Naudoj�mo �nstrukc�jos
Pagr�nd�nė �nstrukc�ja

UHD LCD ekranas Verslo re�kmėms
L�etuv�ų k.

Model�o nr.

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

98-col�ų model�s
86-col�ų model�s
75-col�ų model�s
65-col�ų model�s
55-col�ų model�s
49-col�ų model�s
43-col�ų model�s

Tur�nys

Perska�tyk�te pr�eš naudodam�
Norėdam� gaut� daug�au �nformac�jos ap�e šį produktą, perska�tyk�te
"Naudoj�mo �nstrukc�ja - funkc�n�s vadovas".
Norėdam� ats�s�ųst� „Naudoj�mo �nstrukc�ją - funkc�nį vadovą“,
aps�lankyk�te „Panason�c“ sveta�nėje
(https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
• Jūsų kalbą �šversta t�k “Naudoj�mo �nstrukc�ja –Pagr�nd�n�s
vadovas” (šs dokumentas).
Išamesnę�nformac�jąk�tom�s kalbom�s ž. “Naudoj�mo �nstrukc�ja
– Funkc�jų �nstrukc�ja”
• Pr�eš pradėdam� naudot�, perska�tyk�te š�as �nstrukc�jas �r pas�l�k�te
jas ate�č�a�.
• Š�os naudoj�mo �nstrukc�jos �l�ustrac�jos �r ekrana� yra va�zda�, sk�rt�
�l�ustruot� �r gal� sk�rt�s nuo t�krųjų.
• Š�oje naudoj�mo �nstrukc�joje aprašomos�os �l�ustrac�jos sukurtos
rem�ant�s 75 col�ų model�u.
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• T�kroj� rezol�uc�ja:
3840 × 2160p

TP0819TS0 -PB

DPQP1376ZD/X1

• Išsaugokite šį vadovą tolesniam naudojimui.

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti elektros
smūgio pavojų, nenuimkite dangčio ir
nenuimkite užpakalinės dalies. Viduje
nėra jokių vartotojo techniškai prižiūrimų
dalių. Priežiūrą patikėkite kvalifikuotam
techninės priežiūros personalui.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią
instrukciją ir pasilikite ateičiai.
Žaibo blykstė su rodyklės galvute
trikampyje skirta informuoti naudotoją,
kad gaminio viduje esančios dalys kelia
elektros smūgio pavojų žmonėms.
Šauktukas trikampyje skirtas pranešti
naudotojui, kad svarbios naudojimo
ir techninės priežiūros instrukcijos
yra kartu su prietaisu pateikiamuose
dokumentuose.
ĮSPĖJIMAS DĖL LIZDO NAUDOJIMO: Nejunkite
LIZDO įrenginio, kol įjungtas ekranas. Įjunkite
LIZDO įrenginį nuotolinio valdymo pultu arba ekrano
mygtukais, bet neįjunkite naudodami paties įrenginio
mygtukus.
ĮSPĖJIMAS: Šis prietaisas neskirtas naudoti
asmenims (įskaitant vaikus), neturintiems fizinių,
jutiminių ar protinių galimybių arba neturintiems
patirties ir (arba) žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
instruktuotų už jų saugumą atsakingas asmuo.

Svarbios saugos instrukcijos
• Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
Šio įrenginio naudojimo aplinkos temperatūra
• Naudojant įrenginį, kai jis yra žemiau nei 1 400 m
(4 593 pėdos) virš jūros lygio: 0-40 °C (32-104 °F)
• Naudojant įrenginį dideliame aukštyje (1400 m (4593
ft) ir aukščiau bei žemiau 2800 m (9186 ft) virš jūros
lygio): 0–35 ° C (32–95 ° F)
Nemontuokite įrenginio ten, kur jis yra 2800 m
(9186 ft) ar aukščiau virš jūros lygio.
• To nepadarius gali sutrumpėti vidinių dalių tarnavimo
laikas ir atsirasti gedimų.

• Prieš pradėdami valyti atjunkite gaminį nuo
maitinimo tinklo. Nevalykite produkto, kai jis įjungtas.
Nenaudokite skystų arba aerozolinių valiklių.
Valykite drėgna šluoste. Jei tai nepadeda, naudokite
skystųjų kristalų ekrano valiklius. Nenaudokite
valiklio tiesiogiai ant gaminio.
• Kad išvengtumėte gedimų, nenaudokite
nerekomenduojamų priedų.
• Nedėkite savo produkto šalia praustuvų, kriauklių,
keptuvių, baseinų ir pan.
• Kad išvengtumėte žalos, kuri gali sukelti gaisro
ar elektros smūgio pavojų, saugokite gaminį nuo
skysčių lašėjimo ar taškymosi ir nedėkite skysčių
pripildytų daiktų, pvz., vazų, puodelių ir pan., ant
gaminio ar virš jo (pvz., ant lentynų virš įrenginio).
• Ventiliacijos tikslais palikite bent 5 cm laisvos vietos
tarp gaminio ir sienų ar kitų baldų.
• Šį gaminį galima paleisti tik naudojant jo techninių
duomenų plokštelėje nurodytą maitinimo šaltinį. Jei
reikia daugiau informacijos, kreipkitės į platintoją.
• Kaip atsargumo priemonė, kartu su produktu yra
teikiamas trigyslis įžeminimo kištukas. Saugos
sumetimais nekeiskite įžeminimo kištuko. Visada
produktui įjungti naudokite įžemintą lizdą.
• Prijunkite kištuką ir kištukinį lizdą, kad prietaisui būtų
tiekiama reikiama energija.
• Pastatykite gaminį tokioje vietoje, kad su gaminiu
atliekamos operacijos neturėtų įtakos elektros
kabeliams.
• Laikykitės visų įspėjimų ir instrukcijų, pažymėtų
ant gaminio.
• kaip valdyti susijusias funkcijas, instrukcijų ieškokite
ekrane.
• Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio
pavojaus, nenaudokite kištukų ir ilginamųjų laidų per
daug. Neatidarykite ekrano dangčio, kad galėtumėte
patys atlikti techninę priežiūrą. Jei įgaliota techninės
priežiūros tarnyba nepatenkins reikiamų techninės
priežiūros poreikių, gali kilti pavojinga įtampa ir kiti
pavojai.
• Jei gaminio nenaudosite ilgą laiką, atjunkite
maitinimo laidą nuo maitinimo tinklo.
• Padėkite gaminį gerai vėdinamoje vietoje ir saugokite
nuo ryškios šviesos, perkaitimo ir drėgmės.
• Gaminys turi būti laikomas 0-40 °C temperatūroje.
Priešingu atveju prietaisas gali būti nepataisomai
sugadintas.
• Įjunkite prietaisą į įžemintą kištukinį lizdą. Visada
naudokite prie produkto pridedamą įžemintą
maitinimo laidą. Gamintojas neatsako už jokią žalą,
kilusią naudojant prietaisą be įžeminimo.
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• Nuolat prijungtos įrangos atveju pastato instaliacijos
laiduose turi būti lengvai prieinamas atjungimo
įtaisas.
• Įkišamos įrangos kištukinis lizdas turi būti įrengtas
šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
• Nelieskite gaminio dalių, kurios ilgą laiką įkaista.
Priešingu atveju galite nusideginti žemoje
temperatūroje.
• Šio gaminio LCD ekranas pagamintas iš stiklo.
Todėl jis gali sulūžti, kai produktas nukrenta arba
uždedamas susidūrus su smūgiu. Būkite atsargūs,
kad nesužeistumėte sudužusio stiklo, jei sulūžtų
skystųjų kristalų ekranas.
• Naudojantis vaizduokliu neturi kilti mirtina rizika
ar pavojai, kurie galėtų tiesiogiai sukelti mirtį,
kūno sužalojimą, sunkią fizinę žalą ar kitus
nuostolius, įskaitant branduolinės reakcijos kontrolę
branduoliniame objekte, medicininę gyvybės
palaikymo sistemą ir raketų paleidimo kontrolę
ginklų sistemoje.
• Saugokite televizorių nuo tiesioginių saulės
spindulių, nelaikykite prie atviros liepsnos šaltinių,
nestatykite ant jo ar prie jo žvakių.
• Šalia gaminio nelaikykite elektrinių šildytuvų,
radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
• Kad išvengtumėte galimo elektros smūgio,
ekstremaliomis oro sąlygomis (audros, žaibas)
atjunkite gaminį nuo elektros tinklo.
• Nelieskite valdiklių, išskyrus aprašytus naudojimo
instrukcijose. Netinkamai sureguliavus valdiklius,
neaprašytus instrukcijose, galima juos sugadinti,
todėl kvalifikuotam technikui dažnai reikia atlikti
didelį reguliavimo darbą.
• Preparato negalima kratyti. Užtikrinkite, kad jis
išlaikytų pusiausvyrą savo padėtyje.
• Ant gaminio nemeskite ir nemeskite jokių daiktų.
• Nekliudykite savo gaminių ekranui ar kitam paviršiui
aštriu daiktu.
• Nelaikykite gaminio drėgnoje aplinkoje.
• Nelaikykite gaminio labai šaltoje aplinkoje.
• Nelaikykite gaminio itin karštoje aplinkoje.
• Nestatykite gaminio ant grindų ir nelygių paviršiaus.
• Netyčia prarijus mažas dalis gali kilti pavojus
užspringti. Laikykite mažas dalis atokiau nuo mažų
vaikų. Išmeskite nereikalingas smulkias dalis ir
kitus objektus, įskaitant pakavimo medžiagas ir
plastikinius maišelius/lakštus, kad su jais negalėtų
žaisti maži vaikai, todėl gali kilti pavojus uždusti.
• Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos
nurodo gamintojas
• Šio ekrano belaidžio LAN funkcija naudojama tik
pastatų viduje.
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• Prieš judindami ekraną būtinai atjunkite visus
kabelius ir apsaugos nuo apvirtimo priedus.
• Jei ekranas pajudinamas, kai kurie kabeliai vis dar
prijungti, kabeliai gali būti pažeisti ir kilti gaisras arba
ištikti elektros smūgis. Reguliariai valykite maitinimo
kištuką, kad jis netaptų dulkėtas. Jei ant kištuko
susikaupia dulkių, dėl susidariusios drėgmės gali
įvykti trumpasis jungimas, kuris gali sukelti elektros
smūgį arba gaisrą. Ištraukite maitinimo kištuką iš
sieninio lizdo ir nušluostykite sausa šluoste.
Produkto ventiliacijos angos
Ventiliacijos angos suprojektuotos taip, kad produktas
veiktų nuolat ir neperkaistų. Jokiu būdu neužblokuokite
šių angų. Dėl tos pačios priežasties nedėkite gaminio
ant lovų, sofų, kilimų ir panašių paviršių.
Niekada nekiškite daikto į gaminį pro angas ar angas.
Aukštos įtampos srautai gaminyje ir bet kokių daiktų
įdėjimas į gaminio ventiliacijos angas ar angas gali
sukelti elektros smūgį, vidinės dalies trumpąjį jungimą
ir (arba) gaisrą. Dėl tos pačios priežasties neišpilkite
vandens ar skysčio ant gaminio.
Remontas
Jei gamintojo techninis skyrius dokumente nenurodo,
kad gaminys turi būti įdiegtas iš esmės, neremontuokite
jo patys. Priešingu atveju jūsų garantija gali būti
sustabdyta ir jūs galite rizikuoti savo sveikata arba
savo produktą. Jei reikia, kreipkitės į įgaliotąją
techninės priežiūros tarnybą.
• Kai kabelis nusidėvėjęs arba sužalotas.
• Jei gaminys buvo numestas arba spinta buvo
pažeista.
• Jei pasikeičia gaminio veikimas arba prietaisą reikia
remontuoti.
• Kai ant gaminio išsiliejo skysčio arba į gaminį įkrito
daiktų.
• Produktui patekus į lietų ar vandenį.
• Kai gaminys veikia netinkamai, kaip aprašyta
naudojimo instrukcijose.
Atsarginės dalys
Jei gaminiui reikia atsarginių dalių, įsitikinkite,
kad techninės priežiūros specialistas naudoja
gamintojo nurodytas atsargines dalis arba dalis, kurių
charakteristikos ir eksploatacinės savybės yra tokios
pačios kaip originalių dalių. Naudojant neleistinas
dalis gali kilti gaisras, elektros smūgis ir (arba) kitas
pavojus.
Saugumo patikrinimas
Baigę techninės priežiūros ar remonto darbus
paprašykite techninės priežiūros specialisto atlikti
saugos patikras, kad įsitikintumėte, jog gaminys yra
tinkamos darbinės būklės.

