Instrukcje użytkowan�a

Podstawowy przewodn�k

Wyśw�etlacz LCD UHD Do użytku b�znesowego
Polsk�

Nr modelu

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

model 98-calowy
model 86-calowy
model 75-calowy
model 65-calowy
model 55-calowy
model 49-calowy
model 43-calowy

Sp�s treśc�

Przeczytaj przed użytkowan�em
Aby uzyskać w�ęcej �nformacj� na temat tego produktu, przeczytaj
„Instrukcję obsług�”.
„Instrukcję obsług�” możesz pobrać ze strony Panason�c
(https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
• Tylko niniejszy dokument, czyli „Instrukcja obsługi – Skrócony
przewodnik” jest dostęna w Twoim jęyku.
Aby uzyskaćszczegółwe informacje zapoznaj sięz „nstrukcja
obsługi –Podręznik obsłgi” dostęnym w innych jęykach.

• Przed p�erwszym użyc�em zapoznaj s�ę z �nstrukcją obsług� �
zachowaj ją na przyszłość.
• Ilustracje � zrzuty ekranu w n�n�ejszej �nstrukcj� obsług� służą do
celów �lustracyjnych � mogą różn�ć s�ę od rzeczyw�stego produktu.
• Ilustracje op�sowe w n�n�ejszej �nstrukcj� obsług� są tworzone
główn�e na podstaw�e modelu 75-calowego.

Ważne �nformacje dotyczące
bezp�eczeństwa............................................ 1
Środk� ostrożnośc� dotyczące stosowan�a... 4
Ważna �nformacja dotycząca
bezp�eczeństwa........................................... 5
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE
BATERII........................................................ 5
Informacje o bezprzewodowych
s�ec�ach LAN................................................ 6
Utyl�zacja...................................................... 7
Oznaczen�a na produkc�e............................ 7
Załączone akcesor�a.................................... 8
Ogólny w�dok................................................ 9
Przyc�sk� kontrolne na wyśw�etlaczu............ 10
Podłączen�e odb�orn�ka podczerw�en�.......... 11
Włączan�e/wyłączan�e wyśw�etlacza............ 11
Wysyłka........................................................ 12
Mocowan�e czujn�ka podczerw�en�............... 13
Instalowan�e klucza sprzętowego W�-F�....... 15
Dołączan�e funkcj� SLOT.............................. 16
Przestrog� dotyczące przenoszen�a.............. 17
PRZESTROGA dotycząca
PRZEWODU ZASILANIA............................. 18
P�lot.............................................................. 20
Specyf�kacje................................................. 20
Montaż wyśw�etlacza................................... 25
Wym�ary zestawu do montażu
naśc�ennego VESA...................................... 25
Przestrog� dotyczące mocowan�a
uchwytu naśc�ennego � podstawy................ 25
Instalacja we wnęce śc�ennej...................... 26
Przestrog� dotyczące ustaw�eń
portretowych................................................. 27
L�cencja oprogramowan�a............................ 28
Informacje dotyczące l�cencj�....................... 29
Obsługa kl�enta............................................ 30

