimu
spotřeboval nižší spotřebu, můžete funkci Síťový
pohotovostní režim vypnout tak, že jej nastavíte
jako Vypnuto. Po dokončení nastavení zvýrazněte
položku Další a pokračujte stiskem tlačítka ENTER.

Vlastnosti bezdrátového LAN vysílače
Rozsah frekvence

Maximální
výkon výstupu

2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

Omezení v závislosti na zemi
Tento přístroj je určen pro domácí a kancelářské
použití ve všech zemích EU (a dalších zemích používajících příslušné směrnice EU) bez jakéhokoliv
omezení s výjimkou zemí uvedených níže.
Krajina

Omezení

Bulharsko

Je požadované všeobecné povolení pro
venkovní použití a veřejné služby

Itálie

Pokud se používá mimo vlastních prostor,
vyžaduje se všeobecné povolení

Řecko

Použití uvnitř jen pro pásmo od 5470 MHz
do 5725 MHz

Lucembursko

Požaduje se všeobecné povolení pro
dodávku sítě a služeb (ne pro spektrum)

Norsko

Rádiový přenos je zakázán pro zeměpisné oblasti v okruhu 20 km od centra
Ny-Alesund

Ruská fedePouze pro vnitřní použití
race
Izrael

Pásmo 5 GHz pouze pro rozsah 5180
MHz -5320 MHz

Požadavky pro kterékoliv země mohou být kdykoliv
změněny. Doporučuje se, aby uživatel u místních
úřadech zkontroloval aktuální stav vnitrostátních
právních předpisů pro 5 GHz bezdrátové sítě LAN.
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Upevnění Infračerveného snímače
Krajina			

Portrét

SQE1W

Pouze pro 86SQE1W

/86SQE1WA
/98CQE1W

43/49/55/65/75 palec
1. Upevněte senzor k držáku.
2. Utáhněte dva šrouby, které jsou součástí vaku
na příslušenství.

(Zpětný pohled)

3. Připojte kabel senzoru k IR IN
(Čelní pohled)

Sensor
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Držák

86 palec
Upevnění senzoru a držáku
1. Vyšroubujte pět šroubů.

(Zpětný pohled)

2. Utáhněte dva šrouby k desce.

3. Upevněte snímač k držáku.
4. Utáhněte dva šrouby do držáku.
5. Připojte kabel senzoru k IR IN.

Talíř
(Čelní pohled)
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98 palec
Upevnění senzoru a držáku
1. Vyšroubujte šroub a nepoužívejte jej.

(Zpětný pohled)

2. Utáhněte šroub, který je součástí vaku na
příslušenství.

3. Upevněte snímač k držáku.
4. Utáhněte dva šrouby, které jsou součástí vaku
na příslušenství, do držáku.
5. Připojte kabel senzoru k IR IN.

(Čelní pohled)
Talíř

Oprava Wi-Fi adaptéru
98/86-palcový model
1.

Odlepte uvolňovací papír z pásky na suchý zip.

2.

Upevněte Wi-Fi klíč na zadní kryt.

3.

Připojte prodloužený kabel k Wi-Fi adaptéru nebo k terminálu USB.

Připojte k libovolnému konektoru USB
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Připojení funkce SLOT
(Pro SQE1W)
1.

Vyjměte dva šrouby a kryt slotu hlavní jednotky.

2.

Vložte funkční desku do slotu hlavní jednotky.

3.

Utáhněte dva šrouby

Funkční deska úzké šířky

Funkční deska široké šířky

Poznámka: Před připojením nebo vyjmutím funkční desky nezapomeňte vypnout napájení displeje a
vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.
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Upozornění při pohybu
Displej disponuje rukojetí na přenášení. Držte jejich při přenášení.
98/86-palcový
model
Rukojeť

75-palcový
model
Rukojeť

Poznámka:
•

Nepřenášejte uchopením za jiné části jako rukojeti.
(98-palcový model 86-palcový model, 75-palcový model)

•

Pro přepravu této jednotky je potřebný následující počet osob.
98-palcový model, 86-palcový model: 4 nebo více
75-palcový model, 65-palcový model, 55-palcový model, 49-palcový model, 43-palcový model: 2 nebo více
V případě nedodržení, jednotka může spadnout a způsobit zranění.