Maitinimo laidas

SVARBI INFORMACIJA Stabilumo pavojus

• Maitinimo laidas naudojamas gaminiui atjungti
nuo maitinimo tinklo, todėl jis turi būti lengvai
naudojamas. Jei gaminys nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, jis vis tiek naudos energiją net ir tuo
atveju, jei veikia budėjimo režimu arba yra išjungtas.

Padėties parinkimas

• Naudokite tik su ekranu pateiktą maitinimo laidą.

• Naudokite tik tokius baldus, kurie gali saugiai paremti
ekraną.

• Būtinai naudokite kiekvienos paskirties vietos
maitinimo laidą. Naudojant netinkamą kodą gali kilti
elektros smūgis arba gaisras.
• Nepažeiskite maitinimo laido, nedėkite ant jo sunkių
daiktų, netempkite, nelenkite ir neužlipkite ant jo. Be
to, nepridėkite ilginamųjų laidų. Pažeidus laidą gali
kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
• Atjungdami prietaisą, visada traukite tiesiai už
kištuko. Atjungdami prietaisą netraukite nuo kabelio.
• Nenaudokite maitinimo laido su maitinimo čiaupu.
Pridėjus ilgintuvą gali kilti gaisras dėl perkaitimo.
• Neištraukite ir nekiškite maitinimo laido kištuko
drėgnomis rankomis. Priešingu atveju galimas
elektros smūgis.
• Atjunkite maitinimo laidą, jei jis nenaudojamas ilgą
laiką.
• Nebandykite taisyti maitinimo laido, jei jis sulūžęs
ar netinkamai veikia. Jei reiktų pakeisti apgadintą
maitinimo laidą, tai leidžiama daryti tik kvalifikuotiems
asmenims.
Ypač vaikų saugumui
• Ši įranga netinkama naudoti vietose, kuriose gali
būti vaikų.
• Neleiskite vaikams lipti ant ekrano arba žaisti su juo.
• Nedėkite ekrano virš baldų, kuriuos galima lengvai
naudoti kaip laiptelius.
• Atminkite, kad vaikai gali susijaudinti žiūrėdami
programą, ypač ekrane „didesnis nei gyvenimas”.
Būkite atsargūs padėdami arba montuodami
ekraną ten, kur jo negalima pastumti, patraukti
arba numušti.
• Reikia pasirūpinti, kad visi prie ekrano prijungti laidai
ir kabeliai būtų nutiesti taip, kad smalsūs vaikai
negalėtų jų patraukti ar suimti.

Jei ekranas pastatytas nestabilioje arba nuožulnioje
vietoje, jis gali būti pavojingas nukritus. Daugelio
sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis
paprastų išankstinių atsargumo priemonių, tokių kaip:

• Užtikrinti, kad ekranas neišsikištų už atraminių
baldų kraštų.
• Nedėkite ekrano ant aukštų baldų (pvz., spintų
ar knygų spintų) nepritvirtinę baldų ir ekrano prie
tinkamos atramos.
• Nedėkite ekrano ant audinio ar kitų medžiagų, kurios
gali būti tarp ekrano ir atraminių baldų.
• Naudojant gamintojo rekomenduojamus arba
tiekiamus tvirtinimo įtaisus, pvz., sieninius laikiklius.
• Vaikų švietimas apie pavojus, kylančius lipant ant
baldų, norint pasiekti ekraną ar jo valdiklius. Jei
esamas gaminys paliekamas ir perkeliamas, reikia
vadovautis tais pačiais nurodymais, kaip ir anksčiau.
Transportas ir laivyba
• Jūsų prietaisas turi būti laikomas originalioje
pakuotėje, kad transportavimo ir transportavimo
metu nebūtų pažeisti jo priedai.
• Transportuodami laikykite gaminį įprastoje padėtyje.
• Transportuodami nenumeskite prietaiso ir saugokite
jį nuo smūgių.
• Žala ir gedimai, atsiradę transportuojant prietaisą
po jo pristatymo klientui, neįtraukiami į garantinį
draudimą.
• Gaminį transportuoti, montuoti, remontuoti ir
prižiūrėti gali tik kvalifikuotas techninės priežiūros
personalas.
Paskirtis
• Šis gaminys skirtas naudoti viešose vietose, pvz.,
mokyklose, biuruose, teatruose, maldos vietose.
• Gaminys tinkamas tik komerciniams elektros
lizdams prijungti. Nejunkite gaminio pramoninių
lizdų.