• Rzeczyw�sta rozdz�elczość:
3840 × 2160p

TP0819TS0 -PB

DPQP1376ZD/X1

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

OSTRZEŻENIE:Aby zmniejszyć ryzyko
porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy
lub tylnej osłony. W środku nie ma
żadnych części, które może naprawić
użytkownik. Powierzaj naprawę
wykwalifikowanemu personelowi.
Proszę uważnie przeczytać całą instrukcję i
zachować ją na przyszłość
Błyskawica ze strzałką umieszczoną w
trójkącie ma na celu poinformowanie
użytkownika, że części wewnątrz
produktu stwarzają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym osób.
Wykrzyknik w polu trójkąta wskazuje
użytkownikom ważne instrukcje
dotyczące obsługi lub konserwacji
urządzeniu w załączonej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
SLOT: Nie podłączaj modułu SLOT, gdy wyświetlacz
jest włączony. Włącz moduł SLOT za pomocą pilota
lub przycisków na wyświetlaczu, nie włączaj go za
pomocą przycisków na samym urządzeniu.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie lub
umysłowo, a także przez osoby niedysponujące
dostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba
że zostaną one przyuczone i w pierwszym okresie
użytkowania będą nadzorowane przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Ważne informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
Temperatura otoczenia przy używaniu tego
urządzenia
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• W przypadku używania urządzenia na wysokości
poniżej 1400m n.p.m.(4593 ft): 0°C do 40°C (32°F
do 104°F)
• W przypadku używania urządzenia na dużych
wysokościach (1400m n.p.m. (4593 ft) i wyższych
oraz poniżej 2800m n.p.m. (9186 ft)): 0°C do 35°C
(32°F do 95°F)
Nie instaluj urządzenia na wysokości 2800m
n.p.m. (9186 ft) i wyżej.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może skrócić
żywotność części wewnętrznych i spowodować
awarie.
• Należy zachować tę instrukcję na przyszłość.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
odłączyć produkt. Nie czyść urządzenia, gdy jest
ono włączone. Nie używaj płynów lub aerozoli do
czyszczenia. Do czyszczenia używaj wilgotnej
ściereczki. Jeśli to nie pomoże, użyj środków
czyszczących do wyświetlaczy LCD . Nie nakładaj
środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie.
• Aby zapobiec awarii, nie używaj odradzanych
akcesoriów.
• Proszę nie umieszczać urządzenia w pobliżu
umywalek, zlewozmywaków, brodzików, basenów,
itp.
• Aby uniknąć uszkodzeń, które mogłyby spowodować
pożar lub porażenie prądem nie wystawiaj
urządzenia na kapanie lub rozlanie płynów i nie
stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazony, kubki, itp. na urządzeniu lub nad nim
(np.: na półkach nad urządzeniem).
• Proszę zostawić dla wentylacji co najmniej 5cm
wolnej przestrzeni pomiędzy produktem i ścianą
lub innymi meblami.
• Produkt może być zasilany tylko ze źródeł zasilania
określonych na tabliczce znamionowej. W celu
uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować
się ze sprzedawcą.
• Ze względów bezpieczeństwa, produkt jest
zaopatrzony w trzy-przewodową wtyczkę z
uziemieniem. Ze względów bezpieczeństwa, nie
należy dokonywać żadnych zmian we wtyczce z
uziemieniem. Używając tego urządzenia zawsze
korzystaj z uziemionego gniazdka.
• Upewnij się, że urządzeniu dostarczane jest
potrzebne zasilanie.
• Proszę umieścić urządzenie w miejscu, gdzie kable
elektryczne nie zostaną uszkodzone podczas jego
pracy.
• Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i
instrukcji umieszczonych na produkcie.
• W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
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• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem,
nie należy nadużywać wtyczek i przedłużaczy.
Proszę nie otwierać pokrywy wyświetlacza i
naprawiać samemu. Jeżeli wymagane naprawy nie
zostaną dokonane przez autoryzowany serwis, mogą
wystąpić zagrożenia spowodowane niebezpiecznym
napięciem i inne.

• Nie należy dotykać elementów sterujących innych
niż opisane w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe
wykorzystanie systemów sterujących nie opisanych
w instrukcji może spowodować uszkodzenia,
które często wymagają przeprowadzenia
skomplikowanych regulacji przez wykwalifikowanego
technika.

• Jeżeli nie będzie korzystać z produktu przez dłuższy
okres czasu, należy odłączyć przewód zasilający
od gniazdka.

• Nie potrząsaj produktem. Upewnij się, że stoi on
stabilnie na swoim miejscu.

• Umieść produkt w dobrze wentylowanym miejscu,
z dala od jasnego światła, przegrzania i wilgoci.
• Produkt powinien pracować w temperaturze 0°C 40°C. W przeciwnym razie urządzenie może ulec
trwałemu uszkodzeniu.
• Podłącz urządzenie do gniazdka z uziemieniem.
Zawsze używaj uziemionego przewodu zasilającego
dostarczonego wraz z produktem. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane niekorzystaniem z uziemienia.
• W przypadku urządzeń podłączonych na stałe, łatwo
dostępne urządzenie odłączające prąd powinno być
zainstalowane w okablowaniu instalacji budynku.
• Dla urządzeń podłączanych do prądu, gniazdko
elektryczne musi znajdować się w pobliżu sprzętu i
być łatwo dostępne.
• Nie dotykaj części urządzenia, które rozgrzewają
się na dłuższy okres czasu. Może to spowodować
oparzenia niskotemperaturowe.
• Panel LCD używany w tym produkcie wykonany jest
ze szkła. Z tego powodu może on się potłuc, gdy
produkt zostanie upuszczony lub uderzony. Należy
uważać, aby nie skaleczyć się odłamkami szkła w
przypadku rozbicia panelu LCD.
• Korzystaniu z wyświetlacza nie musi towarzyszyć
śmiertelne zagrożenie lub niebezpieczeństwa,
które mogą prowadzić bezpośrednio do śmierci,
uszkodzenia ciała, ciężkiego uszkodzenia ciała
lub innych strat, w tym w kontroli reakcji jądrowej
w obiekcie jądrowym, medycznym systemie
podtrzymywania życia oraz w kontroli systemów
wyrzutni rakietowych.
• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł
otwartego ognia, takich jak zapalone świece na
produkcje lub w jego pobliżu.
• Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła,
takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. pobliżu
urządzenia.
• W celu uniknięcia potencjalnego porażenia
prądem elektrycznym, w ekstremalnych warunkach
pogodowych (burze, wyładowania atmosferyczne)
odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
Polski

