L�etošanas �nstrukc�jas
Pamata ceļved�s

UHD LCD d�splejs L�etošana� uzņēmējdarbībā
Latv�ešu

Modeļa 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-collu model�s
86-collu model�s
75-collu model�s
65-collu model�s
55-collu model�s
49-collu model�s
43-collu model�s

Saturs

P�rms l�etošanas �zlas�et
La� �egūtu pap�ld�nformāc�ju par šo �zstrādājumu, lūdzu, �zlas�et
“L�etošanas �nstrukc�jas – funkc�onālā rokasgrāmata”.
La� lejup�elādētu “L�etošanas �nstrukc�jas - funkc�onālā rokasgrāmata”, lūdzu, dod�et�es uz Panason�c tīmekļa v�etn�
(https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
• Jūsu valodā �r nodroš�nāta t�ka� publşkācşja “L�etošnas
�nstrukc�jas –Pamata pamāīa” (šs dokuments).
Sīāa� �nformā�ja�, lūzu, �zlas�et “L�etošnas �nstrukc�jas –
Funkc�ju rokasgrāata” c�tā valodā.
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• Lūdzu, �zlas�et šīs �nstrukc�jas p�rms telev�zora ekspluatāc�jas un
saglabāj�et tās turpmākām atsaucēm.
• Šajā l�etošanas �nstrukc�jā esošaj�em attēl�em �r t�ka� �lustratīvs
mērķ�s un t�e var atšķ�rt�es no real�tātē redzamā.
• Šajā l�etošanas �nstrukc�jā esoš�e aprakstoš�e attēl� �r �zve�dot� pēc
75 collu modeļa parametr�em.
• Fakt�skā �zšķ�rtspēja:
3840 × 2160p

TP0819TS0 -PB

DPQP1376ZD/X1

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

BRĪDINĀJUMS:lai samazinātu elektriskā
trieciena risku, nenoņemiet vāku vai
aizmuguri. Iekšpusē nav lietotājam
apkopjamu detaļu. Uzticiet apkopi
kvalificētam servisa personālam.
Pirms lietošanas, lūdzu, pilnībā un uzmanīgi
izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiet to
turpmākai uzziņai
Zibens šautras simbols ar bultiņas
galvu trīsstūrī ir paredzēts, lai norādītu
lietotājam, ka izstrādājuma daļas
cilvēkiem rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
Izsaukuma zīme trijstūrī ir paredzēta,
lai paziņotu lietotājam, ka ierīces
dokumentos ir svarīgas lietošanas un
apkopes instrukcijas.
SLOT LIETOŠANAS BRĪDINĀJUMS: Nepievienojiet
SLOT ierīci, kamēr displejs ir ieslēgts. Ieslēdziet SLOT
ierīci, izmantojot tālvadības pulti vai displeja pogas,
neieslēdziet to, izmantojot pašas ierīces pogas.
BRĪDINĀJUMS: Šī ierīce nav paredzēta lietošanai
personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām
fiziskām maņām vai garīgām spējām vai
nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja vien
par viņu drošību atbildīgā persona nenodrošina
uzraudzību vai instruēšanu par iekārtas lietošanu.

Svarīga drošības
instrukcija
• Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai
iekštelpās.
Vides temperatūra, kurā jāizmanto šī ierīce
• Lietojot ierīci, ja tā atrodas zem 1 400 m (4 593
pēdas) virs jūras līmeņa: No 0°C līdz 40°C (No
32°F līdz 104°F)
• Lietojot ierīci lielā augstumā (1400 m (4593 pēdas)
un augstāk un zemāk par 2800 m (9186 pēdas) virs
jūras līmeņa): no 0°C līdz 35°C (no 32°F līdz 95°F)

Neuzstādiet ierīci vietā, kur tā ir 2800 m (9186
pēdas) un augstāka virs jūras līmeņa.
• To neievērojot, var tikt saīsināts iekšējo daļu
kalpošanas laiku un izraisīts darbības traucējumus.
• Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai
lietošanai.
• Pirms sākat tīrīšanu, atvienojiet izstrādājumu no
elektrotīkla. Netīriet izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts.
Nelietojiet šķidrus vai aerosola tīrīšanas līdzekļus.
Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu. Ja tas nepalīdz,
lūdzu, izmantojiet LCD displeja tīrīšanas līdzekļus.
Nelietojiet tīrīšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
• Lai novērstu bojājumus, nelietojiet neieteiktus
piederumus.
• Lūdzu, nenovietojiet izstrādājumu netālu no
izlietnēm, ūdens tvertnēm, baseiniem utt.
• Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt ugunsgrēku
vai triecienu, nepakļaujiet izstrādājumu šķidrumu
pilēšanai vai šļakatām un nelieciet uz izstrādājuma
priekšmetus (piemēram, vāzes, tases utt. uz ierīces),
kas piepildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes,
krūzes utt.
• Lūdzu, atstājiet vismaz 5 cm brīvas vietas starp
izstrādājumu un sienām vai citām mēbelēm
ventilācijas vajadzībām.
• Šo izstrādājumu var darbināt tikai ar tā datu plāksnītē
noteikto strāvas avotu. Lai iegūtu papildinformāciju,
lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju.
• Drošības nolūkos kopā ar izstrādājumu iekļauts
trīsdzīslu strāvas spraudnis. Drošības nolūkos,
lūdzu, neveiciet zemējuma kontaktdakšas izmaiņas.
Vienmēr izmantojiet izstrādājumam iezemētu
kontaktligzdu.
• Lūdzu, pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai, lai
nodrošinātu nepieciešamo elektroenerģijas padevi
ierīcei.
• Lūdzu, novietojiet izstrādājumu tādā stāvoklī, lai
elektriskie kabeļi nevarētu ietekmēt izstrādājuma
darbības.
• Ievērojiet visus uz izstrādājuma marķētos
brīdinājumus un norādījumus.
• Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai darbotos
saistītās funkcijas.
• Lai novērstu ugunsgrēka vai elektriskās
strāvas trieciena risku, lūdzu, nelietojiet papildu
kontaktdakšas un pagarinātājus. Lūdzu, neatveriet
displeja vāku, lai veiktu apkopi pašu spēkiem. Ja
pilnvarotais servisa dienests neveic nepieciešamos
servisa darbus, var rasties bīstams spriegums un
citi riski.
• Ja izstrādājumu neizmantosiet ilgu laiku, atvienojiet
strāvas vadu no elektrotīkla.
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• Novietojiet izstrādājumu labi vēdināmā vietā un
pasargājiet no spilgtas gaismas, pārkaršanas un
mitras iedarbības.
• Izstrādājums jāuzglabā 0°C - 40°C temperatūrā.
Pretējā gadījumā ierīce var tikt neatgriezeniski
bojāta.
• Iespraudiet ierīces vadu iezemētā kontaktligzdā.
Vienmēr izmantojiet zemētu strāvas vadu, kas
ietilpst izstrādājuma komplektācijā. Ražotājs nav
atbildīgs par bojājumiem, kas rodas no neiezemētas
sistēmas.
• Pastāvīgi pieslēgtām iekārtām ēkas
elektroinstalācijas sistēmā jāiekļauj viegli pieejama
atvienošanas ierīce.
• Pieslēdzamai iekārtai kontaktligzda jāuzstāda netālu
no iekārtas un tai jābūt viegli pieejamai.
• Nesaskarieties ar izstrādājuma daļām, kas pēc ilga
darbības laika kļūst karstas. To neievērojot, var tikt
izraisīti zemas temperatūras apdegumi.
• LCD panelis, kas izmantots šajā ierīcē, ir no stikla.
To neievērojot, var tikt izraisīti zemas temperatūras
apdegumi. Šajā izstrādājumā izmantotais LCD
panelis ir izgatavots no stikla.
• Displeja lietošana nedrīkst būt saistīta ar letālu risku
vai bīstamību, kas var tieši izraisīt nāvi, miesas
bojājumus, nopietnus fiziskus bojājumus vai citus
zaudējumus, ieskaitot kodolreakcijas kontroli
kodoliekārtā, medicīniskās dzīvības atbalsta sistēmu
un raķešu palaišanas kontroli ieroču sistēmā.
• Nepakļaujiet produktu tiešai saules gaismai un
nelieciet uz izstrādājuma vai tā tuvumā atklātu
liesmu avotu, piemēram, aizdegtas sveces.
• Nenovietojiet izstrādājuma tuvumā siltuma avotus,
piemēram, elektriskos sildītājus, radiatorus utt.
• Lai novērstu iespējamu elektrisko triecienu
ekstremālos laika apstākļos (vētras, pērkona laikā)
atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla.
• Neaiztieciet citas vadības ierīces, izņemot tās,
kas aprakstītas lietošanas instrukcijā. Nepareiza
vadības ierīču noregulēšana, kas nav aprakstīta
instrukcijās, var izraisīt bojājumus, kas bieži prasa
kvalificēta tehniķa plašu regulēšanas darbu.