Jungtys
Prieš prijungdami/atjungdami kabelius būtinai išjunkite
pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo. Taip pat perskaitykite prijungiamos
įrangos vadovą.
Būkite atsargūs, kad jungdami kabelius
nesupainiotumėte įvesties gnybto su
išvesties gnybtu. Netyčia atbulinės
eigos kabeliai, prijungti prie įvesties ir
išvesties gnybtų, gali sukelti gedimus
ir kitas problemas.
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ĮSPĖJIMAS:
• Nuolat prijungtai įrangai pastato instaliacijos laiduose
turi būti lengvai prieinamas atjungimo įtaisas.
• Įkišamai įrangai lizdas turi būti sumontuotas šalia
įrangos ir lengvai
Prieinama.

ĮSPĖJIMAS:
Ši įranga atitinka CISPR32 A klasės reikalavimus.
Gyvenamojoje aplinkoje ši įranga gali sukelti radijo trukdžių.

PERSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės naudojant
Numatomas netinkamas naudojimas ir netinkamas
naudojimas
• Aparatams, skirtiems naudoti transporto priemonėse,
laivuose ar orlaiviuose arba didesniame nei 2000 m
aukštyje virš jūros lygio, naudoti lauke arba apskritai
kitais tikslais, nei nurodyta naudotojo vadove, gali
reikėti papildomų reikalavimų.

Svarbus saugos pranešimas

CAUTION
Gali būti išsaugotas vaizdas. Jei ilgesnį laiką rodysite nejudantį vaizdą, vaizdas gali likti ekrane. Tačiau jis išnyks, kai kurį laiką bus rodoma bendroji
judanti nuotrauka.
Priklausomai nuo temperatūros ar drėgmės sąlygų, gali būti stebimas nevienodas ryškumas. Tai
nėra gedimas.
• Šis netolygumas išnyks nuolat naudojant srovę.
Jei ne, kreipkitės į platintoją.
Raudoni, mėlyni arba žali taškai ekrane yra
skystųjų kristalų skydeliui būdingas reiškinys.
Tai nėra gedimas.
• Nors skystųjų kristalų ekranas pagamintas naudojant didelio tikslumo technologiją, ekrane visada
gali būti rodomi apšviesti taškai arba neapšviesti
taškai. Tai nėra gedimas.
Inch model Dot omission ratio(colių modelio
Dot praleidimo santykis) *
98 0.00011% arba mažiau
86 0.00007% arba mažiau
75,65,55,49,43 0,0004% arba mažiau
* Apskaičiuota vaizdo elementų vienetais pagal
ISO09241-307 standartas.

Šis prietaisas skirtas naudoti aplinkoje, kurioje nėra
elektromagnetinių laukų.
Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių
laukų šaltinių arba ten, kur elektrinis triukšmas gali
persidengti su įvesties signalais, vaizdas ir garsas
gali švytėti arba atsirasti trukdžių, pvz., triukšmas.
Kad nesugadintumėte šio prietaiso, laikykite jį atokiau
nuo stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių.

BATERIJŲ SAUGOS
GAIRĖS
Tinkamai naudojamos buitinės baterijos yra
saugus ir patikimas nešiojamosios galios šaltinis.
Problemų gali kilti, jei jie naudojami netinkamai arba
piktnaudžiaujama, todėl nuotėkis arba, kraštutiniais
atvejais, gaisras ar sprogimas.
Pateikiamos kelios paprastos saugaus akumuliatoriaus
naudojimo gairės, skirtos tokioms problemoms
pašalinti.
• Pasirūpinkite, kad baterijos būtų įdėtos tinkamai,
laikydamiesi pliuso ir minuso ženklų ant baterijos ir
prietaiso. Netinkamas tvirtinimas gali sukelti nuotėkį,
o kraštutiniais atvejais - gaisrą ar net sprogimą.
• Pakeiskite visą baterijų rinkinį vienu metu,
stengdamiesi nesumaišyti senų ir naujų baterijų ar
skirtingų tipų baterijų, nes tai gali sukelti nuotėkį, o
kraštutiniais atvejais - gaisrą ar net sprogimą.
• Nenaudojamas baterijas laikykite jų pakuotėje
ir atokiau nuo metalinių daiktų, kurie gali sukelti
trumpąjį jungimą, sukeliantį nuotėkį, o kraštutiniais
atvejais - gaisrą ar net sprogimą.
• Išimkite išsikrovusias baterijas iš įrangos ir visas
baterijas iš įrangos, kurios ilgai nenaudosite.
Priešingu atveju akumuliatoriai gali pratekėti ir
sugadinti.
• Baterijų nereikėtų laikyti labai dideliame karštyje,
pvz., saulėkaitoje, ugnyje ar panašiai.
• Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį arba su
pavojingomis ar degiomis medžiagomis, nes jie
gali sprogti. Panaudotas baterijas perdirbkite;
nenaudokite kartu su įprastomis buitinėmis
atliekomis.
• Niekada nebandykite įkrauti įprastų akumuliatorių
įkroviklyje arba juos šildydami. Jie gali pratekėti,
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sukelti gaisrą ar net sprogti. Yra specialių įkraunamų
baterijų, kurios aiškiai pažymėtos kaip tokios.

niekada tiesiogiai neprašys jūsų slaptažodžio. Jei
gaunate tokias užklausas, neatskleiskite slaptažodžio.

• Prižiūrėkite vaikus, jei jie patys keičia baterijas, kad
būtų laikomasi šių rekomendacijų.

• Jungiamasis tinklas turi būti apsaugotas užkarda
ir pan.

• Neprarykite baterijos, cheminio nudegimo pavojus.
• Šiame gaminyje arba su gaminiu pateiktuose
prieduose gali būti monetos tipo plokščia baterija.
Prarijus tokią bateriją, per 2 val. galimi sunkūs
vidiniai nudegimai, kurie gali būti mirties priežastis.
• Atminkite, kad mažus sagos formos elementų
akumuliatorius, pvz., naudojamus kai kuriose
klausos aparatuose, žaisluose, žaidimuose ir kituose
prietaisuose, maži vaikai gali lengvai praryti ir tai
gali būti pavojinga.
• Laikykite naujus ir panaudotus maitinimo elementus
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Įsitikinkite, kad baterijų skyriai gerai pritvirtinti.
Jei baterijos skyrius sandariai neužsidaro,
nebenaudokite gaminio ir laikykite jį vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba
įdėtos į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės
medicininės pagalbos.
• Jei nutekėjęs akumuliatoriaus skystis patenka ant
odos ar drabužių, nedelsdami kruopščiai nuplaukite.
Jei vaisto pateko į akį, geriau gerai praplaukite akį,
o ne trinkite, ir nedelsdami kreipkitės medicininės
pagalbos. Pratekėjęs į akį ar drabužius patekęs
akumuliatoriaus skystis gali sudirginti odą ar pažeisti
akį.

CAUTION
ĮDĖJUS NETINKAMO TIPO BATERIJĄ,
KYLA SPROGIMO PAVOJUS. PANAUDOTAS
BATERIJAS IŠMESKITE PAGAL NURODYMUS

Naudodami šį įrenginį imkitės saugos priemonių
nuo toliau nurodytų incidentų.

• Prieš išmesdami gaminį, inicijuokite duomenis.