-2-

• Nie rzucaj, ani nie upuszczaj żadnych przedmiotów
na urządzenie.
• Nie dotykaj ekranu ani żadnej innej powierzchni
urządzenia ostrymi przedmiotami.
• Nie trzymaj swojego urządzenia w wilgotnym
otoczeniu.
• Nie trzymaj urządzenia w skrajnie zimnym otoczeniu.
• Nie trzymaj urządzenia w skrajnie gorącym
otoczeniu.
• Nie ustawiaj urządzenia na podłodze i pochyłych
powierzchniach.
• Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia w
przypadku przypadkowego połknięcia. Przechowuj
małe części z dala od małych dzieci. Wyrzucić
niepotrzebne małe części i inne przedmioty, w tym
materiały opakowaniowe i plastikowe torby/arkusze,
aby zapobiec zabawie nimi przez małe dzieci, co
stwarza potencjalne ryzyko uduszenia.
• Używaj tylko nasadek/akcesoriów określonych przez
producenta.
• Funkcja bezprzewodowej sieci LAN tego
wyświetlacza powinna być używana wyłącznie
wewnątrz budynków.
• Przed przeniesieniem wyświetlacza należy
odłączyć wszystkie kable i akcesoria zapobiegające
przewróceniu.
• Jeśli wyświetlacz zostanie przesunięty, gdy
niektóre kable są nadal podłączone, mogą one ulec
uszkodzeniu i może dojść do pożaru lub porażenia
prądem. Regularnie czyść wtyczkę zasilania,
aby zapobiec jej zakurzeniu. Jeśli na wtyczce
nagromadzi się kurz, wynikająca z tego wilgoć może
spowodować zwarcie, które może spowodować
porażenie prądem lub pożar. Wyjmij wtyczkę
zasilacza z gniazdka i wytrzyj suchą szmatką.
Otwory wentylacyjne urządzenia
Otwory wentylacyjne są zaprojektowane tak,
aby zapewnić ciągłe działanie produktu, oraz
zabezpieczyć go przed przegrzaniem. Nie blokuj tych
otworów w żaden sposób. Z tego samego powodu,
nie należy umieszczać urządzenia na łóżkach, sofach,
dywanach lub podobnych powierzchniach.
Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do produktu
przez otwory wentylacyjne lub inne. Przez urządzenie
przepływa wysokie napięcie, a wkładanie jakichkolwiek

przedmiotów do otworów wentylacyjnych produktu i
szczelin może spowodować porażenie prądem,
zwarcia części wewnętrznych i/lub pożaru. Z tego
samego powodu nie należy rozlewać wody lub innej
cieczy na urządzenie.
Naprawa

go ani na niego nie stawaj. Ponadto, nie należy
dodawać przedłużaczy. Uszkodzenie przewodu
może spowodować pożar lub porażenie prądem.
• Podczas odłączania urządzenia należy zawsze
ciągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Podczas
odłączania urządzenia nie ciągnij za przewód.

Poza podstawowymi czynnościami określonymi
przez dział techniczny producenta w dokumencie,
samemu nie naprawiaj urządzenia. W takim
przypadku, gwarancja na produkt może zostać
zawieszona i ryzykujesz przy tym swoim zdrowiem
oraz uszkodzeniem urządzenia. Jeśli to konieczne,
skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.

• Nie należy używać przewodu zasilającego z
systemem Power Tap. Dodawanie przedłużacza
może prowadzić do pożaru, będącego rezultatem
przegrzania.

• Gdy kabel jest przetarty lub naruszony.

• Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu, gdy urządzenie
nie jest używane przez dłuższy czas.

• Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa
została uszkodzona.
• Jeśli wydajność produktu uległa zmianie lub gdy
urządzenie musi poddane naprawie.
• Gdy rozlano ciecz na produkcie lub gdy wpadły do
niego jakieś przedmioty.

• Nie należy wyjmować lub wkładać wtyczki zasilania
mokrymi rękami. Mogłoby to doprowadzić do
porażenia prądem.

• Nie wolno naprawiać przewodu zasilającego,
jeśli jest uszkodzony lub niesprawny. Jeśli się
uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę
wykwalifikowaną.
Szczególnie dla bezpieczeństwa dzieci

• Jeżeli produkt został wystawiony na działanie
deszczu lub wody.

• To urządzenie nie nadaje się do użytku w miejscach,
w których mogą przebywać dzieci.

• Gdy urządzenie nie działa prawidłowo tak, jak to
opisano w instrukcji obsługi.

• Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na wyświetlacz
lub się nim bawić.

Części zamienne

• Nie należy umieszczać wyświetlacza nad meblem,
który może być łatwo wykorzystany jako stopnie.