•

Při přenášení udržujte panel z tekutých krystalů ve svislé poloze.
Při přenášení jednotky s povrchem panelu z tekutých krystalů směrem nahoru nebo dolů může dojít k deformaci
panelu, případně k vnitřnímu poškození.

•

Nedržte horní, dolní, pravý a levý rám nebo rohy jednotky.
Nedržte přední povrch panelu z tekutých krystalů.
Stejně nenarážejte na tyto části. V opačném případě může dojít k poškození panelu z tekutých krystalů.
Panel může také prasknout a způsobit zranění.
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UPOZORNĚNÍ PRO AC KABEL
86-43 palcový
model
Zadní strana jednotky

86-palcový model

75-palcový model

Upevnění síťového kabelu

65/55/49/43-palcový model
Síťový kabel
(dodává se)

Připojte konektor k zobrazovací jednotce.

Poznámka:
•

Při odpojování síťového kabelu bezpodmínečně nejprve vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

•

Dodaný síťový kabel je určen výhradně pro toto zařízení. Nepoužívejte pro jiné účely.
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98-palcový model

1.

Ujistěte se, že je držák napájecího kabelu zvednutý, aby bylo možné napájecí kabel zasunout. (Obr. 1)

2.

Poté konektor zasuňte úplně správným směrem. (Obr. 2)

3.

Sklopte držák napájecího kabelu. (Obr. 3)

4.

Držák napájecího kabelu zatlačte dolů, dokud se konec držáku napájecího kabelu nezacvakne na napájecí kabel, aby se napájecí kabel zajistil. (Obr. 4)

Poznámka: Při stisknutí a zacvaknutí držáku napájecího kabelu na napájecí kabel držte napájecí kabel z
opačné strany, aby na terminál <AC IN> nepůsobila nadměrná síla. (Obr. 5)
Fig.1

Fig.2

Fig.4

Fig.3

Fig.5

Jak odpojit napájecí kabel
1.

Zvedněte držák napájecího kabelu, který upevňuje napájecí kabel, nahoru. (Obr. 1)

2.

Přidržujte držák napájecího kabelu a vytáhněte napájecí kabel z konektoru <AC IN> na displeji. (Obr. 2)
Fig.1
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Fig.2

Dálkový ovladač

17. VSTUP: Potvrdí výběr uživatele
18. RECALL: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
19. Stop (Zastavit): Zastaví přehrávány média
20. Rychle dopředu: Přesune obraz dozadu v médiích,
jako jsou filmy

1
2
3
4
5
6
7

/

USB V.

PICTURE

Q.
MENU

RECALL

ENTER

17

EXIT

RETURN

8
VOL

INPUT

W.D splay

ASPECT

21. USB PROHLÍŽEČ: Otevírá obrazovku mediálního
prohlížeče
22. OBRÁZEK: Koluje mezi režimy obrazu

Vložení baterií do
dálkového ovladače

16
15

MENU

9

22
21
20
19
18

14

Pro otevření bateriového prostoru sejměte zadní kryt. Vložte
dvě baterie velikosti AA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení
souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a
nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní
typ. Nasaďte kryt zpět.

10
11

12

13

DISPLAY

1.

Standby (Pohotovostní režim): Zapne/Vypne displej

2.

Play (Přehrát): Spouští přehrávání zvoleného média

3.

Rychlé přetáčení: Přesune obraz dozadu v médiích,
jako jsou filmy

4.

Pauza: Pozastavuje přehrávání média

5.

RYCHLÉ MENU: Zobrazuje nabídky obrazu, zvuku a
nastavení systému

6.