• Nelielas daļas, ja tās nejauši norij, var izraisīt
aizrīšanos. Sargājiet mazas detaļas no maziem
bērniem. Izmetiet nevajadzīgas sīkas detaļas un
citus priekšmetus, tostarp iepakojuma materiālus
un plastmasas maisiņus/drānas, lai novērstu,
ka mazi bērni ar tiem spēlējas, radot iespējamu
nosmakšanas risku.
• Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces/
piederumus.
• Šī displeja bezvadu LAN funkciju izmanto tikai ēkās.
• Pirms displeja pārvietošanas noteikti atvienojiet
visus kabeļus un piederumus, kas var novērst
apgāšanos.
• Ja displejs tiek pārvietots, kamēr daži kabeļi
joprojām ir pievienoti, tie var tikt sabojāti un
var izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko triecienu.
Regulāri notīriet strāvas padeves kontaktdakšu, lai
neuzkrātos putekļi. Ja uz kontaktdakšas veidojas
putekļi, mitrums var izraisīt īssavienojumu, kas
var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku.
Atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas un noslaukiet to ar sausu drānu.
Izstrādājuma ventilācijas atveres
Ventilācijas atveres ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu
izstrādājuma pastāvīgu darbību un novērstu tā
pārkaršanu. Nekādā gadījumā nebloķējiet šīs
atveres. Tā paša iemesla dēļ, lūdzu, nelieciet savu
izstrādājumu uz gultām, dīvāniem, paklājiem un
līdzīgām virsmām.
Nekad neievietojiet priekšmetu izstrādājumā caur
ventilācijas atverēm vai caurumiem. Augsta sprieguma
plūsma izstrādājumā, un priekšmetu ievietošana
izstrādājuma atverēs vai caurumos var izraisīt
elektrisko triecienu, iekšējo daļu īssavienojumu un/
vai ugunsgrēku. Tā paša iemesla dēļ uz izstrādājumu
nelejiet ūdeni vai šķidrumu.
Remonts
Ja vien ražotāja tehniskā nodaļa dokumentā nenorāda
produkta pamata ieviešanu, neremontējiet produktu
pašu spēkiem. Pretējā gadījumā jūsu garantija var
tikt atcelta, un jūs varat riskēt ar savu veselību vai
izstrādājumu. Nepieciešamības gadījumā sazinieties
ar pilnvarotu servisa centru.

• Nekratiet izstrādājumu. Pārliecinieties, ka tas
saglabā līdzsvarotu stāvokli.

• Ja kabelis ir nolietojies vai tas ir bojāts.

• Nemetiet un neļaujiet nokrist uz izstrādājuma
nevienu priekšmetu.

• Ja izstrādājuma veiktspēja tiek mainīta vai ierīce
ir jālabo.

• Nedarbojieties izstrādājuma ekrānā vai uz kādas
citas virsmas ar asu priekšmetu.
• Neglabājiet izstrādājumu mitrā vidē.
• Neglabājiet izstrādājumu ārkārtīgi aukstā vidē.
• Neglabājiet izstrādājumu ļoti karstā vidē.
• Nenovietojiet izstrādājumu uz grīdas un slīpām
virsmām.
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• Ja izstrādājums ir nokritis vai korpuss ir bojāts.

• Ja uz izstrādājuma izlijis šķidrums, vai ja izstrādājumā
ir iekrituši priekšmeti.
• Ja izstrādājums ir bijis pakļauts lietus vai ūdens
iedarbībai.
• Ja izstrādājums nedarbojas pareizi, kā aprakstīts
lietošanas instrukcijā.
Rezerves daļas

Gadījumā, ja izstrādājumam ir nepieciešamas
rezerves daļas, pārliecinieties, vai servisa persona
izmanto rezerves daļas, kuras norādījis ražotājs, vai
tādas, kurām ir tādas pašas īpašības un veiktspēja
kā oriģinālajām daļām. Neatļautu daļu izmantošana
var izraisīt ugunsgrēku, elektrisko triecienu un/vai
citas briesmas.
Drošības pārbaudes
Pēc servisa vai remonta darbu pabeigšanas
lūdziet servisa tehniķi veikt drošības pārbaudes, lai
pārliecinātos, vai izstrādājums ir pienācīgā darba
stāvoklī.
Strāvas vads
• Strāvas vads tiek izmantots, lai atvienotu
izstrādājumu no elektrotīkla, un tāpēc tam jābūt
labā stāvoklī. Ja izstrādājums netiek atvienots no
elektrotīkla, ierīce joprojām patērē strāvu visās
situācijās, pat ja izstrādājums ir gaidīšanas režīmā
vai izslēgts.
• Izmantojiet tikai displeja komplektācijā iekļauto
strāvas vadu.
• Noteikti izmantojiet katra aprīkojuma strāvas vadu.
Nepareiza koda izmantošana var izraisīt elektrisko
triecienu vai ugunsgrēku.
• Nebojājiet strāvas vadu un nelieciet uz tā smagus
priekšmetus, neizstiepiet to, nolieciet to un nekāpiet
uz tā. Nepievienojiet arī pagarinātājus. Vada
bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko
triecienu.
• Atvienojot ierīci no elektrotīkla, vienmēr velciet tieši
aiz kontaktdakšas. Atvienojot ierīci no elektrotīkla,
nevelciet to aiz kabeļa.
• Neizmantojiet strāvas vadu ar elektrības
kontaktligzdu. Pagarinātāja pievienošana var izraisīt
ugunsgrēku pārkaršanas rezultātā.
• Neizņemiet un neievietojiet kontaktdakšu ar mitrām
rokām. Tas var izraisīt elektrisko triecienu.
• Atvienojiet strāvas vadu, ja tas netiek izmantots
ilgu laiku.
• Nemēģiniet salabot strāvas vadu, ja tas ir bojāts vai
darbojas nepareizi. Bojātu barošanas vadu drīkst
nomainīt tikai kvalificētas personas.
Īpaši bērnu drošībai
• Šis aprīkojums nav piemērots lietošanai vietās, kur,
iespējams, atrodas bērni.
• Neļaujiet bērniem uzkāpt vai spēlēties ar displeju.
• Nenovietojiet displeju uz mēbelēm, kuras var viegli
izmantot kā pakāpienus.
• Atcerieties, ka bērni, skatoties programmu, var
satraukties, it īpaši uz ekrāna, kas “lielāks nekā

parastais”. Displejs jānovieto vai jāuzstāda tur, kur
to nevar nogrūst, vilkt vai notriekt.
• Jāuzmanās, lai visi vadi un kabeļi, kas pievienoti
displejam, tiktu novirzīti tā, lai ziņkārīgi bērni tos
nevarētu pavilkt vai satvert.
Savienojumi
Pirms kabeļu pievienošanas/
atvienošanas noteikti izslēdziet
galveno strāvas slēdzi un atvienojiet
kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
Izlasiet arī pievienojamā aprīkojuma
rokasgrāmatu.
Pieslēdzot kabeļus, uzmanieties, lai nesajauktu
ieejas terminālu ar izejas terminālu. Nejauši apmainot
kabeļus, kas pievienoti ieejas un izejas termināliem,
var rasties darbības traucējumi un citas problēmas.
SVARĪGA INFORMĀCIJA: Stabilitātes risks
Pozicionēšana
Ja displejs ir novietots nestabilā vai slīpā vietā, tas
var būt potenciāli bīstams nokrītot. No daudzām
traumām, īpaši bērnu, var izvairīties, veicot vienkāršus
piesardzības pasākumus, piemēram:
• Izmantojiet tikai mēbeles, kas var droši atbalstīt
displeju.
• Pārliecinieties, ka displejs nav izvirzīts uz atbalsta
mēbeles malas.
• Nenovietojiet displeju uz augstām mēbelēm
(piemēram, skapjiem vai grāmatu plauktiem),
nepievienojot gan mēbeles, gan displeju pie piemērota
atbalsta.
• Nelieciet displeju uz auduma vai citiem materiāliem,
kas var atrasties starp displeju un atbalsta mēbelēm.
• Izmantojiet stiprināšanas ierīces, piemēram, sienas
stiprinājumus, ko ieteicis vai piegādājis ražotājs.
• Instruējiet bērnus par bīstamību, kāpjot uz mēbelēm,
lai sasniegtu displeju vai tā vadības ierīces. Ja jūsu
esošais izstrādājums tiek uzglabāts un pārvietots,
jāpiemēro tie paši apsvērumi kā iepriekš
Transportēšana un nosūtīšana
• Ierīce jāglabā oriģinālajā iepakojumā, lai
transportēšanas un nosūtīšanas laikā pasargātu
no tās piederumu bojājumiem.
• Pārvadāšanas laikā turiet izstrādājumu normālā
stāvoklī.
• Nenometiet ierīci transportēšanas laikā un
pasargājiet to no triecieniem.
• Bojājumi un defekti, kas rodas transportēšanas laikā
pēc ierīces piegādes klientam, garantijas segumā
nav iekļauti.
• Izstrādājumu transportēšana, uzstādīšana, remonts
un apkope jāveic kvalificētam tehniskā dienesta
personālam.
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Paredzētais lietojums
• Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai sabiedriskās
vietās, piemēram, skolās, birojos, teātros,
pielūgsmes vietās.
• Izstrādājums ir piemērots tikai komerciālo
kontaktligzdu pieslēgšanai. Nepievienojiet
izstrādājumu rūpnieciskām kontaktligzdām.
BRĪDINĀJUMS:
• Pastāvīgi pieslēgtām iekārtām ēkas elektroinstalācijas
sistēmā jāiekļauj viegli pieejama atvienošanas ierīce.
• Pieslēdzamai iekārtai kontaktligzda jāuzstāda netālu
no iekārtas un tai jābūt viegli
pieejamai.

