ဈ၊ၒ၀ဳ၎၈ဳ၁ဳ၈၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ
Հիմնական ուղեցույ (Bas�c Gu�de)
8+'/&'္၁ၒဳ၈ ဇွး၈့၏ွၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒ
Հայերեն

မ၊ံ့ှွ၂ဳ၆ဳၒ်

TH-98SQE1W - TH-98CQE1W
TH-86SQE1W/WA - TH-86CQE1W
TH-75SQE1W - TH-75CQE1W
TH-65SQE1W - TH-65CQE1W
TH-55SQE1W - TH-55CQE1W
TH-49SQE1W - TH-49CQE1W
TH-43SQE1W - TH-43CQE1W

ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ
ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ
ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ
ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ
ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ
ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ
ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ

Բովանդակություն
ဆ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈်ၐ့ၒဳဴ့ၒ၊၄၁ဳၒၙ၊ၒၓ၊ၔၓ၊ၔ၆၈့ၒ
ရဳဿဳးဵ၊ၔ၉ဳ၁ဳ၈၆ွ၍၊ၓ၈့ၒၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ြဳ၆ဳ၈ဳ၁
ဆ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈်ၐ့ၒဳဴ့ၒ၊၄၁ဳၒၙ၊ၒ၀ဳ၈၊ၔၓ၊ၔ၆
မဆဥဤနဝဦရညဥတဆဟဆပဝဣဝဧဎယဆရဝဧဗညဦဝဧယဦရညဥ
ဆ၈ှဳၒှ၊၁ဳှၓဳ၈ၓ့ၒွ၆ဳ၏ွ၈
ပ့၎ဳၓ၊ၔ၆ 
ဆ၌ၒဳ၈ၖွၐၒဳဳ၎၁ဳ၆ဳ၁၈၉၊ၔ၆်
ရ့ၒဳ၎ၐ၊၄၆ဳ၏့ၒ
ဍ၈ံ၂ဳ၈၊ၔၒၑ့၏ၖ
ဌ၁ၒဳ၈ွၐၒဳၑ့၄ဳံၒၐဳ၀၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈၁၊၅ဳ၁၈့ၒ
တ၈ၘၒဳ၁ဳၒ၆ွၒ ,5 ်၈ံ၊ၔ၈ွ။ွ၈၆ွဳၓ၊ၔ၆
မွဳၓ၈့ှဆ၈၍ဳၑ့ှ္၁ၒဳ၈်
ဆ၎ဳၖ၊ၔ၆
ဆ၆ၒဳၓ၈့ှတနၑၐွ။်

နဳၒံဳၓ့ၖၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၊ၔၓဳ၎ဳ၍
ဆ၇၏ဳ၌ၒဳ၈ၖွၐ့ၒဳဴ့ၒ၇ဳှှၒဳၓ၊ၔၓွ။ၑ့၄့၁၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ၏ၑဳ၈ဳှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၒဿ၈ံၒ၊ၔ၆့၈ၖ၁ဳၒံဳှ©ဈ၊ၒ၀ဳ၎၈ဳ၁ဳ၈၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ
ါ၊ၔ၈၁ၓွ၊၈ဳှ၃့၎၈ဳၒ၁ª
©ဈ၊ၒ၀ဳ၎၈ဳ၁ဳ၈၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒါ၊ၔ၈၁ၓွ၊၈ဳှ၃့၎၈ဳၒ၁ª်
ներբեռնելու համար այցելեք Panason�c-ի կայք
(https://panasonic.net/cns/prodisplays/):
ØÇ³ÛÝ «ú·ï³·áñÍáÕÇ Ó»éÝ³ñÏ - ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕ»óáõÛó» (³Ûë
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ) »Ý
ïñ³Ù³¹ñí³Í ¿ Ó»ñ É»½íáí:Ø³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¹³ó»ù
«ú·ï³·áñÍáÕÇ Ó»éÝ³ñÏ - Ó»éÝ³ñÏ ýáõÝÏóÇáÝ³É »³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí:
ရဳဿၖဳ၈ဖ့ၒ၂ဳၐဳၖဳ၀၊ၔ၈ဵ၊ၒ၀ဳၒ၁့ှ်၁ဳၒံဳၓ့ၖဳ၇၏
၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ်ၙ၌ဳ၂့ၖံၒဳ၈ၖ၂့ၑဳဵဳၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒ
ဆ၇၏ဈ၊ၒ၀ဳ၎၈ဳ၁ဳ၈၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒွ၈၁ဳၒဳးဳၒံ၊ၔ၆၈့ၒ်ၙ္၁ၒဳ၈၈့ၒ်
၌ဳၑ၁့ၒ၈့ၒ့၈၌ဳၑ၁့ၒဳးဳၒံ၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒၙ၁ဳၒ၊၄့၈ၑဳၒဴ့ၒၐ့ှ
ွၒဳ၁ဳ၈ွၓ
ဆ၇၏ဈ၊ၒ၀ဳ၎၈ဳ၁ဳ၈၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒွ၈၁ဳၒဳဵၒဳ၁ဳ၈
၈၁ဳၒဳးဳၒံ၊ၔ၆၈့ၒ်၏ၑ့၄၀ၐ၊ၔ၆့၈၂ွ၆၈ဳ၁ဳ၈၊ၔ၆ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ
၆၊ံ့ှွ၂ွ၆ဳ၈ၐၒဳ

:�-F� ဳံဳ၌ၑ့ၒွဳ၆ၒဳၓ၊ၔ၆
ါ၊၈၁ၓွ၊၈ဳှဢထဝဤတ၆ွဳၓ၊ၔ၆်
ဋဵ၊ၔ၉၊ၔျ၇၊ၔ၈ၑ့၄ဳ၉ဳၒြ၆ဳ၈ြဳ၆ဳ၈ဳ၁
ဋဈဝဧလဝဧဎယဝဧရဨပ ၕ၊ၕ၊ဿဳ၁ဳ၈၂၊၏ဳ၈ၖ ထဆဥရ
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှွ၏
ပ့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁
ဇ၈၊ၔျဳဵၒ့ၒ
ဌ၁ၒဳ၈ွ၂ဳၐဳၖဳ၁ၓ၊ၔ၆
9(6$၌ဳၑွဳ၆ၒဳၓ၆ဳ၈။ဳၕ၊ၔ၆၈့ၒ်
ရဳဿဳးဵ၊ၔ၉ဳ၁ဳ၈၆ွ၍၊ၓ၈့ၒ၌ဳၑွဳ၆ၒဳ၁၆ဳ၈ၙ၂့၈ဳ၁ဳှွ
ၑ့၄ဳံၒ၆ဳ၈ြဳ၆ဳ၈ဳ၁
ဤ့၄ဳံ၊ၔ၆်ၕ၊ၒၐဳ၀ၖ၊ၐ၌ဳၑွၐၒဳ
ဋဵ၊ၔ၉ဳၓ၊ၔ၆၈့ၒံွၒၖွ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၆ဳ၈ၐ့ၒဳဴ့ၒ၇ဳှ
ဓၒဳဵၒဳ၁ဳး၆ွှွၓ့၈းွဳ
ဓဳ၈၊ၔၓ၊ၔ၆ှွၓ့၈းဳၐ၊ၒ၆ဳ၈၆ဳ၏ွ၈
၏၌ဳ၏ဳၒ၁၆ဳ၈၁့၈ၑၒ၊၈
ဳၒၑဳံၒဳ၈ၖွ၂ဳ၏ၑဳၑ၆ဳ၈၆ဳ၏ွ၈ၑ့၄့၁၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ

Համակարգչի ցուցադրմամ
փաստացի բանաձևը՝
îS

TP0819TS0 -PB

DPQP1376ZC/X1

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ဌှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈၎ွ၏၁်
၈ၐဳး့ၓ၈့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒ။၂့၎ဳၓ၈့ှ
၁ဳၕဳၒွ။်၁ဳ၆၂့ၑၙွ၌ဳ၈့ှ်ၚ
ရ့ၒ၏၊ၔ၆။၁ဳ၈၆ဳ၏့ၒ၊ၒ၊၈ၓ
ၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈၏၌ဳ၏ဳၒ၁၊ၔ၆်၁ဳၒ၊၄
္ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓ၈့ှၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊၄်ၚ
ဤ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈၏၌ဳ၏ဳၒ၁၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒ
ံွ၆့ၖ၊ၒဳ၁ဳၐ၊ၒၐဳ၀ဳ၈၃၈ဳ၁ဳး၆ွၚ
Օգտագործելուց առաջ ուշադրությամբ
կարդացեք սույն հրահանգներն
ամբողջությամբ և պահպանեք՝ հետագա
օգտագործման համար
ည၎ဳ၈၁၇ဳ၈ ၆့၍ ဳ၎၈ၐဳ၀ ၁ဳ၇၀ဳ၁ွ
၈၉ဳ၈်၏ှဳၖ၊ၐဵှဿွ၁၊ၐၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊၄ွ၈
ၑ့၄့၁ဳၓ၈၊ၔ၆္၊ၒဳ၌ၒဳ၈ၖွ၈့ၒ၏၊ၔ၆
ဵၑ၈ၐ၊၄ ၆ဳ၏့ၒ် ၆ဳၒံ၁ဳ၈ၓ ၂ဳ၆ဳၒ
္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ့၈၈့ၒ၁ဳ၇ဳၓ၈၊ၔ၆ၚ
ည ၎ ဳ ၈ ၁ ၇ ဳ ၈  ၆ ့ ၍  ဳ ၎ ၈ ၐ ဳ ၀
ဴ ဳ ၓ ဳ ၁ ဳ ၈ ။ ဳ ၁ ဳ ၈  ၈ ၉ ဳ ၈ ၈
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊၄ွ၈ ၑ့၄့၁ဳၓ၈၊ၔ၆ ္ ၊ၒ
၏ဳၒၖွ၈ ၁ွၓ ၕဳ၏ၑဳျ၄ျ့ၒ် ၌ဳၒ၊ၔ၈ဳ၁၊ၔ၆ ့၈
၉ဳ၂ဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈်ၙၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈၏၌ဳ၏ဳၒ၁၆ဳ၈်
ၐ့ၒဳဴ့ၒ၊၄၁ဳၒၙ၊ၒ၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒၚ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՍԼՈՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼမွ၆ွဳၓၒ့ၖဢထဝဤဍ့ၒဴ္၁ၒဳ၈်
၆ွဳၓၐဳ၀္ၚဢထဝဤဍ၆ွဳၓၒ့ၖ၂့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈
ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁ွ၁ဳ၆္၁ၒဳ၈ွၐၒဳဵၑ၈ၐ၊၄၁၊၅ဳ၁၈့ၒွ
ၗဵ၈၊ၔျ၇ဳ၆ဴ․ ၆ွ၆ွဳၓၒ့ၖဳ၇၈ွၒၐၒဳၑ့၄ဳံၒၐဳ၀
၁၊၅ဳ၁၈့ၒွၗဵ၈၊ၔျ၇ဳ၆ဴၚ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Այս սարքը նախատեսված
չէ այն անձանց (ներառյալ երեխաները)
կողմից օգտագործվելու համար, ովքեր
չունեն ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր
ունակություններ կամ չունեն փորձ և/կամ
գիտելիքներ, քանի դեռ նրանք չեն ստացել
հսկողություն կամ ցուցումներ անձի կողմից,
ով պատասխանատու է նրանց ապահովության
համար։

Անվտանգությանը
վերաբերող կարևոր

ցուցումներ
 ဢ၊ၔ၇၈ဳ၌ၒဳ၈ၖ်၈ဳဿဳၑ့၏ၐဳ၀္၆ွဳ၇၈၉ွ၈၊ၔျ၇ဳ၈
၈့ၒ၏၊ၔ၆ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը սարքն
օգտագործելու համար
 ညၒဴ၏ဳၒၖ၈ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ့ှ၊ၔ္၀၊ၐွ၆ဳ၁ဳၒံဳ၁ွၓ
၆ွၓ ၘ၊ၔၑ ၓဳ၀ၒဴဳၒ၃ၒ၊ၔျ၇ဳ၈ၐၒဳူ
 &ွၓ၆ွ၈။ၙ &  )ွၓ၆ွ၈။ၙ )
 ညၒဴ ၏ဳၒၖ၈ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ့ှ၊ၔ ္ ၆့၀
ဴဳၒ၃ၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒွ ၐၒဳ ၀၊ၐွ ၆ဳ၁ဳၒံဳ၁ွၓ
၆ ၘ၊ၔၑ ဴဳၒ၃ၒၙ၆ ၘ၊ၔၑ
ၓဳ၀ၒ ူ &ွၓ၆ွ၈။ၙ &  )ွၓ၆ွ၈။ၙ )
Չտեղադրել սարքը ծովի մակարդակից 2800 մ
(9186 ֆուտ) և ավելի բարձր տեղանքներում։
 ဆ၇၏ ၌ဳ၂ဳ၈၍ွ၈ ။၂့ၑၙ့ှ် ၁ဳၒ၊၄ ္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ
၈့ၒၖွ၈ ၆ဳ၏့ၒွ ၀ဳ၎ဳ၇၊ၔျ၇ဳ၈ ြဳ၆၁့ၑွ
၁ၒ၅ဳၑ၆ဳ၈ၙဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၊ၔ၆ူဳ၈၏ဳၒၖ၊ၔျ၇ဳ၈ၚ
 ဟဳ၂၌ဳ၈့ၖ ဳ၇၏ ၃့၎၈ဳၒ၁် ၂့ၑဳဵဳ
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒၚ
 မဳၖၒ့ှ၊ၔၓ ဳ၎ဳ၍ ဳ၈၍ဳၑ့ၖ ၏ဳၒၖ် ၂၊၏ဳ၈ၖွၓၚ
သ၆ဳၖၒ့ှ ၏ဳၒၖ် ့ၒဴ ဳ၇၈ ၆ွဳၓၐဳ၀ ္ၚ
သၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၂့၄၊ၔ၁၁ဳ၆ဳ့ၒ၊း၊ှဳ၇ွ၈၆ဳၖၒ၊၄
၆ွ၍၊ၓ၈့ၒၚ မဳၖၒ့ှ၊ၔ ၂ဳ၆ဳၒ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖ
ဿ၊၈ဳၐ ဵ၊ၒ၀ၐဳ၀ၖွ ၁ၑ၊ၒၚ ညျ့ ံဳ ။ွ ၗဵ၈၊ၔ၆
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖ၂့၄၊ၔ၁ဴ၇၊ၔၒ့၄ဳ၇ွ၈္၁ၒဳ၈ွ /&'
၂ဳ၆ဳၒ ၈ဳဿဳၑ့၏ၐဳ၀ ၆ဳၖၒ၊၄ ၆ွ၍၊ၓ၈့ၒၚ
မဳၖၒ၊၄ ၆ွ၍၊ၓ၈ ဳ၈၆ွ၍ဳ၌့၏ ဳ၌ၒဳ၈ၖွ ၐၒဳ
။ၖ၏့ှၚ
 န၊ၑၒ၊ၔ၆ွၓ ဿ၊ၔ၏ဳၕ့ှ၊ၔ ၂ဳ၆ဳၒ ။ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ
ဿ၊ၒ၂၊ၔၒံ။ၑၒၐ၊၄၆ဳ၏့ၒၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖ် ။ၑ့၄ဳံၒ့ှ ှၐဳၓဳၒဳ၈၈့ၒွ
ှၐဳၓဳၒဳ၈ဳ၁၊၈ၖ့ၒွ ၍ၒဳ၆ဴဳၒ၈့ၒွ
ဳၐဳးဳ၈၈့ၒွၙဳ၇ှ၈ွ၁၊၄ၖွ၈ၚ
 ဆ၇၈၌ွ၏ွ ၐ၈ဳ၏၊ၔ၆၈့ၒွၓ ဿ၊ၔ၏ဳၕ့ှ၊ၔ ၂ဳ၆ဳၒ
၊ၒ၊၈ၖ ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ဳ၎ဳ၍ဳၓ၈့ှ ၂ၒံ့၂ွ ၁ဳ၆
္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈ ၐၑဳ၈ဵ ျ၊ၔ၇ှ ။ၑဳှ ၊ၒ၌့၏းွ
ဳ၌ၒဳ၈ၖွ ၐၒဳ ်၈၁၈့၈ ၂့၄၊ၔ၁ွ ၁ဳျွှ၈့ၒ ၁ဳ၆
ၓဳ၇ၑ့ၒ ွ၈။၌့၏ ၈ဳၙ ဳ၌ၒဳ၈ၖွ ၐၒဳ ၁ဳ၆ ံၒဳ
ၐ့ၒၙ၊ၔ၆ ၗၒွ၈ဳ၁ ၏ဳၒၖွ ၐ့ၒၙ၊ၔ၆ ဵၑ၈ၐ၊၄
ံဳၒဳ၁ွ ၐၒဳ  ။ံ၈့ှ ၂့၄၊ၔ၁၊ၐ ှွ ဳ၎ဳၒ၁ဳ၈့ၒ
ွ၈။၌ွ၏ွၖ့၈၀ဳ၄၁ဳ၆ဳ၈၈့ၒ်ဵဳၐဳျ၈့ၒ်ၙဳ၇ှ၈ၚ
 ဪံဳၕ၊ဿ၊ၔျ၇ဳ၈ ၈၁ဳၑဳ၎၊ၔ၆၈့ၒွၓ ့ှ၈့ှ၊ၐူ
ျ၊၄၈့ှ ဳ၎၈ၐဳး၈  ၏၆ ဳးဳၑ ၑဳၒဳ၀၊ၔျ၇၊ၔ၈
ဳ၌ၒဳ၈ၖွၙ၌ဳၑ့ၒွ၁ဳ၆၁ဳ၂၊ၔ၇ၖွ၆ွ၍ၙၚ
 ဢ၊ၔ၇၈ ၏ဳၒၖ် ၁ဳၒ့ှွ ္ ဵ၊ၒ၀ဳၒ၁့ှ ၆ွဳ၇၈
ံၒဳ ၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈ ၑၐ၇ဳှ၈့ၒွ ဳ၄၇၊ၔ၏ဳ၁၊ၔ၆
၏ဳ၂၆ဳ၈ၐဳ၀ ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ဳ၄ဴ၇၊ၔၒွၓ ၆ွဳၓ၈့ှ၊ၐၚ
ထၒဳၓ၊ၔၓွ။ၑ့၄့၁၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒွ၂ဳ၆ဳၒံွ၆့ၖ၃့ၒ
ံွှ့ၒွ၈ၚ
 ဝၒ၌့၏ ၈ဳဿဳးဵ၊ၔ၉ဳ၁ဳ၈ ၆ွ၍၊ၓူ ၏ဳၒၖွ ၂့ၑ
ၑၒၐ၊ၔ၆ ္ ့၎ဳှဳၒ ၂၊၄ဳ၈ၓ၆ဳ၈ ဿၒ၊ၓၚ ဝၒ၌့၏
၈ဳဿဳးဵ၊ၔ၉ဳ၁ဳ၈၆ွ၍၊ၓူ၂၊၄ဳ၈ၓ၆ဳ၈့ၒ၁ြဳ၈၊ၔ
Հայերեն

ၐၒဳ၊။၆ွၕ၊ၕ၊ဿ၊ၔျ၇၊ၔ၈။ဳ၈့ှၚဆ၌ၒဳ၈ၖွ၂ဳ၆ဳၒ
၆ွ၉ၑၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၂၊၄ဳ၁ၓၐဳ၀ၐဳၒံဳ၁ၚ

၁ၑ၊ၒ၈့ၒွၓ ့ျ့ ၂့၄၊ၔ၁ ဴ၇၊ၔၒ့၄ဳ၇ွ၈ ္၁ၒဳ၈ွ
၌ဳ၈့ှ်၁၊ၑၒၐွၚ

 ဤ ၒ ဳ ၆ ဳ ံ ၒ ့ ၖ  ဿ ၒ ၊ ၓ  ၙ  ၐ ဳ ၒ ံ ဳ ၁ ူ  ၏ ဳ ၒ ၖ ွ ၈
ဳ၈၂ၒဳြ့၉ၑ၏၈၊ၔၓ၊ၔ၆်၆ဳၑ၊ၔၓ့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ

 ဌ၁ၒဳ၈ွ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆် ။၌့ၑၖ ္ ၊ၔ၄့၁ၓၐွ
ဳ၈ံဳ၎၈ဳှွ၎ွ၏၁့ၒ၊ၐ၁ဳ၆ၐၑဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၐ၊ၒ၊၈ၖ
၁ဳၒ၊၄ ့၈ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ ၊ၔ၄၄ဳ၁ွ၊ၒ့၈ ၆ဳ၂ၐဳ၈
၆ဳၒ၆၈ဳ၁ဳ၈ၐ၈ဳ၏ၐဳ၀ၖ၈့ၒွ၀ဳ၈ၒၘွးွ၁ဳ၁ဳ၈
ၐ၈ဳ၏ၐဳ၀ၖ၈့ၒွ၁ဳ၆ဳ၇ှ၁၊ၒ၊ၔ၏ၑ၈့ၒွွ၈။၌ွ၏ွၖ
့၈၆ွ၍၊ၔ၁ဳ၇ွ၈၁ဳ၇ဳ၈ၖ၊ၔ၆၆ွ၍၊ၔ၁ဳ၇ွ၈၎့ဳ၁ၓွဳ၇ွ
ၐ့ၒဳ၂၏၁၊၄၊ၔျ၇ဳ၈ဴြ၉၁ဳ၁ဳ၈၁့၈၏ဳ၌ဳ၂၊ၐ၆ဳ၈
၂ဳ၆ဳ၁ဳၒဵွၙ၏၌ဳ၎ဳးွ၈၊ၔျ၇ဳ၈၂ဳ၆ဳ၁ဳၒဵ၊ၔ၆
၂ၒျွ၎ဳ၇ွ၈း့၈ၖွဵ၊ၒ၀ဳၒ၁၆ဳ၈ၐ့ၒဳ၂၏၁၊၄၊ၔျ၇ဳ၈
၁၊ၒ၊ၔ၏ၑ်ၚ