W przypadku, gdy produkt wymaga części
zamiennych, upewnij się, że serwisant używa części
zamiennych określonych przez producenta lub części
o takich samych cechach i wydajności jak części
oryginalne. Stosowanie nieautoryzowanych części
może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem
elektrycznym i/lub inne niebezpieczeństw.
Kontrola bezpieczeństwa
Po zakończeniu prac serwisowych lub naprawczych,
poproś serwisanta o przeprowadzenie kontroli
bezpieczeństwa, aby upewnić się, że produkt jest w
dobrym stanie technicznym.
Kabel zasilania
• Kabel zasilający urządzenia służy do odcięcia go od
zasilania, powinien więc być łatwo dostępny. Jeżeli
urządzenie nie jest odłączone od sieci elektrycznej,
będzie ono nadal pobierało moc w każdej sytuacji,
nawet wtedy, gdy znajduje się w trybie gotowości
lub gdy jest wyłączone.
• Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego
dostarczonego wraz z wyświetlaczem.
• Upewnij się, że używasz miejscowego przewodu
zasilającego. Użycie niewłaściwego przewodu może
spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie uszkodź przewodu zasilającego, ani nie
umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów, nie zginaj
Polski

• Należy pamiętać, że dzieci mogą się podekscytować
podczas oglądania programu, zwłaszcza na
„niesamowitym” wyświetlaczu. Należy dołożyć
starań, aby postawić lub zamontować wyświetlacz
tam, gdzie nie może zostać popchnięty, pociągnięty,
czy przewrócony.
• Należy zadbać o właściwe poprowadzenie
wszystkich przewodów i kabli podłączonych do
wyświetlacza tak, aby ciekawskie dzieci nie mogły
ich wyciągnąć lub chwycić.
Połączenia
Pamiętaj, aby wyłączyć główny
wyłącznik zasilania i wyjąć wtyczkę
z gniazdka zasilającego przed
podłączeniem/odłączeniem kabli.
Przeczytaj również instrukcję obsługi
podłączanego urządzenia.
Należy uważać, aby nie pomylić gniazda wejściowego
z gniazdem wyjściowym podczas podłączania
kabli. Przypadkowe pomylenie kabli podłączanych
do zacisków wejściowych i wyjściowych może
doprowadzić do awarii i innych problemów.
WAŻNE INFORMACJE: Zagrożenie niestabilnością
Umiejscowienie
Jeśli wyświetlacz znajduje się w niestabilnym lub
pochyłym miejscu, może być on potencjalnym
zagrożeniem - może spaść. Wielu obrażeń,
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szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez
zastosowanie następujących, prostych środków
ostrożności:
• Używanie tylko mebli mogących bezpiecznie
udźwignąć wyświetlacz.
• Upewnienie się, że wyświetlacz nie wystaje poza
krawędź mebla, na którym stoi.
• Nieumieszczanie wyświetlacza na wysokich meblach
(np.: półki na książki i szafki) bez przymocowania
zarówno mebla, jak i wyświetlacza do odpowiedniej
podpórki.
• Nieumieszczanie wyświetlacza na serwetkach
i innych materiałach znajdujących się pomiędzy
wyświetlaczem, a meblem na którym stoi.
• Korzystanie z osprzętu montażowego, np.:
wsporników naściennych, zalecanych lub
dostarczanych przez producenta.
• Poinformowanie dzieci o niebezpieczeństwach
związanych z wspinaniem się na meble, aby
dosięgnąć wyświetlacza lub jego przycisków. Jeśli
Twoje obecne urządzenie ma być przeniesione,
powinny być zachowane te same powyższe zasady.
Transport i wysyłka
• Urządzenie należy trzymać w oryginalnym
opakowaniu w celu ochrony przed uszkodzeniem
akcesoriów podczas transportu i wysyłki.
• Trzymać produkt w normalnej pozycji w czasie
transportu.
• Nie upuść urządzenia podczas transportu i chroń
go przed uderzeniami.
• Uszkodzenia i usterki, które występują podczas
transportu po dostarczeniu urządzenia do klienta nie
są objęte ubezpieczeniem gwarancyjnym.
• Przewóz wyrobów, montaż, naprawy i serwisowanie
muszą być wykonywane przez wykwalifikowany
personel obsługi technicznej.
Przeznaczenie
• Produkt przeznaczony jest do stosowania w
miejscach publicznych, takich jak szkoły, urzędy,
teatry, miejsca kultu.
• Produkt nadaje się tylko do podłączania do
komercyjnych gniazdek elektrycznych. Nie należy
podłączać produktu do gniazdek przemysłowych.

Polski
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OSTRZEŻENIE:
• W przypadku urządzeń podłączonych na stałe, łatwo
dostępne urządzenie odłączające prąd powinno być
zainstalowane w okablowaniu instalacji budynku.
• Dla urządzeń podłączanych do prądu, gniazdko
elektryczne musi znajdować się w pobliżu sprzętu
i być łatwo
dostępne.