Piesardzības pasākumi lietošanas
laikā
Paredzama ļaunprātīga un nepareiza lietošana
• Aparātiem, kas paredzēti izmantošanai
transportlīdzekļos, kuģos vai lidmašīnās vai
augstumā, kas pārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa,
lietošanai ārpus telpām vai parastai lietošanai,
kas nav minēta lietotāja rokasgrāmatā, var būt
nepieciešamas papildu prasības.

Svarīgs drošības paziņojums

CAUTION
Iespējama attēla aizturēšana. Ja nekustīgu attēlu
rādāt ilgāku laiku, attēls var palikt ekrānā. Tomēr
tas pazudīs, ja kādu laiku tiks parādīts vispārējs
kustīgs attēls.
Atkarībā no temperatūras vai mitruma apstākļiem
var novērot nevienmērīgu spilgtumu. Tas nav darbības traucējums.
• Šis nelīdzenums izzudīs, nepārtraukti lietojot
strāvu. Ja nē, sazinieties ar izplatītāju.
Sarkani, zili vai zaļi punkti uz ekrāna ir šķidro
kristālu paneļa specifiska parādība. Tas nav
darbības traucējums.
• Lai gan šķidro kristālu displejs ir ražots ar augstas precizitātes tehnoloģiju, ekrānā var parādīties
vienmēr izgaismoti vai neizgaismoti punkti. Tas
nav darbības traucējums.
Collu modeļa punktu izlaišanas koeficients*
98 0,00011% vai mazāk
86 0,00007% vai mazāk
75,65,55,49,43 0,00004% vai mazāk
* Aprēķināts apakšpikseļu vienībās saskaņā ar
ISO09241-307 standartu.

BRĪDINĀJUMS:
Šī iekārta atbilst CISPR32 A klasei. Dzīvojamā
vidē šī iekārta var izraisīt radio traucējumus.

UZMANĪBU
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai vidēs, kurās relatīvi
nav elektromagnētisko lauku.
Izmantojot šo ierīci spēcīgu elektromagnētisko lauku
avotu tuvumā vai vietās, kur elektriskais troksnis var
pārklāties ar ieejas signāliem, attēls un skaņa var
svārstīties vai izraisīt traucējumus, piemēram, troksni.
Lai izvairītos no šīs ierīces iespējamiem bojājumiem,
turiet to prom no spēcīga elektromagnētiskā lauka
avotiem.
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BATERIJAS DROŠĪBAS
VADLĪNIJAS

• Pārliecinieties, vai bateriju nodalījumi ir droši. Ja
bateriju nodalījums nav droši noslēgts, pārtrauciet
izmantot izstrādājumu un uzglabājiet to bērniem
nepieejamā vietā.

Pareizi lietojot, sadzīves baterijas ir drošs un uzticams
pārnēsājamas enerģijas avots. Problēmas var rasties,
ja tās lieto nepareizi vai ļaunprātīgi, kā rezultātā
rodas noplūde vai ārkārtējos gadījumos ugunsgrēks
vai eksplozija.

• Ja uzskatāt, ka baterijas varētu būt norītas vai
atrodas kādā no ķermeņa daļām, nekavējoties
meklējiet medicīnisko palīdzību.

Šeit ir dažas vienkāršas vadlīnijas drošai baterijas
lietošanai, kas paredzētas šādu problēmu novēršanai.
• Uzmanieties, lai pareizi ievietotu baterijas, ievērojot
plus un mīnus zīmes uz baterijas un ierīces.
Nepareiza ievietošana var izraisīt noplūdi vai
ārkārtējos gadījumos ugunsgrēku vai pat eksploziju.
• Vienlaicīgi nomainiet visu bateriju komplektu,
uzmanoties, lai nesajauktu vecas un jaunas vai
dažāda veida baterijas, jo tas var izraisīt noplūdi vai
ārkārtējos gadījumos aizdegšanos vai pat eksploziju.
• Neizmantotās baterijas uzglabājiet iepakojumā
un prom no metāla priekšmetiem, kas var izraisīt
īssavienojumu, noplūdi vai ārkārtējos gadījumos
ugunsgrēku vai pat eksploziju.
• Izņemiet no iekārtās nolietotās baterijas un visas
baterijas, ja iekārtu ilgstoši nelietojat. Pretējā
gadījumā baterijas var noplūst un izraisīt bojājumus.
• Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgi lielam
karstumam, piemēram, saules gaismai, liesmām
vai tamlīdzīgi.
• Nekad neizmetiet baterijas ugunī vai kopā ar
bīstamiem vai viegli uzliesmojošiem materiāliem,
jo tās var eksplodēt. Lūdzu, pārstrādājiet nolietotās
baterijas; neatbrīvojieties no tām kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem.
• Nekad nemēģiniet uzlādēt parastās baterijas ne
lādētājā, ne sildot tās. Tie var izraisīt noplūdi,
ugunsgrēku vai pat eksplodēt. Ir īpašas uzlādējamas
baterijas, kas ir skaidri marķētas kā tādas.
• Uzraugiet bērnus, ja tie paši maina baterijas, lai
pārliecinātos, ka tiek ievēroti šie norādījumi.
• Nenorijiet bateriju; ķīmisku apdegumu risks.
• Šajā izstrādājumā vai tā komplektācijā iekļautajos
piederumos var būt monētu/pogu baterija. Ja tiek
norīta monētas/pogas tipa šūnas baterija, tas tikai 2
stundu laikā var izraisīt smagus iekšējos apdegumus
un novest pie nāves.
• Atcerieties, ka mazi bērni var viegli norīt mazas
pogu baterijas, kuras lieto dažos dzirdes aparātos,
rotaļlietās, spēļu un citās ierīcēs, un tās var būt
bīstamas.
• Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem
nepieejamā vietā.

• Ja noplūdis baterija šķidrums nokļūst uz ādas vai
apģērba, nekavējoties to rūpīgi noskalojiet. Ja tas
nokļūst acī, labāk izmazgājiet aci, nevis berzējiet
un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
Noplūdis baterija šķidrums, kas nonāk acī vai uz
apģērba, var izraisīt ādas kairinājumu vai sabojāt
acis.

UZMANĪBU!
EKSPLOZIJAS RISKS, JA BATERIJA TIEK
NOMAINĪTA AR NEPAREIZA VEIDA BATERIJU.
IZNĪCINIET BATERIJAS SASKAŅĀ AR
NORĀDĪJUMIEM.
Lietojot šo ierīci, veiciet drošības pasākumus pret
šādiem negadījumiem.
• Caur šo ierīci tiek nopludināta personiskā
informācija
• Ļaunprātīga trešā persona ir veikusi neatļautu šīs
ierīces darbību
• Ļaunprātīga trešā puse traucē vai aptur šo ierīci
Veiciet pietiekamus drošības pasākumus.
• Iestatiet paroli LAN vadībai un ierobežojiet tos
lietotājus, kuri var pieteikties.
• Izveidojiet pároli pēc iespējas grūti uzminamu.
• Periodiski nomainiet paroli.
• Panasonic Connect Co., Ltd. vai tās saistītie
uzņēmumi nekad tieši nepieprasīs jūsu paroli.
Neatklājiet savu paroli, ja saņemat šādus jautājumus.
• Savienojošais tīkls ir jāaizsargā ar ugunsmūri utt.
• Atbrīvojoties no izstrādājuma, pirms utilizācijas
inicializējiet datus.