 ဆ၌ၒဳ၈ၖ်ၑ့၄ဳံၒ့ၖဳ၇၈၌့၏၊ၒ၌့၏းွံၒဳၐၒဳ
ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓၐ့ှွၖ ဳ၉ဿဳၑဳ၈ၖ၈့ၒ် ။၈့ၒဵ၊ၒ၀့၈
္ှ့၁ၑၒဳ၁ဳ၈၆ဳှ၊ၔဿ၈့ၒွၐၒဳၚ
 ပ ့ ၑ ၙ ့ ၖ  ဳ ၌ ၒ ဳ ၈ ၖ ွ  ၐ ၒ ဳ  ၈ ၉ ၐ ဳ ၀  ဴ ၊ ှ ၊ ၒ
းဵ၊ၔ၉ဳၓ၊ၔ၆၈့ၒွ၈ၙ၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒွ၈ၚ
 ပ ့ ၑ ၙ ့ ၖ  ္ ၁ ၒ ဳ ၈ ွ  ၂ ၒ ဳ ၂ ဳ ၈ ဵ ၈ ့ ၒ ွ ၈ ူ
၂ ဳ ၆ ဳ ၌ ဳ ၑ ဳ ၏ ဿ ဳ ၈  ဵ ၊ ၒ ၀ ဳ ၎ ၊ ၔ ၇ ျ ၈ ့ ၒ ၈
ဳ၉ဿဳၑဳၓ၈့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ
 ပၒံ့၂ွ ၁ဳ၆ ္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈ ၎ွ၏၁် ၁ဳ၈ဿ့ှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၒ ။။ဳၒဳ၉ဳ၂့ှ ဿၒ၊ၓ၈့ၒွ ၙ ့ၒ၁ဳၒဳၓ၆ဳ၈
ှဳၒ့ၒွ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆်ၚ ဌ၁ၒဳ၈ွ ၁ဳၕဳၒွ။်
။ဴဳၓ့ှၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈၏၌ဳ၏ဳၒ၁၊ၔ၆၈ွ၈ၖ၈၊ၔၒ၊ၔ၇၈
ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓ၈့ှ၊ၔ ၈၌ဳၑဳ၁၊ၐၚ ညျ့ ၌ဳ၂ဳ၈၍ၐ၊၄
ၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈ ၏၌ဳ၏ဳၒ၁၆ဳ၈ ဳ၉ဿဳၑဳ၈ၖ၈့ၒ်
။့၈ ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓၐ၊ၔ၆ ှွဳး၊ၒၐဳ၀ ၀ဳ၎ဳ၇၊ၔျ၇ဳ၈
၁၊၄၆ွၓ ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ဳ၎ဳ၍ဳ၈ဳှ ၐၑဳ၈ဵဳၐ၊ၒ
ှဳၒ၆ဳ၈၁ဳ၆ဳ၇ှ၎ွ၏၁့ၒၚ
 ည ျ ့  ဳ ၌ ၒ ဳ ၈ ၖ ်  ့ ၒ ၁ ဳ ၒ  ြ ဳ ၆ ဳ ၈ ဳ ၁  ။ ့ ၖ
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၊ၔ ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ှဳၒ၈ ဳ၈၍ဳၑ့ၖ
ၓဳ၈ၓွၓၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖ်ၑ့၄ဳံၒ့ၖှဳၐၗံဳၕ၊ဿၐ၊၄ၐဳ၇ၒ၊ၔ၆ၙ
၌ဳ၉ၑ၌ဳ၈့ၖ၌ဳ၇၀ဳ၎ှ၊ၔ၇၏ွၓဵ့ၒၑဳၖဳၓ၊ၔ၆ွၓ
ၙဿ၊၈ဳၐ၊ၔျ၇၊ၔ၈ွၓၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖ် ၂ဳၒ၁ဳၐ၊ၒ ္ ၌ဳ၂့ှ  &   &
၍့ၒ၆ဳ၏ၑွ၅ဳ၈ဳ၇ွ၈ ၌ဳ၇၆ဳ၈၈့ၒ၊ၔ၆ၚ ဆ၇ှဳ၌့၏
၏ဳၒၖ် ၁ဳၒ၊၄ ္ ဳ၈ံဳ၎၈ဳှွ၊ၒ့၈ ၉ဳၒၖွၓ ံ၊ၔၒ၏
ဵဳှၚ
 ဢ ဳ ၒ ၖ ်  ၆ ွ ဳ ၓ ၒ ့ ၖ  ၂ ၊ ၄ ဳ ၁ ၓ ၐ ဳ ၀  ၐ ဳ ၒ ံ ဳ ၁ ွ ၚ
မ၉ၑဳ၌့၏ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖ ၃့ၒ ဳ၌ၒဳ၈ၖွ ၂့ၑ
၆ဳၑဳ၁ဳၒဳၒၐဳ၀၂၊၄ဳ၁ၓၐဳ၀၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒ့ၒ်ၚ
ဆၒၑဳံၒ၊၄် ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈ဳၑၐ၊ၔျ၇၊ၔ၈ ။ွ ၁ၒ၊ၔ၆
ဳ၇၈ ၐ၈ဳ၏၈့ၒွ ၂ဳ၆ဳၒ ၊ၒ၊၈ၖ ၂ဳ၏ၓၐ့ှ ့၈
။၂၊၄ဳ၁ၓၐဳ၀ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၊ၔ၆ၚ
 မ၉ၑဳ၌့၏ ၆ွဳၓၐဳ၀ ၏ဳၒၖွ ၂ဳ၆ဳၒ ၉့၈ၖ၊ၔ၆
ၑ့၄ဳံၒ၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒဳ၈၂ၒဳြ့၉ၑ္ှ့၁ၑၒဳှဳၒ့ၒွ
၆့၍ ၌့ၑၖ ္ ၈့ၒဳ၎ၐွ ၂့၉ၑ၊ၔျ၇ဳ၆ဴ ၂ဳ၏ဳ၈့ှွ
ဳ၈၍ဳၑွ။၏ဳၒၖ
 ဌှ့၁ၑၒဳၓဳ၈ၓွ၈ ၆ွဳၓၐ၊၄ ၏ဳၒၖဳၐ၊ၒ၆ဳ၈
၂ဳ၆ဳၒ ၐဳၒံဳ၁် ၌့ၑၖ ္ ၑ့၄ဳံၒၐဳ၀ ှွ၈ွ
၏ဳၒၖဳၐ၊ၒ၆ဳ၈်၆၊ၑၙ၌့ၑၖ္ှွ၈ွ၂့၉ၑ၊ၔျ၇ဳ၆ဴ
၂ဳ၏ဳ၈့ှွၚ
 သ၌့ၑၖ ္ ့ၒ၁ဳၒဳၑၙ ၉ၕ၆ဳ၈ ၆့၍ ှွ၈့ှ ၏ဳၒၖွ
ဳ၇၈၆ဳ၏့ၒွ၂့ၑ၊ၒ၊၈ၖၑဳၖဳ၈၊ၔ၆့၈ၚဆ၇ံ၌့၏
ၐဳၒၐ့ှ်၁ဳၒ၊၄္၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှၓဳ၀ၒဳ၍့ၒ၆ဳ၏ၑွ၅ဳ၈
ဳ၇ၒၐဳ၀ၖ၈့ၒွၚ
 ဆ ၇ ၏  ဳ ၌ ၒ ဳ ၈ ၖ ၊ ၔ ၆  ၗ ဵ ၑ ဳ ဵ ၊ ၒ ၀ ၐ ဳ ၀  ၂ ့ ၄ ၊ ၔ ၁
ဴ၇၊ၔၒ့၄ဳ၇ွ၈ ္၁ၒဳ၈ွ ၌ဳ၈့ှ် ၌ဳၑၒဳ၏ၑၐဳ၀
္ ဳ၌ဳ၁၊ၔၓၚ ဝၔ၏ၑွ ဳ၇၈ ၁ဳၒ၊၄ ္ ၁၊ၑၒၐ့ှ
့ျ့ ဳ၌ၒဳ၈ၖ၈ ်၈၁၈ွ ၁ဳ၆ ၂ဳၒၐဳ၀ ၏ၑဳ၈ဳၚ
ဋဵ၊ၔ၉ဳၓ့ၖ ၊ၒ၌့၏းွ ။ၐ၈ဳ၏ၐ့ၖ ဳ၌ဳ၁၊ၔ
Հայերեն

 ဆ၌ၒဳ၈ၖ်။့၈ျဳၒ၁့ှဳၒၙွ၊ၔ၄ွ၄၅ဳ၎ဳဵဳ၇ျ၈့ၒွ
ဳးံ့ၓ၊ၔျ၇ဳ၈်ွ၈။၌့၏၈ဳၙံၒဳ၆၊ၑဳ၁ဳ၇ၖ၊ၔ၆
၁ဳ၆ံၒဳၐၒဳ။ံ၈့ှဴဳၓ၁ၒဳ၁ၗၒွ၈ဳ၁ူၐဳ၎ဳ၀
၆၊၆့ၒၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖွ ၆၊ၑဳ၁ဳ၇ၖ၊ၔ၆ ။ံ၈့ှ ၍့ၒ၆၊ၔျ၇ဳ၈
ဳ ၄ ဴ ၇ ၊ ၔ ၒ ၈ ့ ၒ   ွ ၈ ။ ၌ ွ ၏ ွ ၖ  ့ ၈  ၗ ၒ ွ ၈ ဳ ၁
္ှ့၁ၑၒဳ၍့၎၊ၔၓွ။၈့ၒ်၎ဳံွဳၑ၊ၒ၈့ၒ်ၙဳ၇ှ၈ၚ
 ဓ ဳ ၇ ၒ ဳ ၂ ့ ၄  ့ ၄ ဳ ၈ ဳ ၁ ဳ ၇ ွ ၈  ၌ ဳ ၇ ၆ ဳ ၈ ၈ ့ ၒ ၊ ၔ ၆
ၕ ၊ ျ ၊ ၒ ွ ၁ ၈ ့ ၒ   ၁ ဳ ၇ ၀ ဳ ၁  ၂ ဳ ၐ ဳ ၈ ဳ ၁ ဳ ၈
္ ှ ့ ၁ ၑ ၒ ဳ ၂ ဳ ၒ ၊ ၔ ၆ ်  ၁ ဳ ၈ ဿ ့ ှ ၊ ၔ  ၂ ဳ ၆ ဳ ၒ
၏ဳၒၖဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈ဳ၈၍ဳၑ့ၖၓဳ၈ၓွၓၚ
 သံွ၌။့ှ ၉ဳ၂ဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ ၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆
၈၁ဳၒဳဵၒၐဳ၀၈့ၒွၓ ဴဳၓွ ဳ၇ှ ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈
ဴှ၊၁၈့ၒွၚ ပၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆ ။၈၁ဳၒဳဵၒၐဳ၀
၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈ ဴှ၊၁၈့ၒွ ၏ဿဳှ ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆်
၁ဳၒ၊၄ ္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ ၐ၈ဳ၏ွ ၊ၒ် ၂ဳ၅ဳဿ
၊ ၒ ဳ ၁ ဳ ၐ ၊ ၒ ၐ ဳ ၀  ၑ ့ ဿ ၈ ွ ၁ ွ  ၁ ၊ ၄ ၆ ွ ၓ  ဳ ၐ ့ ှ ွ
ှဳ၇၈ဳ၀ဳၐဳှ ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၆ဳ၈ ဳ၉ဿဳၑဳ၈ၖ၈့ၒ ္
၌ဳ၂ဳ၈၍၊ၔ၆ၚ
 သျဳၕဳ၂ဳၒ့ှဳ၌ၒဳ၈ၖ်ၚပဳၐဳ၏ၑွဳၓ့ၖ၊ၒဳ၇၈
ံၒၐဳ၀္၂ဳၐဳ၏ဳၒဳ၁၉၎ၐဳ၀ံွၒၖ၊ၐွၒၑ့၄၊ၔ၆ၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖွ ၐၒဳ ၊။ ၆ွ ၑ့၏ဳ၁ွ ဳ၎ဳၒ၁ဳ ။၈့ၑ့ှ
၁ဳ၆ၐဳ၇ၒ။ဵၓ့ှၚ
 ဎ၊ၔ၇ှ ။ၑဳှ ၏၊ၔၒ ဳ၎ဳၒ၁ဳ၈့ၒွ ၉ၕ၊ၔ၆၈ ၏ဳၒၖွ
္၁ၒဳ၈ွ၁ဳ၆ၓဳ၈၁ဳၓဳ၀ဳ၇ှ၆ဳ၁့ၒၙ၊ၔ၇ျွ၂့ၑၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖ်။၌ဳ၂့ှဿ၊၈ဳၐ၆ွ၍ဳၐဳ၇ၒ၊ၔ၆ၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖ်။၌ဳ၂့ှဿွ၏ၑၓ၊ၔၒၑ၆ွ၍ဳၐဳ၇ၒ၊ၔ၆ၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖ်။၌ဳ၂့ှဿွ၏ၑ၉၊ဵ၆ွ၍ဳၐဳ၇ၒ၊ၔ၆ၚ
 ဆ ၌ ၒ ဳ ၈ ၖ ်  ။ ံ ၈ ့ ှ  ၂ ဳ ၑ ဳ ၁ ွ ၈  ၁ ဳ ၆  ျ ့ ၖ
၆ဳ၁့ၒၙ၊ၔ၇ျ၈့ၒွၐၒဳၚ
 ဨ၊ၖၒ ၆ဳ၏့ၒ် ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ဿ့၄ံၐ့ှ၊ၔ ၐၑဳ၈ဵ
ဳ၎ဳ၍ဳၓ၈့ှ ့ျ့ ၌ဳၑဳ၂၆ဳ၆ဴ ၁၊ၔှ ၑၒၐ့၈ၚ
ဨ၊ၖၒ ၆ဳ၏့ၒ် ၂့၎၊ၔ ၌ဳ၂့ၖ ့ၒ့ဿဳ၈့ၒွၓၚ ဉ့၈
၈့ၑ့ၖ ၊။ ၌့ၑၖဳ၁ဳ၈ ၕ၊ၖၒ ၆ဳ၏့ၒ် ၙ ၆၇၊ၔ၏
ဳ၎ဳၒ၁ဳ၈့ၒ် ၈့ၒဳ၎၇ဳှ ၕဳျ့ျဳၐ၊ၒ၆ဳ၈
၈၇၊ၔျ့ၒ၈ ၊ၔ ၌၊ှွ္ျွှ့၈ဳ၇ွ၈ ၑ၊၌ၒဳ၁၈့ၒ်
ျ့ၒျ့ၒ် ၊ၒ၌့၏းွ ့ၒ့ဿဳ၈့ၒ် ံၒဳ၈ၓ၊ၐ
။ဿဳ၄ဳ၈ၖဳ၈ွ၊ၒံၒဳ၈ၖ၁ဳၒ၊၄့၈ဳ၎ဳ၍ဳၓ၈့ှ
၉၈။ဳ၂့၄၃၊ၔျ၇ဳ၈၂ဳၐဳ၈ဳ၁ဳ၈ၐၑဳ၈ဵၚ
 ဪဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖ၆ွဳ၇၈ဳၒၑဳံၒ၊၄ွ၁၊၄၆ွၓ၈၉ၐဳ၀
၂ဳၒ၆ဳၒဳ၈ၖ၈့ၒ်၆ဳ၏့ၒ်ၚ

 ဆ၇၏္၁ၒဳ၈ွဳ၈ှဳၒှ၊၁ဳှၓဳ၈ၓွဵ၊ၒ၀ဳ၎၊ၔ၇ျ်၌့ၑၖ
္ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐွ ဴဳၓဳ၎ဳ၌့၏ ၉ွ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒွ
၈့ၒ၏၊ၔ၆ၚ
 ဌ၁ၒဳ၈် ၑ့၄ဳ၉ဳၒြ့ှ၊ၔၓ ဳ၎ဳ၍ ၂ဳ၆၊းၐ့ၖ
၊ၒ ဳ၈၍ဳၑ့ှ ့ၖ ဴ၊ှ၊ၒ ှဳၒ့ၒ် ၙ ၉ၒ၍ၐ့ှ၊ၔၓ
၌ဳ၉ၑ၌ဳ၈၊၄၏ဳၒၖ့ၒ်ၚ
 ညျ့ ္၁ၒဳ၈် ၑ့၄ဳ၉ဳၒြၐ၊ၔ၆ ္ ့ၒဴ ံ့၎ ၊ၒ၊၉
ှဳၒ့ၒ ၆ွဳၓၐဳ၀ ့၈ ၐ့ၒ၍ွ၈၈့ၒ၏ ၁ဳၒ၊၄ ့၈
ၐ၈ဳ၏ၐ့ှဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၊ၔ၆၁ဳၒ၊၄္ဳ၎ဳ၍ဳ၈ဳှ၂ၒံ့၂
၁ဳ၆ ္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၊ၔ၆ၚ ဟဳၒဴ့ၒဳဴဳၒ ၆ဳၖၒ့ၖ
၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ဿၒ၊ၓဳ၁်ူဳ၇၈ၕ၊၉၊ၑၐ့ှ၊ၔၓ၁ဳ၈ဿ့ှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၒၚ ညျ့ ဿၒ၊ၓဳ၁ွ ၐၒဳ ၕ၊၉ွ ၁၊ၔၑဳ၁ၐွ
၃ၙဳၐ၊ၒၐဳ၀ ဿ၊၈ဳၐ၊ၔျ၇၊ၔ၈် ၁ဳၒ၊၄ ္ ၁ဳၒ၅
၆ွဳ၁ၓ၊ၔ၆ဳ၎ဳ၍ဳၓ၈့ှွ၈။်၁ဳၒ၊၄္၂ၒံ့၂ွ၁ဳ၆
္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈ ၌ဳၑ၅ဳ၎ ံဳ၎၈ဳှၚ ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈
ှဳၒွဿၒ၊ၓဳ၁်၂ဳ၈့ၖၐဳၒံဳ၁ွၓၙ၆ဳၖၒ့ၖ။၊ၒ
ဵ၊ၒ၀ၐဳ၀ၖွ၁ၑ၊ၒ၊ၐၚ
Ապրանքի օդանցքերը
ဪ ံ ဳ ၈ ၓ ၖ ့ ၒ ်  ၈ ဳ ဿ ဳ ၑ ့ ၏ ၐ ဳ ၀  ့ ၈  ဳ ၌ ၒ ဳ ၈ ၖ ွ
ဳ ၈ ဿ ဳ ၕ ဳ ၈  ဳ ၉ ဿ ဳ ၑ ဳ ၈ ၖ ွ  ဳ ၌ ဳ ၂ ၊ ၐ ၆ ဳ ၈ 
ွ၈။၌့၏ ၈ဳၙ ံၒဳ ဵ့ၒၑဳၖဳၓ၊ၔ၆် ၁ဳ၈ဿ့ှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၒၚ ဝ။ ၆ွ ံ့၌ၖ၊ၔ၆ ။ၕဳ၁့ှ ဳ၇ံ ဳ၈ၓၖ့ၒ်ၚ
မွၙ၈၊ၔ၇၈ ၈၁ဳၑဳ၎၊ၔ၆ွၓ ့ှ၈့ှ၊ၐူ ဳ၌ၒဳ၈ၖ် ။ံ၈့ှ
ဳ၈၁၊၄ွ၈၈့ၒွဴဳး၆၊ၓ၈့ၒွဵ၊ၒဵ့ၒွၙ၈၆ဳ၈ဳၑွ၌
၆ဳ၁့ၒၙ၊ၔ၇ျ၈့ၒွၐၒဳၚ
ညၒဴ့ၖ ဳ၌ၒဳ၈ၖွ ၆့၍ ။ၑ့၄ဳံၒ့ှ ဳ၎ဳၒ၁ဳ၈့ၒ
ၗံဳ၈ၓၖ့ၒွ၁ဳ၆ဴဳၓၐဳ၀ၖ၈့ၒွ၆ွ၍၊ၓ၊ၐၚဢဳၒၖ၊ၔ၆
ဳ၎၁ဳ္ဴဳၒ၃ၒှဳၒ၊ၔ၆ၙၗံဳ၈ၓၖ့ၒွ၁ဳ၆၏ဳၒၖွ
ဴဳၓၐဳ၀ၖ၈့ၒွ ၆ွ၍၊ၓ၊ၐ ၓဳ၈၁ဳၓဳ၀ ဳ၎ဳၒ၁ဳ၇ွ
ၑ့၄ဳံၒ၊ၔ၆် ၁ဳၒ၊၄ ္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ ၑ့၁ဳ၂ဳၒ၆ဳ၈
၈့ၒၖွ၈ ၆ဳ၏့ၒွ ၁ဳၒ၅ ၆ွဳ၁ၓ၆ဳ၈ ၙ၁ဳ၆ ၂ၒံ့၂ွၚ
မွၙ၈၊ၔ၇၈၈၁ဳၑဳ၎၊ၔ၆ွၓ့ှ၈့ှ၊ၐူ၏ဳၒၖွၐၒဳ။ှၓ၈့ှ
၍၊ၔၒ၁ဳ၆၂့၄၊ၔ၁ၚ
Վերանորոգում

Պահեստամասեր
ညျ့ ၏ဳၒၖ် ၌ဳ၂့၏ၑဳ၆ဳ၏့ၒွ ၁ဳၒွၖ ၊ၔ၈ွ
၂ဳၐဳ၏ၑွဳၓ့ၖ၊ၒၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈၏၌ဳ၏ဳၒ၁၊ၔ၆၈
ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓ၈၊၄ ဳ၈၃၈ဳ၁ဳး၆၈ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆ ္
ဳၒၑဳံၒ၊၄ွ၁၊၄၆ွၓ၈၉ၐဳ၀၌ဳ၂့၏ၑဳ၆ဳ၏့ၒ၁ဳ၆
ဳ၇၈၌ွ၏ွ၌ဳ၂့၏ၑဳ၆ဳ၏့ၒ၊ၒ၊၈ၖ၊ၔ၈့၈၆ွၙ၈၊ၔ၇၈
ဴ၈၊ၔျဳဵွၒ၈ ၊ၔ ဳၒၑဳံၒ၊၄ဳ၁ဳ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈် ွ၈။
ဴ၈ၗၒွ၈ဳ၁ ၌ဳ၂့၏ၑဳ၆ဳ၏့ၒ်ၚ ဆ၈ျ၊ၔ၇ှဳၑၒ့ှွ
၆ဳ၏့ၒွ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆် ၁ဳၒ၊၄ ္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ
၂ၒံ့၂ွ္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈ၙ၁ဳ၆ဳ၇ှၐၑဳ၈ဵ၈့ၒွၚ
Անվտանգության ստուգումներ
ဤ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈၏၌ဳ၏ဳၒ၁၆ဳ၈၁ဳ၆ၐ့ၒဳ၈၊ၒ၊ဵ၆ဳ၈
ဳ၉ဿဳၑဳ၈ၖ၈့ၒွ ဳၐဳၒၑွၓ ၂့ၑ၊ ၏၌ဳ၏ဳၒ၁၊၄
ၑ ့ ဿ ၈ ွ ၁ ွ ၓ  ၌ ဳ ၂ ဳ ၈ ၍ ့ ၖ  ွ ၒ ဳ ၁ ဳ ၈ ဳ ၓ ၈ ့ ှ
ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈၏ၑ၊ၔဵ၊ၔ၆၈့ၒူ၂ဳၐဳ၏ၑွဳ၈ဳှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၒ ၊ၒ ဳ၌ၒဳ၈ၖ် ဵၑ၈ၐ၊ၔ၆ ္ ၌ဳၑ၉ဳ၅
ဳ၉ဿဳၑဳ၈ၖဳ၇ွ၈ၐွ၅ဳ၁၊ၔ၆ၚ
Սնուցման լար
 ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ှဳၒ၈ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ၊ၔ၆ ္ ဳ၌ၒဳ၈ၖ်
ၓဳ၈ၓွၓ ဳ၈၍ဳၑ့ှ၊ၔ ၂ဳ၆ဳၒ ဳ၇ံ ၌ဳၑ၅ဳ၎၊ၐ
၌့ၑၖ ္ ှွ၈ွ ဳ၉ဿဳၑ၊၄ ၐွ၅ဳ၁၊ၔ၆ၚ ညျ့ ၏ဳၒၖ၈
ဳ၈၍ဳၑဳ၀ ။္ ္ှ့၁ၑၒဳ္၈့ၒဵွဳ၇ွ ၓဳ၈ၓွၓ ဳ၇၈
၁၉ဳၒ၊ၔ၈ဳ၁ွ၂၊၏ဳ၈ၖ၏၌ဳ၎့ှဴ၊ှ၊ၒၐွ၅ဳ၁၈့ၒ၊ၔ၆
၈၊ၔ၇၈ွ၏၁ ့ၒဴ ၏ဳၒၖ် ဵၑ၈ၐ၊ၔ၆ ္ ၏၌ဳ၏၆ဳ၈
၎့ြွ၆၊ၔ၆၁ဳ၆ဳ၈၍ဳၑၐဳ၀္ၚ
 ဪဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖ၆ွဳ၇၈္၁ၒဳ၈ွ၂့ၑ၆ဳၑဳ၁ဳၒဳၒၐ၊၄
၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒ်ၚ
 ပဳၐဳ၏ၑွဳၓ့ၖ ၊ၒ ၇၊ၔၒဳၖဳ၈။၇၊ၔၒ ၊ၔ၄၄၊ၔျ၇ဳ၈
၂ဳ၆ဳၒ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆ ့ၖ ၂ဳ၆ဳ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈
၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ှဳၒ်ၚ ဢဿဳှ ှဳၒွ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆်
၁ဳၒ၊၄္္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈၁ဳ၆၂ၒံ့၂ွ၌ဳၑ၅ဳ၎
ံဳ၎၈ဳှၚ

ည ျ ့  ဳ ၒ ၑ ဳ ံ ၒ ၊ ၄ ွ  ၑ ့ ဿ ၈ ွ ၁ ဳ ၁ ဳ ၈  ဴ ဳ ြ ွ ၈ ်
ၕဳ၏ၑဳျ၄ျ၊ၔ၆ ။ွ ၈၉့ှ ဳ၌ၒဳ၈ၖွ ဴဳးဳ၇ွ၈
ွၒဳၓ၆ဳ၈ ၆ဳ၏ွ၈ ။ၐ့ၒဳ၈၊ၒ၊ဵ့ှ ဳ၇၈ ွ၈ၖ၈၊ၔၒ၊ၔ၇၈ၚ
ပဳ၁ဳ၎ဳ၁ံ့၌ၖ၊ၔ၆၃့းၑၒၐ၊၄့ၒဳ၉ဿွၖ်၁ဳၒ၊၄
္ ံဳံဳၒ့ၓၐ့ှ ၙ ံ၊ၔၖ ၁ဳၒ၊၄ ့ၖ ၐၑဳ၈ဵ့ှ ၃့ၒ
ဳ၎၊၄၍၊ၔျ၇၊ၔ၈၈ ၊ၔ ဳ၌ၒဳ၈ၖ်ၚ ဆ၈၂ၒဳြ့၉ၑ၊ၔျ၇ဳ၈
ံ့၌ၖ၊ၔ၆ ံွ၆့ၖ ှွဳး၊ၒၐဳ၀ ၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈
၏၌ဳ၏ဳၒ၁၆ဳ၈၁့၈ၑၒ၊၈ၚ

 သၐ၈ဳ၏့ှ ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ှဳၒ် ံၒဳ ၐၒဳ ။ံ၈့ှ ၀ဳ၈ၒ
ဳ၎ဳၒ၁ဳ၈့ၒ ။၃ဵ့ှ ။ဳၕွၓ ဳၐ့ှွ ။၁၊ၒဳၓ၈့ှ
ၙ ။၁ဳ၈ဵ၈့ှ ံၒဳ ၐၒဳၚ ဇဳၓွ ဳ၇ံ ။ဳၐ့ှဳၓ၈့ှ
့ၒ၁ဳၒဳၓ၆ဳ၈ှဳၒ့ၒၚထဳၒ့ၒွၐ၈ဳ၏၊ၔ၆်၁ဳၒ၊၄္
၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ၂ၒံ့၂ွ၁ဳ၆္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈ၚ

 ညၒဴှဳၒ်၆ဳ၉ၐဳ၀၁ဳ၆ၐ၈ဳ၏ၐဳ၀္ၚ

 ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒ်။ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ဳ၁ဳ၈၊ၓွ
၂့ၑၚညၒ၁ဳၒဳၓ၆ဳ၈ှဳၒဳၐ့ှဳၓ၈့ှ၊ၔဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၊ၔ၆
၁ဳၒ၊၄ ္ ၑ့၄ွ ၊ၔ၈့၈ဳှ ဵ့ၒၑဳၖဳၓ၊ၔ၆ ၙ
၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ၂ၒံ့၂ွၚ