Środki ostrożności dotyczące
stosowania
Przewidywalne niewłaściwe użycie i użytkowanie
• Mogą mieć zastosowanie dodatkowe wymagania
dla urządzenia przeznaczonego do stosowania w
pojazdach, na statkach lub statkach powietrznych
lub na wysokościach powyżej 2000m n.p.m., do
stosowania na zewnątrz lub w ogóle dla zastosowań
innych niż wymienione w instrukcji.

Wa ż n a i n f o r m a c j a d o t y c z ą c a
bezpieczeństwa

CAUTION
Może wystąpić utrwalenie obrazu. Jeśli wyświetlasz nieruchomy obraz przez dłuższy czas, może
on pozostać na ekranie. Zniknie on jednak, gdy
przez chwilę będzie wyświetlany jakiś ruchomy
obraz.
W zależności od temperatury lub wilgotności można zaobserwować nierównomierną jasność. Nie
jest to oznaką niesprawności urządzenia.
• Nierówności te znikną podczas ciągłego podawania prądu. Jeśli nie, skonsultuj się z dystrybutorem.
Czerwone, niebieskie lub zielone kropki na
ekranie to zjawisko specyficzne dla panelu ciekłokrystalicznego. Nie jest to oznaką niesprawności urządzenia.
• Mimo, że wyświetlacz ciekłokrystaliczny został
wyprodukowany przy użyciu bardzo precyzyjnej
technologii, na ekranie mogą pojawiać się zawsze
świecące lub nieoświetlone punkty. Nie jest to
oznaką niesprawności urządzenia.
Model calowy Współczynnik pominięcia
kropek*
98 0,00011% lub mniej
86 0,00007% lub mniej
75,65,55,49,43 0,00004% lub mniej
*Obliczone w jednostkach subpikselowych zgodnie ze
standardem ISO09241-307.

OSTRZEŻENIE:
To urządzenie jest zgodne z klasą A CISPR32. W
środowisku domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe.

OSTROŻNIE
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
środowiskach, które są stosunkowo wolne od pól
elektromagnetycznych.
Używanie tego urządzenia w pobliżu źródeł silnych
pól elektromagnetycznych lub w miejscach, w których
zakłócenia elektryczne mogą nakładać się na sygnały
Polski

wejściowe, może powodować drgania obrazu i
dźwięku lub pojawienie się zakłóceń, takich jak szum.
Aby uniknąć możliwości uszkodzenia tego
urządzenia, trzymaj je z dala od źródeł silnych pól
elektromagnetycznych.

WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE BATERII
Używane prawidłowo, baterie domowe są
bezpiecznym i niezawodnym przenośnym źródłem
zasilania. W wyniku niewłaściwego użytkowania może
wystąpić wyciek, lub w skrajnych przypadkach, pożar
lub wybuch.
Oto kilka prostych wskazówek jak bezpiecznie
korzystać z baterii i uniknąć takich problemów.
• Uważaj, aby właściwie wkładać baterie, obserwując
znaki plusa i minusa na baterii i urządzeniu.
Nieprawidłowe włożenie może być przyczyną
wycieku lub, w skrajnych przypadkach, pożaru, a
nawet wybuchu.
• Wymieniaj jednocześnie cały zestaw baterii
uważając, aby nie mieszać starych i nowych
baterii lub baterii różnych typów, ponieważ może to
spowodować wyciek lub, w skrajnych przypadkach,
pożar, a nawet wybuch.
• Przechowuj nieużywane baterie w oryginalnym
opakowaniu, z dala od obiektów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie prowadzące do
wycieku lub, w skrajnych przypadkach, pożaru, a
nawet wybuchu.
• Wyjmij zużyte baterie z urządzenia i wszystkie
baterie z urządzenia jeśli wiesz, że nie będziesz go
używać przez dłuższy czas. W przeciwnym razie
baterie mogą wyciekać i spowodować uszkodzenia.
• Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł
ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień
itp.
• Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia lub wraz z
niebezpiecznymi i łatwopalnymi materiałami,
ponieważ może to spowodować ich wybuch. Proszę
recyklingować zużyte baterie; nie wyrzucaj ich z
odpadami komunalnymi.
• Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii, ani w
ładowarce, ani przez ich podgrzewanie. Mogą one
zacząć wyciekać, spowodować pożar lub nawet
wybuchnąć. Istnieją specjalne akumulatory, które
są wyraźnie oznaczone.
• Nadzoruj dzieci, jeśli samodzielnie wymieniają
baterie, aby się upewnić, że postępują według
niniejszych wskazówek.
• Nie połykaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych
-5-

• Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą
zawierać baterię pastylkową. Jeśli zostanie ona
połknięta, może spowodować groźne wewnętrzne
poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić
do śmierci.