Par bezvadu LAN
● Bezvadu LAN priekšrocība ir tā, ka informāciju var
apmainīt starp datoru vai citu šādu aprīkojumu un
piekļuves punktu, izmantojot radioviļņus, ja vien esat
radio pārraides diapazonā.
No otras puses, tā kā radioviļņi var pārvietoties pa
šķēršļiem (piemēram, sienām) un ir pieejami visur
noteiktā diapazonā, ja netiek veikti ar drošību saistīti
iestatījumi, var rasties tālāk uzskaitītās problēmas.
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● Ļaunprātīga trešā puse var tīši pārtvert un
parādīt pārsūtītos datus, tostarp e-pasta saturu un
personisko informāciju, piemēram, jūsu ID, paroli un/
vai kredītkartes numurus.
● Ļaunprātīga trešā puse var bez atļaujas piekļūt jūsu
personīgajam vai uzņēmuma tīklam un rīkoties šādi.
Iegūt personisko un/vai slepeno informāciju
(informācijas noplūde)
Izplatīt nepatiesu informāciju, uzdodoties par konkrētu
personu (apmānīšana)
Pārrakstīt pārtvertos sakarus un izdot nepatiesus
datus (sagrozīšana)
Izplatīt kaitīgu programmatūru, piemēram, datorvīrusu,
un sagraut datus un/vai sistēmu (sistēmas avārija)

Marķējums uz
izstrādājuma
Šādi simboli tiek izmantoti uz izstrādājuma kā
ierobežojumu, piesardzības un drošības instrukciju
marķējumi. Katrs paskaidrojums jāņem vērā, ja uz
izstrādājuma ir tikai attiecīgais marķējums. Ievērojiet
šo informāciju drošības apsvērumu dēļ.
Aizsargājošs zemes savienojums: Marķētais
termināls ir paredzēts savienojumam ar
aizsargājošu zemējuma vadītāju, kas saistīts
ar strāvas padeves elektroinstalāciju.
Bīstami aktīvs termināls: marķēts (-i)
termināls (-i) ir bīstami aktīvs (-i) normālos
ekspluatācijas apstākļos.

● Tā kā lielākā daļa bezvadu LAN adapteru vai
piekļuves punktu ir aprīkoti ar drošības funkcijām,
lai novērstu šīs problēmas, varat samazināt šo
problēmu iespējamību, šī izstrādājuma lietošanas
laikā veicot atbilstošos bezvadu LAN ierīces drošības
iestatījumus.

Garantija neattiecas uz jautājumiem, kas rodas nepareizas
programmatūras, tostarp operētājsistēmas, pielāgošanas
dēļ klienta vajadzībām.
Atkarībā no iegādātā modeļa izstrādājuma faktiskais
izskats var atšķirties no šajā rokasgrāmatā izmantotajiem
attēliem.

● Dažu bezvadu LAN ierīču drošība var nebūt
iestatīta uzreiz pēc iegādes. Lai samazinātu drošības
problēmu rašanās iespēju, pirms bezvadu LAN ierīču
izmantošanas noteikti veiciet visus ar drošību saistītos
iestatījumus saskaņā ar instrukcijām, kas sniegtas tām
pievienotajās lietošanas pamācībās.

Lai saglabātu atbilstību EMS noteikumiem, izmantojiet
ekranētus
kabeļus, lai izveidotu savienojumu ar šādiem termināliem:
HDMI ieejas termināls, D-sub ieejas termināls un RS232C ieejas termināls.

Atkarībā no bezvadu LAN specifikācijām ļaunprātīga
trešā puse, iespējams, var ar īpašiem līdzekļiem
piekļūt drošības iestatījumiem.
Lūdzu, sazinieties ar Panasonic Connect Co., Ltd., ja
jums nepieciešama palīdzība, lai rūpētos par drošības
vai citiem iestatījumiem.

Preču zīmju kredīti
•

Microsoft, Windows, Internet Explorer un
Microsoft Edge ir Microsoft Corporation
reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās
valstīs.

•

Mac, macOS un Safari ir Apple Inc. preču zīmes,
kas reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs
un citās valstīs.

•

PJLink ir reģistrēta vai gaidāma preču zīme
Japānā, Amerikas Savienotajās Valstīs un citās
valstīs un reģionos.

•

HDMI, augstas izšķirtspējas multivides
saskarne un HDMI logotips ir HDMI Licensing
Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un
citās valstīs.

•

JavaScript ir Oracle Corporation un tās
meitasuzņēmuma un asociēto uzņēmumu
reģistrēta preču zīme vai preču zīme ASV un/
vai citās valstīs.

Ja nevarat veikt bezvadu LAN drošības iestatījumus
pašu spēkiem, lūdzu, sazinieties ar Panasonic
atbalsta centru.
● Panasonic Connect Co., Ltd. lūdz klientus rūpīgi
izprast šī izstrādājuma lietošanas risku, neveicot
drošības iestatījumus, un iesaka klientam drošības
iestatījumus veikt pēc saviem ieskatiem un
atbildības.

Utilizācija
Atbrīvojoties no izstrādājuma, sazinieties ar
vietējo pašvaldību vai izplatītāju saistībā ar pareizajām utilizācijas metodēm.
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•

Crestron Connected, Crestron Connected
logotips, Crestron Fusion, Crestron RoomView
un RoomView ir Crestron Electronics, Inc. preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas
Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

•

USB Type-C® un USB-C® ir USB Implementers
Forum reģistrētas preču zīmes.

Pat ja uzņēmuma vai izstrādājuma preču zīmes nav
īpaši apzīmētas, šīs preču zīmes tiek pilnībā ievērotas

Iekļautie piederumi
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Tālvadības pults x 1 DPVF3279ZA/X1
Infrasarkanais sensors x 1: DPVF3415ZA/X1
Infrasarkanā sensora turētājs:
DPVF3416ZA/X1
Skrūve (infrasarkanā sensora turētājam)x2:
DPVF3417ZA/X1 43/49/55/65/75 collām
Skrūve (infrasarkanā sensora turētājam)x3:
DPVF3882ZA/X1 98 collām
Barošanas avota kods:
DPVF3408ZA/X1 (USA)
DPVF3409ZA/X1 (UK)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
Baterijas x 2: AA/R6/LR6 tips
Kabeļu skavas x 3 : DPVF3412ZA/X1
Wi-Fi sargspraudnis x 1 : DPVF3413ZA/X1
98,86 collām
Pagarināts kabelis (Wi-Fi sargspraudnim) x 1:
DPVF3414ZA/X1
98,86 collām
Starplika x 4: DPVF3499ZA/X1
43,49,55SQE1W modelim
Skrūve starplikai x 4 : DPVF3500ZA/X1
43,49,55SQE1W modelim
Plātne (infrasarkanā sensora turētājam) x 1:
DPVF3524ZA/X1
86 collām
DPVF3672ZA/X1
98 collām

Tālvadības pults raidītājs
Barošanas avots
DC 3V (AA izmēra baterijas x 2)
Darbības diapazons
Aptuveni 7 m (22,9 pēdas)
(Ja to darbina tieši tālvadības
sensora priekšā)
Svars
Aptuveni 111 g. (4 unces), ies
kaitot baterijas
Izmēri (P x A x Dz)
51mm x 27mm x 161mm/
2"x1.1"x6.4"
Uzmanību
•
Glabājiet mazas detaļas atbilstošā veidā un turiet tās prom no maziem bērniem.
Piederumu detaļu numuri var tikt mainīti bez
•
iepriekšēja brīdinājuma. (Faktiskais detaļas numurs var atšķirties no iepriekš redzamā.)
Ja pazaudējāt piederumus, lūdzu, iegādājieties
•
tos pie izplatītāja. (Pieejams klientu apkalpošanas centrā)
Pēc preču izņemšanas atbilstoši izmetiet iepa•
kojuma materiālus.
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Vispārējs skats
Priekšpuse

1. LCD panelis
Aizmugurējā puse (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. SĒRIJAS IN

12. HDMI1 IN

2. PC IN

13. Iekšējais USB nodalījums

3. LAN

14. SLOT savienotājs (attiecas tikai uz SQE1W)

4. USB-C

Piezīme:

5. USB

Lai iegūtu saderīgu funkciju paneli, sazinieties

6. USB

ar izplatītāju, pie kura iegādājāties

7. HDMI2 IN

izstrādājumu.