 ညျ့ ဳ၌ၒဳ၈ၖ် ၐဳ၇ၒ ္ ်၈၁့ှ ၁ဳ၆ ၁၊ၒ၌၊ၔ၏်
ၐ၈ဳ၏ၐ့ှ္ၚ
 ညျ့ ဳ၌ၒဳ၈ၖွ ဴ၈၊ၔျဳဵွၒ် ၕ၊ၕ၊ဿၐ့ှ ္ ၁ဳ၆
၏ဳၒၖ်ၐ့ၒဳ၈၊ၒ၊ဵ၆ဳ၈၁ဳၒွၖ၊ၔ၈ွၚ
 ညၒဴ၏ဳၒၖွၐၒဳ၍၊ၔၒ္ှၓၐ့ှ၁ဳ၆ဳ၎ဳၒ၁ဳ၈့ၒ့၈
်၈၁့ှံၒဳၐၒဳၚ
 ညၒဴ ဳ၌ၒဳ၈ၖ် ့၈ျဳၒ၁ၐ့ှ ္ ဳ၈၃ၒၙွ ၁ဳ၆ ၍ၒွ
ဳးံ့ၓ၊ၔျ၇ဳ၈်ၚ
 ည ၒ ဴ  ဳ ၌ ၒ ဳ ၈ ၖ ်  ။ ွ  ဳ ၉ ဿ ဳ ၑ ၊ ၔ ၆  ၌ ဳ ၑ ၉ ဳ ၅
၁့ၒ၌၊ၐွ၈။၌့၏၈၁ဳၒဳဵၒၐဳ၀္၉ဳ၂ဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈
၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆ၚ

 ဢဳၒၖ် ၂၊၏ဳ၈ၖွၓ ဳ၈၍ဳၑ့ှွ၏ ၆ွ၉ၑ ဴ၎၈့ၖ
ဳ ၈ ၆ ွ ၍ ဳ ၌ ့ ၏  ဿ ၒ ၊ ၓ ွ ၓ ၚ  ဢ ဳ ၒ ၖ ်  ၂ ၊ ၏ ဳ ၈ ၖ ွ ၓ
ဳ၈၍ဳၑ့ှွ၏။ၖဳ၉့ှှဳၒွၓၚ

 ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ဿၒ၊ၓဳ၁် ။၆ွဳၓ၈့ှ ၙ ။ဳ၈၍ဳၑ့ှ
ဿ၊၈ဳၐ ၃့၎ၖ့ၒ၊ၐၚ ဆ၇ံ ၁့ၒ၌ ၐဳၒၐ့ှ် ၁ဳၒ၊၄ ္
၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ္ှ့၁ၑၒဳ၂ဳၒ၆ဳ၈ၚ
 ပ၊၏ဳ၈ၖွၓ ဳ၈၍ဳၑ့ၖ ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ဿၒ၊ၓဳ၁် ့ျ့
၏ဳၒၖ့်ၒ၁ဳၒြဳ၆ဳ၈ဳ၁။ွၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ့ှ၊ၔၚ
 မွ ၕ၊ၒ၃့ၖ ၐ့ၒဳ၈၊ၒ၊ဵ့ှ ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ှဳၒ် ့ျ့
ဳ၇၈ ၐ၈ဳ၏ၐဳ၀ ္ ၁ဳ၆ ဳ၈၏ဳၒၖၚ ညျ့ ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈
ှဳၒ် ၐ၈ဳ၏ၐဳ၀ ္ ဳ၌ဳ ၌့ၑၖ ္ ၕ၊ဿဳၒွ၈ၐွ
Հայերեն

ၙ ံဳ ၌့ၑၖ ္ ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓၐွ ဴဳၓဳ၎ဳ၌့၏
၊ၒဳ၁ဳၐ၊ၒၐဳ၀ဳ၈၃၈ဳ၁ဳး၆ွ၁၊၄၆ွၓၚ
Հատուկ երեխաների անվտանգության համար
 ဆ၇၏ ၏ဳၒၖဳၐ၊ၒ၊ၔ၆် ၈ဳဿဳၑ့၏ၐဳ၀ ။္ ဳ၇၈
ၐဳ၇ၒ့ၒ၊ၔ၆ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ ၂ဳ၆ဳၒ ၊ၒၑ့၄
၂ဳၐဳ၈ဳ၁ဳ၈့္ၒ့ဿဳ၈့ၒွ၈့ၒ၁ဳ၇၊ၔျ၇၊ၔ၈်ၚ
 ဎ၊ၔ၇ှ၆ွၑၐ့ၖ့ၒ့ဿဳ၈့ၒွ၈၆ဳဵှၓ့ှ္၁ၒဳ၈ွၐၒဳ
၁ဳ၆ဿဳ၄ဳှံၒဳ၈၊ၐၚ
 ဌ၁ၒဳ၈် ။ၑ့၄ဳံၒ့ှ ဳ၇၈၌ွ၏ွ ၁ဳ၂၊ၔ၇ၖွ ၐၒဳ
၊ၒ်၁ဳၒ၊၄္၂့၉ၑ၊ၔျ၇ဳ၆ဴၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ့ှ၊ၒ၌့၏
ဳ၏ၑွ၅ဳ၈ၚ
 ပွ၉့ၖ ၊ၒ ့ၒ့ဿဳ၈့ၒ် ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ၊ဵၙ၊ၒၐ့ှ
၂ဳ၄၊ၒံ၊ၔ၆၈့ၒံွၑ့ှွ၏၂ဳၑ၁ဳ၌့၏့ၒဴံွၑ၊ၔ၆
့၈©ဳ၆၌ွ။ဳၕ၆့၀ª္၁ၒဳ၈ွ၈ၚပဳၒ၁ဳၐ၊ၒ္၂ဳ၉ၐွ
ဳ၎၈့ှ ဳ၇၏ ၂ဳ၈ဵဳ၆ဳ၈် ၙ ္၁ၒဳ၈် ၑ့၄ဳံၒ့ှ
ဳ၇၈၌ွ၏ွၐဳ၇ၒ၊ၔ၆၊ၒၑ့၄ဳ၇၈၂၈ဳၒဳၐ၊ၒ။ွှွ၈ွ
၂ၒ့ှၖဳ၉့ှ၁ဳ၆ၖဳ၈ံ့ှၚ
 ပဳၒ၁ဳၐ၊ၒ ္ းဵ၊ၔ၉၊ၔျ၇၊ၔ၈ ၓ၊ၔၓဳဴ့ၒ့ှ ္၁ၒဳ၈ွ၈
၆ွဳၓၐ့ှွၖ ဴ၊ှ၊ၒ ှဳၒ့ၒ၈ ၊ၔ ၆ဳှ၊ၔဿ၈့ၒ၈
ဳ၈ၓ ၁ဳၓ ၈့ှွ၏ ၊ၒ၌့၏းွ ၂့ၑ ဳၖၒၖၒဳ၏့ၒ
့ၒ့ဿဳ၈့ၒ် ံၒဳ၈ၖ ၖဳ၉့ှ၊ၔ ၁ဳ၆ ဴ၎၈့ှ၊ၔ
၂၈ဳၒဳၐ၊ၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈။၊ၔ၈့၈ဳ၈ၚ

 ဪဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖ ဳ၆ၒဳ၁၆ဳ၈ ၂ဳၒ၆ဳၒဳ၈ၖ၈့ၒ
ၗၒွ၈ဳ၁ူ၌ဳၑွၐၒဳ၂ဳၐဳၖဳ၁ၓ၆ဳ၈၁ဳှ၊ၔ၈ဳ၁၈့ၒ
၊ၒ၊၈ၖဿ၊ၒ၂၊ၔၒံ့၈ၑၒၐ၊ၔ၆၁ဳ၆၆ဳၑဳ၁ဳၒဳၒၐဳ၀
့၈ဳၒၑဳံၒ၊၄ွ၁၊၄၆ွၓၚ
 ဤ့၄့၁ဳၓၒ့ၖ ့ၒ့ဿဳ၈့ၒွ၈ ္၁ၒဳ၈ွ၈ ၁ဳ၆ ံၒဳ
၂့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈ ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁ွ၈ ၂ဳ၏၈့ှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၒ ၁ဳ၂၊ၔ၇ၖွ ၐၒဳ ၆ဳဵှၓ့ှ၊ၔ ၐၑဳ၈ဵ၈့ၒွ
၆ဳ၏ွ၈ညျ့ ၌ဳ၂၌ဳ၈၊ၔ၆၁ဳ၆ၑ့၄ဳၕ၊ဿ၊ၔ၆့ၖ
ဳၒံ့၈၊ၔ၈့ၓဳ၀ဳ၌ၒဳ၈ၖ်၂ဳၒ၁ဳၐ၊ၒ္၂ဳ၉ၐွ
ဳ၎၈့ှၐ့ၒ်၈၉ၐဳ၀၆ွၙ၈၊ၔ၇၈၈၁ဳၑဳ၎၊ၔ၆၈့ၒ်ၚ
Տեղափոխում և առաքում
 ဢဳၒၖ် ၂ဳၒ၁ဳၐ၊ၒ ္ ၌ဳ၂့ှ ွၒ ၈ဳဿ၈ဳ၁ဳ၈
ၕဳျ့ျဳၐ၊ၒ၆ဳ၈၆့၍ူၑ့၄ဳၕ၊ဿ၆ဳ၈ၙဳ၎ဳၖ၆ဳ၈
်၈ျဳၓၖ၊ၔ၆ ံၒဳ ၆ဳ၏့ၒွ၈ ၂ဳ၏ၓၐ၊၄ ၐ၈ဳ၏၈့ၒွၓ
၌ဳ၉ၑ၌ဳ၈့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ
 ဤ့၄ဳၕ၊ဿ၆ဳ၈ ြဳ၆ဳ၈ဳ၁ ဳ၌ၒဳ၈ၖ် ၌ဳ၂့ၖ
၈၊ၒ၆ဳှံွၒၖ၊ၔ၆ၚ
 ဤ့၄ဳၕ၊ဿ၆ဳ၈ြဳ၆ဳ၈ဳ၁ၐဳ၇ၒ၆ွဵၓ့ၖ၏ဳၒၖ်ၙ
၌ဳ၉ၑ၌ဳ၈့ၖဳ၇၈၂ဳၒၐဳ၀၈့ၒွၓၚ

Միացումներ

 ဣ၈ဳ၏၈့ၒ၈၊ၔဳ၈၏ဳၒၖ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ်၊ၒ၊၈ၖွ၂ဳ၇ၑ
့၈ ဵဳှွ၏ ၑ့၄ဳၕ၊ဿ၆ဳ၈ ်၈ျဳၓၖ၊ၔ၆ ၏ဳၒၖ်
၂ဳ၅ဳဿ၊ၒံွ၈ ဳ၎ဳၖ့ှ၊ၔၓ ၂့ၑ၊ ၈့ၒဳ၎ၐဳ၀ ။့၈
့ၒဳ၉ဿွၖွ၆့၍ၚ

ရဳဿၖဳ၈ ၆ဳှ၊ၔဿ၈့ၒ် ၆ွဳၓ၈့ှ်
ဳ၈၍ဳၑ့ှ် ဳ၈၌ဳ၇၆ဳ၈ ဳ၈၍ဳၑ့ၖ
၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ၂ွ၆၈ဳ၁ဳ၈ ဳ၈၍ဳၑွ။်
ွ၈။၌့၏ ၈ဳၙ ဿၒ၊ၓဳ၁်ူ ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈
ၐ ဳ ၒ ံ ဳ ၁ ွ ၓ ၚ  န ဳ ၒ ံ ဳ ၓ ့ ၖ  ၈ ဳ ၙ
၆ွဳၓၐ့ှွၖ၏ဳၒၖွ၃့၎၈ဳၒ၁်ၚ

Նախատեսված օգտագործումը

ဝၔ၉ဳံွၒ ့၄့ၖ ၊ၒ၌့၏းွ ၆ဳှ၊ၔဿ၈့ၒ် ၆ွဳၓ၈့ှွ၏
၆၊ၔၑၖွ ၏့၄၆ဳ၁် ။၉ၕ၊ျ့ၖ ့ှၖွ ၏့၄၆ဳ၁ွ ၂့ၑၚ
မ၊ၔၑၖွၙ့ှၖွ၏့၄၆ဳ၁၈့ၒွ၈၆ွဳၓၐဳ၀၆ဳှ၊ၔဿ၈့ၒွ
၌ဳၑဳ၂ဳ၁ဳ၈ ၉ၕ၊ျ၊ၔ၆် ၁ဳၒ၊၄ ္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ
ဳ၈၏ဳၒၖ၊ၔျ၇ဳ၈၁ဳ၆ဳ၇ှဿ၈ံွၒ၈့ၒွၚ
ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ Կայունությանը
վերաբերող վտանգ
Դիրք
ညျ့္၁ၒဳ၈်ၑ့၄ဳံၒၐဳ၀ှွ၈ွဳ၈၁ဳ၇၊ၔ၈၁ဳ၆ျ့ၖ
ၑ့၄၊ၔ၆ဳ၇၈၁ဳၒ၊၄္ဳ၈၁၆ဳ၈၂ဳၐဳ၈ဳ၁ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ
၈့ၒ၁ဳ၇ဳၓ၈့ှၚပဳၑ၁ဳ၌့၏့ၒ့ဿဳ၈့ၒွ၈၂ဳ၏ၓၐ၊၄
၉ဳၑ ၐ၈ဳ၏၈့ၒွၓ ၁ဳၒ့ှွ ္ ဿ၊ၔ၏ဳၕ့ှူ ၂့ၑၙ့ှ၊ၐ
၌ဳၒး၈ဳဿဳးဵ၊ၔ၉ဳ၁ဳ၈၆ွ၍၊ၓ၈့ၒွၗၒွ၈ဳ၁ူ
ဪဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖ၆ွဳ၇၈ဳ၇၈၌ွ၏ွ၁ဳ၂၊ၔ၇ၖ၊ၒ်၁ဳၒ၊၄
္ဳ၌ဳ၂၊ၐ၁့ၒ၌၊ၐ၌ဳ၂့ှ္၁ၒဳ၈်ၚ
 ပဳၐဳ၏ၑွဳၓ့ၖ၊ၒ္၁ၒဳ၈်၁ဳဿၐဳ၀။္၌ဳ၂၊၄
၁ဳ၂၊ၔ၇ၖွ၀ဳ၇ၒွ၈ၚ
ဌ၁ၒဳ၈်။ၑ့၄ဳံၒ့ှဴဳၒ၃ၒ၁ဳ၂၊ၔ၇ၖွၐၒဳ ၗၒွ၈ဳ၁ူ
၌ဳ၂ဳၒဳ၈၈့ၒ ၁ဳ၆ ဵၒဳ၌ဳ၂ဳၒဳ၈၈့ၒ ူ ဳ၎ဳ၈ၓ
၂ဳ၆ဳ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈ ၂့၈ဳၒဳ၈ွ ၐၒဳ ဳ၆ၒဳၓ၈့ှ၊ၔ
ွ၈။၌့၏၁ဳ၂၊ၔ၇ၖ်ဳ၇၈၌့၏္ှ္၁ၒဳ၈်ၚ
သၑ့၄ဳံၒ့ှ္၁ၒဳ၈်ဵ၊ၒ၀ၐဳ၀ၖွ၁ဳ၆ဳ၇ှ၈၇၊ၔျ့ၒွ
ၐၒဳ၊ၒ၊၈ၖ၁ဳၒ၊၄့၈ၑ့၄ဳံၒၐဳ၀ှွ၈့ှ္၁ၒဳ၈ွၙ
၌ဳ၂၊၄၁ဳ၂၊ၔ၇ၖွ၆ွ၍ၙၚ
Հայերեն

 ဆ၌ၒဳ၈ၖွ ၑ့၄ဳၕ၊ဿ၊ၔ၆် ၑ့၄ဳံၒ၊ၔ၆်
ၐ့ၒဳ၈၊ၒ၊ဵ၊ၔ၆်ၙၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈၏၌ဳ၏ဳၒ၁၊ၔ၆်
၌့ၑၖ္ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓၐွၑ့ဿ၈ွ၁ဳ၁ဳ၈၏၌ဳ၏ဳၒ၁၊ၔ၆
ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓ၈၊၄ ၊ၒဳ၁ဳၐ၊ၒၐဳ၀ ဳ၈၃၈ဳ၁ဳး၆ွ
၁၊၄၆ွၓၚ
 ဆ၇၏ဳ၌ၒဳ၈ၖ်၈ဳဿဳၑ့၏ၐဳ၀္၂ဳ၏ဳၒဳ၁ဳ၁ဳ၈
ၐဳ၇ၒ့ၒ၊ၔ၆ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒွ၈။၌ွ၏ွၖ့၈
ံ၌ၒ၊ၓ၈့ၒ်ဵၒဳ၏့၈၇ဳ၁၈့ၒ်ျဳၑၒ၊၈၈့ၒ်၁ဳ၆
့ၒ၁ၒ၌ဳဵ၊ၔျ၇ဳ၈ၐဳ၇ၒ့ၒ်ၚ
 ဆ၌ၒဳ၈ၖ်၂ဳၒ၆ဳၒ္၆ွဳၓ၈့ှ၊ၔ၆ွဳ၇၈ဳ၎ၙၑၒဳ၇ွ၈
ၓဳ၈ၓွ ၐဳၒံဳ၁ွၚ မွ ၆ွဳၓၒ့ၖ ဳ၌ၒဳ၈ၖ၈
ဳၒံ၇၊ၔ၈ဳဴ့ၒဳ၁ဳ၈ၐဳၒံဳ၁၈့ၒွၚ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
 မ၉ၑဳ၌့၏ ၆ွဳၓၐဳ၀ ၏ဳၒၖွ ၂ဳ၆ဳၒ ၉့၈ၖ၊ၔ၆
ၑ့၄ဳံၒ၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒဳ၈၂ၒဳြ့၉ၑ္ှ့၁ၑၒဳှဳၒ့ၒွ
၆့၍ ၌့ၑၖ ္ ၈့ၒဳ၎ၐွ ၂့၉ၑ၊ၔျ၇ဳ၆ဴ ၂ဳ၏ဳ၈့ှွ
ဳ၈၍ဳၑွ။၏ဳၒၖ
ဌှ့၁ၑၒဳၓဳ၈ၓွ၈၆ွဳၓၐ၊၄၏ဳၒၖဳၐ၊ၒ၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒ
ၐဳၒံဳ၁်၌့ၑၖ္ၑ့၄ဳံၒၐဳ၀ှွ၈ွ၏ဳၒၖဳၐ၊ၒ၆ဳ၈်
၆၊ၑၙ၌့ၑၖ္ှွ၈ွ၂့၉ၑ၊ၔျ၇ဳ၆ဴ

Անվտանգությանը վերաբերող
կարևոր ծանուցում

CAUTION

၂ဳ၏ဳ၈့ှွၚ

Նախազգուշական միջոցներ
օգտագործման ժամանակ
Կանխատեսելի չարաշահում և սխալ
օգտագործում
 ဆ၇၈ ၏ဳၒၖ့ၒွ ၂ဳ၆ဳၒ ၊ၒ၊၈ၖ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ့ှ၊ၔ ့၈
ၑၒဳ၈၏၌၊ၒၑဳ၇ွ၈ ၆ွ၍၊ၓ၈့ၒ၊ၔ၆ ၈ဳၐ့ၒ၊ၔ၆ ၁ဳ၆
ၗံဳ၈ဳၐ့ၒ၊ၔ၆ွ၈။၌့၏၈ဳၙ၀၊ၐွ၆ဳ၁ဳၒံဳ၁ွၓ
ဳၐ့ှွၖဳ၈၆ဴဳၒ၃ၒ၊ၔျ၇ဳ၈ၐၒဳံၒ၏၊ၔ၆၁ဳ၆
ဳ၎၂ဳ၏ဳၒဳ၁ဳ၇ှ၁့ၒ၌ၖဳ၈၈၉ၐဳ၀္ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊၄ွ
၃့၎၈ဳၒ၁၊ၔ၆ ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ဳ၈၂ၒဳြ့၉ၑ ှွ၈့ှ
ှၒဳၓ၊ၔၓွ။၌ဳ၂ဳ၈၍၈့ၒၚ

နဳၒ၊၄ ္ ၑ့၄ွ ၊ၔ၈့၈ဳှ ၌ဳၑ၁့ၒွ ၌ဳ၂၊ၔ၆ၚ
ညျ့ ့ၒ၁ဳၒ ြဳ၆ဳ၈ဳ၁ ၉ဳၒ၊ၔ၈ဳ၁ ၓ၊ၔၓဳံၒ၊ၔ၆
့ၖ ဳ၈၉ဳၒြ ၈၁ဳၒ ၌ဳၑ၁့ၒ် ၁ဳၒ၊၄ ္ ၆၈ဳှ
္၁ၒဳ၈ွ၈ ဆ၇၈၊ၔဳ၆့၈ဳ၇၈ွၐ ဳ၇၈ ၁ဳ၈၂့ၑဳ၈ဳ
့ျ့၊ၒ၊၉ဳ၁ွြဳ၆ဳ၈ဳ၁ၓ၊ၔၓဳံၒၐွ၏၊ၐ၊ၒဳ၁ဳ၈
၉ဳၒြၐ၊၄၌ဳၑ၁့ၒၚ
နဳဿၐဳ၀
၍့ၒ၆ဳ၏ၑွ၅ဳ၈ဳ၇ွ၈
၁ဳ၆
ဿ၊၈ဳၐ၊ၔျ၇ဳ၈
၌ဳ၇၆ဳ၈၈့ၒွၓ
၁ဳၒ၊၄
္
ံွၑဳၒ၁ၐ့ှ၊။၂ဳၐဳ၏ဳၒဳ။ဳၕ၌ဳ၇၀ဳ၎၊ၔျ၇၊ၔ၈ၚ
ဉဳဳ၈၏ဳၒၖ၊ၔျ၇၊ၔ၈။္ၚ
 ဆ၇ံ ဳ၈၂ဳၐဳ၏ဳၒဳ။ဳၕ၊ၔျ၇၊ၔ၈် ၁ၐ့ၒဳ၈ဳ
၂၊၏ဳ၈ၖွ
၆၉ၑဳ၁ဳ၈
၆ဳၑဳ၁ဳၒဳၒ၆ဳ၈
ဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၊ၔ၆ၚ
ညျ့
၊။
ဿ၊။၂ၒံဳ၁ၓ့ၖ
ံွ၏ၑၒွဴ၇၊ၔၑ၊ၒွ၂့ၑၚ
Էկրանին հայտնվող կարմիր, կապույտ
կամ կանաչ կետերը հեղուկ բյուրեղային
պանելին
հատուկ
երևույթ
են։
Դա
անսարքություն չէ։
ဎ့ၙ၂့၄၊ၔ၁ဴ၇၊ၔၒ့၄ဳ၇ွ၈္၁ၒဳ၈၈ဳၒၑဳံၒၐဳ၀
္ဴဳၒ၃ၒ၅၉ဵၒၑ၊ၔျ၇ဳ၈ၑ့ဿ၈၊ှ၊ဵွဳ၇၊ၐ္၁ၒဳ၈ွ၈
၁ဳၒ၊၄ ့၈ ၂ဳ၇ၑ၈ၐ့ှ ၆၉ၑဳ၌့၏ ှ၊ၔ၏ဳၒ၃ဳ၁၊၄
၁ဳ၆ ။ှ၊ၔ၏ဳၒ၃ဳ၁၊၄ ၁့ၑ့ၒ ဉဳ ဳ၈၏ဳၒၖ၊ၔျ၇၊ၔ၈
။္ၚ
Դյույմանոց մոդել Կետերի բացթողման
գործակից*
၁ဳ၆ဳၐ့ှွၖွ။
၁ဳ၆ဳၐ့ှွၖွ။
၁ဳ၆ဳၐ့ှွၖွ။
ပဳ၉ၐဳၒ၁ၐ့ှ့္၈ျဳ၌ွၖ၏့ှဳ၇ွ၈၆ွဳၐ၊ၒ၈့ၒ၊ၐူ
၂ဳ၆ဳ၃ဳ၇၈
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ဆ၇၏၏ဳၒၖ်၂ဳ၆ဳ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈၊ၔ၆္&,635ွ
$ ံဳ၏ွ၈ၚ ဇ၈ဳ၁့ှွ ၑဳၒဳ၀ၖ၈့ၒ၊ၔ၆ ဳ၇၏ ၏ဳၒၖ်
၁ဳၒ၊၄္ဳ၎ဳ၍ဳၓ၈့ှ၎ဳံွ၊ဿဳ၈ဵဳၒ၊ၔ၆၈့ၒၚ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ဆ ၇ ၏  ၏ ဳ ၒ ၖ ်  ၈ ဳ ဿ ဳ ၑ ့ ၏ ၐ ဳ ၀  ္  ဳ ၇ ၈ ၌ ွ ၏ ွ
၆ွ၍ဳၐဳ၇ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ ၂ဳ၆ဳၒ ၊ၒ၊၈ၖ
၂ဳ၆့၆ဳၑဳဴဳၒ း့ၒ၀ ့၈ ္ှ့၁ၑၒဳ၆ဳဵ၈ွ၏ဳ၁ဳ၈
ံဳ၉ၑ့ၒွၓၚ
ဢ ဳ ၒ ၖ ွ  ၗ ဵ ၑ ဳ ဵ ၊ ၒ ၀ ၊ ၔ ၆ ၈  ၊ ၔ ြ ဵ ွ ၈
္ ှ ့ ၁ ၑ ၒ ဳ ၆ ဳ ဵ ၈ ွ ၏ ဳ ၁ ဳ ၈  ံ ဳ ၉ ၑ ွ  ဳ ၄ ဴ ၇ ၊ ၔ ၒ ွ
Հայերեն