Apie belaidžius LAN
● Belaidžio LAN privalumas yra tas, kad informacija
galima keistis tarp kompiuterio ar kitos panašios
įrangos ir prieigos taško radijo bangomis tol, kol esate
radijo perdavimo diapazone.
Kita vertus, kadangi radijo bangos gali sklisti per kliūtis
(pvz., sienas) ir yra pasiekiamos visur nurodytame
diapazone, toliau išvardytų tipų problemos gali kilti, jei
nebus atlikti su saugumu susiję nustatymai.
● Kenkėjiška trečioji šalis gali tyčia perimti ir rodyti
perduotus duomenis, įskaitant el. pašto turinį ir
asmeninę informaciją, pvz., jūsų ID, slaptažodį ir
(arba) kredito kortelių numerius.
● Kenkėjiška trečioji šalis gali pasiekti jūsų asmeninį
arba įmonės tinklą be leidimo ir atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
Gauti asmeninę ir (arba) slaptą informaciją
(informacijos nutekėjimas)
Skleisti melagingą informaciją apsimetant konkrečiu
asmeniu (apsimetimas)
Perrašyti perimtus pranešimus ir pateikti klaidingus
duomenis (klastojimas)
Skleiskite kenksmingą programinę įrangą, pvz.,
kompiuterių virusą, ir sugadinkite duomenis ir (arba)
sistemą (sistemos gedimas)

● Kadangi daugumoje belaidžio LAN adapterių arba
prieigos taškų yra apsaugos funkcijos, skirtos šioms
problemoms spręsti, šių problemų tikimybę naudojant
šį produktą galite sumažinti nustatydami atitinkamus
belaidžio LAN įrenginio saugos parametrus.

• Kenkėjiškos trečiosios šalies trukdymas šiam
įrenginiui arba jo sustabdymas

● Kai kurių belaidžio LAN įrenginių sauga gali būti
nustatyta ne iš karto po įsigijimo. Norėdami sumažinti
saugos problemų tikimybę, prieš naudodami bet kokius
belaidžio LAN įrenginius būtinai nustatykite visus su
sauga susijusius parametrus pagal instrukcijas,
pateiktas su jais pateikiamuose naudojimo vadovuose.

Imtis pakankamų saugumo priemonių.
• Nustatykite LAN valdymo slaptažodį ir apribokite
vartotojus, kurie gali prisijungti.

Atsižvelgiant į belaidžio LAN specifikacijas,
kenkėjiška trečioji šalis gali sugadinti saugos
parametrus specialiomis priemonėmis.

• Kiek įmanoma apsunkinkite slaptažodžio
atspėjimą.
• Periodiškai keiskite slaptažodį.
• „Panasonic Connect Co., Ltd.“ arba jos dukterinės
įmonės

Jei patys negalite nustatyti saugos parametrų,
vadinasi, esate belaidis LAN, kreipkitės į „Panasonic“

• Per šį įrenginį nuteka asmeninė informacija
• Kenkėjiškos trečiosios šalies neleistinas šio įrenginio
naudojimas

Kreipkitės į „Panasonic Connect Co., Ltd.“, jei reikia
pagalbos rūpinantis saugos nustatymais ar pan.
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pagalbos centrą.

•

● „Panasonic Connect Co., Ltd.“ prašo klientų gerai
suprasti riziką, kylančią naudojant šį produktą, nedarant
saugos nustatymų, ir rekomenduoja klientui savo
nuožiūra ir atsakomybe nustatyti saugos nustatymus.

„PJLink“ yra registruotas arba laukiantis
registracijos prekės ženklas Japonijoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse
bei regionuose.

•

HDMI, „High-Definition Multimedia Interface“
ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing
Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.

•

„JavaScript“ yra registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas, priklausantis „Oracle
Corporation“ ir jos dukterinėms bei asocijuotoms
bendrovėms Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.

•

„Crestron Connected“, „Crestron Connected“
logotipas, „Crestron Fusion“, „Crestron
RoomView“ ir „RoomView“ yra „Crestron
Electronics, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.

•

USB Type-C® ir USB-C® yra registruotieji „USB
Implementers Forum“ prekių ženklai.

Utilizavimas
Šalindami gaminį kreipkitės į vietos valdžios
instituciją arba platintoją dėl tinkamų šalinimo
būdų.

Žymėjimai ant produkto
Ant produkto kaip apribojimų, saugos įspėjimų ir
saugos instrukcijų ženklai naudojami šie simboliai.
Paaiškinimas galioja tik tada, jei produktas yra
pažymėtas atitinkamu susijusiu simboliu. Atkreipkite
dėmesį į tokią informaciją dėl savo saugumo.

Net jei nebuvo specialiai pažymėti įmonių ar gaminių
prekių ženklai, į šiuos prekių ženklus buvo visiškai
atsižvelgta

Apsauginis įžeminimas: Pažymėtas gnybtas
skirtas prijungti apsauginę įžeminimo jungtį,
susietą su maitinimo srovės laidu.
Pavojingi gnybtai, kuriais teka srovė:
Pažymėtais gnybtais įprasto eksploatavimo
metu teka srovė.
Garantija netaikoma jokioms problemoms, kylančioms dėl
netinkamo kliento programinės įrangos, įskaitant operacinę
sistemą, reguliavimo.
Atsižvelgiant į įsigytą modelį, tikroji gaminio išvaizda gali
skirtis nuo paveikslėlių, naudojamų šiame vadove.
Laikydamiesi EMS reglamentų, naudokite
ekranuotus kabelius, skirtus prijungti prie šių gnybtų:
HDMI įvesties terminalas, D-sub įvesties terminalas ir
RS232C įvesties gnybtas.

Pridedami priedai
•
•
•
•

•

•

Prekių ženklai
•

„Microsoft“, „Windows“, „Internet Explorer“ ir
„Microsoft Edge“ yra „Microsoft Corporation“
registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose
šalyse.

•

„Mac“, „macOS“ ir „Safari“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
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•
•
•
•

Nuotolinio valdymo pultas x 1:
DPVF3279ZA / X1
IR jutiklis x 1: DPVF3415ZA/X1
IR jutiklio laikiklis: DPVF3416ZA/X1
Varžtas (IR jutiklio laikikliui)x2:
DPVF3417ZA/X1
skirtas 43/49/55/65/75 coliams
Varžtas (IR jutiklio laikikliui)x3:
DPVF3882ZA/X1
skirtas 98 coliams
Maitinimo šaltinio kodas:
DPVF3408ZA/X1 (JAV)
DPVF3409ZA/X1 (JK)
DPVF3410ZA/X1 (euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
Baterijos x 2: AA/R6/LR6 tipas
Kabelio spaustuvas x 3: DPVF3412ZA/X1
„Wi-Fi“ raktas x 1: DPVF3413ZA/X1
skirtas 98,86 coliams
Pailgintas kabelis (skirtas „Wi-Fi“ raktui) x 1:
DPVF3414ZA/X1
skirtas 98,86 coliams

•
•
•

Tarpiklis x 4: DPVF3499ZA / X1
skirtas 43,49,55SQE1W
Varžtas tarpikliui x 4: DPVF3500ZA / X1
skirtas 43,49,55SQE1W
Plokštelė (IR jutiklio laikikliui) x1 :
DPVF3524ZA/X1
86 coliams
DPVF3672ZA/X1
98 coliams

Nuotolinio valdymo siųstuvas
Maitinimo šaltinis
		
Nuolatinė srovė 3 V (AA dydžio
akumuliatoriai x 2)
Darbinis intervalas
		
Apie 7 m (22,9 pėd.)
		
(Kai naudojamas tiesiai priekyje
nuotolinio valdymo jutiklio)
Masė
		
Maždaug 111 g (4 unc.), įskai
tant Baterijos
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
		
51mm x 27mm x 161mm
2 x 1,1 x 6,4 col.
Dėmesio
•
Laikykite smulkias dalis tinkamu būdu ir laikykite jas atokiau nuo mažų vaikų.
•
Priedų dalių numeriai gali būti keičiami be įspėjimo. (Faktinis detalės numeris gali skirtis nuo
anksčiau nurodytų.)
•
Jei pamestumėte priedus, įsigykite juos iš platintojo. (Galima gauti iš klientų aptarnavimo
tarnybos)
•
Išėmę daiktus, tinkamai išmeskite pakavimo
medžiagas.
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Bendras vaizdas
Priekinė pusė

1. LCD ekranas
Galinė pusė (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. SERIJINĖ IN

12. HDMI1 IN

2. PC IN (kompiuterio įvestis)

13. Vidinis USB skyrius

3. LAN

14. LIZDO jungtis (tik SQE1W)

4. USB-C

Pastaba:

5. USB

Informacijos apie suderinamą funkcijų plokštę

6. USB

ieškokite pardavėjas, iš kurio įsigijote gaminį.