8. HDMI3 IN

15. Displeja ports IN (attiecas tikai uz SQE1W)

9. HDMI4 IN

16. Displeja ports OUT (attiecas tikai uz SQE1W)

10. IR IN
11. AUDIO OUT
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Aizmugurējā puse (2)

DIGITAL AUDIO
OUT

1

R
SERVICE 2

AUDIO
IN

L

4

SERVICE 1

2
3

1. DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE
2. AUDIO IEVADE
3. RJ12 (1. SERVISS)
4. RJ12 (2. SERVISS)
Piezīme: RJ12 drīkst izmantot tikai servisa personāls.

Displeja vadības pogas
Lai ieslēgtu displeju: nospiediet kursorsviras
centru un turiet to dažas sekundes nospiestu,
displejs ieslēgsies.
Lai izslēgtu displeju: nospiediet
kursorsviras centru un turiet to dažas
sekundes nospiestu, displejs pārslēdzas
gaidīšanas režīmā.

(Skats no aizmugures)

Lai mainītu avotu: Nospiediet kursorsviras
vidusdaļu uz leju, un ekrānā parādīsies avotu
saraksts. Izejiet cauri pieejamajiem avotiem,
spiežot kursorsviras uz augšu vai uz leju.
Pēc avota izvēles nospiediet kursorsviru "+"
Lai mainītu skaļumu: palieliniet skaļumu,
nospiežot kursorsviru "+". Samaziniet
skaļumu, nospiežot kursorsviru "-".

Piezīme: galveno izvēlni OSD nevar parādīt, izmantojot kursorsviru.
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Infrasarkanā uztvērēja pievienošana
Pirms displeja pievienošanas elektrotīklam, pievienojiet komplektācijā iekļauto infrasarkano staru uztvērēju
displeja infrasarkanajai ieejai. Novietojiet infrasarkano uztvērēju sava tālvadības pults redzeslokā. Vienkārši
darbiniet tālvadības pulti, vienlaikus norādot uz infrasarkano uztvērēju, un tas pārraidīs vadības signālu jūsu
displejā.
Piezīme: lietošanas laikā nepakļaujiet displeju tiešas saules gaismas vai spēcīga gaismas avota iedarbībai.
Pretējā gadījumā tālvadības pults nedarbojas vai var rasties nepareiza darbība, jo displeja infrasarkanais uztvērējs izmanto
infrasarkanos starus.

Displeja ieslēgšana/izslēgšana
Pēc displeja pievienošanas elektrotīklam iestatiet galveno ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā “1”. Displejs
pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nospiediet tālvadības pogu Gaidīšanas režīms vai nospiediet kursorsviras
centru displeja aizmugurē kreisajā pusē un dažas sekundes turiet to nospiestu, lai ieslēgtu gaidīšanas režīmā.
Nospiediet kursorsviras centru un dažas sekundes turiet to nospiestu vai nospiediet tālvadības pogu ‘Gaidīšanas
režīms’, lai displeju ieslēgtu gaidīšanas režīmā. Lai izslēgtu displeju, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
pozīcijā “2”.

2
3

3

(Skats no aizmugures)

98”/86”

75” / 65” / 55”
49” / 43”

(Skats no aizmugures)
1

Gaidīšanas režīma poga

2

Kursorsvira

3

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (*)

(*) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa.

Gaismas diodes statuss

Displeja statuss

Barošanas avota gaismas diode deg zaļā
Ieslēgšana
krāsā
Barošanas avota gaismas diode deg sarkanā
krāsā

Izslēgšana (gaidīšanas režīms)

Barošanas avota gaismas diode sarkanā un
zaļā krāsā (lēna)

Startēšana

Barošanas avota gaismas diode sarkanā un
zaļā krāsā (ātra)

Programmatūras atjauninājums
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Piegāde
Ieslēdzot pirmo reizi, tiks parādīts valodas izvēles
ekrāns. Izvēlieties vēlamo valodu un nospiediet
pogu IEVADĪT.
Nākamajā ekrānā iestatiet valsts izvēli un
nospiediet pogu IEVADĪT, lai turpinātu.
Šajā brīdī jums tiks lūgts iestatīt un apstiprināt PIN
kodu. Dažām valsts opcijām PIN kodu nevar iestatīt
uz 0000, šajā gadījumā jums jāievada cita
četrciparu skaitļu kombinācija. Šis PIN kods ir
jāievada, ja vēlāk tiek lūgts ievadīt PIN kodu
jebkurai izvēlnes darbībai.
Nākamajā solī tiks parādīta lietotājvārda un paroles
iestatīšanas izvēlne.
Lūdzu, uzklikšķiniet uz paroļu politiku, lai pārbaudītu
saturu un veiktu katru iestatījumu.
Pēc tam tiks parādīta izvēlne Virziena rādītāja
iestatījumi.
Opcijas
Iestatījumu
ID,
OSD
orientācija,
Automātiskā
programmatūras
atjaunināšana var konfigurēt, izmantojot šo
izvēlni. Opcijas Modeļa nosaukums, Sērijas
numurs un Programmatūras versija ir tikai
informatīvas. Tās būs pelēkotas un tās nevarēs
atlasīt. Izmantojot opciju Saglabāt modeļa
informāciju, displeja modeļa informācijas datus
varat saglabāt pievienotā USB ierīcē. Varat arī
kopēt datu bāzes failus no pievienotās USB ierīces
uz displeju, izmantojot opciju Klonēt no USB. Lai
iegūtu papildinformāciju par šīs izvēlnes opcijām,
skatiet sadaļu Virziena rādītāja iestatījumu
izvēlnes saturs. Kad iestatījumi ir pabeigti,
iezīmējiet Tālāk un nospiediet pogu IEVADĪT.
Piezīme: Izveidojiet programmatūras versiju klonēšanas
avotam un mērķim vienādu. Izveidojiet modeli (CQE1W,
SQE1W) klonēšanas avotam un mērķim vienādu. Pēc
Klonēt no USB, šis displejs tiks atkārtoti palaists
automātiski.

Nākamajā solī tiks parādīts ekrāna lietošanas
režīms. Jaudas režīms tiek iestatīts uz “Eko”;
ieslēdziet iekārtu kā ierasts. Jaudas režīms tiek
iestatīts uz “Reaktīvs”; ātri ieslēdz jaudas padevi
ar parasto ieslēgšanas darbību.(Piezīme) Ja šī
funkcija ir iestatīta uz “Reaktīvs”, gaidstāves
režīmā palielinās jaudas patēriņš.
Nākamais tiks parādīts ekrāns Automātiskās
palaišanas atlase. Būs pieejamas opcijas CMS,
Atvērt pārlūku un Atspējot. Iezīmējiet vajadzīgo
opciju un nospiediet pogu IEVADĪT, lai turpinātu.
Nākamajā ekrānā tiks parādīta izvēlne Tīkla/
interneta iestatījumi. Lūdzu, skatiet sadaļu
Savienojamība, lai konfigurētu vadu vai bezvadu
savienojumu. Ja vēlaties, lai displejs gaidīšanas
režīmā patērētu mazāk elektroenerģijas, varat
atspējot Tīkla savienojuma gaidstāves režīma
opciju, iestatot to kā Off (Izslēgts). Kad iestatījumi
ir pabeigti, iezīmējiet Tālāk un nospiediet pogu
IEVADĪT, lai turpinātu.

Piegāde ir pabeigta.
Lai atkārtotu šo procesu un atiestatītu displeja
iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem,
atveriet izvēlni Iestatījumi>Virziena rādītājs,
iezīmējiet Piegāde un nospiediet pogu IEVADĪT.
Jums tiks lūgts ievadīt PIN kodu, kuru esat norādījis
sūtījumā. Ja ir ievadīts pareizs PIN kods, tiks parādīts
apstiprinājuma ziņojums ar jautājumu, vai vēlaties
dzēst visus iestatījumus un atiestatīt displeju. Atlasiet
Jā un nospiediet pogu IEVADĪT, lai apstiprinātu.
Piezīme: inicializējot nosūtīšanu, neizslēdziet displeju. Ņemiet
vērā, ka dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no
valsts izvēles.
Piezīme: ja esat aizmirsis PIN kodu, lūdzu, sazinieties ar
servisa uzņēmumu.
Piezīme: ja esat aizmirsis PIN kodu, lūdzu, sazinieties ar
servisa uzņēmumu.
Piezīme: Sākotnējais PIN kods ir "0000".