၆၊ၑဳ၁ဳ၇ၖ၊ၔ၆ ၁ဳ၆ ဳ၇၈ ၐဳ၇ၒ့ၒ၊ၔ၆ ၊ၒၑ့၄
္ှ့၁ၑၒဳ၁ဳ၈ ဿဳ၈ဵဳၒ၊ၔ၆၈့ၒ် ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ၀ဳ၀၁့ှ
၆၊ၔၑၖွ ဳးံဳ၈၉ဳ၈၈့ၒ် ၁ဳၒ၊၄ ္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ
၌ ဳ ၑ ၁ ့ ၒ ွ  ၙ  ၃ ဳ ၇ ွ ၈  ၑ ဳ ၑ ဳ ၈ ၊ ၔ ၆ ၈ ့ ၒ ွ  ၁ ဳ ၆
ဳ၎ဳ၍ဳၓ၈့ှဿဳ၈ဵဳၒ၊ၔ၆၈့ၒၗၒွ၈ဳ၁ူဳ၄၆၊ၔ၁ၚ
ဢဳၒၖွ၈ ၐ၈ဳ၏ ၂ဳ၏ၓ၈့ှ၊ၔ ၂ဳၐဳ၈ဳ၁ဳ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈ွၓ
ဿ၊ၔ၏ဳၕ့ှ၊ၔ ၂ဳ၆ဳၒ ၂့၎၊ၔ ၌ဳ၂့ၖ ဳ၇၈ ၊ၔြဵွ၈
္ှ့၁ၑၒဳ၆ဳဵ၈ွ၏ဳ၁ဳ၈ံဳ၉ၑွဳ၄ဴ၇၊ၔၒ၈့ၒွၓၚ

ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
ဘွ၉ၑ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ ံ့၌ၖ၊ၔ၆ ၁့၈ၓဳ၄ဳ၇ွ၈
၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၉ဳၒြဳ၁ဳ၈ ္၈့ၒဵွဳ၇ွ ဳ၌ဳ၂၊ၐ
ၙ ၂၊ၔ၏ဳှွ ဳ၄ဴ၇၊ၔၒ ့၈ၚ ဒ၈ံွၒ၈့ၒ ၁ဳၒ၊၄ ့၈
ဳ၎ဳ၍ဳ၈ဳှ ့ျ့ ံၒဳ၈ၖ ၏ဿဳှ ့၈ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ၊ၔ၆
၁ဳ၆ ။ဳၒဳ၉ဳ၂ၐ၊ၔ၆ ့၈ ွ၈။် ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈၊ၔ၆ ္
၂၊၏ဳ၁၊ၒ၏ၑွွ၏၁၀ဳ၇ၒဳ၂့၄ံ့၌ၖ့ၒ၊ၔ၆ူ၌ဳ၇ျ၇၊ၔ၈ွ
၁ဳ၆၂ၒံ့၂ွၚ
ရ့ၒ၁ဳ၇ဳၓ၈၊ၔ၆ ့၈ၖ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒွ ဳ၌ဳ၂၊ၐ
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ ၊ၒ၊၉ ၌ဳၒး ၊ၔ၄့ၓ၊ၔ၇ၓ၈့ၒ ၊ၒ၊၈ၖ
၈ဳဿဳၑ့၏ၐဳ၀ ့၈ ၈၆ဳ၈ဳၑွ၌ ဿ၈ံွၒ၈့ၒ်
၁ဳ၈ဿ့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ
 ပ၊ဵဳၓ့ၖ ဳ၇၈ ၆ဳ၏ွ၈ ၊ၒ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၅ွ၉ၑ
ၑ့၄ဳံၒၐ့၈ူ ၂့ၑၙ့ှ၊ၐ ွ၈။၌့၏ ၆ဳၒၑ၁၊ၓွ
ဳ၇၈၌့၏ ္ှ ၏ဳၒၖွ ၐၒဳ ဳ၎၁ဳ ©၌ှ၇၊ၔ၏ª ၙ
©၆ွ၈၊ၔ၏ª၈၉ဳ၈၈့ၒွ၈ၚဢဿဳှၑ့၄ဳံၒ၊ၔ၆်၁ဳၒ၊၄
္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ ၂၊၏ဳ၁၊ၒ၏ၑွ ွ၏၁ ၀ဳ၇ၒဳ၂့၄
ံ့၌ၖ့ၒ၊ၔ၆ူ၂ၒံ့၂ွၙ၈၊ၔ၇၈ွ၏၁၌ဳ၇ျ၇၊ၔ၈ွၚ
 ဨ၊ဿဳၒွ၈့ၖ ၆ွဳ၈ဵဳ၆ွၓ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒွ ၊၄၍
ှၒဳ၁ဳး၆်ူ ။ဿဳ၎၈့ှ၊ၐ ၂ွ၈ ၙ ၈၊ၒ ၁ဳ၆ ၑဳၒဴ့ၒ
ၑ့၏ဳ၁ွ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၖဳ၈ွ ၊ၒ ံဳ ၁ဳၒ၊၄
္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ ၂၊၏ဳ၁၊ၒ၏ၑွ ၁ဳ၆ ၀ဳ၇ၒဳ၂့၄
ံ့၌ၖ့ၒ၊ၔ၆ူ၂ၒံ့၂ွၙ၈၊ၔ၇၈ွ၏၁၌ဳ၇ျ၇၊ၔ၈ွၚ
 သၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ၊၄ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၌ဳ၂့ၖ ွၒ့၈ၓ
ၑ၊ၔၕ့ၒွ ၆့၍ ၙ ၆့ၑဳ၄ဳ၁ဳ၈ ဳ၎ဳၒ၁ဳ၈့ၒွၓ
၂့၎၊ၔၐဳ၇ၒ၊ၔ၆ၖဳ၈ွ၊ၒံဳ၁ဳၒ၊၄္၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ
၁ဳၒ၅ ၆ွဳ၁ၓ၆ဳ၈ ွ၈။ွ ဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၊ၔ၆ ၁ဳၒ၊၄ ္
ၑ့၄ွ ၊ၔ၈့၈ဳှ ၂၊၏ဳ၁၊ၒ၊ၔ၏ၑ ၁ဳ၆ ၀ဳ၇ၒဳ၂့၄
ံ့၌ၖ့ၒ၊ၔ၆ူ၂ၒံ့၂ၙ၈၊ၔ၇၈ွ၏၁၌ဳ၇ျ၇၊ၔ၈ၚ
 ပ့၎ဳၓၒ့ၖ ၌ဳၒ၌ၐဳ၀ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၏ဳၒၖွၓ
ွ၈။၌့၏ ၈ဳၙ ဴ၊ှ၊ၒ ဳ၇၈ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၊ၒ၊၈ၖ
ၐ၏ၑဳ၂့ၖ၊ၒ့ၒ၁ဳၒြဳ၆ဳ၈ဳ၁။့ၖၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၊ၔၚ
ပဳ၁ဳ၎ဳ၁ ံ့၌ၖ၊ၔ၆ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၁ဳၒ၊၄ ့၈
၂၊၏ဳ၁၊ၒ၊ၔ၏ၑ၊ၔ၈့၈ဳှၙၐ၈ဳ၏၈့ၒွ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှၚ
 မဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ်။၌့ၑၖ့္၈ျဳၒ၁ၐ့၈။ဳၕဳးဳ၈ၓ
၊ၔြ့၄ ၑဳၖ၊ၔျ၇ဳ၈ူ ဳၒၙွ ှ၊ၔ၇၏ွ ၁ၒဳ၁ွ ၙ ဳ၇ှ၈ွ
ဳးံ့ၓ၊ၔျ၇ဳ၈်ၚ
 မဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ့်ၒဴ့ၖ၆ွ၈့ၑ့ၖ၁ၒဳ၁ွ၆့၍၁ဳ၆၆ွ
ၗဵၑဳ၂ဳ၈့ၖၐၑဳ၈ဵဳၐ၊ၒၙံ၇၊ၔၒဳၐဳ၎၈၇၊ၔျ့ၒွ
၂့ၑ ၖဳ၈ွ ၊ၒ ံဳ ၁ဳၒ၊၄ ္ ၏ၑွ၌့ှ ံၒဳ၈ၓ
၌ဳ၇ျ့ှၚ ဟဳၒ၌ၐဳ၀ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၂ဳၒ၁ဳၐ၊ၒ
Հայերեն

္ ၐ့ၒဳ၆၉ဳ၁၆ဳ၈ ၊ၔ၄ဳၒ၁့ှ ၆ွ ၈့ၑ့ၖ ံၒဳ၈ၖ
၏၊ၐ၊ၒဳ၁ဳ၈၁့၈ၓဳ၄ဳ၇ွ၈ဳ၄ဴွ၂့ၑၚ
 ညၒဴ့ၖ ၆ွ ၕ၊ၒ၃့ၖ ှွၓၖဳၐ၊ၒ့ှ ၏၊ၐ၊ၒဳ၁ဳ၈
၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ်၊ီ။ှွၓၖဳၐ၊ၒွ။ွၗဵ၈၊ၔျ၇ဳ၆ဴ၊ီ။္ှ
ံၒဳ၈ၓၑဳၖ၊ၔျ၇၊ၔ၈၂ဳ၄၊ၒံ့ှ၊ၐၚဉၒဳ၈ၖ၁ဳၒ၊၄့၈
၂၊၏ဳ၁၊ၒ၊ၔ၏ၑ၊ၔ၈့၈ဳှ၂ၒံ့၂ွ၌ဳၑ၅ဳ၎ံဳ၎၈ဳှ
ၙ ၈၊ၔ၇၈ွ၏၁ ၌ဳ၇ျ့ှၚ ဈ၊၇၊ၔျ၇၊ၔ၈ ၊ၔ၈့၈ ၂ဳၑ၊ၔ၁
ှွၓၖဳၐ၊ၒၐ၊၄ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ ၊ၒ၊၈ၓ ၐၒဳ ၂၏ၑဳ၁
၈၉ၐဳ၀္၊ၒံၒဳ၈ၖှွၓၖဳၐ၊ၒၐ၊၄့၈ၚ
 ဣ့ၒဳ၂၏၁့ၖ့ၒ့ဿဳ၈့ၒွ၈့ျ့၈ၒဳ၈ၖွ၈ၖ၈၊ၔၒ၊ၔ၇၈
့၈ ၕ၊ဿဳၒွ၈၊ၔ၆ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၊ၒ၌့၏းွ
၂ဳၐဳ၏ၑွဳ၈ဳၖ ၊ၒ ၏၊ၔ၇၈ ၊ၔ၄့ၓ၊ၔ၇ၓ၈့ၒွ
၌ဳ၂ဳ၈၍၈့ၒ်၌ဳ၂၌ဳ၈ၐ့ှ့၈ၚ
 န၊ၔှ၆ွၑၐ့ၖ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ်ဳ၎၁ဳ္ၖွ၆ွဳ၁ဳ၈
ဳ၇ၒၐဳ၀ၖွၐၑဳ၈ဵၚ
 ဢ၊ၔ၇၈ဳ၌ၒဳ၈ၖ်၁ဳ၆ံၒဳ၂့ၑ၆ဳၑဳ၁ဳၒဳၒၐဳ၀
၆ဳ၏့ၒ်၁ဳၒ၊၄့၈၌ဳၒ၊ၔ၈ဳ၁့ှ၆့ၑဳ၄ဳံၒဳ၆ွ
၁၊၅ဳ၁ွၑွ၌ွ၆ဳၒၑ၁၊ၓၚမ့ၑဳ၄ဳံၒဳ၆ွ၁၊၅ဳ၁ွ
ၑွ၌ွ၆ဳၒၑ၁၊ၓ်၁၊ၔှၑဳှ၊ၔံ့၌ၖ၊ၔ၆်၈ံဳ၆့၈်
 ြဳ၆ၐဳ ်၈ျဳၓၖ၊ၔ၆ ဳ၇၈ ၁ဳၒ၊၄ ္ ၂ဳ၈ဵ့ၓ၈့ှ
ၑဳၒဳၑ့၏ဳ၁ ၈့ၒၖွ၈ ဳ၇ၒၐဳ၀ၖ၈့ၒွ ၙ ၁ဳၒ၊၄ ္
၆ဳ၂ၐဳ၈၌ဳၑ၅ဳ၎ံဳ၎၈ဳှၚ
 ပွ၉့ၖ၊ၒှ၏၊၄ဳ၁ဳ၈၏ဳၒၖ့ၒ၊ၔ၆ဿဳ၄ဳှွၖ၈့ၒ၊ၔ၆
ဿ ဳ ၄ ့ ၒ ၊ ၔ ၆  ၙ  ဳ ၇ ှ  ၏ ဳ ၒ ၖ ဳ ၐ ၊ ၒ ၊ ၔ ၆ ၈ ့ ၒ ၊ ၔ ၆
ၗ ဵ ၑ ဳ ဵ ၊ ၒ ၀ ၐ ၊ ၄  ၁ ၊ ၅ ဳ ၁ ဳ ၑ ွ ၌  ၕ ၊ ၖ ၒ ွ ၁
၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ်၁ဳၒ၊၄့၈၂့၉ၑ၊ၔျ၇ဳ၆ဴ၁၊ၔှၑၒၐ့ှ
့ၒ့ဿဳ၈့ၒွ၁၊၄၆ွၓၙံဳၐၑဳ၈ဵဳၐ၊ၒ္ၚ
 ရ၊ၒ ၙ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐဳ၀ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၂့၎၊ၔ
၌ဳ၂့ၖ့ၒ့ဿဳ၈့ၒွၓၚ
 ပဳၐဳ၏ၑွဳၓ့ၖ၊ၒ၆ဳၒၑ၁၊ၓွ၂ဳၑၐဳ၀ဳ၆ဳ၏့ၒ၈
ဳ၌ဳ၂၊ၐ ၁့ၒ၌၊ၐ ၕဳ၁ ့၈ၚ ညျ့ ၆ဳၒၑ၁၊ၓွ
၂ဳၑၐဳ၀ဳ၆ဳ၏့ၒ၈ဳ၌ဳ၂၊ၐ၁့ၒ၌၊ၐ။့၈ၕဳ၁ၐ၊ၔ၆
ံဳံဳၒ့ၖၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှဳ၌ၒဳ၈ၖ်ၙ၂့၎၊ၔ၌ဳ၂့ၖ
ဳ၇၈့ၒ့ဿဳ၈့ၒွၓၚ
 ဆ၈၂ဳ၌ဳ၄ ံွ၆့ၖ ဴြ၉၁ဳ၁ဳ၈ ၗဵ၈၊ၔျ၇ဳ၈ ့ျ့
၁ဳၒ၀၊ၔ၆ ့ၖ ၊ၒ ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ် ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ၁၊ၔှ
ၑၒၐဳ၀ ှွ၈့ှ ၁ဳ၆ ဵၑ၈ၐ့ှ ၆ဳၒ၆၈ွ ၊ၒၙ္ ၆ဳ၏ွ
၈့ၒ၏၊ၔ၆ၚ
 ညျ့ ၂၊၏၊၄ ၆ဳၒၑ၁၊ၓွ ၂့၄၊ၔ၁် ၂ဳ၇ၑ၈ၐ၊ၔ၆ ္
၃့ၒ ၆ဳ၉၁ွ ၁ဳ၆ ၂ဳဵ၊ၔ၏ၑွ ၐၒဳ ဳ၈၆ွ၍ဳ၌့၏
ဿ၈ဳ၆ၖ၊ၐ ှၐဳၓၐ့ၖ ၙ ှၐဳၓ့ၖ ၂ဳဵ၊ၔ၏ၑ်ၚ ညျ့
၂့၄၊ၔ၁၈ ်၈၁၈၊ၔ၆ ္ ၃့ၒ ဳ။ၖွ ၆့၍ ၑၒ၊ၒ့ှ၊ၔ
ၕ၊ဿဳၒ့၈၆ဳ၈ၒဳ၁ၒ၁ွၑ၁့ၒ၌၊ၐှၐဳၓ့ၖ၃့ၒဳ။ၖ်
ၙ ဳ၈၂ဳ၌ဳ၄ ံွ၆့ၖ ဴြ၉၁ွ ၗဵ၈၊ၔျ၇ဳ၈်ၚ ပ၊၏၊၄
၆ဳၒၑ၁၊ၓွ၂့၄၊ၔ၁်၃့ၒဳ။ၖွ၆့၍်၈၁၈့ှ၊ၐ၁ဳ၆
၂ဳဵ၊ၔ၏ၑွၐၒဳ၂ဳ၇ၑ၈ၐ့ှ၊ၐ၁ဳၒ၊၄္ဳ၎ဳ၍ဳၓ၈့ှ
၆ဳ၉၁ွဵၒဵ၎၊ၔ၆၁ဳ၆ၐ၈ဳ၏့ှဳ။ၖ်ၚ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ဆအနဆဌဟဆယဎယဝဧရတဣဤဆရဈညဎည
မဆဥဤနဝဦဍဨဝဒဆဥတရဣညထဌဢဒဆထဤညဢဆနတ
မဆဥဤနဝဦဝဣၚဪဈဤဆပဆရညဩဪဈဤဆဈဝဥဓဣဆဓ
မဆဥဤနဝဦရညဥဍပဥဆပဆရဈရညဥတပဆမဆဖဆယရၚ

ၐဳၒ၁ဳ၇ွ၈ၖဳၒၑွ၂ဳ၆ဳၒ၈့ၒ်ၚ
Սույն սարքն օգտագործելիս հետևեք
անվտանգության միջոցառումներին՝ հետևյալ
դեպքերից խուսափելու համարၚ
ဆ၈၃၈ဳ၁ဳ၈ၑ့၄့၁၊ၔျ၇ဳ၈ဳၒၑဳ၂၊၏ၖဳ၇၏၏ဳၒၖွ
ၡ၍၊ၓ၊ၐ
ဆ၇၏၏ဳၒၖွ။ဳၒၑ၊၈ဳဵၒၐဳ၀ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆်
့ၒၒ၊ၒံဳ၈၃ဳ၈ၓ၁၊၄ၡၓၢဳ၏၂ဳ၏ၓ၈့ှ၊ၔ
၈၌ဳၑဳ၁၊ၐ

Ɣသဳၒံွၑဳၐ၊ၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ၊ၔ၈့ၓ၊၄့ၒၒ၊ၒံ၁၊၄၆်
၁ဳၒ၊၄္၃့ၒဳ၈၃၈ဳ၁ဳ၈၁ဳ၆၁၊ၒ၌၊ၒဳၑွၐၓဳ၈ၓ
၊။ ှွဳး၊ၒၐဳ၀ ၆၊ၔၑၖွ ျ၊ၔ၇ှၑၐ၊ၔျ၇၊ၔ၈ ၃့၎ၖ ဴ့ၒ့ှ
ၙ ွၒဳ၁ဳ၈ဳၓ၈့ှ ၂့ၑၙ၇ဳှ ၑ့၏ဳ၁ွ ၐဳၒၖဳဵွ၀
ံၒ၏ၙ၊ၒ့ှၚ
ဢၑဳ၈ဳှ ဳ၈၃၈ဳ၁ဳ၈ ၙ၁ဳ၆ ဵဳ၄ၑ၈ွ
ၑ့၄့၁၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ ၑ့၄့၁၊ၔျ၇ဳ၈ဳၒၑဳ၂၊၏ၖ

ဤဳၒဳ၀့ှ၁့၄၀ၑ့၄့၁၊ၔျ၇၊ၔ၈ူ၈့ၒ၁ဳ၇ဳ၈ဳှ၊ၐ၊ၒ၌့၏
 ဆ၇၏ ၏ဳၒၖွ ဳ၉ဿဳၑဳ၈ၖွ ဿဳ၈ဵဳၒ၊ၔ၆် ၁ဳ၆ ဳ၇၏၁ဳ၆ဳ၇၈ဳ၈၃် ၏ၕ၊ၔၘွ၈ဵ
ံဳံဳၒ့ၓ၊ၔ၆် ့ၒၒ၊ၒံ ဳ၈၃ဳ၈ၓ ၁၊၄ၡၓ ၢဳ၏
ဣၒဳဵၒ့ှဴ၎၈ဳးဳၐျၐဳ၀၂ဳ၄၊ၒံဳဵၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ်ၙ
၂ဳ၏ၓ၈့ှ၊ၔ၈၌ဳၑဳ၁၊ၐ
၁့၄၀ၑၐ၇ဳှ၈့ၒျ၊၄ဳၒ၁့ှ ၈့၈ဵဳၕ၊ဿ၊ၔ၆
Ձեռնարկեք բավարար անվտանգության
ဤဳၒဳ၀့ှၐ၈ဳ၏ဳ၁ဳၒ၀ၒဳဵၒဳ၁ဳး၆ွ၈။၌ွ၏ွၖ့၈
միջոցառումներ
၂ဳ၆ဳ၁ဳၒဵ။ဳ၇ွ၈ၐွၒ၊ၔ၏်ၙၐျဳၒွ့၈ျဳၒ၁့ှ၃့ၒ