7. HDMI2 IN

15. Ekrano prievadas IN (tik SQE1W)

8. HDMI3 IN

16. „DisplayPort“ išvadas (tik SQE1W)

9. HDMI4 IN
10. IR IN
11. GARSO IŠVESTIS
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Galinė pusė (2)

DIGITAL AUDIO
OUT

1

R
SERVICE 2

L

4

AUDIO
IN

SERVICE 1

2
3

1. SKAITMENINĖ GARSO IŠVESTIS
2. AUDIO IN
3. RJ12 (1 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA)
4. RJ12 (2 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA)
Pastaba: Nenaudokite, išskyrus RJ12 techninės priežiūros personalą.

Valdymo mygtukai ekrane
Norėdami įjungti ekraną: Paspauskite
vairasvirtės centrą ir laikykite nuspaudę
kelias sekundes, ekranas įsijungs.
Norėdami išjungti ekraną: Spauskite
manipuliatoriaus centrą ir palaikykite kelias
sekundes, televizorius persijungs į budėjimo
režimą.
Keisti šaltinį: Spauskite manipuliatoriaus
centrą , ekrane pasirodys šaltinių sąrašas.
Slinkite per prieinamus šaltinius spausdami
manipuliatorių aukštyn ar žemyn. Pasirinkę
(Vaizdas iš galo) šaltinį, paspauskite manipuliatorių „+"
Keisti garsumą: Padidinkite garsumą
paspausdami vairasvirtę „+“. Sumažinkite
garsumą spausdami vairasvirtę „-“.
Pastaba: manipuliatoriumi negalima parodyti pagrindinio OSD meniu.
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IR imtuvo prijungimas
Prieš prijungdami ekraną prie maitinimo tinklo, prijunkite pateiktą IR imtuvą prie IR įvesties ekrane. Pastatykite
infraraudonųjų spindulių imtuvą į savo nuotolinio valdymo pultą. Tiesiog naudokite nuotolinio valdymo pultą
nukreipę jį į infraraudonųjų spindulių imtuvą ir jis perduos valdymo signalą į ekraną.
Pastaba: Saugokite ekraną nuo tiesioginių saulės spindulių ar stipraus šviesos šaltinio naudojimo metu.
Priešingu atveju nuotolinio valdymo pultas gali neveikti arba sugesti, nes infraraudonųjų spindulių imtuvas naudoja
infraraudonuosius spindulius.

Ekrano įjungimas/išjungimas
Prijungę ekraną prie maitinimo tinklo, nustatykite pagrindinį įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „1”. Ekranas
persijungs į budėjimo režimą. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto budėjimo režimo mygtuką arba paspauskite
valdymo svirties centrą, esantį užpakalinėje kairiojoje ekrano pusėje, ir laikykite nuspaudę keletą sekundžių,
kad įjungtumėte iš budėjimo režimo.
Paspauskite valdymo svirties centrą ir laikykite nuspaudę kelias sekundes arba paspauskite nuotolinio valdymo
pulto budėjimo režimo mygtuką, kad perjungtumėte ekraną į budėjimo režimą. Norėdami išjungti ekraną,
nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „2”.

2
3

3

(Vaizdas iš galo)

98”/86”

75” / 65” / 55”
49” / 43”

(Vaizdas iš galo)
1

Parengties reşimo mygtukas

2

Valdymo svirtis

3

Įjungimo/išjungimo jungiklis (*)

(*) Įjungimo/išjungimo jungiklio vieta gali skirtis priklausomai nuo modelio.

LED būsena

Ekrano būsena

Maitinimo LED šviečia žaliai

Maitinimo įjungimas

Maitinimo LED šviečia raudonai

Maitinimas išjungtas (budėjimo režimas)

Maitinimo LED raudonas ir žalias
(lėtas)

Pirmasis paleidimas

Maitinimo LED raudonas ir žalias
(greitas)

Programinės įrangos atnaujinimas
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Transportavimas
Įjungus pirmą kartą, bus rodomas kalbos pasirinkimo
ekranas. Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir
paspauskite ENTER.
Kitame ekrane nustatykite savo šalies nuostatą ir,
norėdami tęsti, paspauskite ENTER.
Šiuo metu jūsų bus paprašyta nustatyti IR
PATVIRTINTI PIN kodą. Kai kurių šalių parinkčių PIN
kodo negalima nustatyti į 0000, šiuo atveju reikia
įvesti kitą 4 skaitmenų skaičių derinį. Turite įvesti ŠĮ
SMEIGTUKĄ,
jei
vėliau
paprašysite
įvesti
SMEIGTUKĄ bet kokiai meniu operacijai.
Toliau bus rodomas vartotojo vardo ir slaptažodžio
nustatymų meniu.
Prašome paspausti slaptažodžių politiką, kad
patikrintumėte turinį ir nustatytumėte kiekvieną
nustatymą.
Toliau bus rodomas meniu Signage Settings
(signalo nuostatos). Naudojant šį meniu galima
konfigūruoti parinktis Set ID (nustatyti ID), OSD
Orientation (OSD orientacija), Auto Software
Update
(automatinis
programinės
įrangos
naujinimas).
Modelio
pavadinimas,
serijos
numeris ir programinės įrangos versijos parinktys
skirtos tik informacijai. Jie bus pilki ir jų nebus galima
pasirinkti.
Galite
išsaugoti
ekrano
modelio
informacijos duomenis prijungtame USB įrenginyje
naudodami parinktį Save model information (įrašyti
modelio informaciją). Taip pat galite kopijuoti
duomenų bazės failus iš prijungto USB įrenginio į
ekraną naudodami parinktį Clone from USB
(klonuoti iš USB). Daugiau informacijos apie šio
meniu parinktis rasite skyriuje Signage Settings
Menu Content. Kai nustatymai bus baigti,
pažymėkite Next (toliau) ir paspauskite ENTER
(įvesti), kad tęstumėte.
Pastaba: Padarykite klonavimo šaltinio programinės įrangos
versiją ir paskirties vietą vienodomis. Padarykite klonavimo
šaltinio modelį (CQE1W, SQE1W) ir paskirties vietą
vienodomis. Po Klonavimo iš USB šis ekranas bus
automatiškai paleistas iš naujo.

Toliau bus rodomas ekrano veikimo režimas.
Maitinimo režimas nustatytas į „Eco“ ; Įjunkite
maitinimą įprastu būdu. Maitinimo režimas nustatytas
į „Reaguojantį“; Greitai įjungia maitinimą įjungus.
(Pastaba) Kai ši funkcija nustatyta į „Reaguojanti“,
budėjimo režime energijos sąnaudos padidėja.
Toliau bus rodomas ekranas „Auto Launch
Selection“ (automatinio paleidimo pasirinkimas). Bus
galimos parinktys CMS, Open Browser (atverti
naršyklę) ir Disabled (išjungta). Paryškinkite norimą
parinktį ir tęskite paspausdami ENTER.
Kitame ekrane bus rodomas Tinklo/interneto
nustatymų meniu. Norėdami sukonfigūruoti laidinį
arba belaidį ryšį, žr. skyrių Ryšiai. Jei pageidaujate,
kad budėjimo režime jūsų televizorius vartotų mažiau
energijos, galite atjungti Tinklo budėjimo režimą,
nustatydami jį į Off (išjungta). Kai nustatymai bus

baigti, paryškinkite Next (kitas) ir paspauskite
mygtuką ENTER (įvesti), kad tęstumėte.
Pristatymas baigtas.
Norėdami pakartoti šį procesą ir atkurti numatytuosius
gamyklinius ekrano nustatymus, eikite į meniu
Settings>Signage, pažymėkite Shipping ir
paspauskite ENTER. Jūsų bus paprašyta įvesti
SMEIGTUKĄ, kurį apibrėžėte dalyje Pristatymas.
Įvedus teisingą PIN kodą, bus parodytas patvirtinimo
pranešimas, klausiantis, ar norite ištrinti visas
nuostatas ir iš naujo nustatyti ekraną. Pasirinkite Yes
(taip) ir patvirtinkite paspausdami ENTER (įvesti) .
Pastaba: Neišjunkite ekrano inicijuodami siuntimą. Atkreipkite
dėmesį, kad kai kurios parinktys gali būti neprieinamos
priklausomai nuo šalies.
Pastaba: Jei pamiršote PIN kodą, kreipkitės į techninės
priežiūros įmonę.
Pastaba: Jei pamiršote PIN kodą, kreipkitės į techninės
priežiūros įmonę.
Pastaba: Pradinės pin kodų vertės yra „0000“.