Bezvadu LAN raiduztvērēja specifikācijas
Frekvenču diapazoni

Maks. izvades
jauda

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

Ierobežojumi attiecībā uz valsti
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un birojos visās
ES dalībvalstīs (un citās valstīs, kas ievēro attiecīgo
ES direktīvu) bez jebkādiem ierobežojumiem, izņemot
turpmāk minētajās valstīs.
Valsts

Ierobežojums

Bulgārija

Nepieciešams vispārīgs apstiprinājums
lietošanai ārpus telpām un publiskās vietās

Itālija

Izmantojot ārpus sava īpašuma, nepieciešams vispārīgs apstiprinājums.

Grieķija

Izmantot tikai iekštelpās 5470 MHz–
5725 MHz diapazonā.

Luksemburga

Tīkla un pakalpojuma nodrošināšanai
nepieciešams vispārīgs apstiprinājums
(neattiecas uz klāstu)

Norvēģija

Radiopārraides ir aizliegtas ģeogrāfiskajā
zonā, kas atrodas 20 km rādiusā ap
Ny-Ålesund centru.

Krievija

Drīkst izmantot tikai iekštelpās.

Izraēla

5 GHz režīmā pieļaujams tikai 5180 MHz
- -5320 MHz diapazons

Prasības jebkurai valstij var mainīties jebkurā brīdī.
Lietotājiem ieteicams sazināties ar vietējām pašvaldībām, lai uzzinātu viņu pašreizējo nacionālo noteikumu
statusu par 5 GHz bezvadu LAN.
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Infrasarkanā sensora nostiprināšana
Horizontāli				

Vertikāli

SQE1W
/86SQE1WA
/98CQE1W

Tikai attiecībā uz 86SQE1W

43/49/55/65/75 collas
1. Piestipriniet sensoru pie turētāja.
2. Pievelciet divas skrūves, kas iekļautas
piederumu maisiņā.

(Aizmugures skats)

3. Pievienojiet sensora kabeli IR IN
(Skats no priekšas)

Sensors
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Turētājs

86 collas
Sensora un turētāja stiprinājums
1. Noņemiet piecas skrūves.

(Aizmugures skats)

2. Pievelciet divas skrūves pie plāksnes.

3. Nostipriniet sensoru pie turētāja.
4. Pievelciet divas skrūves turētājam.
5. Pievienojiet sensora kabeli IR IN.

Plāksne
(Skats no priekšas)
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98 collas
Sensora un turētāja stiprinājums
1. Izskrūvējiet skrūvi un nelietojiet to.

(Aizmugures skats)

2. Pievelciet skrūvi, kas ir piederumu maisiņā, pie
plāksnes.

3. Nostipriniet sensoru pie turētāja.
4. Pievelciet divas skrūves, kas iekļautas piederu
mu maisiņā pie turētāja.
5. Pievienojiet sensora kabeli IR IN.

(Skats no priekšas)
Plāksne

Wi-Fi sargspraudņa nostiprināšana
98/86 collu modelis
1.

Noņemiet velcro lentes atdalīšanas papīru.

2.

Nostipriniet Wi-Fi sargspraudni uz aizmugurējā vāciņa.

3.

Pievienojiet pagarināto kabeli Wi-Fi sargspraudnim un jebkuram USB terminālam.

Pievienot jebkuram USB terminālam
Latviešu - 14 -

Funkcijas SLOT pievienošana
(Paredzēts SQE1W)
1.

Noņemiet divas skrūves un galvenā bloka slota vāku.

2.

Ievietojiet funkciju paneli galvenās ierīces slotā.

3.

Pievelciet abas skrūves.

Šaura platuma funkciju
panelis

Plata platuma funkciju
panelis

Piezīme: Pirms funkciju paneļa piestiprināšanas vai noņemšanas noteikti izslēdziet displeju un atvienojiet
elektrības kabeli no rozetes.
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Pārvietošanas piesardzības pasākumi
Displejam ir pārnēsāšanas rokturi. Turiet aiz tiem, pārvietošanas laikā.
98/86 collu
modelis
Rokturis

75 collu modelis
Rokturis

Piezīme
•

Neturiet aiz citām daļām, izņemot rokturus.
(98 collu modelis, 86 collu modelis, 75 collu modelis)

•

Lai pārvadātu šo ierīci, ir nepieciešams šāds cilvēku skaits.
98 collu modelis, 86 collu modelis: 4 vai vairāk
75 collu modelis, 65 collu modelis, 55 collu modelis, 49 collu modelis, 43 collu modelis: 2 vai vairāk
Ja tas netiek ievērots, ierīce var nokrist, kā rezultātā var gūt traumas.

•

Pārnēsājot ierīci, turiet šķidro kristālu paneli vertikāli.
Ierīces nēsāšana ar šķidro kristālu paneļa virsmu uz augšu vai uz leju var izraisīt paneļa deformāciju vai
iekšējos bojājumus.

•

Neturiet augšējo, apakšējo, labo un kreiso rāmi vai ierīces stūrus.
Neturiet šķidro kristālu paneļa priekšējo virsmu.
Arī neaizskariet šādas daļas. To neievērojot, var tikt bojāts šķidro kristālu panelis.
Panelis var arī saplaisāt, kā rezultātā var gūt traumas.
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AC CORD PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
86-43 collu modelis
Ierīces aizmugure

86 collu
modelis

75 collu
modelis

Maiņstrāvas vadu stiprināšana

65/55/49/43 collu modelis
Maiņstrāvas vads
(piegādāts)
Pievienojiet savienotāju displeja blokam.

Piezīme
•

Atvienojot maiņstrāvas vadu, vispirms noteikti atvienojiet strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.

•

Komplektā iekļautais maiņstrāvas vads ir paredzēts tikai šai ierīcei. Nelietojiet to citiem mērķiem.
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98 collu modelis

1.

Pārliecinieties, ka strāvas vada turētājs ir pacelts, lai varētu ievietot strāvas vadu. (1. att.)

2.

Pēc tam pilnībā ievietojiet savienotāju pareizajā virzienā. (2. att.)

3.

Nolaidiet strāvas vada turētāju. (3. att.)

4.

Lai strāvas vadu nostiprinātu, spiediet strāvas vada turētāju uz leju, līdz strāvas vada turētāja gals
nofiksējas uz strāvas vada. (4. att.)

Piezīme: Spiežot maiņstrāvas vada turētāju uz leju un to fiksējot uz maiņstrāvas vada, turiet to no pretējās
puses, lai izvairītos no pārmērīga spēka pielietošanas <AC IN> spailei. (5. att.)
(1. att.)

(2. att.)

(4. att.)

(3. att.)

(5. att.)

Kā atvienot maiņstrāvas vadu
1.

Paceliet uz augšu strāvas vada turētāju, kurā nofiksēts maiņstrāvas vads. (1. att.)

2.

Turot strāvas vada turētāju, izvelciet maiņstrāvas vadu no displeja <AC IN> ligzdas. (2. att.).
(1. att.)
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(2. att.)

Tālvadības pults

18. ATGĀDINĀT: parāda informāciju par ekrānā redzamo
saturu
19. Pārtraukt: pārtrauc atskaņoto multivides saturu
20. Strauja patīšana uz priekšu: pavirza kadrus uz priekšu
tādās multividēs, kā, piemēram, filmās

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 SKATĪTĀJS: atver multivides pārlūkošanas ekrānu
22. ATTĒLS: pārvietojas starp attēla režīmiem

Bateriju ievietošana
tālvadības pultī
Noņemiet aizmugurējās daļas vāku, lai atvērtu bateriju
nodalījumu. Ievietojiet divas AA baterijas. Pārliecinieties,
ka (+) un (-) zīmes atbilst (ievērojiet pareizo polaritāti).
Neievietojiet vienlaicīgi vecas baterijas kopā ar jaunām
baterijām. Nomainiet baterijas tikai ar tāda paša veida
baterijām. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

10
11

12

13

DISPLAY

1.

Gaidstāves režīms: ieslēdz/izslēdz displeju

2.

Atskaņošana: sāk atskaņot izvēlēto multividi

3.

Strauja patīšana atpakaļ: pavirza kadrus atpakaļ tādās
multividēs kā, piemēram, filmās

4.

Pauze: aptur atskaņojamo multivides saturu

5.

ĀTRĀ IZVĒLNE: parāda attēla, skaņas un sistēmas
iestatījumu izvēlnes

6.