ထ၊၁ဳှ
ၓဳ၈ၓွ
၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈
၂ဳ၆ဳၒ ၑၐ၇ဳှ၈့ၒ်ၙ၁ဳ၆၂ဳ၆ဳ၁ဳၒဵ် ၂ဳ၆ဳ၁ဳၒဵွၐျဳၒ
ဵဳ၄ၑ၈ဳဴဳ၎ ၏ၑ့၄၀့ၖ ၙ ၏ဳ၂၆ဳ၈ဳၕဳ၁့ၖ
၆၊ၔၑၖ
ဵ၊ၒ၀့ှ၊ၔ
ွၒဳၐ၊ၔ၈ၖ
၊ၔ၈့ၓ၊၄
ၗဵၑဳၑ့ၒ့ၒွျွၐ်ၚ
Ɣ ဩဳ၈ွ ၊ၒ ဳ၈ှဳၒ ှ၊၁ဳှ ၓဳ၈ၓွ ၙ ၆ဳၑ။၆ဳ၈
ဝၒၖဳ၈၂၈ဳၒဳၐ၊ၒ္ဴဳၒံဵဳ၄ၑ၈ဳဴဳ၎
၁့ၑ့ၒွ ဳံဳ၌ၑ့ၒ၈့ၒွ ၆့၀ ၆ဳ၏် ၂ဳဵ့ၓဳ၀
၏ၑ့၄၀့ၖ၊ၒ်ဵ၊ၔ၉ဳ၁့ှ်ံြၐဳၒ၁ှွ၈ွၚ
့၈ ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈ ဵ၊ၒ၀ဳ၎၊ၔ၇ျ၈့ၒ ၊ၒ၊၈ၖ
၂၊ဵ ့၈ ၑဳ၈၊ၔ၆ ၐ့ၒ် ၈၉ၐဳ၀ ဿ၈ံွၒ၈့ၒွ
ဟဳၒဴ့ၒဳဴဳၒၕ၊ဿ့ၖဵဳ၄ၑ၈ဳဴဳ၎်ၚ
၁ဳ၈ဿ၆ဳ၈ ၆ဳ၏ွ၈ ံ၊ၔၖ ၁ဳၒ၊၄ ့ၖ ၈ၐဳး့ၓ၈့ှ
 ©3DQDVRQLF Connect Co., Ltd.ª ၁၊ၒ၌၊ၒဳၓွဳ၈ ၁ဳ၆ ၏၊ၔ၇၈ ဳ၌ၒဳ၈ၖ၈ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှွ၏ ၈၆ဳ၈ဳၑွ၌
ံၒဳ ံ၊ၔ၏ၑၒ ၁ဳး၆ဳ၁့ၒ၌၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ် ့ၒဴ့ၖ ဿ၈ံွၒ၈့ၒွ ဳ၎ဳ၍ဳၓ၆ဳ၈ ၂ဳၐဳ၈ဳ၁ဳ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈်ူ
၊ၔ၄၄ဳ၁ွ၊ၒ့၈ ။့၈ ၂ဳၒၓ၈ွ ၃့ၒ ဵဳ၄ၑ၈ဳဴဳ၎်ၚ မွ ဳ၈့ှ၊ၐ ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈ ၂ဳ၆ဳ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈
ဴဳၓဳ၂ဳ၇ၑ့ၖ ၃့ၒ ဵဳ၄ၑ၈ဳဴဳ၎် ၈၆ဳ၈ ၂ဳၒၓ၊ၔၟ့ၒ ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈့ၒ် ဳ၈ှဳၒ ှ၊၁ဳှ ၓဳ၈ၓွ ၏ဳၒၖွ
၏ၑဳ၈ဳှ၊ၔံ့၌ၖ၊ၔ၆ၚ
၂ဳ၆ဳၒၚ
Ɣ ဆ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈ ၈၁ဳၑဳ၎၊ၔ၆၈့ၒွၓ ့ှ၈့ှ၊ၐူ
မွဳၓၐ၊၄ၓဳ၈ၓ်၌့ၑၖ္၌ဳ၉ၑ၌ဳ၈ၐဳ၀ှွ၈ွ
ဳ၈ှဳၒှ၊၁ဳှၓဳ၈ၓွ၊ၒ၊၉၏ဳၒၖ့ၒွဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈
၂ၒဳ၌ဳၑ၊ၐၙဳ၇ှ၈ၚ
၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈့ၒ် ။့၈ ၁ဳၒ၊၄ ဳၒၐ့ှ ဵ၈၊ၔ၆ွၓ
ဳ၈၆ွ၍ဳ၌့၏ ၂့ၑ၊ၚ ဆ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈ ဿ၈ံွၒ၈့ၒွ
ရဳဿၖဳ၈ဳ၌ၒဳ၈ၖ၈ၗဵၑဳ၂ဳ၈့ှ်၍၈၍့ၖံၒဳ၈၊ၔ၆
ဳ၎ဳ၍ဳၓ၆ဳ၈ ၂ဳၐဳ၈ဳ၁ဳ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈် ၈ၐဳး့ၓ၈့ှ၊ၔ
ဳ၎၁ဳၑၐ၇ဳှ၈့ၒ်ၙဳ၇၈ဴ့ၒ့ၖ၏၁းဴ၈ဳ၁ဳ၈ၐွ၅ဳ၁ွၚ
၂ဳ၆ဳၒ ၈ဳဿၖဳ၈ ဳ၈ှဳၒ ှ၊၁ဳှ ၓဳ၈ၓွ ၊ၒၙ္ ၏ဳၒၖ
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ် ဳ၈၌ဳ၇၆ဳ၈ ၂ဳၐဳ၏ၑွဳၓ့ၖ ၊ၒ
ဳၒၐ့ှ ့၈ ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈် ၐ့ၒဳဴ့ၒ၊၄ ဴ၊ှ၊ၒ
Անլար լոկալ ցանցերի մասին
၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈့ၒ်ူ၂ဳ၆ဳ၃ဳ၇၈ဳ၇ံ၏ဳၒၖ့ၒွ၂့ၑ
၆ဳၑဳ၁ဳၒဳၒၐ၊၄ ၉ဳ၂ဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ ၃့၎၈ဳၒ၁၈့ၒ၊ၔ၆
ၑၒၐဳ၀၂ၒဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒွၚ
Ɣဆ၈ှဳၒှ၊၁ဳှၓဳ၈ၓ့ၒွဳ၎ဳၐ့ှ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈ဳ၇၈္၊ၒဆပ နဳဿၐဳ၀ ဳ၈ှဳၒ ှ၊၁ဳှ ၓဳ၈ၓွ ဴ၈၊ၔျဳဵၒွၓူ ။ဳၒ
ၙဳ၇ှ၈၆ဳ၈ဳၑွ၌၏ဳၒၖဳၐ၊ၒ၆ဳ၈ၙ၆ဳၑ။၆ဳ၈၁့ၑွ ံွၑဳၐ၊ၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ၊ၔ၈့ၓ၊၄့ၒၒ၊ၒံ၁၊၄၆်၁ဳၒ၊၄
၆ွ၍ၙၑ့၄့၁၊ၔျ၇ဳ၈ၕ၊ဿဳ၈ဳ၁၊ၔ၆်၁ဳၒ၊၄္ၑ့၄ွ ္ ၁၊ၑၒ့ှ ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈ ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈့ၒ်
၊ၔ၈့၈ဳှ ၎ဳံွ၊ဳှွၖ၈့ၒွ ၗဵ၈၊ၔျ၇ဳ၆ဴ ့ျ့ ံ၊ၔၖ ၂ဳၑ၊ၔ၁ၡ၍၊ၓ၈့ၒ၊ၐၚ
ဵၑ၈ၐ၊ၔ၆ ့ၖ ၎ဳံွ၊၂ဳ၄၊ၒံ၆ဳ၈ ၂ဳ၏ဳ၈့ှွ၊ၔျ၇ဳ၈ ဉွၠၖ ©3DQDVRQLF Connect Co., ltd.ªွ၈ ့ျ့
၏ဳ၂၆ဳ၈၈့ၒ၊ၔ၆ၚ
ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈ ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔၟ့ၒွ ၙ ၈၆ဳ၈ဳၑွ၌
ဳ၇ှ၂ဳၒၓ့ၒွ၂့ၑ၁ဳ၌ၐဳ၀ၗဵ၈၊ၔျ၇ဳ၈၁ဳၒွၖ၊ၔ၈့ၖၚ
မ၇၊ၔ၏၁၊၄၆ွၓၖဳ၈ွ၊ၒ၎ဳံွ၊ဳှွၖ၈့ၒ်၁ဳၒ၊၄့၈
၂ဳ၄ျဳ၂ဳၒ့ှ ဿ၊။်၈ံ၊ၑ၈့ၒ် ၗၒွ၈ဳ၁ူ ၌ဳၑ့ၒ 
ၙ ၂ဳ၏ဳ၈့ှွ ့၈ ဳ၆့၈ ၑ့၄ ၑၒၐဳ၀ ်၈ံဵၒ၁၊ၔ၇ျွ
၏ဳ၂၆ဳ၈၈့ၒ၊ၔ၆ ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ဳ၎ဳ၍ဳ၈ဳှ ၏ၑ၊ၒၙ
ျၐဳၒ၁ၐဳ၀ၑွ၌ွဿ၈ံွၒ၈့ၒ့ျ့ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈်
ၐ့ၒဳဴ့ၒ၊၄၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈့ၒ်။့၈ဳၒၐ့ှၚ
Ɣသဳၒံွၑဳၐ၊ၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ၊ၔ၈့ၓ၊၄့ၒၒ၊ၒံ၁၊၄၆်
၁ဳၒ၊၄ ္ ၆ွၑ၊ၔ၆၈ဳၐ၊ၒ ၁့ၒ၌၊ၐ ဴ၎၈ဳးဳၐျ့ှ ၙ
ၓ၊ၔၓဳံၒ့ှ ၕ၊ဿဳ၈ၓၐ၊၄ ၑၐ၇ဳှ၈့ၒ် ၈့ၒဳ၎၇ဳှ
္ှ့၁ၑၒ၊၈ဳ၇ွ၈ ၈ဳ၆ဳ၁၈့ၒွ ဴ၊ၐဳ၈ံဳ၁၊ၔျ၇၊ၔ၈်
ၙ ဳ၈၃၈ဳ၁ဳ၈ ၑၐ၇ဳှ၈့ၒ် ွ၈။၌ွ၏ွၖ ့၈ ၃့ၒ
ဳ၈၃၈ဳဵၒဳ၇ွ၈ ၑၐ၇ဳှ၈့ၒ် ဵဳၑ၈ဳဴဳ၎် ၙ၁ဳ၆

ညျ့ ွ၈ၖ၈၊ၔၒ၊ၔ၇၈ ။့ၖ ၁ဳၒ၊၄ ၁ဳၑဳၒ့ှ ၃့ၒ ဳ၈ှဳၒ
ှ၊၁ဳှၓဳ၈ၓွဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔၟ့ၒ်
၁ဳ၌ၐ့ၖ ©3DQDVRQLFªွ ဳ၍ဳ၁ၓ၆ဳ၈ ၁့၈ၑၒ၊၈ွ
၂့ၑၚ
Ɣ ©3DQDVRQLF Connect Co., ltd.ª် ဿ၈ံၒ၊ၔ၆ ္
၊ၒ၌့၏းွ ၂ဳ၅ဳဿ၊ၒံ၈့ၒ် ှွဳၒြ့ၖ၊ၒ့၈ ဵွၑဳ၁ၓ့၈
ဳ၇၏ ဳ၌ၒဳ၈ၖွ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈ ၎ွ၏၁့ၒ် ဳ၎ဳ၈ၓ
ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈ ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔၟ့ၒွ ၙ ဿ၊ၒ၂၊ၔၒံ ္
ၑဳှွ၏
၊ၒ၌့၏းွ
၂ဳ၅ဳဿ၊ၒံ၈့ၒ၈
ဳ၈့၈
ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈
၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔၟ့ၒ၈
ွၒ့၈ၓ
၂ဳ၇့ၓ၊၄၊ၔျ၇ဳ၆ဴၙ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈ဳၑၐ၊ၔျ၇ဳ၆ဴၚ

Հայերեն

Հեռացում
Ապրանքն
օգտահանելիս
կապվեք
ձեր
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կամ դիլերի հետ և պարզեք օգտահանման
ճիշտ եղանակները։

Ապրանքի վրա առկա
մակնշումը
Ապրանքի վրա ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ၊ၔ၆ ့၈ ၂့ၑၙ၇ဳှ
၈၉ဳ၈၈့ၒ်ူ ၊ၒ၌့၏ ၏ဳ၂၆ဳ၈ဳၕဳ၁၊ၔ၆၈့ၒွ
၈ဳဿဳးဵ၊ၔ၉ဳ၁ဳ၈ ၆ွ၍၊ၓ၈့ၒွ ် ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈
ၓ၊ၔၓ၊ၔ၆၈့ၒွ၈၉ဳ၈၈့ၒၚပဳၒ၁ဳၐ၊ၒ္၂ဳ၉ၐွဳ၎၈့ှ
၇၊ၔၒဳၖဳ၈။၇၊ၔၒ ဴဳၓဳၑၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈ ့ျ့ ဳ၌ၒဳ၈ၖ်
၁ၒ၊ၔ၆ ္ ၆ွဳ၇၈ ၂ဳ၆ဳ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈ ၆ဳ၁၈၉၊ၔ၆ၚ
ရ၉့ၖ ဳ၇ံ ၑ့၄့၁၊ၔျ၇၊ၔ၈်ူ ဳ၈ၐၑဳ၈ဵ၊ၔျ၇ဳ၈
၈၁ဳၑဳ၎၊ၔ၆၈့ၒွၓ့ှ၈့ှ၊ၐ
Պաշտպանիչ հողակցման միացում՝
မဳ၁၈၉ၐဳ၀ ၏့၄၆ဳ၁် ၈ဳဿဳၑ့၏ၐဳ၀ ္
၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ္ှ့၁ၑၒဳဵ၀့ၒွ ၂့ၑ ၁ဳ၌ၐဳ၀
၌ဳ၉ၑ၌ဳ၈ွ။ ၂၊၄ဳ၁ၓ၆ဳ၈ ၂ဳ၄၊ၒံွ။် ၆ွဳၓ၈့ှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၒ
Կյանքի համար վտանգավոր սեղմակ՝
မ ဳ ၁ ၈ ၉ ၐ ဳ ၀  ၏ ့ ၄ ၆ ဳ ၁ ၈ ့ ၒ ်  ၈ ၊ ၒ ၆ ဳ ှ
ဳ ၉ ဿ ဳ ၑ ဳ ၈ ၖ ဳ ၇ ွ ၈  ၌ ဳ ၇ ၆ ဳ ၈ ၈ ့ ၒ ၊ ၔ ၆
ၐၑဳ၈ဵဳၐ၊ၒ္ ့၈ ၁၇ဳ၈ၖွ၂ဳ၆ဳၒၚ

၁၊ၒ၌၊ၒဳၓွဳ၇ွ ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ် မွဳၓ၇ဳှ
ရဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆ၙ၁ဳ၆ဳ၇ှ့ၒ၁ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ၚ


©0DFª် ©PDF26ª် ၙ ©6DIDULª၈ ©$SSOH
,QFªွ ဵၒဳ၈ၓၐဳ၀ ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ၈ ့၈
မွဳၓ၇ဳှ ရဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆ ၙ၁ဳ၆ ဳ၇ှ
့ၒ၁ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ၚ



©3-/LQNª် ဵၒဳ၈ၓၐဳ၀ ၁ဳ၆ ံွၑဳၒ၁၆ဳ၈
၏၌ဳ၏၊၄ ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉ ္ ဘဳ၌၊၈ွဳ၇၊ၔ၆
မွဳၓ၇ဳှရဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆ၙဳ၇ှ့ၒ၁ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ၙ
ၑဳၒဳ၀ဳ၉ၒ၍ဳ၈၈့ၒ၊ၔ၆ၚ



©+'0,ª် ©+LJK'HILQLWLRQ 0XOWLPHGLD
,QWHUIDFHª်ၙ©+'0,/RJRª၈©+'0,/LFHQVLQJ
$GPLQLVWUDWRU ,QFªွ ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ ့၈
၁ဳ၆ဵၒဳ၈ၓၐဳ၀ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ့၈မွဳၓ၇ဳှ
ရဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆ၙဳ၇ှ့ၒ၁ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ၚ



©-DYD6FULSWª် ©2UDFOHª ၁၊ၒ၌၊ၒဳၓွဳ၇ွ ၙ
ံၒဳ ံ၊ၔ၏ၑၒ ်၈၁့ၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒွ ဵၒဳ၈ၓၐဳ၀
ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉္၁ဳ၆ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉္မွဳၓ၇ဳှ
ရဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆ၙ၁ဳ၆ဳ၇ှ့ၒ၁ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ၚ



©&UHVWURQ&RQQHFWHGª်©&UHVWURQ&RQQHFWHG
ORJRª၈ ©&UHVWURQ )XVLRQª် ©&UHVWURQ
5RRP9LHZª၈ ၙ ©5RRP9LHZª၈ ©&UHVWURQ
(OHFWURQLFV ,QFªွ ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ ့၈ ၁ဳ၆
ဵၒဳ၈ၓၐဳ၀ ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ ့၈ မွဳၓ၇ဳှ
ရဳ၂ဳ၈ဵ၈့ၒ၊ၔ၆ၙ၁ဳ၆ဳ၇ှ့ၒ၁ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ၚ



©86% 7\SH&ª၈ ၙ ©86%&ª၈ ©86%
,PSOHPHQWHUV )RUXPªွ ဵၒဳ၈ၓၐဳ၀
ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ့၈ၚ

ရ၊ၔ၇၈ွ၏၁ ့ျ့ ်၈၁့ၒ၊ၔျ၇ဳ၈ ၁ဳ၆ ဳ၌ၒဳ၈ၖွ
ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ်၂ဳၑ၊ၔ၁၁့ၒ၌၊ၐ။့၈၈၉ၐ့ှံၒဳ၈ၖ
ှွဳၒြ့ၖ၁့ၒ၌၊ၐ၌ဳ၂၌ဳ၈ၐ့ှ့၈

Ներառվող մասեր

Երաշխիքը չի տարածվում այն խնդիրների վրա,
որոնք առաջ են եկել հաճախորդի կողմից որևէ
ծրագրակազմի, ներառյալ օպերացիոն համակարգի
սխալ կարգավորումների արդյունքում։



Կախված ձեր ձեռք բերած մոդելից՝ ապրանքի
իրական տեսքը կարող է տարբերվել այս ձեռնարկում
օգտագործված նկարից։




Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության
(EMC) կանոններին համապատասխանությունը
պահպանելու համար օգտագործեք
էկրանավորված մալուխ հետևյալ հարակցիչներին
միացնելու համար՝
HDMI մուտքի հարակցիչ, D-sub մուտքի հարակցիչ
և RS232C մուտքի հարակցիչ։






Ապրանքանիշերի ցանկը


©0LFURVRIWª် ©:LQGRZVª် ©,QWHUQHW
([SORUHUª် ၙ ©0LFURVRIW (GJHª် ဵၒဳ၈ၓၐဳ၀
ဳ၌ၒဳ၈ၖဳ၈ွ၉့ၒ၈ ့၈ ၁ဳ၆ ©0LFURVRIWª

Հայերեն



ပ့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁[ူ
'39)=$;
တနၑၐွ။[ူ'39)=$;
တန ွ၈ၘၒဳ၁ဳၒ၆ွၒ ၑၐွ။ွဴ၎၈ွ။ူ
'39)=$;
ဟၑ၊ၔၑဳ၁ တနၑၐွ။ွဴ၎၈ွ။ွ၂ဳ၆ဳၒ [
'39)=$;IRUံ၇၊ၔ၇၆ွ
၂ဳ၆ဳၒ
ဟၑ၊ၔၑဳ၁ တနၑၐွ။ွဴ၎၈ွ။ွ၂ဳ၆ဳၒ [
'39)=$;IRUံ၇၊ၔ၇၆ွ၂ဳ၆ဳၒ
ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒူ
'39)=$; ဆမရ
'39)=$; မဎ
'39)=$; ညၐၒ၊၌ဳ
'39)=$; ဆၐ၏ၑၒရဋ
မဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ[ူ$$5/5ၑွ၌ွ




မဳှ၊ၔဿွ၏ၙ့၎ွ။[ူ'39)=$;
:L)Lဳံဳ၌ၑ့ၒ[ူ'39)=$;
ံ၇၊ၔ၇၆ွ၂ဳ၆ဳၒ

ညၒ၁ဳၒဳၓ၆ဳ၈ှဳၒ :L
)Lဳံဳ၌ၑ့ၒွ၂ဳ၆ဳၒ [ူ
'39)=$;
ံ၇၊ၔ၇၆ွ၂ဳ၆ဳၒ

ဟဳ၂ဳ၈ဵ[ူ'39)=$;
64(:ွ၂ဳ၆ဳၒ

ဟၑ၊ၔၑဳ၁၌ဳ၂ဳ၈ဵွ၂ဳ၆ဳၒ[ူ
'39)=$;
64(:ွ၂ဳ၆ဳၒ

ဢ၁ဳၐဳ၎ဳ၁ ,5၏့၈၏၊ၒွ၁ၒွ။ွ၂ဳ၆ဳၒ [ူ
'39)=$;
ံ၇၊ၔ၇၆ွ၂ဳ၆ဳၒ
'39)=$;
ံ၇၊ၔ၇၆ွ၂ဳ၆ဳၒ
Հեռակառավարման վահանակի հաղորդիչ
Սնուցման աղբյուր
		
'&9 $$။ဳၕ၏ွ၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ
[
Աշխատանքայիին ընդգրկույթը
		
မ၊ၑ၆ ၘ၊ၔၑ
		
ညၒဴၗဵၑဳဵ၊ၒ၀ၐ၊ၔ၆္
ဳ၈၆ွ၍ဳ၌့၏၂့၎ဳ၁ဳ၎
ဳၐဳၒ၆ဳ၈ၑၐွ။ွံွ၆ဳၓ
Զանգված
		
မ၊ၑဵၒ ၊ၔ၈ၓွဳ 
၈့ၒဳ၎၇ဳှ
၆ဳၒၑ၁၊ၓ၈့ၒ်
Չափսերը (Լ x Բ x Խ)
		
၆၆[၆၆[၆၆
[[
Ուշադրություն

ဨ၊ၖၒ ၆ဳ၏့ၒ် ၌ဳ၂့ၖ ၌ဳၑ၉ဳ၅ ၁့ၒ၌၊ၐ ၙ
၂့၎၊ၔ၌ဳ၂့ၖ့ၒ့ဿဳ၈့ၒွၓၚ

မဳ၏့ၒွ ံ့ၑဳှ၈့ၒွ ၂ဳ၆ဳၒ၈့ၒ် ၁ဳၒ၊၄
့၈ ၕ၊ၕ၊ဿၐ့ှ ဳ၎ဳ၈ၓ ၀ဳ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ၆ဳ၏ွ
ၕဳ၏ၑဳၓွ ၂ဳ၆ဳၒ် ၁ဳၒ၊၄ ္ ၑဳၒဴ့ၒၐ့ှ
ၐ့ၒ်၈၉ၐဳ၀၈့ၒွၓ ၚ
မဳ၏့ၒွ ၁၊ၒ၏ၑွ ံ့၌ၖ၊ၔ၆ ဿ၊ၒ၂၊ၔၒံ ္

ၑၒၐ၊ၔ၆ ၃့၎ၖ ဴ့ၒ့ှ ံၒဳ၈ၖ ၃့ၒ ံွှ့ၒွၓ
၂ဳ၏ဳ၈့ှွ ္ ၂ဳ၅ဳဿ၊ၒံ၈့ၒွ ၏၌ဳ၏ဳၒ၁၆ဳ၈
၁့၈ၑၒ၊၈၊ၔ၆ ၚ
ဢဳၒၖ၈
ဳ၌ဳၕဳျ့ျဳၐ၊ၒ့ှ၊ၔၓ
၂့ၑ၊

ၕဳျ့ျဳၐ၊ၒ၆ဳ၈ ၈၇၊ၔျ့ၒ၈ ၗဵၑဳ၂ဳ၈့ၖ
၌ဳၑ၉ဳ၅၁့ၒ၌၊ၐၚ

Հայերեն

Ընդհանուր տեսք
Առջևի կողմը

1. ပ့၄၊ၔ၁ဴ၇၊ၔၒ့၄ဳ၇ွ၈၌ဳ၈့ှ
Հետևի կողմը (1)
 

SQE1

CQE1

HDMI IN

HDMI IN

1



1

D splayPort


OUT


IN

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT



IR IN

HDMI IN

5V

SERIAL IN

PC IN





LAN

1.5A

5V

0.5A

5V

USB

USB









IR IN

HDMI IN

4



4

3



3

2



2

0.5A

USB-C



1. ဢညဥတဆနဆရမဝဧဤဩ

12. +'0,မဝဧဤဩ

2. ဆပ ဆ၈၂ဳၑဳ၁ဳ၈၂ဳ၆ဳ၁ဳၒဵွ။ မဝဧဤဩ

13. 86%ွ၈့ၒၖွ၈၂ဳၑၐဳ၀ဳ၆ဳ၏

3. /$1 ှ၊၁ဳှၓဳ၈ၓ

14. ဢထဝဤတ၆ွဳ၁ၓွ။ ၆ွဳ၇၈64(:ွ၂ဳ၆ဳၒ

4. 86%&

ရ၉၊ၔ၆ူါ၊ၔ၈၁ၓွ၊၈ဳှၐဳ၂ဳ၈ဳ၁ွ

5. 86%

၂ဳ၆ဳၑ့၄့ှွ၊ၔျ၇ဳ၈၂ဳၒၓ၊ၐံွ၆့ၖ

6. 86%

ံွှ့ၒွ၈၊ၔ၆ွၓဵ၈့ှ့ၖဳ၌ၒဳ၈ၖ်ၚ

7. +'0,မဝဧဤဩ

15. 'LVSOD\3RUWမဝဧဤဩ ၆ွဳ၇၈64(:ွ၂ဳ၆ဳၒ

8. +'0,မဝဧဤဩ

16. 'LVSOD\3RUWညထဩ ၆ွဳ၇၈64(:ွ၂ဳ၆ဳၒ

9. +'0,မဝဧဤဩ
10. တနမဝဧဤဩ
11. ဆဝဧဉတဝညထဩ
Հայերեն

Հետևի կողմը (2)

DIGITAL AUDIO
OUT



R
SERVICE 2



L

AUDIO
IN

SERVICE 1




1. ဎဣဆယတရဆဝဧဉတဝညထဩ
2. ဆဝဧဉတဝမဝဧဤဩ
3. 5- ဢညဥဣတဢ
4. 5- ဢညဥဣတဢ
ရ၉၊ၔ၆ူသၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ5-်ဳ၇၈၁ဳၒ၊၄္ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှဴဳၓဳ၎ဳ၌့၏၏၌ဳ၏ဳၒ၁၊၄ဳ၈၃၈ဳ၁ဳး၆်ၚ

Էկրանի վրա տեղադրված կառավարման կոճակներ
Միացնել էկրանը՝ ဢ့၄၆့ၖ ၍၊၇၏ၑွ၁ွ
၆့၍ၑ့၄ွ ၆ဳ၏် ၙ ၌ဳ၂့ၖ ၆ွ ၖဳ၈ွ
վայրկյան․ էկրանը կմիանա։
Անջատել էկրանը՝ ဢ့၄၆့ၖ ၍၊၇၏ၑွ၁ွ
၆့၍ၑ့၄ွ ၆ဳ၏် ၙ ၌ဳ၂့ၖ ၆ွ ၖဳ၈ွ
վայրկյան․ ္၁ၒဳ၈် ၁ဳ၈ၓ၈ွ ၏၌ဳ၏၆ဳ၈
၎့ြွ၆ွၚ

ဤ့၏ၖ်၂့ၑၙွၓ

Փոխել աղբյուրը՝ ဢ့၄၆့ၖ ၍၊၇၏ၑွ၁ွ
၆့၍ၑ့၄ွ ၆ဳսը․ ဳ၄ဴ၇၊ၔၒ၈့ၒွ ၓဳ၈၁်
၁၂ဳ၇ၑ၈ၐွ ္၁ၒဳ၈ွ၈ၚ ဆ၈ၓ့ၖ ၂ဳ၏ဳ၈့ှွ
ဳ၄ဴ၇၊ၔၒ၈့ၒွ ၐၒဳ၇၊ၐူ ၍၊၇၏ၑွ၁် ၐ့ၒ ၁ဳ၆
ၐဳၒ၏့၄၆့ှ၊ၐၚဆ၄ဴ၇၊ၔၒ၈်၈ၑၒ့ှ၊ၔၓ၂့ၑ၊
၍၊၇၏ၑွ၁ွၐၒဳ၏့၄၆့ၖ©ª
Փոխել ձայնը՝ ဇဳၒ၃ၒဳၓၒ့ၖ ၃ဳ၇၈်ူ
၍၊၇၏ၑွ၁ွ ၐၒဳ ©ª ၏့၄၆့ှ၊ၐၚ တ၍့ၓၒ့ၖ
၃ဳ၇၈်ူ၍၊၇၏ၑွ၁ွၐၒဳ©ª၏့၄၆့ှ၊ၐၚ

Նշում՝ OSD հիմնական ընտրացանկը չի կարող ցուցադրվել ջոյստիկի օգնությամբ։

Հայերեն

Ինֆրակարմիր (IR) ընդունիչին միացում
ရဳဿၖဳ၈္၁ၒဳ၈်္ှ့၁ၑၒဳ၁ဳ၈ၓဳ၈ၓွ၈၆ွဳၓ၈့ှ်ၑၒဳ၆ဳံၒၐဳ၀,5်၈ံ၊ၔ၈ွ။်၆ွဳၓၒ့ၖ္၁ၒဳ၈ွ,5၆၊ၔၑၖွ၈ၚဤ့၄ဳံၒ့ၖ
,5 ်၈ံ၊ၔ၈ွ။် ၃့ၒ ၂့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈ ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁ွ ၑ့၏ဳံဳ၉ၑ၊ၔ၆ၚ ဟဳၒးဳ၌့၏ ဵ၊ၒ၀ဳၒ၁့ၖ ၃့ၒ ၂့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈
ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁်ူဳ၇၈၊ၔ၄၄့ှ၊ၐ,5်၈ံ၊ၔ၈ွ။ွ၈ၙဳ၇၈၁ၕ၊ဿဳ၈ၓွ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈ဳးံဳ၈၉ဳ၈်၃့ၒ္၁ၒဳ၈ွ၈ၚ
ရ၉၊ၔ၆ဪဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈်၈ျဳၓၖ၊ၔ၆၆ွီ၌ဳ၂့ၖ္၁ၒဳ၈်ဳၒၙွ၊ၔ၄ွ၄၅ဳ၎ဳဵဳ၇ျ၈့ၒွ၁ဳ၆၊ၔြ့၄ှ၊ၔ၇၏ွဳ၄ဴ၇၊ၔၒွၑဳ၁ၚ
ပဳ၁ဳ၎ဳ၁ံ့၌ၖ၊ၔ၆၂့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁်။ွဳ၉ဿဳၑွ၁ဳ၆၁ဳၒ၊၄္ဳ၎ဳ၍ဳ၈ဳှဳ၈၏ဳၒၖ၊ၔျ၇၊ၔ၈ၖဳ၈ွ၊ၒ
္၁ၒဳ၈ွ,5်၈ံ၊ၔ၈ွ။်ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆္ွ၈ၘၒဳ၁ဳၒ၆ွၒ၅ဳ၎ဳဵဳ၇ျ၈့ၒ