Belaidžio LAN siųstuvo specifikacijos
Dažnių diapazonai

Maks.
išvesties galia

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

Apribojimai šalyje
Prietaisas skirtas naudoti namuose ir biure visose
ES šalyse (ir kitose šalyse, kurios laikosi aktualių ES
direktyvų) be apribojimų, išskyrus toliau minimas šalis.
Šalis

Apribojimas

Bulgarija

Reikia bendrojo leidimo naudoti lauke ir
viešosioms paslaugoms

Italija

Jei naudojama už turimų patalpų ribų,
reikia bendrojo leidimo

Graikija

Skirta naudoti tik patalpose nuo 5470 MHz
iki 5725 MHz diapazone

L i u k s e m b u r - Reikia bendrojo leidimo naudoti tinklui ir
gas
paslaugoms teikti (neskirta spektrui)
Norvegija

Radijo dažnių perdavimas draudžiamas
geografinėje vietovėje, esančioje 20 km
spinduliu nuo Niu Olesiundo centro

Rusijos FedeSkirta naudoti tik patalpose
racija
Izraelis

5 GHz juosta tiktai 5180 MHz - -5320 MHz
diapazonui

Bet kuriuos šalies reikalavimai gali bet kada keistis.
Naudotojui rekomenduojama patikrinti dabartinę
nacionalinių teisės aktų būseną dėl 5 GHz belaidžio
LAN vietinėse institucijose.
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Infraraudonųjų spindulių jutiklio tvirtinimas
Horizontalus				

Vertikalus

SQE1W

Tik 86SQE1W

/86SQE1WA
/98CQE1W
43/49/55/65/75 colio
1. Pritvirtinkite jutiklį prie laikiklio.
2. Priveržkite du varžtus, kurie yra priedų krepšyje.

(vaizdas iš galo)

3. Prijunkite jutiklio laidą prie IR IN
(vaizdas iš priekio)

Jutiklis
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Laikiklis

86 colio
Jutiklio ir laikiklio tvirtinimas
1. Išimkite penkis varžtus.

(vaizdas iš galo)

2. Priveržkite du varžtus prie plokštės.

3. Pritvirtinkite jutiklį prie laikiklio.
4. Priveržkite du varžtus prie laikiklio.
5. Prijunkite jutiklio laidą prie IR IN.

Plokštė
(vaizdas iš priekio)
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98 colio
Jutiklio ir laikiklio tvirtinimas
1. Nuimkite varžtą ir nenaudokite.

(vaizdas iš galo)

2. Prisukite varžtą, kuris yra priedų krepšyje, prie
plokštės.

3. Pritvirtinkite jutiklį prie laikiklio.
4. Priveržkite du varžtus, kurie yra priedų krepšyje,
prie laikiklio.
5. Prijunkite jutiklio laidą prie IR IN.

(vaizdas iš priekio)
Plokštė

Wi-Fi rakto taisymas
98/ 86 colių modelis
1.

Nuplėškite lipniosios juostos apsauginį popierių.

2.

Pritvirtinkite „Wi-Fi“ raktą ant galinio dangčio.

3.

Prijunkite pailgintą kabelį prie „Wi-Fi“ rakto ir bet kurio USB terminalo.

Prijunkite prie bet kurio USB terminalo
Lietuvių k. – 14 –

Funkcijų LIZDO PRIJUNGIMAS
(SQE1W)
1.

Išsukite du varžtus ir nuimkite pagrindinio įrenginio angos dangtį.

2.

Įkiškite funkcijų plokštę į pagrindinio įrenginio lizdą.

3.

Priveržkite du varžtus.

Siauro pločio funkcinė
plokštė

Plataus pločio funkcijų
plokštė

Pastaba: Prieš pritvirtindami arba išimdami funkcijų plokštę, būtinai išjunkite ekrano maitinimą ir ištraukite
maitinimo kištuką iš lizdo.
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Perspėjimai judant
Ekranas turi rankenėles nešiojimui. Judėdami laikykite juos.
98/ 86 colių
modelis
Rankenėlė

75 colių modelis
Rankenėlė

Pastaba
•

Laikykite tik už rankenų.
(98 colių modelis , 86 colių modelis, 75 colių modelis)

•

Šiam įrenginiui pernešti reikalingas toliau nurodytas skaičius smailių.
98 colių modelis, 86 colių modelis : nuo 4 ar daugiau
75 colių modelis, 65 colių modelis, 55 colių modelis, 49 colių modelis, 43 colių modelis: nuo 2 ar daugiau
Jei to nebus laikomasi, įrenginys gali nukristi ir sužeisti.

•

Nešdami įrenginį laikykite skystųjų kristalų skydelį vertikaliai.
Įrenginį laikant taip, kad skystųjų kristalų plokštės paviršius būtų nukreiptas aukštyn arba žemyn, plokštė gali defor
muotis, arba vidinė žala.

•

Nelaikykite viršutinio,apatinio, dešiniojo ir kairiojo rėmų arba įrenginio kampų.
Nelaikykite už priekinio skystųjų kristalų skydelio paviršiaus.
Be to, netrenkite tokių dalių. Priešingu atveju galite sugadinti skystųjų kristalų skydelį.
Be to, skydelis gali įtrūkti ir sužaloti.
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PERSPĖJIMAS dėl kintamosios srovės LAIDO
86-43 colių
modelis
Įrenginio užpakalinė dalis

86 colių
modelis

75 colių
modelis

Kintamosios srovės laido fiksavimas

65/55/49/43 colių modelis

Kintamosios srovės
laidas (pridedamas)
Prijunkite jungtį prie ekrano įrenginio.
Pastaba
•

Atjungdami kintamosios srovės laidą būtinai pirmiausia ištraukite kintamosios srovės laido kištuką iš lizdo.

•

Tiekiamas kintamosios srovės laidas skirtas tik šiam įrenginiui. Nenaudokite jo kitiems tikslams.
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98 colių modelis

1.

Įsitikinkite, kad maitinimo laido laikiklis yra pakeltas, kad maitinimo laidas galėtų būti įkištas. (Pav. 1)

2.

Tada pilnai įkiškite jungtį teisinga kryptimi. (Pav. 2)

3.

Nuleiskite maitinimo laido laikiklį. (Pav. 3)

4.

Spauskite maitinimo laido laikiklį tol, kol maitinimo laido laikiklio galas užsifiksuos ant maitinimo laido ir
pritvirtins jį. (Pav. 4)

Pastaba: Spausdami ir užfiksuodami AC laido laikiklį ant AC laido, laikykite AC laidą iš priešingos pusės, kad
išvengtumėte per didelės jėgos, veikiančios <AC IN> gnybtą. (Pav.5)
Pav.1

Pav.2

Pav.4

Pav.3

Pav.5

Kaip išjungti AC laidą
1.

Pakelkite maitinimo laido laikiklį, pritvirtindami AC laidą į viršų. (Pav. 1)

2.

Laikydami maitinimo laido laikiklį, ištraukite kintamosios srovės laidą iš ekrano <AC IN> gnybto. (2 pav.)
Pav.1
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Pav.2

Nuotolinis valdymo
pultas

15. MENIU: Rodo pagrindinį meniu
16. GRĮŽTI: grįžta į ankstesnį ekraną
17. ĮVESTI: Patvirtina vartotojo pasirinkimus
18. IŠKVIESTI: Rodo informaciją apie ekrane rodomą turinį
19. Sustabdyti: Sustabdo atkuriamą mediją
20. Greitas persukimas: Persuka pirmyn kadrus tokioje
medijoje kaip filmai

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

W.D splay

ASPECT

14

21. USB ŽIŪRYKLĖ: Atidaro laikmenų naršymo langą
22. VAIZDAS: Persijungia tarp vaizdo rodymo režimų

Baterijų įdėjimas į
nuotolinio valdymo pultą
Nuimkite galinį baterijų skyrelio dangtelį. Įdėkite dvi AA tipo
baterijas. Įsitikinkite, kad atitinka (+) ir (-) ženklai (atkreipkite
dėmesį poliškumą). Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
Keiskite tik tokiomis pačiomis arba ekvivalentiškomis. Vėl
uždėkite dangtelį.

10
11

12

13

DISPLAY

1.

Parengties režimas: Įjungia / išjungia ekraną

2.

Leisti: Paleidžia pasirinktą mediją

3.