Směrová tlačítka: Používá se k ovládání obrazovek
nabídky, obsahu atd.

7.

OPUSTIT: Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrátí
se na předchozí obrazovku

8.

Barevná tlačítka: Pro funkce barevných tlačítek
postupujte podle pokynů na obrazovce

9.

VOL +/- (Hlasitost +/-): Zvýší nebo sníží hlasitost

10. Mute (Ztlumit): Zcela vypne zvuk displeje
11. Číselná tlačítka: Zadá číslo nebo písmeno v textovém
poli na obrazovce.
12. B E Z D R Á TO V Ý D I S P L E J : O t e v ř e o b r a z o v k u
bezdrátového připojení displeje
13. POMĚR STRAN: Mění poměr stran obrazovky
14. VSTUP: Přepne vstup zobrazení na obrazovce
15. MENU: Zobrazí hlavní nabídku
16. ZPĚT: Návrat na předchozí obrazovku
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Technický popis

55-palcový model

:

TH-55SQE1W 197W
(1,9-0,9A)
TH-55CQE1W 135W
(1.3-0.7A)

49-palcový model

:

TH-49SQE1W 186W
(1,8-0,9A)
TH-49CQE1W 115W
(1,1-0,6A)

:

TH-43SQE1W 172W
(1.7-0.8A)
TH-43CQE1W 111W
(1.1-0.6A)

Model č.

98-palcový model

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

86-palcový model

:

TH-86SQE1W /WA
TH-86CQE1W

75-palcový model

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

65-palcový model

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

55-palcový model

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

49-palcový model

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

43-palcový model

Pro všechny modely
Vypnutí prostřednictvím hlavního vypínače 0 W
V pohotovostním stavu

8,294,400
(3840 (horizontálně) x 2160 (vertikálně))

Rozměry (Š x V x H)
98-palcový model

98-palcový model

:

TH-98SQE1W
(6,9-3,4A)
TH-98CQE1W
(6,4-3,2A)

86-palcový model

:

TH-86SQE1W/WA 364W
(3.6-1.8A)
TH-86CQE1W 364W
(3.6-1.8A)

:

TH-75SQE1W 334W
(3.3-1.7A)
TH-75CQE1W 307W
(3.0-1.5A)

:

TH-65SQE1W 281W
(2.8-1.4A)
TH-65CQE1W 224W
(2.3-1.1A)

65-palcový model

0,5 W

Počet pixelů

Spotřeba energie

75-palcový model

43-palcový model

703W
650W

98SQE1W:2216x1271x99 (vrchol matice VESA
NUT:91)
(včetně snímače dálkového ovladače: 1288mm)
87,25" x 50,02"x 3,87"(vrchol matice VESA
NUT:3,55")
(včetně snímače dálkového ovladače: 50,67")
98CQE1W:2216x1271x91
(včetně snímače dálkového ovladače: 1288mm)
87.25" x 50.02"x 3.55"
(včetně snímače dálkového ovladače: 50,67")
86-palcový model

86SQE1W/WA:1929x1100x81 (vrchol matice VESA
NUT:55)
(včetně snímače dálkového ovladače: 1116mm)
75,91" x 43,28"x 3,16"(vrchol matice VESA
NUT:2,15")
(včetně snímače dálkového ovladače: 43,94")
86CQE1W:1929x1100x80 (vrchol matice VESA
NUT:55)
(včetně snímače dálkového ovladače: 1116mm)
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75.91" x 43.28"x 3.13" (vrchol matice VESA
NUT:2.15")
(včetně snímače dálkového ovladače: 43,94")
75-palcový model

1684 x 968 x 100 (vrchol matice VESA NUT:73)
(včetně snímače dálkového ovladače: 984mm)
66,28" x 38,09"x 3,92"(vrchol matice VESA
NUT:2,89")
(včetně snímače dálkového ovladače: 38.74")
65-palcový model