Միացնել/Անջատել էկրանը
ဌ၁ၒဳ၈်၂ွ၆၈ဳ၁ဳ၈၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ၓဳ၈ၓွ၈၆ွဳၓ၈့ှ၊ၔၓ၂့ၑ၊၂ွ၆၈ဳ၁ဳ၈မွဳၓ၈့ှဆ၈၍ဳၑ့ှၕ၊ဿဳၒ၁ွ။်ၕ၊ဿ့ၖ
©ª ံွၒၖွၚ ဌ၁ၒဳ၈် ၁ဳ၈ၓ၈ွ ၏၌ဳ၏၆ဳ၈ ၎့ြွ၆ွၚ ဢ့၄၆့ၖ ၂့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈ ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁ွ Սպասման
ռեժիմ၁၊၅ဳ၁်၁ဳ၆၍၊၇၏ၑွ၁ွ၆့၍ၑ့၄ွ၁၊၅ဳ၁်၊ၒ်ဵၑ၈ၐ၊ၔ၆္္၁ၒဳ၈ွ၂့ၑၙွ၃ဳဿ၁၊၄၆၊ၔ၆ၙ၌ဳ၂့ၖ
၆ွၖဳ၈ွၐဳ၇ၒ၁၇ဳ၈ူ၏၌ဳ၏၆ဳ၈၎့ြွ၆ွၓ၆ွဳၓ၈့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ
ဢ့၄၆့ၖ ၍၊၇၏ၑွ၁ွ ၆့၍ၑ့၄ွ ၁၊၅ဳ၁် ၙ ၌ဳ၂့ၖ ၆ွ ၖဳ၈ွ ၐဳ၇ၒ၁၇ဳ၈ ၁ဳ၆ ၏့၄၆့ၖ ၂့၎ဳ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၆ဳ၈
ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁ွဢ၌ဳ၏၆ဳ၈၎့ြွ၆၁၊၅ဳ၁်ူ္၁ၒဳ၈်၏၌ဳ၏၆ဳ၈၎့ြွ၆ၕ၊ဿ့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚဌ၁ၒဳ၈၈ဳ၈၍ဳၑ့ှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၙမွဳၓ၈့ှဆ၈၍ဳၑ့ှၕ၊ဿဳၒ၁ွ။်ၕ၊ဿ့ၖ©ªံွၒၖွၚ
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ဤ့၏ၖ်၂့ၑၙွၓ


1

ဢ၌ဳ၏၆ဳ၈၎့ြွ၆၁၊၅ဳ၁

2

ဠ၊၇၏ၑွ၁

3

မွဳၓ၈့ှဆ၈၍ဳၑ့ှၕ၊ဿဳၒ၁ွ။(*)

98”/86”

3

75” / 65” / 55”
49” / 43”

ဤ့၏ၖ်၂့ၑၙွၓ

(*) Միացնել/Անջատել փոխարկչի տեղը կարող է տարբեր լինել՝ կախված մոդելից։

ՀԲԷ (LED) կարգավիճակ

Էկրանի կարգավիճակը

ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှ၊ၔ၏ဳံွ၊ံ်၁ဳ၈ဳ။္

ဢ၈၊ၔၓ၊ၔ၆်၆ွဳၓၐဳ၀္

ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှ၊ၔ၏ဳံွ၊ံ်၁ဳၒ၆ွၒ္

ဢ၈၊ၔၓ၊ၔ၆၈ဳ၈၍ဳၑၐဳ၀္ ၏၌ဳ၏၆ဳ၈၎့ြွ၆

ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ှ၊ၔ၏ဳံွ၊ံ် ၁ဳၒ၆ွၒ
ဈ၊ၒ၀ဳၒ၁ၐ၊ၔ၆္
ၙ၁ဳ၈ဳ။္ ံဳ၈ံဳ၄
ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ ှ၊ၔ၏ဳံွ၊ံ် ၁ဳၒ၆ွၒ
ဓၒဳဵၒဳ၁ဳး၆ွျဳၒ၆ဳၓ၊ၔ၆
ၙ၁ဳ၈ဳ။္ ဳၒဳဵ

Հայերեն

Առաքում

ၡဳၓ၆ဳ၈ ြဳ၆ဳ၈ဳ၁
ရ၉၊ၔ၆  ညၒဴ ဳ၇၏
ဵ၊ၒ၀ဳ၎၊ၔ၇ျ်
ံၒၐ၊ၔ၆
္
©5HDFWLYHª
္ှ့၁ၑၒဳ္၈့ၒဵွဳ၇ွ ၏၌ဳ၎၊ၔၟ ဳၐ့ှဳ၈၊ၔ၆ ္
၏၌ဳ၏၆ဳ၈၎့ြွ၆၊ၔ၆
ညၒဴ၏ဳၒၖ၈ဳ၎ဳ၍ွ၈ဳ၈ဵဳ၆၆ွဳၓၐွ၁ၓ၊ၔၓဳံၒၐွ
ပဳ၍၊ၒံွၐ
၁ၓ၊ၔၓဳံၒၐွ
Ավտոմատ
ှ့းၐွ်၈ၑၒ၊ၔျ၇ဳ၈္၁ၒဳ၈်ၚဍ၈ၑၒ့ၖ၈ဳဿ်၈ၑၒ့ှွ
գործարկման ընտրության ္၁ၒဳ၈်ၚ ပဳ၏ဳ၈့ှွ
ှ့း၊ၔ၈ၙ၏့၄၆့ၖՄՈՒՏՔ։
၁ှွ၈့၈ CMS, Բացել դիտարկիչը ၙ Կասեցված
ပဳ၍၊ၒံ ္၁ၒဳ၈ွ ၐၒဳ ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ့ၖ ၈ဳဿ်၈ၑၒ့ှွ ်၈ၑၒဳ၈ၖ၈့ၒ်ၚ
့ၒ၁ွၒ်ၙ၏့၄၆့ၖՄՈՒՏՔ၉ဳၒ၊ၔ၈ဳ၁့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ
ဍ၈ၑၒ့ၖ ၈ဳဿ်၈ၑၒ့ှွ ၑဳၒဴ့ၒဳ၁် ၙ ၏့၄၆့ၖ
ဆ၇၏ ၕ၊ၔှ၊ၔ၆ ၃့း၈ွၓ ၁၌ဳ၂ဳ၈၍ၐွ ၏ၑ့၄၀့ှ ၙ ՄՈՒՏՔ၉ဳၒ၊ၔ၈ဳ၁့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ
၂ဳ၏ၑဳၑ့ှ3,1၁၊ံၚဝၒ၊၉့ၒ၁ၒ၈့ၒျ၊ၔ၇ှ။့၈ၑဳှွ၏
3,1 ၁၊ံွ ၂ဳ၆ဳၒ ်၈ၑၒ့ှ 0000 ဳ၇ံ ံ့၌ၖ၊ၔ၆ ပဳ၍၊ၒံ္၁ၒဳ၈ွ၈၁ၓ၊ၔၓဳံၒၐွՑանցի/ինտերնետի
ဳ၈၂ၒဳြ့၉ၑ ္ ်၈ၑၒ့ှ  ျၐဳ၈၉ဳ၈ွၓ ဴဳ၄၁ဳၓဳ၀ կարգավորումների ်၈ၑၒဳၓဳ၈၁်ၚ နဳၒံဳၓ့ၖ
၆့၁ ဳ၇ှ ၂ဳ၆ဳံၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈ၚ ပ့ၑဳဵဳ၇၊ၔ၆ ့ၒဴ Կապակցելիություն ဴဳြွ၈်ူ ှဳၒ၊ၐ ၁ဳ၆ ဳ၈ှဳၒ
်၈ၑၒဳၓဳ၈၁ွ ၂့ၑ ၁ဳ၌ၐဳ၀ ၊ၒၙ္ ဵ၊ၒ၀၊၄၊ၔျ၇ဳ၈ ၆ွဳၓ၊ၔ၆်၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚညျ့၊ၔး၊ၔ၆့ၖ
၂ဳ၆ဳၒ၃့း၈ွၓ3,1၁၊ံ၌ဳ၂ဳ၈၍ၐွဳ၌ဳ၌့ၑၖ္ ၊ၒ၃့ၒ္၁ၒဳ၈ွ၂၊၏ဳ၈ၖွ၀ဳဿ၏်ၖွ။ှွ၈ွ၏၌ဳ၏၆ဳ၈
၎့ြွ၆၊ၔ၆၁ဳၒ၊၄့ၖဳ၌ဳဳ၁ၑွၐဳၓ၈့ှՑանցային
၆၊ၔၑၖဳဵၒ့ၖ၂့၈ၓဳ၇၏3,1၁၊ံ်ၚ
սպասման ռեժիմ ်၈ၑၒဳ၈ၖ်ူ ဳ၇၈ անջատելովၚ
ပဳ၍၊ၒံ် ၁ၓ၊ၔၓဳံၒၐ့၈ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊၄ွ ဳ၈၊ၔ၈် ၙ နဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈့ၒ၈ ဳၐဳၒၑ့ှ၊ၔၓ ၂့ၑ၊ ်၈ၑၒ့ၖ
ဵဳ၄ၑ၈ဳဴဳ၎ွ၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၆ဳ၈်၈ၑၒဳၓဳ၈၁်
Առաջ ၙ ၏့၄၆့ၖ ՄՈՒՏՔ ၁၊၅ဳ၁်ူ ၉ဳၒ၊ၔ၈ဳ၁့ှ၊ၔ
ဒ ၈ ံ ၒ ၊ ၔ ၆  ့ ၈ ၖ  ၏ ့ ၄ ၆ ့ ှ  ဵ ဳ ၄ ၑ ၈ ဳ ဴ ဳ ၎ ွ  ၂ဳ၆ဳၒၚ
ၖ ဳ၄ ဳၖ ဳ၁ ဳ၈ ၊ ၔ ျ ၇ ၊ ၔ ၈ ် ူ  ဴ ၊ ၐ ဳ၈ ံဳ၁ ၊ ၔ ျ ၇ ၊ ၔ ၈ ် Առաքումնဳၐဳၒၑၐဳ၀္ၚ
၏ၑ၊ၔဵ့ှ၊ၔၙ၇၊ၔၒဳၖဳ၈။၇၊ၔၒံၒၐဳ၀ၖွွၒဳ၁ဳ၈ဳၓ၆ဳ၈
Այս գոր ծը ն թա ց ը կ ր կ ն ել ու և էկ ր ա ն ի
၂ဳ၆ဳၒ
ပဳ၍၊ၒံွၐ ၁ၓ၊ၔၓဳံၒၐွ ©Signage»
կարգավորումների ်၈ၑၒဳၓဳ၈၁်ၚ Սահմանել
նույնացուցիչ(ID)OSD կողմնորոշումԱվտոմատ
ծրագրակազմի թարմացում ၑဳၒဴ့ၒဳ၁၈့ၒ်
၁ဳၒ၊၄ ့၈ ၁ဳး၆ဳ၃ၙၐ့ှူ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၊ၐ ဳ၇၏
်၈ၑၒဳၓဳ၈၁်ၚ Մոդելի անունը սերիական
համարը ၙ ծրագրակազմի տարբերակը
်၈ၑၒဳ၈ၖ၈့ၒ် ၆ွဳ၇၈ ၑ့၄့၁၊ၔျ၇ဳ၈ ၂ဳ၆ဳၒ ့၈ၚ
ဉၒဳ၈ၖ ၈၉ၐဳ၀ ၁ှွ၈့၈ ၆၊ဿၒဳဵ၊ၔ၇၈၊ၐ ၙ ံၒဳ၈ၖ
၂၈ဳၒဳၐ၊ၒ ။ွ ှွ၈ွ ်၈ၑၒ့ှၚ နဳၒ၊၄ ့ၖ ္၁ၒဳ၈ွ
၆၊ံ့ှွ၆ဳ၏ွ၈ၑ့၄့၁၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒွၑၐ၇ဳှ၈့ၒ်၌ဳ၂့ှ
၆ွဳၓၐဳ၀ 86% ၏ဳၒၖွူ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၊ၐ Պահել
մոդելի մասին տեղեկությունները ်၈ၑၒဳ၈ၖ်ၚ
ဉ၊ၔၖ ၁ဳၒ၊၄ ့ၖ ၈ဳၙ ၌ဳၑ၅့၈့ှ ၑၐ၇ဳှ၈့ၒွ
ဴဳးဳ၇ွၘဳ၇ှ့ၒ်၆ွဳၓၐဳ၀86%၏ဳၒၖွၓ္၁ၒဳ၈ွ၈ူ
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ှ၊ၐԿրկնօրինակել USB-ից်၈ၑၒဳ၈ၖ်ၚ
ပ၄၊ၔ၆၁ဳၑဳၒ့ၖՆշանների կարգավորումների
ընտրացանկի բովանդակություն ဴဳြ၈ွ၈ူ
ဳ၇၏ ်၈ၑၒဳၓဳ၈၁ွ ်၈ၑၒဳ၈ၖ၈့ၒွ ၆ဳ၏ွ၈ ဳၐ့ှွ
၉ဳၑ ၑ့၄့၁၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ ၏ၑဳ၈ဳှ၊ၔ ၂ဳ၆ဳၒ
နဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈့ၒ၈ ဳၐဳၒၑ့ှ၊ၔၓ ၂့ၑ၊ူ ်၈ၑၒ့ၖ
Առաջၙ၏့၄၆့ၖՄՈՒՏՔ၉ဳၒ၊ၔ၈ဳ၁့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ
Նշում:
Կլոնավորման
աղբյուրի
ծրագրաշարի
տարբերակը և նպատակակետը դարձրեք նույնը.
Կլոնավորման աղբյուրի մոդելը (CQE1W, SQE1W) և
նպատակակետը
դարձրեք
նույնը.
USB-ից
կլոնավորելուց հետո այս ցուցասարքն ավտոմատ
կերպով կվերագործարկվի:

ဦ၊ၔၓဳံၒ၆ဳ၈ ဵ၊ၒ၀၊၄၊ၔျ၇ဳ၈ ၎့ြွ၆် ၁ၓ၊ၔၓဳံၒၐွ
ွ၂ဳ၍၊ၒံွၐဌှ့၁ၑၒဳ္၈့ၒဵွဳ၇ွ၎့ြွ၆်ံၒၐဳ၀္
၊ၒ၌့၏ ©(FRª ပဳ၆ဳ၁ဳၒဵွ ၆ွဳၓ၊ၔ၆် ၁ဳၑဳၒ့ၖ
၏၊ၐ၊ၒဳ၁ဳ၈့၄ဳ၈ဳ၁၊ၐဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈၎့ြွ၆်ံၒၐဳ၀
္ ©5HDFWLYHª ဆၒဳဵ၊ၒ့၈ ၆ွဳၓ၈၊ၔ၆ ္ ၂၊၏ဳ၈ၖ်

կարգավորումները գործարանային
կանխադրված կարգավորումներին վերակայելու
համար մուտքագրեք

Կարգավորումներ>«Signage»  ်၈ၑၒဳၓဳ၈၁
်၈ၑၒ့ၖ ဆ၎ဳၖ၊ၔ၆ ၙ ၏့၄၆့ၖ မဝဧဤဩ։ ဖ့း၈ွၓ
၁၌ဳ၂ဳ၈၍ၐွ ၆၊ၔၑၖဳဵၒ့ှ ဳ၇၈ 3,1 ၁၊ံ် ၊ၒ် ၈၉့ှ
့ၖ ©ဆ၎ဳၖ၊ၔ၆ª ဴဳြ၈၊ၔ၆ၚ ညျ့ ၆၊ၔၑၖဳဵၒၐ၊ၔ၆ ္
၅ွ၉ၑ3,1၁၊ံ၁ၓ၊ၔၓဳံၒၐွ၂ဳ၏ၑဳၑ၆ဳ၈္၁ၒဳ၈
၊ၒ် ၁၂ဳၒၓ၈ွ ဳၒံ၇၊ၖ ၊ၔး၊ၔ၆ ့ၖ ၍၈၍့ှ ဴ၊ှ၊ၒ
၁ဳၒဵဳၐ၊ၒ၊ၔ၆၈့ၒ် ၙ ၐ့ၒဳ၁ဳ၇့ှ ္၁ၒဳ၈်ၚ
Ընտրեք Այո և սեղմեք ՄՈՒՏՔ՝ հաստատելու
համար։
Նշում՝ Մի անջատեք էկրանը, քանի դեռ սկսվում
է Առաքումը։ Նկատի ունեցեք, որ կախված երկրի
ընտրությունից, որոշ ընտրանքներ կարող են հասանելի
չլինել։
Նշում՝ Եթե մոռացել եք PIN կոդը, կապ հաստատեք
սպասարկող ընկերության հետ։
Նշում՝ Եթե մոռացել եք PIN կոդը, կապ հաստատեք
սպասարկող ընկերության հետ։
Նշում՝ Նախնական PIN կոդը «0000» է։

Անլար լոկալ ցանցի հաղորդչի
տեխնիկական բնութագիրը
Հաճախային ընդգրկույթներ
မပၓ &+&+

၆ဣၑ

မပၓ &+&+

၆ဣၑ

မပၓ &+&+

၆ဣၑ

မပၓ &+&+

၆ဣၑ

Հայերեն

Սահմանափակումներ կախված երկրից
ဆ၇၏ ၏ဳၒၖ် ၈ဳဿဳၑ့၏ၐဳ၀ ္ ၑ၈ဳ၇ွ၈ ၙ
ဵၒဳ၏့၈၇ဳ၁ဳ၇ွ၈ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒညမဴ၊ှ၊ၒ
့ၒ၁ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ ၙညမ၂ဳ၆ဳ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈၂ၒဳ၂ဳ၈ဵွ၈
၂ဳ၆ဳ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈၊၄ဳ၇ှ့ၒ၁ၒ၈့ၒ၊ၔ၆ ဳ၎ဳ၈ၓ၊ၒၙ္
၏ဳ၂၆ဳ၈ဳၕဳ၁၊ၔ၆၈့ၒွ ဴဳၓဳ၎၊ၔျ၇ဳ၆ဴ ၏ၑ၊ၒၙ
၈၉ၐဳ၀့ၒ၁ၒ၈့ၒွ
Երկիր

Սահմանափակում

ဇ၊ၔှ၄ဳၒွဳ

ဆ၈၂ၒဳြ့၉ၑ္်၈ံ၂ဳ၈၊ၔၒျ၊ၔ၇ှၑၐ၊ၔျ၇၊ၔ၈
ဴဳၓၗျ၇ဳ ၑဳၒဳ၀၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ၊ၔ၆ ၙ
၂ဳ၈ၒဳ၇ွ၈ ၀ဳ၎ဳ၇၊ၔျ၇ဳ၈ ြဳ၆ဳ၈ဳ၁
ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒ

တၑဳှွဳ

ဢ့ၕဳ၁ဳ၈ၑဳၒဳ၀၊ၔျ၇ဳ၈၏ဳ၂၆ဳ၈၈့ၒွၓ
ံ၊ၔၒ၏ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒ၈၂ၒဳြ့၉ၑ
္်၈ံ၂ဳ၈၊ၔၒျ၊ၔ၇ှၑၐ၊ၔျ၇၊ၔ၈ၚ

ပ၊ၔ၈ဳ၏ၑဳ၈

ဪဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆၆ွဳ၇၈၉့၈ၖွ၈့ၒ၏၊ၔ၆
မပၓွၓ၆ွ၈။ၙမပၓ်၈ံဵၒ၁၊ၔ၇ျ၊ၔ၆ၚ

ထ၇၊ၔၖ၏့၆ဴ၊ၔၒဵ

ဦ ဳ ၈ ၓ ွ  ၙ  ၀ ဳ ၎ ဳ ၇ ၊ ၔ ျ ၇ ၊ ၔ ၈ ၈ ့ ၒ ွ
၆ဳၑဳ၁ဳၒဳၒ၆ဳ၈ ၂ဳ၆ဳၒ ဳ၈၂ၒဳြ့၉ၑ
်၈ံ၂ဳ၈၊ၔၒျ၊ၔ၇ှၑၐ၊ၔျ၇၊ၔ၈ ၊။၏၌့၁ၑၒွ
၂ဳ၆ဳၒ

ရ၊ၒၐ့ဵွဳ

အ ဳ ံ ွ ၊ ၂ ဳ ၄ ၊ ၒ ံ ၊ ၔ ၆ ၈  ဳ ၒ ဵ ့ ှ ၐ ဳ ၀
္ ရ၇၊ၔ ဪှ့၏၊ၔ၈ွ ၁့၈ၑၒ၊၈ွၓ  ၁၆
၉ဳ၎ဳၐ၄၊ၐ၂့၎ဳၐ၊ၒ၊ၔျ၇ဳ၈ၐၒဳဵၑ၈ၐ၊၄
ဳ၉ဿဳၒ၂ဳဵၒဳ၁ဳ၈ၑဳၒဳ၀ၖွ၂ဳ၆ဳၒ

အ၊ၔ၏ဳ၏ၑဳ၈ွ
ဪဵၑဳဵ၊ၒ၀၊ၔ၆၆ွဳ၇၈၉ွ၈၊ၔျ၇ဳ၈၈့ၒ၏၊ၔ၆
ဉဳ၉၈၊ၔျ၇၊ၔ၈
တ၏ၒဳ၇့ှ

ဈပၓ်၈ံဵၒ၁၊ၔ၇ျ၆ွဳ၇၈မ၂ၓ
မပၓ်၈ဵၒ၁၊ၔ၇ျွ၂ဳ၆ဳၒ

ဦဳ၈၁ဳၓဳ၀ ့ၒ၁ၒွ ၂ဳ၆ဳၒ ၌ဳ၂ဳ၈၍၈့ၒ် ၁ဳၒ၊၄
့၈ ၕ၊ၕ၊ဿၐ့ှ ၓဳ၈၁ဳၓဳ၀ ၌ဳ၂ွၚ ဒ၊ၒ၂၊ၔၒံ
္ ၑၒၐ၊ၔ၆ ၊ၒ၌့၏းွ ၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၊၄် ၑ့၄ဳ၁ဳ၈
ွ၉ဿဳ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒွၓ ၌ဳၒးွ  ဈပၓ ဳ၈ှဳၒ ှ၊၁ဳှ
ၓဳ၈ၓွ ဳးဵဳ၇ွ၈ ၈၊ၒ၆ဳၑွၐ၈့ၒွ ်၈ျဳၓွ၁
၁ဳၒဵဳၐွ၅ဳ၁်ၚ

Հայերեն

Ամրացնել ԻԿ տվիչը
ပ၊ၒွး၊၈ဳ၁ဳ၈				

ဝၔ၄၄ဳ၂ဳ၇ဳၓ

64(:
64(:$
&4(:

မွဳ၇၈64(Wွ၂ဳ၆ဳၒ

43/49/55/65/75 դյույմ
 ဢ့၈၏၊ၒ်ဳ၆ၒဳၓၒ့ၖဳ၆ၒဳ၁ွ၈
 ဒ၏ၑဳၓၒ့ၖ့ၒ၁၊ၔ၌ၑ၊ၔၑဳ၁၊ၒ၊၈ၖ
၈့ၒဳ၎ၐဳ၀့၈၌ဳၒဳဵဳ၈့ၒွ၌ဳၒ၁ွ၆့၍

ဤ့၏ၖ်၂့ၑၙွၓ

 မွဳၓၒ့ၖ၏့၈၏၊ၒွ၆ဳှ၊ၔဿ်,5,1ွ၈
ဤ့၏ၖ်ံွ၆ဳၓွၓ

ဦ၊ၔၓွ။

နၒ၊၄

Հայերեն

86 դյույմ
ဢ့၈၏၊ၒွၙ၁ၒွ။ွ၁ၓ၊ၒံ
ပ့၎ဳၓၒ့ၖ၂ွ၈ဵ၌ၑ၊ၔၑဳ၁၈့ၒ်

ဤ့၏ၖ်၂့ၑၙွၓ

ဆ၆ၒဳၓၒ့ၖ့ၒ၁၊ၔ၌ၑ၊ၔၑဳ၁Cဳၕ၏့ွ၆့၍

ဢ့၈၏၊ၒ်ဳ၆ၒဳၓၒ့ၖဳ၆ၒဳ၁ွ၈
ဆ၆ၒဳၓၒ့ၖ့ၒ၁၊ၔ၌ၑ၊ၔၑဳ၁ဳ၆ၒ၊ၓွ၈
ဢ့၈၏၊ၒဳ၇ွ၈၆ဳှ၊ၔဿ်၆ွဳၓၒ့ၖ,5,1ွ၈