Prasukti atgal: Persuka atgal kadrus tokioje medijoje
kaip filmai

4.

Pauzė: Pristabdo atkuriamą mediją

5.

SPARTUSIS MENIU: Rodo vaizdo, garso ir sistemos
nustatymų meniu

6.

Mygtukai su rodyklėmis: Naudojamas meniu ekranams,
turiniui ir t. t.

7.

IŠEITI: Uždaro ir išeina iš rodomų meniu arba grįžta prie
ankstesnio lango

8.

Spalvoti mygtukai: laikykitės ekrane pateikiamų
nurodymų spalvotų mygtukų funkcijoms

9.

GARSAS +/-: Padidina arba sumažina garsą.

10. Išjungti garsą: Visiškai išjungia ekrano garsumą
11. Skaičių mygtukai: Ekrano teksto laukelyje įvedamas
skaičius arba raidė.
12. BELAIDŽIO RYŠIO EKRANAS: Atidaro belaidžio ekrano
ryšio ekraną
13. SANTYKIS: Keičia ekrano kraštinių santykį
14. ĮVESTIS: Perjungia ekrane rodomą įvestį
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Techniniai duomenys

55 colių modelis

:

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

49 colių modelis

:

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)

Modelio nr.

98 colių modelis

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

86 colių modelis

:

TH-86SQE1W /WA
TH-86SQE1W

75 colių modelis

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

65 colių modelis

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

55 colių modelis

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

49 colių modelis

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

43 colių modelis

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

Visiems modeliams
Maitinimas išjungtas pagrindiniu maitinimo
jungikliu 0 W
Parengties būsena

Suvartojama energija

:

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

86 colių modelis

:

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

75 colių modelis

:

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 colių modelis

65 colių modelis
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43 colių modelis

703W
650W

0,5 W

Vaizdo elementų skaičius
8,294,400
(3840 (horizontaliai) x 2160 (vertikaliai))

55SQE1W: 1239 x 712 x 104/48,75 x 28,02 x 4,09
col.
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį:
730mm/28,74 col.)
55CQE1W: 1239 x 712 x 87/48.75" x 28.02" x 3.43"

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį:
730mm/28,74 col.)
49 colių modelis

98 colių modelis

98SQE1W: 2216x1271x99 (VESA VERŽLĖS
viršus:91)
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 1288mm)
87,25 x 50,02 x 3,87 col. (VESA VERŽLĖS
viršus:3,55 col.)
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 50,67 col.)
98CQE1W:2216x1271x91
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 1288mm)
87.25" x 50.02"x 3.55"
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 50,67 col.)
86 colių modelis

86SQE1W/WA: 1929x1100x81 (VESA VERŽLĖS
viršus:55)
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 1116 mm)
75,91 x 43,28 x 3,16 col. (VESA VERŽLĖS
viršus:2,15 col.)
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 43,94 col.)
86CQE1W: 1929x1100x80 (VESA VERŽLĖS
viršus:55)
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 1116 mm)
75,91 x 43,28 x 3,13 col. (VESA VERŽLĖS
viršus:2,15 col.)
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 43,94 col.)
75 colių modelis

1684 x 968 x 100 (VESA VERŽLĖS viršus:73)
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 984mm)
66,28 x 38,09 x 3,92 col. (VESA VERŽLĖS
viršus:2,89 col.)
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 38,74 col.)
65 colių modelis

65SQE1W: 1460x842x96/57,46x33,12x3,77 col.
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 859
mm/33,82 col.)
65CQE1W: 1460x842x80/57,46"x33.12"x3.15"
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 859
mm/33,82 col.)
55 colių modelis

49SQE1W: 1102 x 635 x 105/ 43,37 x 24,98 x 4,11
col.
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį:
652mm/25,67 col.)
49CQE1W: 1102 x 635 x 85/ 43.37" x 24.98" x 3.35"
(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį:
652mm/25,67 col.)
43 colių modelis

43SQE1W: 966 x 558 x 106 / 38,01 x 21,94 x 4,17
col.
(įskaitant nuotolinio valdiklio jutiklį: 576 mm/22,68
col.)
43CQE1W: 966 x 558 x 86/ 38.01" x 21.94" x 3.39"
(įskaitant nuotolinio valdiklio jutiklį: 576 mm/22,68
col.)

Masė
98 colių modelis

98SQE1W: 99,8 kg/220,1 svaro neto
98CQE1W: 99,4 kg/219,2 svaro neto
86 colių modelis

86SQE1W/WA: 62,9 kg/138,7 svaro neto
86CQE1W: 61,7 kg/136,1 svaro neto
75 colių modelis

75SQE1W: 37,4 kg/82,5 svaro neto
75CQE1W: 36,8 kg/81,2 svaro neto
65 colių modelis

65SQE1W: 25,8 kg/56,9 svaro neto
65CQE1W: 25,2 kg/55,6 svaro neto
55 colių modelis

55SQE1W: 17,2 kg/38,0 svarų neto
55CQE1W: 16,2 kg/35,8 svaro neto
49 colių modelis

49SQE1W: 13,0 kg/28,7 svaro neto
49CQE1W: 12,6 kg/27,8 svaro neto
43 colių modelis

Lietuvių k. – 21 –

43SQE1W: 10,3 kg/22,7 svaro neto

RGB; 0,7Vp-p(75Ω)
HD/VD: TTL (didelė pilnutinė varža)
...................................................................................

43CQE1W: 9,9 kg/21,9 svaro neto

Maitinimo šaltinis
110-240 V ~ (110-240 V kintamoji srovė), 50/60 Hz

Darbo sąlygos
Temperatūra
0-40 °C (32-104 °F)*1, 3
Šio įrenginio naudojimo aplinkos temperatūra
•
Naudodami įrenginį, kai jis yra žemiau nei
1400 m (4593 ft) virš jūros lygio : 0-40 °C
(32-104 °F)
•
Naudojant įrenginį dideliame aukštyje (1400 m
(4593 ft) ir aukščiau bei žemiau 2800 m (9186
ft) virš jūros lygio): 0-35 °C (32-95 °F)
Nemontuokite įrenginio ten, kur jis yra 2800 m
(9186 ft) ar aukščiau virš jūros lygio

Išvestis ; kintamasis (-∞〜0 dB)
(1 kHz 0 dB įėjimas, 10 KΩ APKROVA
...................................................................................
Serijinė IN

Suderinama su RS232C
...................................................................................
LAN

24 valandos per parą (SQE1W/WA, 98CQE1W)
16 valandų per dieną (86/75/65/55/49/43CQE1W)

Garsas
75 colių
modelis

55 colių
modelis

49 colių
modelis

RJ45 x 1
Naudojant tinklo ryšį, suderinama su PJLink
Ryšio metodas ; RJ45, 10BASET/100BASE-TX
...................................................................................
IR IN
Maža stereo jungtis (M3)
...................................................................................

24 W [12 W + 12 W)] (10% THD)
65 colių
modelis

Stereofoninis mini lizdas(M3) X1, 0,5 Vrms

D-sub 9pin x 1

Veikimo laikas

86 colių
modelis

Garso IŠVESTIS

Išorinio valdymo gnybtas

Drėgmė
20-80 % (be kondensacijos)

98 colių
modelis

USB
A x 3 tipo USB jungtis, nuolatinė srovė 5 V/maks.
0,5 A
USB jungtis TIPAS 1, nuolatinė srovė
5 V/maks. 1,5 A
...................................................................................
Audio IN
Pin Jack x 2(L/R) 0,5 Vrms
...................................................................................

43 colių
modelis

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

SPDIF optinio išvado prievadas
...................................................................................
DisplayPort 1.2a IN (tik SQE1W)
Ekrano prievado gnybtas x 1

Jungties gnybtai
HDMI 2.0 1,2,3,4 įvestis
A tipo jungtis x4 (palaiko 4K)
Suderinamas HDCP 2.2
Garso signalas: Linijinis PCM (pavyzdžių dažnis
48KHz, 44,1KHz, 32KHz)
...................................................................................
PC IN (kompiuterio įvestis)

„Mini D-Sub“ 15 kontaktų (suderinama su
DDC2B) x 1
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Suderinama su HDCP 1.3
Garso signalas: Linijinis PCM (pavyzdžių
dažnis;
48KHz, 44,1KHz, 32KHz)
DisplayPort 1.2a IŠVESTIS (tik SQE1W)
Ekrano prievado gnybtas x 1
Suderinama su HDCP 1.3
...................................................................................
LIZDO maitinimo šaltinis (tik SQE1W)
12 V x maks. 3,5 A
...................................................................................