65SQE1W: 1460x842x96/ 57.46" x 33.12"x 3.77"
(včetně snímače dálkového ovladače:
859mm/33.82”)
65CQE1W: 1460x842x80/57.46" x 33.12"x3.15"
(včetně snímače dálkového ovladače:
859mm/33.82”)
55-palcový model

55SQE1W: 1239x712x104/ 48.75" x 28.02"x 4.09"
(včetně snímače dálkového ovladače:
730mm/28.74”)
55CQE1W: 1239x712x87/ 48,75" x 28,02"x 3,43"
(včetně snímače dálkového ovladače:
730mm/28.74”)
49-palcový model

49SQE1W: 1102x635x105/ 43.37" x 24.98"x 4.11"
(včetně snímače dálkového ovladače:
652mm/25.67”)
49CQE1W: 1102x635x85/ 43,37" x 24,98"x 3,35"
(včetně snímače dálkového ovladače:
652mm/25.67”)
43-palcový model

43SQE1W: 966x558x106/ 38.01" x 21.94"x 4.17"
(včetně snímače dálkového ovladače:
576mm/22.68")
43CQE1W: 966x558x86 /38,01" x 21,94"x 3,39"
(včetně snímače dálkového ovladače:
576mm/22.68")

Hromadná
98-palcový model

98SQE1W: 99,8kg / 220,1 liber netto

86CQE1W: 61,7 kg / 136,1 liber netto
75-palcový model

75SQE1W: 37,4 kg / 82,5 liber netto
75CQE1W: 36.8 kg / 81.2 liber netto
65-palcový model

65SQE1W: 25.8 kg / 56.9 liber netto
65CQE1W: 25.2 kg / 55.6 liber netto
55-palcový model

55SQE1W: 17.2 kg / 38.0 liber netto
55CQE1W: 16.2 kg / 35.8 liber netto
49-palcový model

49SQE1W: 13.0 kg / 28.7 liber netto
49CQE1W: 12.6 kg / 27.8 liber netto
43-palcový model

43SQE1W: 10.3 kg / 22.7 liber netto
43CQE1W: 9.9 kg / 21.9 liber netto

Zdroj energie
110 - 240 V ~ (110 ‒ 240 V střídavý proud), 50/60
Hz

Provozní podmínky
Teplota
0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1, 3
Teplota prostředí použití tohoto přístroje
Při používání jednotky v nadmořské výšce 1
•
400 m (4 593 ft): 0 ° C až 40 ° C (32 ° F až
104 ° F)
•
Při používání přístroje ve vysokých
nadmořských výškách (1400 m (4593 ft) a
vyšších a pod 2800m (9186 ft) nad mořem): 0
° C až 35 ° C (32 ° F až 95 ° F)
Neinstalujte jednotku v nadmořské výšce nad
2800m (9186 ft).
Vlhkost
20% ~ 80% (Žádná kondenzace)

Provozní doba
24 hodin/den (SQE1W/WA, 98CQE1W)
16 hodin/den (86/75/65/55/49/43CQE1W)

98CQE1W: 99,4kg / 219,2 liber netto
86-palcový model

86SQE1W/WA: 62,9 kg / 138,7 liber netto
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Zvuk
98-palcový
model

T/100BASE-TX
...................................................................................
86-palcový
model

Infračervený vstup

75-palcový
model

Stereo mini jack (M3)
...................................................................................

24W [12W + 12W)] (10% THD)
65-palcový
model

55-palcový
model

49-palcový
model

43-palcový
model

16W [8W + 8W)](10% THD)

SPDIF Port optického výstupu
...................................................................................
DisplayPort 1.2a IN (pouze pro SQE1W)
DisplayPort Terminal x 1

Připojovací terminály
HDMI 2.0 1,2,3,4 vstup
Konektor typu A x4 (Podporuje 4K)
Kompatibilní s HDCP 2.2
Zvukový signál: Lineární PCM (vzorkovací
frekvence
48KHz, 44.1KHz, 32KHz)
...................................................................................
PC VSTUP
Mini D-Sub 15 pin (Kompatibilní s DDC2B) x 1

Kompatibilní s HDCP 1.3
Zvukový signál: Lineární PCM (vzorkovací
frekvence;
48KHz,44.1KHz,32KHz)
DisplayPort 1.2a OUT (pouze pro SQE1W)
DisplayPort Terminal x 1
Kompatibilní s HDCP 1.3
...................................................................................
Napájecí napětí pro SLOT (pouze pro SQE1W)
12V x max 3.5A
...................................................................................