Virzienu pogas: izmanto, lai darbotos izvēlņu ekrānos,
saturā utt.

7.

IZIET: aizver un iziet no izvēlnēm un atgriežas iepriekšējā
ekrānā

8.

Krāsainās pogas: izpildiet ekrānā redzamās norādes
par krāsu pogu funkcijām

9.

VOL +/-: palielina vai samazina skaļumu

10. Izslēgt skaņu: pilnībā izslēdz displeja skaļumu
11. Ciparpogas: ekrāna tekstlodziņā ievada skaitli vai burtu.
12. BEZVADU DISPLEJS: atver bezvadu displeja
savienojuma ekrānu
13. ASPEKTS: maina ekrāna malu attiecību
14. IEVADE: pārslēdz ievadi, lai rādītu ekrānā
15. IZVĒLNE: parāda galveno izvēlni
16. ATGRIEZTIES: atgriežas iepriekšējā ekrānā
17. IEVADĪT: apstiprina lietotāju atlasi
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Specifikācijas

55 collu modelis

:

TH-55SQE1W 197W
(1.9-0.9A)
TH-55CQE1W 135W
(1.3-0.7A)

49 collu 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)

Modeļa Nr.

98 collu modelis

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

86 collu modelis

:

TH-86SQE1W /WA
TH-86CQE1W

75 collu modelis

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

65 collu modelis

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

55 collu modelis

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

49 collu modelis

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

43 collu modelis

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

Attiecas uz visiem modeļiem
Izslēdziet ar galveno barošanas slēdzi
Gaidīšanas režīma stāvoklis

Elektroenerģijas patēriņš

98 collu modelis

:

TH-98SQE1W
(6.9–3.4A)
TH-98CQE1W
(6.4-3.2A)

86 collu modelis

:

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

75 collu modelis

:

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

65 collu modelis

:

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

703W
650W

0.5 W

0W

Pikseļu skaits
8 294 400
(3840 (horizontāli) x 2160 (vertikāli))

Izmēri (P x A x Dz)

(ieskaitot tālvadības sensoru:730mm/28,74”)
55CQE1W: 1239 x 712 x 87/ 48,75" x 28,02"x
3,43" (ieskaitot tālvadības sensoru:730mm/28,74”)
49 collu modelis

49SQE1W: 1102x635x105/ 43,37” x 24,98”x
4,11" (ieskaitot tālvadības sensoru:652mm/25,67”)
49CQE1W: 1102 x 635 x 85/ 43,37" x 24,98"x

98 collu modelis

98SQE1W:2216 x 1271 x 99 (VESA UZGRIEŽŅA
augšdaļa:91)
(ieskaitot tālvadības sensoru:1288mm) 87,25" x
50,02"x 3,87"(VESA UZGRIEŽŅA
augšdaļa:3,55")
(ieskaitot tālvadības sensoru: 50,67")
98CQE1W:2216x1271x91
(ieskaitot tālvadības sensoru:1288mm) 87,25" x
50,02"x 3,55"
(ieskaitot tālvadības sensoru: 50,67")
86 collu modelis

86SQE1W/WA:1929 x 1100 x 81 (VESA
UZGRIEŽŅA augšdaļa:55)
(ieskaitot tālvadības sensoru:1116 mm) 75,91”
x 43,28”x 3,16”(VESA UZGRIEŽŅA
augšdaļa:2.15")
(ieskaitot tālvadības sensoru: 43,94")
86CQE1W:1929 x 1100 x 80 (VESA
UZGRIEŽŅA augšdaļa:55)
(ieskaitot tālvadības sensoru:1116 mm) 75,91"
x 43,28"x 3,13" (VESA UZGRIEŽŅA
augšdaļa:2,15")
(ieskaitot tālvadības sensoru: 43,94")
75 collu modelis

1684 x 968 x 100 (VESA UZGRIEŽŅA
augšdaļa:73)
(ieskaitot tālvadības sensoru:984mm)
66,28" x 38,09"x 3,92"(VESA UZGRIEŽŅA
augšdaļa:2,89")
(ieskaitot tālvadības sensoru:38,74")
65 collu modelis

65SQE1W: 1460x842x96/ 57,46” x 33,12”x 3,77"
(ieskaitot tālvadības sensoru:859mm/33,82”)
65CQE1W: 1460 x 842 x 80 / 57,46" x 33,12" x
3,15" (ieskaitot tālvadības sensoru:859mm/33,82”)

3,35" (ieskaitot tālvadības sensoru:652mm/25,67”)
43 collu modelis

43SQE1W: 966 x 558 x 106 / 38,01" x 21,94"x
4,17" (ieskaitot tālvadības sensoru:576mm/22,68”)
43CQE1W: 966 x 558 x 86 /38,01" x 21,94" x
3,39" (ieskaitot tālvadības sensoru:576mm/22,68”)

Svars
98 collu modelis

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

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

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

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

55SQE1W: 17,2 kg / 38,0 lbs neto
55CQE1W: 16,2 kg / 35,8 lbs neto
49 collu modelis

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

43SQE1W: 10,3 kg / 22,7 lbs neto
43CQE1W: 9,9 kg / 21,9 lbs neto

Barošanas avots
110–240 V ~ (110‒240 V maiņstrāva), 50/60 Hz

55 collu modelis

55SQE1W: 1239x712x104/ 48,75” x 28,02”x 4,09"
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Ekspluatācijas apstākļi
Temperatūra
0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1, 3
Vides temperatūra, kurā jāizmanto šī ierīce
Lietojot ierīci, ja tā atrodas zem 1400 m (4593
•
pēdas) virs jūras līmeņa: no 0 °C līdz 40 °C
(no 32 °F līdz 104 °F)
•
Lietojot ierīci lielā augstumā (1400 m (4593
pēdas) un augstāk un zemāk par 2800m (9186
pēdas) virs jūras līmeņa): no 0 °C līdz 35 °C
(no 32 °F līdz 95 °F)
Neuzstādiet ierīci vietā, kur tā ir 2800m (9186
pēdas) un augstāka virs jūras līmeņa

Izeja; Mainīgais (-∞〜0 dB)

(1 kHz 0 dB ieeja, 10 KΩ slodze
...................................................................................
Sērijas IN

Saderīga ar RS232C
...................................................................................
LAN
RJ45 x 1

24 stundas dienā (SQE1W/WA, 98CQE1W)
16 stundas dienā (86/75/65/55/49/43CQE1W)

Tīkla savienojumam, saderīgs ar PJLink
Komunikācijas metode ; RJ45, 10BASET/100BASE-TX
...................................................................................

Skaņa
86 collu
modelis

IR IN

75 collu
modelis

Stereo mini ligzda (M3)
...................................................................................

24W [12W + 12W)] (10% THD)
55 collu
modelis

49- collu
modelis

43- collu
modelis

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

Savienojuma termināli
HDMI 2.0 1,2,3,4 ieeja
A tipa savienotājs x 4 (atbalsta 4K)
Saderīgs ar HDCP 2.2
Audio signāls: Lineārs PCM (iztveršanas
frekvence
48 KHz, 44,1 KHz, 32 KHz)
...................................................................................
PC IN
Mini D-Sub 15 tapa (saderīga ar DDC2B) x 1
RGB: 0.7Vp-p(75Ω)
HD/VD: TTL (augsta pretestība)
...................................................................................
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Stereo mini ligzda(M3) X1, 0,5 Vrms

D-sub 9tapa x 1

Darbības laiks

65 collu
modelis

Audio OUT

Ārējās vadības terminālas

Mitrums
20 % ‒ 80 % (bez kondensāta)

98 collu
modelis

USB
USB savienotājs A TIPA x 3 , DC 5V/maks.0.5A
USB savienotājs C TIPA x 1 , DC
5V/maks.1.5A
...................................................................................
Audio IEVADE
Tapligzda x 2 (L/R)
0,5 Vrms
...................................................................................

SPDIF optiskās izejas ports
...................................................................................
Displeja ports 1.2a IN (attiecas tikai uz SQE1W)
Displeja porta termināls x 1
Saderīgs ar HDCP 1.3
Audio signāls: Lineārs PCM (iztveršanas
frekvence:
48 KHz, 44,1 KHz, 32 KHz)
Displeja ports 1.2a OUT (attiecas tikai uz
SQE1W)
Displeja porta termināls x 1
Saderīgs ar HDCP 1.3
...................................................................................
SLOT barošanas jauda (tikai SQE1W)
12V x maks. 3.5A
...................................................................................
RJ12 ports (1. serviss)

Tikai servisa lietošanai

RJ12 ports (2. serviss) Tikai servisa lietošanai
...................................................................................