RJ12 prievadas (1 techninė priežiūra)
techninės priežiūros tikslais

Tik

RJ12 prievadas („Service2“) Tik techninės priežiūros
tikslais
...................................................................................

Pastaba
•

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami
be įspėjimo. Rodoma masė ir matmenys yra
apytiksliai.
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Ekrano montavimas
„VESA“ sieninių laikiklių matmenys

W
H

Skylės šablono dydžiai (mm)

Varžtų dydžiai

col.

W

AUKŠTIS

maks. (mm)

Sriegis (Y)

98 col.

800

400

12

M8

86 col.

600

400

12

M8

75 col.

600

400

10

M8

65 col.

400

400

10

M6
M6

55 col.

400

200

13

49 col.

200

200

12

M6

43 col.

200

200

9

M6

Atsargumo priemonės tvirtinant sieninį laikiklį ir stovą
Skirta 55SQE1,49SQE1,43SQE1
Šalia VESA angų galiniame dangtyje yra išgaubta forma. Tvirtindami sieninį laikiklį arba stovą, tarp jų įstatykite tarpiklius.
Išgaubtos formos

tarpiklis

Pastaba: Išsamių matmenų ieškokite CAD brėžiniuose „Panasonic“ svetainėje.
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Montavimas ant dantytos sienos
Šio įrenginio veikimas garantuojamas iki 40 ºC(104 ºF) aplinkos temperatūros. Montuodami įrenginį korpuse
arba važiuoklėje, būtinai užtikrinkite tinkamą ventiliaciją su aušinimo ventiliatoriumi arba ventiliacijos anga, kad
aplinkos temperatūra (korpuso arba važiuoklės viduje), įskaitant skystųjų kristalų skydelio priekinio paviršiaus
temperatūrą, būtų 40 ºC (104 ºF) arba žemesnė.
Jei už korpuso ar važiuoklės ribų galite kontroliuoti tik aplinkos temperatūrą, laikykitės toliau nurodytų sąlygų.

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

A
B
C
D
E

Mažiausiai 50 mm
Mažiausiai 70 mm
Mažiausiai 50 mm
Mažiausiai 50 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas: 0-35ºC
Montuodami gaminį ant išpjautos sienos, palikite bent pirmiau nurodytą tarpą tarp gaminio ir
sienos vėdinimui ir užtikrinkite, kad aplinkos temperatūra būtų palaikoma 0-35ºC.
Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių.

Mes neprisiimsime jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar gedimus, jei mūsų produktai nebus
naudojami pagal šias rekomendacijas ir (arba) naudojimo instrukcijas.
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Perspėjimai dėl portreto nustatymo
Montuojant ekraną vertikaliai, montuokite jį kaip nurodyta žemiau.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: Gnybtas į viršų
Tik 86SQE1W: Gnybtas į apačią
(Pastaba) Jei montuojama neteisingai, gali sulūžti arba sugesti.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

Tik 86SQE1W

Gnybtai

Gnybtai
Pastaba
Montuodami pagrindą arba sieninį pakabinamą laikiklį, atidžiai perskaitykite su juo pateiktas naudojimo
instrukcijas ir tinkamai sumontuokite. Taip pat visada naudokite apsaugos nuo apvirtimo priedus.
Mes neatsakome už bet kokią gaminio žalą ir t. t., sukeltą sugedus pagrindo arba sieninio pakabinamojo
laikiklio montavimo aplinkai net garantiniu laikotarpiu.
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Programinės įrangos licencija
Šiame gaminyje yra ši programinė įranga:
(1) programinė įranga, nepriklausomai sukurta „Panasonic Connect Co., Ltd.“ arba jai skirta,
(2) programinė įranga, priklausanti trečiajai šaliai ir licencijuota „Panasonic Connect Co., Ltd.“,
(3) programinė įranga, licencijuota pagal GNU bendrosios viešosios licencijos 2.0 versiją (GPL V2.0),
4) programinė įranga, licencijuota pagal GNU MAŽOSIOS bendrosios viešosios licencijos 2.1 versiją (LGPL
V2.1), ir (arba)
(5) atvirojo kodo programinė įranga, išskyrus programinę įrangą, licencijuotą pagal GPL V2.0 ir (arba) LGPL v2.1.
Programinė įranga, klasifikuojama kaip (3) - (5), platinama tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIŲ
GARANTIJŲ, net be numanomų TINKAMUMO PARDUOTI ar TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI garantijų.
Išsamios informacijos ieškokite licencijos sąlygose, rodomose pasirinkus [Software licenses] (Programinės
įrangos licencijos) ir atlikus nurodytus veiksmus šio produkto meniu [Settings] (Parametrai).
Bent trejus (3) metus nuo šio produkto pristatymo „Panasonic Connect Co., Ltd.“ suteiks bet kuriai trečiajai
šaliai, kuri susisieks su mumis toliau pateikta kontaktine informacija, už mokestį, neviršijantį mūsų fizinio
šaltinio kodo kainos
platinimą, visą kompiuteriu nuskaitomą atitinkamo šaltinio kodo kopiją, kuriai taikomi GPL V2.0, LGPL v2.1
arba kitos licencijos, įpareigotos tai padaryti, taip pat atitinkamą pranešimą apie autorių teises.
Kontaktinė informacija:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Pranešimas apie AVC/VC-1/MPEG-4
Šis gaminys yra licencijuotas pagal AVC patentų portfelio licenciją, VC-1 patentų portfelio licenciją ir MPEG4 vaizdinio patentų portfelio licenciją, skirtą vartotojo asmeniniam naudojimui ar kitokiam naudojimui, kai
jis negauna atlygio už (i) vaizdo įrašo kodavimą pagal AVC standartą, VC-1 standartą ir MPEG-4 vaizdinį
standartą (“AVC/VC-1/MPEG-4 vaizdo įrašas”) ir (arba) (ii) AVC/VC-1/MPEG-4 vaizdo įrašo, kuris buvo
užkoduotas vartotojo, užsiimančio asmenine veikla, ir (arba) gautas iš vaizdo įrašo teikėjo, turinčio licenciją
pateikti AVC/VC-1/MPEG-4 vaizdo įrašą, dekodavimą. Jokiam kitokiam naudojimui licencija nepateikiama.
Daugiau informacijos galite gauti iš MPEG LA, LLC. Žiūrėkite https://www.mpegla.com.
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Paziņojums par licenci
Terminai HDMI, HDMI „High-Definition Multimedia Interface“ ir HDMI logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories" licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos raidės D simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.

Šį gaminį saugo „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama naudoti arba platinti šio
produkto technologiją neturint atitinkamos „Microsoft“ arba įgalioto „Microsoft“ dukterinės įmonės licencijos.
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Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas
Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos
Jei ant pakuotės ir (arba) lydimuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų
elektrinių ir elektroninių gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis
atliekomis.
Senus produktus ir naudotus akumuliatorius perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti
kompetentingiems surinkimo punktams pagal įstatymų galios potvarkius.
Šiuos gaminius ir akumuliatorius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir
išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo
paslaugų teikėją.
Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.
Akumuliatoriaus simbolio nuoroda (simbolis apačioje)
Kartu su šiuo simboliu gali būti pateiktas cheminių medžiagų simbolis. Šis simbolis pateikiamas, kai
būtina laikytis atitinkamiems chemikalams taikomų direktyvų reikalavimų.

Informacija apie atliekų išmetimą kitose šalyse ir už Europos Sąjungos ribų
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti šiuos gaminius, kreipkitės į vietinę instituciją arba pardavėją ir klauskite apie tinkamą utilizavimo metodą.

Kliento įrašas
Šio gaminio modelio numerį ir serijos numerį galima rasti galiniame skydelyje. Turėtumėte užsirašyti šį serijos numerį
toliau nurodytoje vietoje ir pasilikti šią knygelę bei pirkimo kvitą kaip nuolatinį pirkinio įrašą, kad būtų lengviau identifikuoti vagystės ar praradimo atveju ir garantinės priežiūros tikslais.
Modelio numeris

Serijos numeris

Įgaliotasis atstovas ES:
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija

„Panasonic Connect Co., Ltd.“
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