ဆၕ၏့
ဤ့၏ၖ်ံွ၆ဳၓွၓ

Հայերեն

98 դյույմ
ဢ့၈၏၊ၒွၙ၁ၒွ။ွ၁ၓ၊ၒံ
ပ့၎ဳၓၒ့ၖ၌ၑ၊ၔၑဳ၁်ၙ၆ွၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖ

ဤ့၏ၖ်၂့ၑၙွၓ

ဖဵ့ၖ၌ၑ၊ၔၑဳ၁်၊ၒ၈်၈ံဵၒ၁ၐဳ၀္
ဳၖ၏့၏၊ၔဳၒ၈့ၒွ၌ဳ၇၊ၔ၏ဳ၁ွ၆့၍

ဢ့၈၏၊ၒ်ဳ၆ၒဳၓၒ့ၖဳ၆ၒဳ၁ွ၈
ဆ၆ၒဳၓၒ့ၖ့ၒ၁၊ၔ၌ၑ၊ၔၑဳ၁၊ၒ၊၈ၖ၈့ၒဳ၎ၐဳ၀
့၈ဳၖ၏့၏၊ၔဳၒ၈့ၒွၑ၊၌ၒဳ၁ွ၆့၍၌ဳ၂ဳ၁ွ၈
ဢ့၈၏၊ၒဳ၇ွ၈၆ဳှ၊ၔဿ်၆ွဳၓၒ့ၖ,5,1ွ၈

ဤ့၏ၖ်ံွ၆ဳၓွၓ
ဆၕ၏့

Wi-Fi ադապտերի ամրացում
98/86-դյույմանոց մոդել


ပ့၎ဳၓၒ့ၖ၁၌။၊ၔ၈ြဳ၌ဳၐ့၈ွၓ၌ဳ၉ၑ၌ဳ၈ွၓ၉့ၒၑ်ၚ



:L)Lဳံဳ၌ၑ့ၒ၈ဳ၆ၒဳၓၒ့ၖ၂့ၑၙွ၁ဳၕဳၒွ။ွ၈ၚ



ညၒ၁ဳၒဳၓ၆ဳ၈ှဳၒ်၆ွဳၓၒ့ၖ:L)Lဳံဳ၌ၑ့ၒွ၈ၙၓဳ၈၁ဳၓဳ၀86%၂ဳ၆ဳ၁ၓွ။ွၚ

မွဳၓၒ့ၖၓဳ၈၁ဳၓဳ၀86%၂ဳၒဳ၁ၓွ။ွ

Հայերեն

Ֆոնկցիոնալ ՍԼՈՏԻ միացումը
(SQE1W-ի համար)


ပ့၎ဳၓၒ့ၖ့ၒ၁၊ၔ၌ၑ၊ၔၑဳ၁၈့ၒ်ၙ၂ွ၆၈ဳ၁ဳ၈ဴှ၊၁ွ၏ှ၊ၑွ၁ဳၕဳၒွ။်ၚ



ါ၊ၔ၈၁ၓွ၊၈ဳှၐဳ၂ဳ၈ဳ၁်ၑ့၄ဳံၒ့ၖ၂ွ၆၈ဳ၁ဳ၈ဴှ၊၁ွ၏ှ၊ၑွ၆့၍ၚ



ဖဵ့ှ့ၒ၁၊ၔ၌ၑ၊ၔၑဳ၁၈့ၒ်ၚ

ရ့၄ၘ၊ၔ၈၁ၓွ၊၈ဳှ
ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁

ထဳ၇၈ၘ၊ၔ၈၁ၓွ၊၈ဳှ
ၐဳ၂ဳ၈ဳ၁

Նշում՝ါ၊ၔ၈၁ၓွ၊၈ဳှၑဳဿၑဳ၁၈ဳ၆ၒဳၓ၈့ှ၊ၔၓ၁ဳ၆၂ဳ၈့ှ၊ၔၓဳ၎ဳ၍ဳ၈၌ဳ၇၆ဳ၈ဳ၈၍ဳၑ့ၖ္၁ၒဳ၈ွ
၂၊၏ဳ၈ၖ်ၙဿၒ၊ၓ်၂ဳ၈့ၖၐဳၒံဳ၁ွၓ

Հայերեն

Զգուշություն տեղաշարժման ժամանակ
ဆ၇၏္၁ၒဳ၈၈၊ၔ၈ွဴ၎၈ဳ၁၈့ၒၑ့၄ဳၕ၊ဿ၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒၚဤ့၄ဳ၉ဳၒြ့ှွ၏ဴ၎၈့ၖံၒဳ၈ၓွၓၚ
ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ
၆၊ံ့ှ
Բռնակ

ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ
၆၊ံ့ှ
Բռնակ

Նշում


ဇဳၓွဴ၎၈ဳ၁၈့ၒွၓ၊ၔၒွ၉၊ၒ၆ွၑ့၄ွၓ။ဴ၎၈့ှၚ

 ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ


ဆ၈၂ၒဳြ့၉ၑ့၈၂့ၑၙ၇ဳှျၐ၊ၐ၆ဳၒံွ၁ူဳ၇၏၏ဳၒၖ်ၑ့၄ဳၕ၊ဿ့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒၚ

ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှူ၁ဳ၆ဳၐ့ှွ
ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှူ၁ဳ၆
ဳၐ့ှွ
ညျ့ဳ၇၏၌ဳ၇၆ဳ၈်။၁ဳၑဳၒၐွ၏ဳၒၖ်၁ဳၒ၊၄္ၐဳ၇ၒ်၈၁၈့ှၙၐ၈ဳ၏ၐ့ှၚ


ဢဳၒၖ်ၑ့၄ဳ၉ဳၒြ့ှွ၏၂့၄၊ၔ၁ဴ၇၊ၔၒ့၄၇ဳ၌ဳ၈့ှ်၌ဳ၂့ၖ၊ၔ၄၄ဳ၂ဳ၇ဳၓံွၒၖ၊ၔ၆ၚ

ပ့၄၊ၔ၁ဴ၇၊ၔၒ့၄၇ဳ၌ဳ၈့ှွ၆ဳ၁့ၒၙ၊ၔ၇ျ်ၐ့ၒ၁ဳ၆ၐဳၒ၌ဳ၂ဳ၀၏ဳၒၖ်ၑ့၄ဳ၉ဳၒြ့ှ်၁ဳၒ၊၄္ဳ၎ဳ၍ဳၓ၈့ှ
၌ဳ၈့ှွ၃ၙဳဿဳဿၑ၊ၔ၆၁ဳ၆
၈့ၒၖွ၈ၐ၈ဳ၏၈့ၒၚ


မွဴ၎၈့ၖ၏ဳၒၖွၐ့ၒွ၈၈့ၒၖွ၈ဳ၍၁ဳ၆၃ဳဿ၉ၒ၍ဳ၈ဳ၁၈့ၒွၓ၁ဳ၆ဳ၈၁၇၊ၔ၈၈့ၒွၓၚ

မွဴ၎၈့ၖ၂့၄၊ၔ၁ဴ၇၊ၔၒ့၄၇ဳ၌ဳ၈့ှွံွ၆ဳၓွ၆ဳ၁့ၒၙ၊ၔ၇ျွၓၚ
တ၈။၌့၏၈ဳၙ၂ဳၒၐဳ၀၈့ၒ၆ွ၂ဳ၏ၓၒ့ၖဳ၇ံ၆ဳ၏့ၒွ၈ၚဆ၇ံ၁့ၒ၌ၐဳၒၐ့ှ်၁ဳၒ၊၄္ၐ၈ဳ၏့ှ၂့၄၊ၔ၁ဴ၇၊ၔၒ့၄၇ဳ
၌ဳ၈့ှ်ၚ
ဟဳ၈့ှ်၁ဳၒ၊၄္၈ဳၙ၅ဳၖ့ှၙဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၊ၔ၆ၐ၈ဳ၏ၐ့ှၚ

Հայերեն

ԶԳՈՒՇՈՒԹՅՈՒՆ ՓՀ (փոփոխական հոսանք)
ԼԱՐՆ օգտագործելիս
86-43 ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ
၆၊ံ့ှ
ဢဳၒၖွ၂့ၑၙွ၆ဳ၏်

ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ

ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ
၆၊ံ့ှ

ဨပှဳၒွဳ၆ၒဳၓ၊ၔ၆

ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ
ဨပှဳၒ
၆ဳၑဳ၁ဳၒဳၒၐဳ၀္
မွဳ၁ၓွ။်၆ွဳၓၒ့ၖ္၁ၒဳ၈ွ၈ၚ

Նշում


ဨပှဳၒ၈ဳ၈၍ဳၑ့ှွ၏ဳ၈၌ဳ၇၆ဳ၈၈ဳဿၐဳၒံဳ၁ွၓဳ၈၍ဳၑ့ၖဨပှဳၒွဿၒ၊ၓ်ၚ



မဳၑဳ၁ဳၒဳၒၐဳ၀ဨပှဳၒ်၈ဳဿဳၑ့၏ၐဳ၀္ဴဳၓဳ၎ဳ၌့၏ဳ၇၏၏ဳၒၖွ၂့ၑၗဵၑဳဵ၊ၒ၀၆ဳ၈၂ဳ၆ဳၒၚ
မွၗဵၑဳဵ၊ၒ၀့ၖဳ၇၈ဳ၇ှ၈၌ဳၑဳ၁၈့ၒွ၂ဳ၆ဳၒၚ

Հայերեն

ံ၇၊ၔ၇၆ဳ၈၊ၓ၆၊ံ့ှ


ပဳၐဳ၏ၑွဳၓ့ၖ၊ၒ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒွဴ၎၈ွ။်ဴဳၒ၃ၒဳၓၐဳ၀္ဳ၇၈၌့၏၊ၒ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒ်၂၈ဳၒဳၐ၊ၒ
ှွ၈ွ၆ၑၓ၈့ှၚ ရ၁



ဆ၇၈၊ၔ၂့ၑၙ၆ွဳ၁ၓွ။၈ဳ၆ဴ၊၄၍၊ၔျ၇ဳ၆ဴၑ့၄ဳံၒ့ၖ၅ွ၉ၑ၊ၔ၄၄၊ၔျ၇ဳ၆ဴၚ ရ၁



တ၍့ၓၒ့ၖ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒွဴ၎၈ွ။်ၚ ရ၁



ဢ၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒွဴ၎၈ွ။်၏့၄၆့ၖဳ၇၈၌့၏၊ၒံၒဳ၀ဳ၇ၒ်၏၊၄၈ဳ၁ၐွ၏၈၊ၔၓ၆ဳ၈ှဳၒွ၆့၍ူဳ၇၈ဳ၆ၒဳၓ၈့ှ၊ၔ
၂ဳ၆ဳၒၚ ရ၁

Նշում՝ ဨပ ှဳၒွ ဴ၎၈ွ။် ဨပ ှဳၒွ ၐၒဳ ၏့၄၆့ှွ၏ ၙ ၏၊၄၈ဳ၁့ှွ၏ ဴ၎၈့ၖ ဨပ ှဳၒ် ၂ဳ၁ဳ၎ဳ၁ ၁၊၄၆ွၓူ
ဿ၊ၔ၏ဳၕ့ှ၊ၔ၂ဳ၆ဳၒ$&,1!၏့၄၆ဳ၁ွၐၒဳ။ဳၕွၓ၉ဳၑ၊ၔြွဵ၊ၒ၀ဳံၒ၊ၔ၆ွၓၚ ရ၁
ရ၁

ရ၁

ရ၁

ရ၁

ရ၁

တ၈။၌့၏ဳ၈၍ဳၑ့ှဨပှဳၒ်


Բարձրացրեք սնուցման լարի բռնիչը՝ դեպի վեր պահելով ՓՀ լարը։ (Նկ․ 1)



မွ၈။ၙ၂၊၏ဳ၈ၖွှဳၒ့ၒွဴ၎၈ွ။်၌ဳ၂့ှ်၂ဳ၈့ၖ$&ှဳၒ်္၁ၒဳ၈ွ$&,1!ၑ့ၒ၆ွ၈ဳှွၓ ရ၁ ၚ
ရ၁

ရ၁

Հայերեն

Հեռակառավարման
վահանակ

13. Տ Ե Ս Ք ՝ Փ ո խ ո ւ մ
հարաբերակցությունը

է

էկրանի

կողմերի

14. ՆԵՐԱԾՈՒՄ՝ Փոխարկում է ներածումը՝ էկրանին
ցուցադրելու համար
15. ԸՆՏՐԱՑԱՆԿ՝ Ցուցադրում է հիմնական ընտացանկը
16. ՀԵՏ՝ Վերադառնում է նախորդ էկրան

1
2
3
4
5
6
7

/

USB V.

Q.
MENU

PICTURE

RECALL

ENTER

EXIT

17
RETURN

8

16
15

MENU

9

22
21
20
19
18

VOL

INPUT

14

10
11

12

ASPECT

W.D splay

13

DISPLAY

1.

Սպասման ռեժիմ՝ Միացնում / Անջատում է էկրանը

2.

Նվագարկում՝ Սկսում է նվագարկել ընտրված
տեսանյութերը

3.

Արագ հետադարձում՝ Հետադարձում է
տեսանյութերի (օրինակ՝ ֆիլմերի) կադրերը

4.

Դադար՝ Դադարեցնում է տեսանյութի նվագարկումը

5.

ԱՐԱԳ ԸՆՏՐԱՑԱՆԿ՝ Ցուցադրում է նկարի, հնչյունի և
համակարգի կարգավորուման ընտրացանկը

6.

Ուղղորդող կոճակներ՝ Օգտագործվում են
ընտրացանկի էկրանների, բովանդակության և այլնի
կառավարման համար

7.

ԵԼՔ՝ Փակում և դուրս է գալիս ցուցադրված
ընտրացանկից կամ վերադառնում է նախորդ էկրանին

8.

Գունավոր կոճակներ՝ Գունավոր կոճակների
գործառույթների համար հետևեք էկրանին հայտնվող
հրահանգներին

9.

ՁԱՅՆ +/-՝ Բարձրացնում կամ իջեցնում է ձայնը

10. Անջատել ձայնը՝ Ամբողջովին անջատում է էկրանի
ձայնը
11. Թվային կոճակներ՝ Մուտքագրում է թիվ կամ տառ
էկրանի տեքստային դաշտում։
12. ԱՆԼԱՐ ԷԿՐԱՆ՝ Բացում է անլար էկրանի միացման
պատուհանը

Հայերեն

17. ՄՈՒՏՔ՝ Հաստատում է օգտատիրոջ ընտրությունները
18. ՀԵՏԿԱՆՉ՝ Ցուցադում է տեղեկություն էկրանի
բովանդակության մասին
19. Կանգ՝ Կանգնեցնում է նվագարկվող տեսանյութը
20. Արագ առաջ տալ՝ Առաջ է տալիս տեսանյութերի
(օրինակ՝ ֆիլմերի) կադրերը
21. USB ԴԻՏՈՒՄ՝ Բացում է մեդիայի դիտարկման
էկրանը
22. ՆԿԱՐ՝ Անցնում է նկարի մի ռեժիմից մյուսը

Մարտկոցների
տեղադրումը
հեռակառավարման
վահանակի մեջ
Հեռացրեք հետևի կափարիչը՝ մարտկոցների համար
նախատեսված հատվածամասը բացելու համար։
Տեղադրեք երկու AA չափսի մարտկոցներ։ Հավաստիացեք,
որ (+) և (-) նշանները համընկնում են (պահպանեք ճիշտ
բևեռայնությունը): Մի խառնեք հին և նոր մարտկոցները:
Փոխարինեք միայն նույնպիսի մարտկոցներով կամ
համարժեք տեսակով: Կափարիչը դրեք տեղը։

Բնութագրեր
Մոդելի համարը

98- դյույմանոց մոդել

:

55- դյույմանոց մոդել

:

TH-55SQE1W 197W
(1,9-0,9A)
TH-55CQE1W 135W
(1,3-0,7A)

49- դյույմանոց մոդել

:

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)

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

86- դյույմանոց մոդել

:

TH-86SQE1W/WA
TH-86CQE1W

75- դյույմանոց մոդել

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

65- դյույմանոց մոդել

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

55- դյույմանոց մոդել

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

49- դյույմանոց մոդել

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

43- դյույմանոց մոդել

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

43- դյույմանոց մոդել

Բոլոր մոդելների համար
Անջատված վիճակ սնուցման գլխավոր
փոխարկիչից

0 Վտ

Սպասման ռեժիմի վիճակ

0,5 Վտ

Էլեկտրաէներգիայի սպառում

:

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

86- դյույմանոց մոդել

:

TH-86SQE1W/WA 364W
(3,6-1,8A)
TH-86CQE1W 364W
(3,6-1,8A)

75- դյույմանոց մոդել

:

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)

98- դյույմանոց մոդել

65- դյույմանոց մոդել

703W
650W
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Պիքսելների թիվը
8,294,400
(3840 (հորիզոնական) x 2160 (ուղղահայաց))

65- դյույմանոց մոդել

65SQE1W՝ 1460x842x96/ 57,46" x 33,12"x 3,77"
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:859մմ / 33,82”)
65CQE1W՝ 1460x842x80 / 57,46" x 33,12"x3,15"

Չափսերը (Լ x Բ x Խ)
98- դյույմանոց մոդել

98SQE1W:2216x1271x99 (վերին մասում VESA
ՄԱՆԵԿ:91)
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:1288մմ)
87,25" x 50,02"x 3,87"(վերին մասում VESA
ՄԱՆԵԿ:3,55")
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի տվիչը:
50,67")
98CQE1W:2216x1271x91
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:1288մմ)
87,25" x 50,02"x 3,55"
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի տվիչը:
50,67")
86- դյույմանոց մոդել

(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:859մմ / 33,82”)
55- դյույմանոց մոդել

55SQE1W՝ 1239x712x104/ 48,75" x 28,02"x 4,09"
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:730մմ / 28,74”)
55CQE1W՝ 1239x712x87/ 48,75" x 28,02"x 3,43"
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:730մմ / 28,74”)
49- դյույմանոց մոդել

49SQE1W՝ 1102x635x105/ 43,37" x 24,98"x 4,11"
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:652մմ / 25,67”)
49CQE1W՝ 1102x635x85/ 43,37" x 24,98"x 3,35"
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:652մմ / 25,67”)
43- դյույմանոց մոդել

43SQE1W՝ 966x558x106/ 38,01" x 21,94"x 4,17"

86SQE1W/WA:1929x1100x81 (վերին մասում
VESA ՄԱՆԵԿ:55)

(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:576մմ / 22,68")

(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:1116մմ)

43CQE1W՝ 966x558x86 /38,01" x 21,94"x 3,39"

75,91" x 43,28"x 3,16"(վերին մասում VESA
ՄԱՆԵԿ:2,15")
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի տվիչը:
43,94")
86CQE1W:1929x1100x80 (վերին մասում VESA
ՄԱՆԵԿ:55)
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:1116մմ)
75,91" x 43,28"x 3,13" (վերին մասի VESA
ՄԱՆԵԿ:2,15")
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի տվիչը:
43,94")
75- դյույմանոց մոդել

1684 x 968 x 100 (վերին մասում VESA
ՄԱՆԵԿ:73)
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:984մմ)
66,28" x 38,09"x 3,92"(վերին մասում VESA
ՄԱՆԵԿ:2,89")
(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:38,74")
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(ներառյալ հեռակառավարման վահանակի
տվիչը:576մմ / 22,68")

Զանգված
98- դյույմանոց մոդել

98SQE1W՝ 99,8 կգ / 220,1 ֆունտ զուտ
98CQE1W՝ 99,4 կգ / 219,2 ֆունտ զուտ
86- դյույմանոց մոդել

86SQE1W/WA՝ 62,9 կգ / 138,7 ֆունտ զուտ
86CQE1W՝ 61,7 կգ / 136,1 ֆունտ զուտ
75- դյույմանոց մոդել

75SQE1W՝ 37,4 կգ / 82,5 ֆունտ զուտ
75CQE1W՝ 36,8 կգ / 81,2 ֆունտ զուտ
65- դյույմանոց մոդել

65SQE1W՝ 25,8 կգ / 56,9 ֆունտ զուտ
65CQE1W՝ 25,2 կգ / 55,6 ֆունտ զուտ

55- դյույմանոց մոդել

55SQE1W՝ 17,2 կգ /38,0 ֆունտ զուտ
55CQE1W՝ 16,2 կգ /35,8 ֆունտ զուտ

65-դյույմանոց
մոդել

55-դյույմանոց
մոդել

49-դյույմ
անոց մոդել

43-դյույ
մանոց
մոդել

16Վտ [8Վտ + 8Վտ)](10% ՈԳԱԳ)

49- դյույմանոց մոդել

49SQE1W՝ 13,0 կգ /28,7 ֆունտ զուտ
49CQE1W՝ 12,6 կգ /27,8 ֆունտ զուտ
43- դյույմանոց մոդել

43SQE1W՝ 10,3 կգ /22,7 ֆունտ զուտ
43CQE1W՝ 9,9 կգ /21,9 ֆունտ զուտ

Սնուցման աղբյուր
110 - 240 Վ ~ (110 ‒ 240 Վ փոփոխական
հոսանք), 50/60 Հց

Աշխատանքային պայմաններ
Ջերմաստիճան
0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1, 3
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը սարքն
օգտագործելու համար
•
Երբ սարքն օգտագործվելու է ծովի
մակարդակից 1400 մ-ից (4593 ֆուտ) ցածր
բարձրության վրա՝ 0 °C-ից մինչև 40 °C (32
°F-ից մինչև 104 °F)
Երբ սարքն օգտագործվելու է մեծ
•
բարձրությունների վրա (ծովի մակարդակից
1400 մ (4593 ֆուտ) բարձր և 2800 մ (9186
ֆուտ) ցածր)՝ 0 °C-ից մինչև 35 °C (32 °F-ից
մինչև 95 °F)
Չտեղադրել սարքը ծովի մակարդակից 2800 մ
(9186 ֆուտ) և ավելի բարձր տեղանքներում
Խոնավություն
20 % ‒ 80 % (առանց կոնդենսացման)

Շահագործման ժամանակը
24 ժամ/օր (SQE1W/WA, 98CQE1W)
16 ժամ/օր (86/75/65/55/49/43CQE1W)

Ձայն
98-դյույմանոց
մոդել

Միացման սեղմակներ
HDMI 2.0 1,2,3,4 Մուտք
A տիպի միակցիչ x4 (աջակցում է 4K)
Համատեղելի HDCP 2.2
Աուդիո ազդանշան՝ Գծային ԻԿՄ
(իմպուլսակոդային մոդուլյացիա)
(Ընդհատավորման հաճախականությունը
48 ԿՀց, 44,1 ԿՀց, 32 ԿՀց)
...................................................................................
ԱՀ (Անհատական համակարգիչ) ՄՈՒՏՔ
Մինի D-Sub 15 հպակով (համատեղելի է
DDC2B-ի հետ) x 1
RGB՝ 0,7Vp-p(75Ω)
HD/VD՝ TTL (բարձր իմպեդանս)
...................................................................................
USB
USB միակցիչ ՏԻՊ A x 3, DC 5V/առավ․0,5A
USB միակցիչ ՏԻՊ C x 1, DC
5V/առավ․1,5A
...................................................................................
Աուդիո ՄՈՒՏՔ
Հպակային բնիկ x 2(L/R)
0,5Vrms
...................................................................................
Աուդիո ԵԼՔ
Ստերեո մինի բնիկ(M3) X1, 0,5Vrms
Ելք, Փոփոխական (-∞〜0dB)

(1կՀց 0dB մուտք, 10ԿՕհմ բեռ
...................................................................................
Սերիական ՄՈՒՏՔ
Արտաքին վերահսկողության տերմինալ
D-sub 9 հպակով x 1
RS232C համատեղելի
...................................................................................
LAN (լոկալ ցանց)

86-դյույմանոց
մոդել

75-դյույմանոց
մոդել

24Վտ [12Վտ + 12Վտ)] (10% ՈԳԱԳ (Ոչ գծային
աղավաղումների գործակից))

RJ45 x 1
Ցանցային միացման համար, համատեղելի է
PJLink-ի հետ
Կապի միջոցը, RJ45, 10BASET/100BASE-TX
...................................................................................
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ԻԿ ՄՈՒՏՔ
Ստերեո մինի բնիկ (M3)
...................................................................................
SPDIF ելքի օպտիկական պորտ
...................................................................................
DisplayPort 1.2a ՄՈՒՏՔ (միայն SQE1W-ի
համար)
DisplayPort սեղմակ x 1
Համատեղելի է HDCP 1.3-ի հետ
Աուդիո ազդանշան՝ Գծային ԻԿՄ
(Ընդհատավորման հաճախականությունը
48 ԿՀց, 44,1 ԿՀց, 32 ԿՀց)
DisplayPort 1.2a ԵԼՔ (միայն SQE1W-ի համար)
DisplayPort սեղմակ x 1
Համատեղելի է HDCP 1.3-ի հետ
...................................................................................
Սնուցում ՍԼՈՏԻ համար (միայն SQE1W-ի
համար)
12Վ x առավ․ 3,5Ա
...................................................................................
RJ12 պորտ (Սերվիս1)
Միայն սպասարկող
անձնակազմի օգտագործման համար
RJ12 միացք (Service2)
Միայն ծառայողական
օգտագործման համար
...................................................................................