• Sieć łącząca musi być zabezpieczona zaporą
ogniową, itp.

• Pamiętaj, że małe baterie pastylkowe, takie jak te
stosowane w niektórych aparatach słuchowych,
zabawkach, grach i innych urządzeniach, są łatwe
do połknięcia przez małe dzieci, co może być
niebezpieczne.

Informacje o bezprzewodowych
sieciach LAN

• Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
• Upewnij się, że komory baterii są bezpieczne.
Jeśli przegródki na baterie nie da się bezpiecznie
zamknąć, przestań korzystać z urządzenia i trzymaj
go z dala od dzieci.
• Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać
połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części
ciała, natychmiast udaj się do lekarza.
• Jeśli elektrolit, który wyciekł z baterii dostanie się
na skórę lub odzież, należy natychmiast dokładnie
go spłukać. Jeśli dostanie się do oczu, wymyj
oczy zamiast ich pocierać, i natychmiast wezwij
pomoc medyczną. Jeśli elektrolit, który wyciekł z
baterii dostanie się do oka lub na ubranie może
spowodować podrażnienie skóry lub uszkodzić
wzrok.

OSTRZEŻENIE

• W przypadku utylizacji produktu należy wyczyścić
dane przed wyrzuceniem.

● Zaletą bezprzewodowej sieci LAN jest to, że
informacje mogą być wymieniane między komputerem
PC lub innym tego typu sprzętem a punktem dostępu
za pomocą fal radiowych, o ile znajdujesz się w
zasięgu transmisji radiowych.
Z drugiej strony, ponieważ fale radiowe mogą
przenikać przez przeszkody (takie jak ściany) i
są dostępne w każdym miejscu w określonym
zasięgu, mogą wystąpić problemy tego rodzaju, jak
wymienione poniżej, jeśli nie zostaną wprowadzone
ustawienia związane z bezpieczeństwem.
● Złośliwa strona trzecia może celowo przechwycić i
wyświetlić przesłane dane, w tym treść wiadomości
e-mail i dane osobowe, takie jak identyfikator, hasło
i/lub numery kart kredytowych.
● Złośliwa strona trzecia może uzyskać dostęp do
Twojej sieci osobistej lub firmowej bez autoryzacji
i angażować się w następujące rodzaje zachowań.

RYZYKO WYBUCHU W RAZIE ZASTĄPIENIA
BATERII BATERIAMI NIEWŁAŚCIWEGO TYPU.
POZBĄDŹ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII ZGODNIE Z
TYMI ZALECENIAMI.

Uzyskać dane osobowe i/lub tajne (wyciek informacji)
Rozpowszechniać fałszywe informacje przez
podszywanie się pod określoną osobę (spoofing)

Podczas korzystania z tego urządzenia należy
przedsięwziąć środki bezpieczeństwa przeciwko
następującym incydentom.

Rozpowszechnianie szkodliwego oprogramowania,
takiego jak wirus komputerowy i zawieszanie danych
i/lub systemu (awaria systemu)

• Wycieku danych osobowych za pośrednictwem
tego urządzenia

● Ponieważ większość bezprzewodowych kart
sieciowych lub punktów dostępowych jest wyposażona
w funkcje zabezpieczające, które rozwiązują te
problemy, można zmniejszyć prawdopodobieństwo
ich wystąpienia podczas korzystania z tego produktu,
wprowadzając odpowiednie ustawienia zabezpieczeń
dla urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
● Niektóre urządzenia bezprzewodowej sieci LAN
mogą nie być zabezpieczone natychmiast po
zakupie. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia
problemów związanych z bezpieczeństwem,
przed użyciem jakichkolwiek bezprzewodowych
urządzeń LAN, upewnij się, że dokonano wszystkich
ustawień związanych z bezpieczeństwem zgodnie
ze wskazówkami podanymi w dołączonych do nich
instrukcjach obsługi.

• Nieautoryzowanej obsłudze tego urządzenia przez
złośliwą osobę trzecią
• Ingerencja lub wyłączenie tego urządzenia przez
złośliwą osobę trzecią
Podejmij wystarczające środki bezpieczeństwa.
• Ustaw hasło do kontroli sieci LAN i ogranicz
użytkowników, którzy mogą się zalogować.
• Jak najbardziej utrudnij odgadnięcie hasła.
• Okresowo zmieniaj hasło.
• Panasonic Connect Co., Ltd.ani jej spółki zależne
nigdy nie będą prosić o podanie hasła. Nie ujawniaj
swojego hasła w przypadku otrzymania takich zapytań.
Polski
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Nadpisywanie przechwytywanej komunikacji i
podawanie fałszywych danych (ingerencja)

W zależności od specyfikacji bezprzewodowej sieci
LAN złośliwa strona trzecia może złamać ustawienia

zabezpieczeń za pomocą specjalnych środków.