Piezīme
•

Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma. Attēlā redzamā masa
un izmēri ir aptuveni.
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Displeja montāža
VESA sienas stiprinājumu izmēri

W
H

Urbumu modeļa izmēri (mm)

Skrūvju izmēri

Collas

P

A

maks. (mm)

98"

800

400

12

Vītne (Y)
M8

86"

600

400

12

M8

75"

600

400

10

M8

65"

400

400

10

M6

55"

400

200

13

M6

49"

200

200

12

M6

43"

200

200

9

M6

Piesardzības pasākumi, piestiprinot sienas stiprinājumu un statīvu
Attiecas uz 55SQE1,49SQE1,43SQE1
Netālu no VESA atverēm aizmugurējā vāka ir izliekta forma. Piestiprinot sienas stiprinājumu vai statīvu, starp tiem ievietojiet
starplikas.
Izliekta forma

Starplika

Piezīme: Lai iegūtu detalizētus izmērus, lūdzu, skatiet CAD zīmējumus Panasonic tīmekļa vietnē.
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Uzstādīšana uz robainas sienas
Šīs ierīces darbība tiek garantēta līdz 40°C (104°F) apkārtējai temperatūrai. Uzstādot ierīci korpusā vai uz
šasijas, noteikti nodrošiniet pietiekamu ventilāciju ar dzesēšanas ventilatoru vai gaisa atveri, lai varētu uzturēt
apkārtējo temperatūru (korpusa vai šasijas iekšpusē), ieskaitot šķidro kristālu paneļa priekšējās virsmas
temperatūru 40°C (104°F) vai zemākā temperatūrā.
Ja varat kontrolēt tikai apkārtējās vides temperatūru ārpus korpusa vai šasijas, lūdzu, ievērojiet šādus
nosacījumus

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

A
B
C
D
E

Minimums 50 mm
Minimums 70 mm
Minimums 50 mm
Minimums 50 mm
Apkārtējās vides temperatūras diapazons 0-35ºC
Uzstādot izstrādājumu uz robainas sienas, atstājiet vismaz iepriekš norādīto atstarpi starp
izstrādājumu un sienu ventilācijai un pārliecinieties, ka apkārtējā temperatūra tiek saglabāta no
0ºC līdz 35ºC.
Nepakļaujiet produktu tiešiem saules stariem.

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem bojājumiem vai kļūmēm, ja mūsu produkti netiek izmantoti,
ievērojot šos ieteikumus un/vai lietošanas instrukcijas.
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Piesardzības pasākumi portreta iestatīšanai
Uzstādot displeju vertikāli, uzstādiet to, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: termināls vērsts uz augšu
Tikai attiecībā uz 86SQE1W: termināls vērsts uz leju
(Piezīme) Uzstādot nepareizi, tas var salūzt vai var rasties darbības traucējumi.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

Tikai attiecībā uz 86SQE1W

Termināli

Termināli
Piezīme
Uzstādot pjedestālu vai sienas kronšteinu, uzmanīgi izlasiet tam pievienoto lietošanas instrukciju un uzstādiet
pareizi. Vienmēr izmantojiet arī apgāšanās novēršanas piederumus.
Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem utt., ko radījušas kļūmes pjedestāla vai sienas
kronšteina stiprinājuma uzstādīšanas vidē pat garantijas laikā.
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Programmatūras licence
Šajā izstrādājumā ir šāda programmatūra:
(1) programmatūra, kuru neatkarīgi izstrādājusi Panasonic Connect Co., Ltd. vai tai,
(2) programmatūra, kas pieder trešajai pusei un ir licencēta Panasonic Connect Co., Ltd.,
(3) programmatūra, kas licencēta saskaņā ar GNU General Public License 2.0 versiju (GPL V2.0),
(4) programmatūra, kas licencēta saskaņā ar GNU LESSER General Public License 2.1 versiju (LGPL
V2.1) un/vai
(5) atvērtā pirmkoda programmatūra, izņemot programmatūru, kas licencēta saskaņā ar GPL V2.0 un/vai
LGPL V2.1.
Programmatūra, kas klasificēta kategorijās (3) - (5), tiek izplatīta, cerot, ka tā būs noderīga, taču BEZ
GARANTIJAS, pat bez netiešas garantijas par TIRGOJAMĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTIEM MĒRĶIEM.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet parādītos licences nosacījumus, atlasot [Programmatūras licences],
ievērojot šī izstrādājuma izvēlnes [Iestatījumi] norādītās darbības.
Vismaz trīs (3) gadus pēc šī izstrādājuma piegādes Panasonic Connect Co., Ltd. to piešķirs jebkurai
trešajai pusei, kura sazināsies ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju, par maksu, kas nav
lielāka par mūsu izmaksām avota koda fiziskai izplatīšanai,
attiecīgā avota koda kopiju, uz kuru attiecas GPL V2.0, LGPL V2.1 vai citas licences ar pienākumu to veikt,
kā arī attiecīgo paziņojumu par to autortiesībām.
Kontakta informācija:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Paziņojums par AVC/VC-1/MPEG-4
Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar AVC Patentu portfeļa licenci, VC-1 patentu portfeļa licenci un
MPEG-4 vizuālā patentu portfeļa licenci patērētāja personīgai lietošanai vai citiem lietojumiem, kuros tas
nesaņem atlīdzību par (i) atbilstoša kodējuma kodēšanu ar AVC standartu, VC-1 standartu un MPEG-4
vizuālo standartu (“AVC/VC-1/MPEG-4 Video”) un/vai (ii) atšifrē AVC/VC-1/MPEG-4 video, kuru kodēja
patērētājs, kas nodarbojas ar personīgu darbību un/vai ir iegūts no video nodrošinātāja, kam ir licence
nodrošināt AVC/VC-1/MPEG-4 video. Licence netiek piešķirta vai domāta nekādai citai lietošanai. Papildu
informāciju var iegūt pie MPEG LA, LLC. Skatīt tīmekļa vietnē https://www.mpegla.com.
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Paziņojums par licenci
HDMI un High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator,
Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs preču zīmes un reģistrētas preču zīmes.

Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby
Laboratories preču zīmes.

Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs tehnoloģijas
izmantošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma ir aizliegta bez Microsoft vai oficiālas Microsoft filiāles
licences.

Latviešu - 28 -

Nolietoto elektronisko ierīču un elektropreču un bateriju utilizācija
Tikai Eiropas valstīs ar utilizācijas sistēmu
Šis simbols, kas izvietots uz ražojumiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē,
ka nolietotās elektroniskās ierīces un elektropreces, kā arī baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem
mājsaimniecības atkritumiem.
Nogādājiet nolietotos ražojumus un nokalpojušās baterijas tālākai apstrādei, pārstrādei, resp., materiālu
otrreizējai pārstrādei attiecīgajās atkritumu savākšanas vietās saskaņā spēkā esošajām likumdošanas
prasībām.
Nododot šos ražojumus un baterijas profesionālai utilizācijai, jūs palīdzēsiet saudzēt vērtīgus resursus un
novērsīsiet iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un un apkārtējai videi.
Lai iegūtu plašāku informāciju par atkritumu savākšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzam vērsties savā
vietējā atkritumu pārstrādes uzņēmumā.
Saskaņā ar nacionālo likumdošanu par nepareizu šāda veida atkritumu utilizēšanu var uzlikt naudas sodu.
Norāde par baterijas simbolu (simbols apakšā)
Šis simbols var būt attēlots kombinācijā ar ķīmiskās vielas simbolu. Tādā gadījumā tas ir apzīmēts
atbilstoši attiecīgo Direktīvu prasībām, kas pieņemtas attiecībā uz attiecīgo ķimikāliju.

Informācija par utilizāciju citās valstīs ārpus Eiropas Savienības
Šie simboli ir spēkā tikai Eiropas Savienībā.
Ja vēlaties atbrīvoties no šīm precēm, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un lūdziet informāciju par pareizo
utilizācijas metodi.

Klienta atzīme
Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numuru varat atrast tā aizmugurējā panelī. Jums jāatzīmē šis sērijas numurs zemāk
norādītajā vietā un jāsaglabā šī grāmata, kā arī pirkuma čeks kā pastāvīga pirkuma uzskaite, lai palīdzētu identificēt
zādzības vai nozaudēšanas gadījumā, kā arī garantijas dienesta vajadzībām.
Modeļa numurs

Sērijas numurs

Oficiālais pārstāvis ES:
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vācija

Panasonic Connect Co., Ltd.
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