Նշում
•

Դիզայնը և տեխնիկական բնութագիրը կարող
են փոխվել առանց ծանուցման: Ցուցադրված
զանգվածն ու չափսերը մոտավոր են։
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Էկրանի հավաքակցում
VESA պատի ամրացման չափումները

W
H

Անցքերի չափսերը (մմ)
Դյույմ

Լ

Բ

Պտուտակի
չափսերը
առավ. (մմ) Պարույր (Y)

98"

800

400

12

86"

600

400

12

M8

75"

600

400

10

M8

M8

65"

400

400

10

M6

55"

400

200

13

M6

49"

200

200

12

M6

43"

200

200

9

M6

Նախազգուշական միջոցներ պատի ամրակման և հենակալի տեղադրման
ժամանակ
55SQE1, 49SQE1, 43SQE1-ի համար
Հետևի կափարիչի վրա VESA անցքերի մոտ ուռուցիկություն կա։ Պատի ամրակման և հենակալի տեղադրման ժամանակ
դրանց միջև պահանգներ տեղադրեք։
Ուռուցիկություն

Պահանգ

Նշում՝ Չափսերի մասին ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար դիտեք CAD գծագրերը Panasonic-ի վեբկայքում։
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Տեղադումը փորվածքով պատի վրա
Սույն սարքի աշխատանքը երաշխավորված է շրջակա միջավայրի մինչև 40ºC(104ºF) ջերմաստիճանային
պայմաններում։ Սարքը կորպուսի կամ հենասարքի մեջ տեղադրելիս հավաստիացեք, որ պատշաճ
օդափոխություն է ապահովված հովացնող օդափոխիչի կամ օդանցքի օգնությամբ այնպես, որ սարքի
շուրջը գտնվող ջերմաստիճանը (կորպուսի կամ հենասարքի մեջ) ներառյալ հեղուկ բյուրեղային պանելի
դիմացի մակերևույթի ջերմաստիճանը պահպանվի 40ºC(104ºF) կամ ավելի քիչ մակարդակի վրա։
Եթե կարող եք վերահսկել շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը միայն կորպուսից կամ հենասարքից
դուրս, խորհուրդ է տրվում պահպանել հետևյալ պայմանները

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

Ա

Բ
Գ
Դ
Բ

Նվազագույնը 50 մմ
Նվազագույնը 70 մմ
Նվազագույնը 50 մմ
Նվազագույնը 50 մմ
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ընդգրկույթ՝ 0-35ºC
Ապրանքը փորվածքով պատի վրա տեղադրելիս թույլ տվեք, որ, օդափոխության
նկատառումներից ելնելով, սարքի և պատի միջև լինի առնվազան այնքան տարածություն,
որքան նշված է վերևում և հավաստիացեք, որ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը
պահպանվում է 0ºC-35ºC մակարդակի վրա։
Ապրանքը մի ենթարկեք արևի լույսի ուղղակի ազդեցությանը։

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած վնասի կամ անսարքության համար, այն դեպքում,
երբ մեր ապրանքները չեն օգտագործվում այս ցուցումների և/կամ օգտագործման հրահանգների
համաձայն։
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Զգուշացումներ դիրքի կարգավորման վերաբերյալ
Էկրանն ուղղահայաց դիրքով տեղադրելիս, տեղադրեք այն ինչպես ցուցադրված է ստորև բերված նկարում։
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W՝ Սեղմակն ուղղված է դեպի վեր
Միայն 86SQE1W- ի համար՝ Սեղմակն ուղղված է դեպի վար
(Նշում) Սխալ տեղադրման դեպքում, սարքը կարող է կոտրվել կամ շարքից դուրս գալ

SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

Միայն 86SQE1W- ի համար

Սեղմակներ

Սեղմակներ
Նշում
Հենակալ կամ կախովի կալունակ տեղադրելիս ուշադրությամբ կարդացեք դրանց հետ
մատակարարված շահագործման հրահանգները և տեղադրեք պատշաճ կերպով։ Միշտ
օգտագործեք նաև շրջվելուց պաշտպանող սարքերը։
Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ապրանքի որևէ վնասի համար, որն ի հայտ է եկել
հենակալի կամ կախովի կալունակի տեղադրման անսարքությունների պատճառով, նույնիսկ եթե
երաշխիքը դեռ ուժի մեջ է։
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Ծրագրակազմի լիցենզիա
Սույն ապրանքն իր մեջ ներառում է հետևյալ ծրագրակազմերը՝
(1) ծրագրակազմ, որն անկախ կորպով մշակվել է Panasonic Connect Co., Ltd. կորպորացիայի կողմից կամ
դրա համար,
(2) ծրագրակազմ, որը պատկանում է երրորդ կողմի և լիցենզավորված է Panasonic Connect Co., ltd.
կորպորացիայի կողմից,
(3) ծրագրակազմ, որը լիցենզավորված է GNU General Public License-ի կողմից, տարբերակ 2.0 (GPL V2.0),
(4) ծրագրակազմ, որը լիցենզավորված է GNU LESSER General Public License-ի կողմից, տարբերակ 2.1
(LGPL V2.1) և/կամ
(5) բաց ծրագրակազմ բացի այն ծրագրակազմից, որը լիցենզավորված է GPL V2.0 և/կամ LGPL V2.1 կողմից։
(3) - (5) դասին պատկանող ծրագրակազմը տարածվում է այն հույսով, որ օգտակար կլինի, սակայն դրա
համար ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔ։ Դրանց համար ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ նաև ենթադրյալ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ կամ ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ որևէ երաշխիք։
Մանրամասների համար տե՛ս լիցենզիայի պայմանները, որոնք կցուցադրվեն, երբ ընտրեք [Ծրագրակազմի
լիցենզիաներ] սույն ապրանքի [Կարգավորումներ] ընտրացանկում նշված գործողությունից հետո:
Այս ապրանքի առաքումից առնվազն (3) տարի հետո «Panasonic Connect Co., Ltd. »-ը ստորև
ներկայացված կոնտակտային տվյալներով իր հետ կապ հաստատած ցանկացած երրորդ կողմի, կոդերը
ֆիզիկապես գրելու մեր ծախսերը չգերազանցող գնով կտրամադրի
համապատասխան կոդերի լիարժեք, մեքենայի կողմից ընթերցվող պատճենը, որոնք պաշտպանված
են GPL V2.0, LGPL V2.1 կամ այլ լիցենզիաներով, այդ անելու պարտավորությամբ, ինչպես նաև դրանց
վերաբերող հեղինակային իրավունքների համապատասխան ծանուցմամբ։
Կոնտակտային տեղեկություններ՝
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Ծանուցում AVC/VC-1/MPEG-4-ի մասին
Այս ապրանքը լիցենզավորված է «AVC Patent Portfolio License»-ի, «VC-1 Patent Portfolio License»-ի և
«MPEG-4 Visual Patent Portfolio License»-ի համապատասխան՝ սպառողի անձնական օգտագործման
կամ այլ օգտագործման համար, որի դեպքում նա չի ստանում վարձատրություն՝ որպեսզի (ա)
կոդավորի տեսանյութը «AVC Standard»-ի, «VC-1 Standard»-ի և «MPEG-4 Visual Standard»-ի («AVC/
VC-1/MPEG-4 տեսանյութ») համաձայն և/կամ (բ) ապակոդավորի «AVC/VC-1/MPEG-4» տեսանյութը,
որը կոդավորվել է սպառողի կողմից, ով զբաղվում է անձնական գործունեությամբ և/կամ ձեռք է բերվել
տեսանյութերի մատակարարի կողմից, ով ունի «AVC/VC-1/MPEG-4» տեսանյութեր տրամադրելու
լիցենզիա։ Ոչ մի լիցենզիա չի տրամադրվում և չի ենթադրվում որևէ այլ օգտագործման համար։
Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ձեռք բերել MPEG LA, LLC-ից։ Տե՛ս https://www.mpegla.com։
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Ծանուցում լիցենզավորման մասին
«HDMI» և «HDMI High-Definition Multimedia Interface», ինչպես նաև «HDMI Logo» եզրույթները
«HDMI Licensing Administrator, Inc.»-ի ապրանքանիշեր կամ գրանցված ապրանքանիշեր են Միացյալ
Նահանգներում և այլ երկրներում։

Արտադրվում են «Dolby Laboratories» լիցենզիայի համապատասխան։ «Dolby»-ն, «Dolby Audio»-ն և
կրկնակի «D» նշանը «Dolby Laboratories»-ի ապրանքանիշեր են։

Այս ապրանքը պաշտպանված է «Microsoft» կորպորացիայի մտավոր սեփականության որոշակի
իրավունքներով։ Նման տեխնոլոգիայի օգտագործումը կամ տարածումը այս ապրանքի շրջանակներից
դուրս արգելվում է առանց «Microsoft»-ի կամ «Microsoft»-ի լիազոր դուստր ձեռնարկության լիցենզիայի:
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Եվրոպական միությունից դուրս գտնվող երկրների տեղեկատվության հեռացման մասին Այս
խորհրդանիշը գործում է միայն Եվրոպական միությունում: Եթե դուք մտադիր եք հրաժարվել այս
արտադրանքից, դիմեք ձեր տեղական մարմնին կամ վաճառողին, թե ինչպես վարվել այս տեսակի
թափոնների հետ:

Համապատասխանության հռչակագիր
Որոշակի վնասակար օգտագործումը սահմանափակելու տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներ
Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների նյութեր
(հաստատված է Ուկրաինայի նախարարների կաբինետի թիվ 1057 բանաձևով)
Ապրանքը համապատասխանում է Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների որոշակի վտանգավոր նյութերի
օգտագործման սահմանափակման տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին (TR OIVV):
TR OIVV- ի թիվ 2 հավելվածով չնախատեսված դեպքերում վնասակար նյութերի պարունակությունը.
1.

ղեկավար (Pb) - չի գերազանցում նյութի կշռի 0,1% -ը կամ մինչև 1000 ppm կոնցենտրացիայի մեջ.

2.

կադմիում (Cd) - չի գերազանցում նյութի կշիռը 0,01% wtt կամ մինչև 100 ppm կոնցենտրացիայի մեջ.

3.

սնդիկ (Hg) - չի գերազանցում նյութի քաշի 0,1% -ը կամ մինչև 1000 ppm կոնցենտրացիայի մեջ.

4.

վեցվալենտ քրոմ (Cr6 +) - չի գերազանցում նյութի կշռի 0,1 վտ% -ը կամ մինչև 1000 ppm կոնցենտրացիայի մեջ

5.

պոլիբրոմինացված բիֆենոլներ (PBB) - չի գերազանցում նյութի կշռի 0,1 վտ% -ը կամ մինչև 1000 ppm
կոնցենտրացիայի մեջ.

6.

Պոլիպրոմինացված դիֆենոլ եթերներ (PBDE) - նյութի կշռի 0,1% -ից պակաս կամ մինչեւ 1000 ppm
կոնցենտրացիաներ:

Panasonic տեղեկատվական կենտրոն.
Մոսկվայից զանգերի համար ՝ +7 (495) 725-05-65
Անվճար զանգ Ռուսաստանի տարածքում ՝ 8-800-200-21-00
Panasonic տեղեկատվական կենտրոն
Fiksavanay suvyazi- ի համար Բելառուսի տարածքային սարքերի հրավերները անվճար են:
Անվճար զանգ Բելառուսից ֆիքսված հեռախոսներից `8-820-007-1-21-00 Panasonic տեղեկատվական կենտրոն
Միջազգային կապեր և կապեր Կիևից. + 380-44-490-38-98
Բջջային հեռախոսային կապեր ստացիոնար հեռախոսներից Ուկրաինայի սահմանների մոտ. 0-800-309-880 Panasonic
aparattyқ ortalygy
Kazakhազախստանի տղամարդիկ ՝ Օրտա Ազիադան Կոկիրաու շալուն:
Kazakhազախստանից և Կենտրոնական Ասիայից զանգերի համար `+7 (727) 330-88-07; 8-800-0-809-809
Ինֆորմացիա հաճախորդի համար
Այս ապրանքի մոդելի համարը և սերիական համարը կարելի է գտնել դրա էկրանի հետևի վմասում։ Դուք պետք
է նշեք այդ սերիական համարը ներքևում նշված տարածքում և պահեք այս գիրքը ձեր գնման անդորրագրի
հետ միասին՝ որպես ձեր գնման փաստ` գողության կամ կորստի դեպքում նույնականացումը բացահայտելու և
երաշխիքային սպասարկման նպատակներով։
Մոդելի համար

Սերիական համար

Փանասոնիք Քոնեքթ Քո. ՍՊԸ. (Panasonic Connect Co., Ltd.)
4-1-62 Մինոշիմա Հակատա-կու, Ֆուկուոկա 812-8531, Ճապոնիա
(4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan)
Վեբկայք՝ http://panasonic.net/cns/prodisplays/
© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022
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Հայերեն

LCD Էկրան

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
SQE1/CQE1 սերիա, «Panasonic»
Համապատասխանում է պահանջներին TP TC 004/2011, TP TC 020/2011
Համապատասխանության սերտիֆիկատ:

TH-98SQE1W, TH-98CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00987/22
TH-86SQE1W/WA, TH-86CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00987/22
TH-75SQE1W, TH-75CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00987/22
TH-65SQE1W, TH-65CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00661/20
TH-55SQE1W, TH-55CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00661/20
TH-49SQE1W, TH-49CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00661/20
TH-43SQE1W, TH-43CQE1W: № ЕАЭС RU C-JP.МЕ10.В.00661/20

Համապատասխանության սերտիֆիկատի
թողարկման ամսաթիվ:

TH-98SQE1W, TH-98CQE1W: 13.01.2022
TH-86SQE1W/WA, TH-86CQE1W: 13.01.2022
TH-75SQE1W, TH-75CQE1W: 13.01.2022
TH-65SQE1W, TH-65CQE1W: 19.10.2020
TH-55SQE1W, TH-55CQE1W: 19.10.2020
TH-49SQE1W, TH-49CQE1W: 19.10.2020
TH-43SQE1W, TH-43CQE1W: 19.10.2020

Համապատասխանության սերտիֆիկատի
սպառման ամսաթիվ:

TH-98SQE1W, TH-98CQE1W: 12.01.2027
TH-86SQE1W/WA, TH-86CQE1W: 12.01.2027
TH-75SQE1W, TH-75CQE1W: 12.01.2027
TH-65SQE1W, TH-65CQE1W: 18.10.2025
TH-55SQE1W, TH-55CQE1W: 18.10.2025
TH-49SQE1W, TH-49CQE1W: 18.10.2025
TH-43SQE1W, TH-43CQE1W: 18.10.2025
ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ Է CB TESTBET-Ի ԿՈՂՄԻՑ
119334, Մոսկվա, Անդրեևսկայա առափնյա փողոց, տուն 2, շենք 3

Հավաստագրող:
(անուն և հասցե)

Համապատասխանում է պահանջներին TP EAЭС 037/2016
Համապատասխանության սերտիֆիկատ /
հռչակագիր:
Համապատասխանության հավաստագիրը տրվել է`:
Համապատասխանության հավաստագիրը
վավերական է մինչև `:
Հայտարարող:

ЕАЭС N RU Д-JP.РА01.В.00752/20
26.10.2020
25.10.2025
Panasonic Ռուսաստան ՍՊԸ
Ռուսաստան, 115162, Մոսկվա, Շաբոլովկա, դ. 31Գ, հարկ /
միջնահարկ տարածք 1 հարկ / 10, 8-800-200-21-00

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Արտադրանքի անունը:
Մոդելի համարը:

UHD LCD Էկրան
55-դյույմ մոդել: TH-55SQE1W, TH-55CQE1W
98-դյույմ մոդել: TH-98SQE1W, TH-98CQE1W
86-դյույմ մոդել: TH-86SQE1W/WA, TH-86CQE1W 49-դյույմ մոդել: TH-49SQE1W, TH-49CQE1W
43-դյույմ մոդել: TH-43SQE1W, TH-43CQE1W
75-դյույմ մոդել: TH-75SQE1W, TH-75CQE1W
65-դյույմ մոդել: TH-65SQE1W, TH-65CQE1W

Օգտագործման նպատակը: Նախատեսված է աշխատանքային նպատակներով տեսաազդակների դիտման համար։
Ծագման երկիրը:
Թուրքիայի Հանրապետություն
Արտադրող:
Panasonic Corporation
(անուն և հասցե)
1006, Oaza Kadoma, Kadoma Shi, Osaka, 571-8501, Ճապոնիա
Օգտագործման ժամկետը: 7 (յոթ) տարի
Արտադրման ամսաթիվը:
Արտադրման ամսաթիվը նշված է արտադրանքի տեղեկատվական թերթիկի վրա։
Օրինակ: ХХХХ-ХХ-ХХ
օր
աﬕս: 01-հունվար, 02-փետրվար, ... .12-դեկտեմբեր
տարի: 2022, 2023…
W1120HM0 -PB

DPQQ1075ZC/X1

Ուշադրություն

• Հրդեհ կամ էլեկտրահարում առաջացնող վնասվածքները կանխելու համար հեռու պահեք արտադրանքը ջրի
կաթիլներից կամ շիթերից։

• Էլեկտրահարումը կանխելու համար մի բացեք կափարիչը։
• Էլեկտրահարումը կանխելու համար համոզվեք, որ փոփոխական հոսանքի սնուցման լարի վարդակի վրա
գտնվող հողանցման սռնին ապահով կերպով միացված է։

• Տեղադրումը պետք է իրականացվի տեղադրող մասնագետի կողմից։
• Արտադրանքի օգտագործումը դադարեցնելու դեպքում դիմեք մասնագետին՝ այն պատշաճ կերպով
•
•
•
•
•
•
•
•
•

հեռացնելու համար։
Խնդիրների կամ անսարքության դեպքում անմիջապես դադարեցրեք օգտագործումը։
Խնդիրներ ի հայտ գալուն պես անջատեք հոսանքի սնուցման լարը վարդակից։
Ձեռք մի տվեք արտադրանքին, եթե այն վնասված է։
Մի ամրացրեք որևէ օտար առարկա մոնիտորին։
Համոզվեք, որ խրոցակը հեշտ հասանելի է։
Ապահով կերպով միացրեք հոսանքի սնուցման վարդակը (վարդակի ելքային կողմ) և հոսանքի սնուցման
հարակցիչը (ցանցային մասի կողմը) այնքան խորը, որքան այն տեղավորվում է։
Մի կատարեք գործողություններ, որոնք կարող են վնասել հոսանքի սնուցման լարը կամ հոսանքի սնուցման
վարդակը։
Ձեռք մի տվեք հոսանքի սնուցման լարին կամ վարդակին ուղղակիորեն, երբ դրանք վնասված են։
Պահուստավորեք փոքր մասերը ինչպես հարկն է և հեռու պահեք երեխաներից։

Զգուշացում

• Օդափոխությունը չպետք է խաթարվի՝ օդափոխության բացվածքները փակելու միջոցով, ինչպես օրինակ՝
•
•
•
•
•

թերթերի, փոշու լաթերի և վարագույների։
Մի քայլեք էկրանի վրա, կամ կախվեք դրանից կամ պատվանդանից։
Մի օգտագործեք մարտկոցներ, որոնց արտաքին ծածկույթը վնասված է կամ հեռացված։
Ուշադիր կարդացեք օգտագործման հրահանգները։
Տեղադրեք ամուր, հարթ մակերեսի վրա՝ բացառելով ձեռքով պահվող կամ ամրացված կտորների վրա
տեղադրումը։
Պահեք չոր տեղում, փակ տարածքում։

• Տեղափոխման պայմանն2երը նշված են փաթեթավորման տուփի վրա։
• Թափոնացրեք համաձայն ազգային և/կամ տեղային օրենսդրության։
• Արտադրողի կողմից վաճառքի պայմանները և դրույթները սահմանված չեն և պետք է համապատասխանեն
ազգային և/կամ տեղային օրենսդրությանը, որտեղ վաճառվում են արտադրանքները։

Բնութագրեր
Հոսանքի
սպառում

TH-98SQE1W: 703 Վտ
TH-98CQE1W: 650 Վտ
TH-86SQE1W/WA: 364 Վտ
TH-86CQE1W: 364 Վտ
TH-75SQE1W: 334 Վտ
TH-75CQE1W: 307 Վտ

TH-65SQE1W: 281 Վտ
TH-65CQE1W: 224 Վտ
TH-55SQE1W: 197 Վտ
TH-55CQE1W: 135 Վտ
TH-49SQE1W: 186 Վտ
TH-49CQE1W: 115 Վտ

TH-43SQE1W: 172 Վտ
TH-43CQE1W: 111 Վտ

Հոսանքի անջատված ռեժիմում: 0 Վտ
Սպասման ռեժիմում: 0,5 Վտ
Հեղուկ
բյուրեղային
մոնիտորի
վահանակ

TH-98SQE1W: 98-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողﬔրի հարաբերակցություն
TH-98CQE1W: 98-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողﬔրի հարաբերակցություն
TH-86SQE1W/WA: 86-դյույմ IPS վահանակ (Եզրային LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-86CQE1W: 86-դյույմ IPS վահանակ (Եզրային LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-75SQE1W: 75-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-75CQE1W: 75-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-65SQE1W: 65-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-65CQE1W: 65-դյույմ VA վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-55SQE1W: 55-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-55CQE1W: 55-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-49SQE1W: 49-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-49CQE1W: 49-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-43SQE1W: 43-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն
TH-43CQE1W: 43-դյույմ IPS վահանակ (Ուղղակի LED աղոտ լուսավորություն), 16:9 կողմերի հարաբերակցություն

Փիքսելների
քանակը

8 294 400 (3 840 (հորիզոնական) × 2 160 (ուղղահայաց))

Չափսերը
(Լ × Բ × Խ)

TH-98SQE1W: 2 216 մմ × 1 271 մմ × 99 մմ, 87,25" x 50,02" x 3,87"
TH-98CQE1W: 2 216 մմ × 1 271 մմ × 91 մմ, 87,25" x 50,02" x 3,55"
TH-86SQE1W/WA: 1 929 մմ × 1 100 մմ × 81 մմ, 75,91" x 43,28" x 3,16"
TH-86CQE1W: 1 929 մմ × 1 100 մմ × 80 մմ, 75,91" x 43,28" x 3,13"
TH-75SQE1W: 1 684 մմ × 968 մմ × 100 մմ, 66,28" x 38,09" x 3,92"
TH-75CQE1W: 1 684 մմ × 968 մմ × 100 մմ, 66,28" x 38,09" x 3,92"
TH-65SQE1W: 1 460 մմ × 842 մմ × 96 մմ, 57,46" x 33,12" x 3,77"
TH-65CQE1W: 1 460 մմ × 842 մմ × 80 մմ, 57,46" x 33,12" x 3,15"
TH-55SQE1W: 1 239 մմ × 712 մմ × 104 մմ, 48,75" x 28,02" x 4,09"
TH-55CQE1W: 1 239 մմ × 712 մմ × 87 մմ, 48,75" x 28,02" x 3,43"
TH-49SQE1W: 1 102 մմ × 635 մմ × 105 մմ, 43,37" x 24,98" x 4,11"
TH-49CQE1W: 1 102 մմ × 635 մմ × 85 մմ, 43,37" x 24,98" x 3,35"
TH-43SQE1W: 966 մմ × 558 մմ × 106 մմ, 38,01" x 21,94" x 4,17"
TH-43CQE1W: 966 մմ × 558 մմ × 86 մմ, 38,01" x 21,94" x 3,39"

Քաշ

TH-98SQE1W: 99,8 կգ / 220,1 ֆտ զուտ
TH-98CQE1W: 99,4 կգ / 219,2 ֆտ զուտ
TH-86SQE1W/WA: 62,9 կգ / 138,7 ֆտ զուտ
TH-86CQE1W: 61,7 կգ / 136,1 ֆտ զուտ
TH-75SQE1W: 37,4 կգ / 82,5 ֆտ զուտ
TH-75CQE1W: 36,8 կգ / 81,2 ֆտ զուտ
TH-65SQE1W: 25,8 կգ / 56,9 ֆտ զուտ
TH-65CQE1W: 25,2 կգ / 55,6 ֆտ զուտ
TH-55SQE1W: 17,2 կգ / 38,0 ֆտ զուտ
TH-55CQE1W: 16,2 կգ / 35,8 ֆտ զուտ
TH-49SQE1W: 13,0 կգ / 28,7 ֆտ զուտ
TH-49CQE1W: 12,6 կգ / 27,8 ֆտ զուտ
TH-43SQE1W: 10,3 կգ / 22,7 ֆտ զուտ
TH-43CQE1W: 9,9 կգ / 21,9 ֆտ զուտ

Հոսանքի աղբյուր

110 – 240 Վ ~ (110 – 240 Վ փոփոխական հոսանք), 50/60 Հց

Շահագործման
պայմաններ

Ջերմաստիճան

Խոնավություն
Պահեստավորման Ջերմաստիճան
պայմաններ
Խոնավություն

0 °C – 40 °C

(1 400 մ-ից ցածր (4 593 ֆուտ) բարձրություն ծովի մակարդակից)

0 °C – 35 °C

(1 400 մ-ից (4 593 ֆուտ) բարձր և 2 800 մ-ից (9 186 ֆուտ) ցածր
բարձրություն ծովի մակարդակից)

20 % – 80 % (առանց խտացման)
-20 °C – 60 °C
20 % – 80 % (առանց խտացման)

Անլար LAN փոխանցիչի բնութագրեր
Փոխանցիչի հաճախականության փաթեթը (2400 - 2483.5) Մհց․ առավելագույնը 100 մՎտ
և ելքի հոսանքը, որն օգտագործվել է IEEE (5150 - 5350) Մհց․ առավելագույնը 200 մՎտ
802.11 ստանդարտներում․
(5650 - 5725) ՄՀց․ առավելագույնը 200 մՎտ