Aby zachować zgodność z przepisami EMC, użyj
ekranowanych kabli do podłączenia do następujących
zacisków:
złącze wejściowe HDMI, złącze wejściowe D-sub i
złącze wejściowe
RS-232C.

Skontaktuj się z firmą Panasonic Connect Co., Ltd.,
jeśli potrzebujesz pomocy przy zadbaniu o ustawienia
bezpieczeństwa lub w innych podobnych sytuacjach.
Jeśli nie możesz samodzielnie skonfigurować
ustawień bezpieczeństwa swojej bezprzewodowej
sieci LAN, skontaktuj się z Centrum wsparcia
Panasonic.

Znaki towarowe
•

Microsoft, Windows, Internet Explorer i Microsoft
Edge są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

•

Mac, macOS i Safari są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

•

PJLink jest zastrzeżonym lub oczekującym
znakiem towarowym w Japonii, Stanach
Zjednoczonych i innych krajach i regionach.

Przy utylizacji produktu należy zapytać lokalne
władze lub sprzedawcę o prawidłowe metody
utylizacji.

•

HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface
oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI
Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Oznaczenia na produkcie

•

JavaScript jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Oracle Corporation oraz jej spółek zależnych i
stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i /
lub innych krajach.

•

Crestron Connected, logo Crestron Connected,
C r e s t r o n F u s i o n , C r e s t r o n R o o m Vi e w
i RoomView są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi Crestron
Electronics, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/
lub innych krajach.

•

USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi organizacji USB
Implementers Forum.

● Panasonic Connect Co., Ltd. prosi klientów o
dokładne zapoznanie się z ryzykiem związanym z
używaniem tego produktu bez dokonywania ustawień
bezpieczeństwa i zaleca, aby klient wprowadził
ustawienia bezpieczeństwa według własnego uznania i
na własną odpowiedzialność.

Utylizacja

Następujące symbole zostały użyte na produkcie,
żeby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i
zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy
brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie
oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje
ze względów bezpieczeństwa.
Ochronne podłączenie z uziemieniem:
Oznaczone przyłącze jest przeznaczone do
podłączenia przewodu uziemiającego,
obecnego w okablowaniu zasilania.
Niebezpieczne przyłącze pod napięciem:
Zaznaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne
w normalnych warunkach użytkowania.

Nawet jeśli nie dokonano żadnego specjalnego zapisu
znaków towarowych firmy lub produktu, te znaki
towarowe są w pełni przestrzegane

Wszelkie problemy, które są spowodowane przez
niewłaściwe dostosowanie oprogramowania przez klienta,
w tym z systemu operacyjnego, nie są objęte gwarancją.
W zależności od zakupionego modelu, faktyczny wygląd
produktu może różnić się od ilustracji użytych w tym
podręczniku.

Polski
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Załączone akcesoria
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Pilot x 1: DPVF3279ZA/X1
Czujnik podczerwieni x 1: DPVF3415ZA/X1
Oprawka czujnika podczerwieni:
DPVF3416ZA/X1
Śrubka (do uchwytu czujnika podczerwieni)x2:
DPVF3417ZA/X1 dla 43/49/55/65/75 cala
Śrubka (do uchwytu czujnika podczerwieni)x3:
DPVF3882ZA/X1 dla 98 cala
Kod trybu zasilania:
DPVF3408ZA/X1 (USA)
DPVF3409ZA/X1 (UK)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
Baterie x 2: Typ AA/R6/LR6
Zacisk kabla x 3: DPVF3412ZA/X1
Klucz sprzętowy Wi-Fi x 1: DPVF3413ZA/X1
dla 98,86 cala
przedłużonego kabla (do klucza sprzętowego Wi-Fi) x 1:
DPVF3414ZA/X1
dla 98,86 cala
Podkładka x 4: DPVF3499ZA/X1
dla 43,49,55SQE1W
Śrubka do podkładki x 4: DPVF3500ZA/X1
dla 43,49,55SQE1W
Płytka (do uchwytu czujnika podczerwieni) x1:
DPVF3524ZA/X1
dla modelu 86-calowego
DPVF3672ZA/X1
dla 98-calowego

Nadajnik pilota
Zasilanie
		
DC 3 V (2 baterie AA)
Zakres pracy
		
Ok. 7m (22,9 stopy)
		
(Podczas obsługi bezpośrednio
z przodu czujnika pilota
Waga
		
Ok. 111g. (4 uncje) w tym
baterie
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)
		
51mm x 27mm x 161mm/
2” x 1,1” x 6,4”

Polski
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Uwaga
•
Przechowuj małe części w odpowiedni sposób i
trzymaj je z dala od małych dzieci.
•
Numery części akcesoriów mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. (Rzeczywisty numer części może różnić się od pokazanego powyżej).
•
W przypadku zgubienia akcesoriów, kup je u
sprzedawcy. (Dostępne w dziale obsługi klienta)
•
Po wyjęciu urządzenia odpowiednio zutylizuj
elementy opakowania.