RGB: 0.7Vp-p(75Ω)
HD/VD: TTL (Vysoká impedance)
...................................................................................

Port RJ12 (Service1)

USB
USB konektor TYP A x 3, DC 5V/max 0,5A
USB konektor TYP EC x 1, DC
5 V/max. 1,5 A.
...................................................................................
Audio VSTUP
Pin Jack x 2(L/R)
0,5Vrms
...................................................................................

Poznámka:

AUDIO OUT (Digitální výstup audia)
Stereo mini jack (M3) X1, 0,5 Vrms
Výstup; Proměnný (-∞〜0dB)

(1kHz vstup 0dB, zatížení 10KΩ
...................................................................................
Seriální vstup
Vnější ovládací terminál
D-sub 9pin x 1
RS232C kompatibilní
...................................................................................
LAN
RJ45 x 1
Pro síťové připojení, kompatibilní s PJLink
Komunikační metoda; RJ45, 10BASE
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Pouze pro servisní účely

Port RJ12 (Service2) Pouze pro servisní účely
...................................................................................

•

Design a technický popis se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Hmotnost a rozměry
jsou zobrazeny přibližně.

Montáž displeje
Rozměry držáku na zeď VESA

W
H

Rozměry velikosti děr (mm)
Palce:

Š

V

Rozměr
šroubů
max. (mm)

Závit (Y)

98"

800

400

12

M8

86"

600

400

12

M8

75"

600

400

10

M8

65"

400

400

10

M6

55"

400

200

13

M6

49"

200

200

12

M6

43"

200

200

9

M6

Při připevňování na stěnu a na stojan postupujte opatrně
Pro 55SQE1,49SQE1,43SQE1
V blízkosti otvorů VESA na zadním krytu je vypouklý tvar. Při připevňování na stěnu nebo na stojan mezi ně vložte rozpěry.
Vypouklý tvar

Distanční vložka

Poznámka: Podrobné rozměry naleznete v CAD výkresech na webových stránkách společnosti Panasonic.

Čeština - 23 -

Instalace na členitou stěnu
Provoz tohoto zařízení je zaručena až do teploty okolí 40 °C (104 °F). Při instalaci jednotky do pouzdra nebo
šasi nezapomeňte zabezpečit dostatečné větrání pomocí chladicího ventilátoru nebo ventilačního otvoru, aby
bylo možné udržovat okolní teplotu (uvnitř pouzdra nebo šasi) včetně teploty přední plochy panelu z tekutých
krystalů při 40 °C (104 °F) nebo méně.
Pokud můžete regulovat pouze okolní teplotu mimo skříňky nebo šasi, dodržujte následující podmínky

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

A
B
C
D
E

Minimálně 50 mm
Minimálně 70 mm
Minimálně 50 mm
Minimálně 50 mm
Rozsah okolní teploty: 0-35ºC
Při instalaci produktu na členitou stěnu ponechejte mezi výrobkem a stěnou alespoň prostor
uvedený výše na větrání a zajistěte, aby se okolní teplota udržovala mezi 0ºC-35ºC.
Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo poruchy v případě, že se naše výrobky
nepoužívají v souladu s těmito doporučeními a/nebo pokyny k používání.
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Upozornění týkající se nastavení portrétu
Pokud instalujete displej svisle, nainstalujte jej podle obrázku níže.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: Terminál směřující nahoru
Pouze pro 86SQE1W: Terminál směřující dolů
(Poznámka) Při nesprávné instalaci může dojít k poškození nebo poruše.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

Pouze pro 86SQE1W

Terminály

Terminály

Poznámka:
Při instalaci podstavce nebo závěsného držáku si pozorně přečtěte přiložený návod k obsluze a správně
namontujte. Vždy také používejte příslušenství k prevenci proti převrácení.
Nejsme zodpovědní za žádné škody na produktu atd. způsobené poruchami v prostředí instalace podstavce
nebo závěsného držáku, a to ani během záruční doby.
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Softwarové licence
Tento výrobek obsahuje následující software:
(1) software vyvinutý nezávisle společností Panasonic Connect Co., Ltd. nebo pro ni,
(2) software vlastněný třetí stranou a licencovaný společnosti Panasonic Connect Co., Ltd.,
(3) software s licencí na základě GNU General Public License, verze 2.0 (GPL V2.0),
(4) software s licencí na základě GNU Lesser General Public License, verze 2.1 (LGPL V2.1) a/nebo
(5) software otevřeného zdroje jiný než software licencovaný podle GPL V2.0 a/nebo LGPL V2.1.
Software kategorizovaný jako (3) - (5) je distribuován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ ŽÁDNÉ ZÁRUKY,
a to ani bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti
naleznete v licenčních podmínkách zobrazených výběrem položky [Softwarové licence] podle pokynů v
nabídce [Nastavení] tohoto produktu.
Nejméně tři (3) roky od doručení tohoto výrobku, poskytne Panasonic Connect Co., Ltd. kterékoliv třetí osobě
která nás kontaktuje na níže uvedených kontaktních informacích, za poplatek nepřevyšující náklady fyzické
distribuce zdrojového kódu, úplnou strojově čitelnou kopii příslušného zdrojového kódu, na který se vztahuje
GPL V2.0, LGPL V2.1 nebo jiné licence, jakož i příslušnou zmínku o autorském právu.
Kontaktní informace:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Poznámka o AVC/VC-1/MPEG-4 AVC/VC-1/MPEG-4
Tento produkt je licencován na základě licence AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio
License a MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pro osobní použití spotřebitelem nebo pro jiné účely,
za které nedostává odměnu (i) v souladu s kódováním videa, se standardem AVC, standardem VC-1 a
vizuálním standardem MPEG-4 ( "Video AVC / VC-1 / MPEG-4") a / nebo (ii) dekódováním videa AVC /
VC-1 / MPEG-4, které bylo kódováno spotřebitelem zapojeným do osobní činnosti a / nebo byl získán od
poskytovatele videa s licencí na poskytování videa AVC / VC-1 / MPEG-4. Žádná licence není poskytnuta
a nemůže být poskytnuta pro jiné použití. Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, LLC.
Navštivte stránku http://www.mpegla.com.

Čeština - 26 -

Oznámení o povolení
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo
zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších
zemích.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby“ Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou
Dolby Laboratories.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo
distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované
dceřiné společnosti Microsoft zakázáno.
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Likvidace použitých zařízení a baterií
Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.
Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá
elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu
s národní legislativou na příslušných sběrných místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním
dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem)
Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s
požadavky směrnice pro chemické látky.

Informace o zneškodňování v jiných zemích mimo Evropskou unii
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a požádejte o správný způsob likvidace.

Záznamy zákazníka:
Číslo modelu a sériové číslo tohoto produktu se nacházejí na jeho zadním panelu. Toto sériové číslo si poznamenejte
na níže uvedeném místě a tuto knihu spolu s účtenkou za nákup si ponechte jako trvalý záznam o vašem nákupu, aby
vám pomohl při identifikaci v případě krádeže nebo ztráty, a pro účely záručního servisu.
Číslo modelu

Sériové číslo

Oprávněný zástupce v EU:
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburk, Německo

Panasonic Connect Co., Ltd.
4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japonsko
Webová stránka: https://panasonic.net/cns/prodisplays/
© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022
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