Ogólny widok
Widok z przodu

1. Panel LCD
Panel tylny (1)
SQE1

CQE1

HDMI IN

HDMI IN

13 14

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. WEJŚCIE SZEREGOWE

12. WEJŚCIE HDMI1

2. PC IN

13. Przedział wewnętrznego USB

3. LAN

14. Połączenie SLOT (tylko dla SQE1W)

4. USB-C

Uwaga:

5. USB

Aby uzyskać kompatybilną kartę funkcyjną,

6. USB

skonsultuj się ze

7. WEJŚCIE HDMI2

sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

8. WEJŚCIE HDMI3

15. Wejście DisplayPort (tylko dla SQE1W)

9. WEJŚCIE HDMI4

16. Wyjście DisplayPort (tylko dla SQE1W)

10. WEJŚCIE IR
11. WYJŚCIE AUDIO
Polski
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Panel tylny (2)

DIGITAL AUDIO
OUT

1

R
SERVICE 2

4

L

AUDIO
IN

SERVICE 1

2
3

1. CYFROWE WYJŚCIE AUDIO
2. WEJŚCIE AUDIO
3. RJ12 (USŁUGA 1)
4. RJ12 (USŁUGA 2)
Uwaga: RJ12 do użytku wyłącznie przez personel serwisowy.

Przyciski kontrolne na wyświetlaczu
Aby włączyć wyświetlacz: Naciśnij środek
joysticka i przytrzymaj go przez kilka sekund,
wyświetlacz włączy się.
Aby wyłączyć wyświetlacz: Naciśnij
środek dżojstika i przytrzymaj przez kilka
sekund - wyświetlacz przełączy się w tryb
oczekiwania.

(Widok z tyłu)

Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym
naciśnięciu środka dżojstika, na ekranie
pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne
źródła popychając dżojstik do góry lub w
dół. Po wybraniu źródła popchnij dżojstik „+”
Aby zmienić poziom głośności: Zwiększ
głośność popychając dżojstik do „+”.
Zmniejsz głośność popychając dżojstik do
„-”.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone na ekranie przy użyciu joysticka.

Polski
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Podłączenie odbiornika podczerwieni
Przed podłączeniem wyświetlacza do zasilania sieciowego, podłącz dołączony odbiornik podczerwieni do
wejścia IR na wyświetlaczu. Umieść odbiornik IR w zasięgu pilota. Wystarczy korzystać z pilota kierując go
na odbiornik podczerwieni i będzie on przekazywać sygnał sterujący do wyświetlacza.
Uwaga: Podczas używania nie wystawiaj wyświetlacza na bezpośrednie działanie światła słonecznego i innych silnych
źródeł światła.
W przeciwnym razie pilot nie będzie działał lub może wystąpić awaria, ponieważ odbiornik podczerwieni wyświetlacza
wykorzystuje promienie podczerwone.

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza
Oo podłączeniu wyświetlacza do sieci przełącz główny wyłącznik do pozycji „1”. Wyświetlacz przejdzie w
tryb uśpienia. Naciśnij przycisk Standby na pilocie lub naciśnij środek joysticka znajdujący się z tyłu po lewej
stronie wyświetlacza i przytrzymaj go przez kilka sekund, aby włączyć go z trybu gotowości.
Naciśnij środek dżojstika i przytrzymaj przez kilka sekund lub naciśnij przycisk Oczekiwania na pilocie, aby
przełączyć wyświetlacz w tryb oczekiwania. Aby wyłączyć wyświetlacz, ustaw przełącznik w pozycji „2”.

2
3

3

(Widok z tyłu)

98”/86”

75” / 65” / 55”
49” / 43”

(Widok z tyłu)
1

Przycisk trybu oczekiwania (stand by)

2

Dżojstik

3

Włącznik/Wyłącznik (*)

(*) Umiejscowienie przycisku włączania/wyłączania może się różnić w zależności od modelu.
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Dioda statusu

Status wyświetlacza

Dioda zasilania świeci się na
zielono

Włączony

Dioda zasilania świeci się na
czerwono

Wyłączony (tryb czuwania)

Dioda zasilania czerwono zielona
(miga powoli)

Uruchamianie

Dioda zasilania czerwono zielona
(miga szybko)

Aktualizacja oprogramowania
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Wysyłka
Przy pierwszym włączeniu pojawi się ekran wyboru
języka. Wybierz żądany język i naciśnij ENTER.
Na następnym ekranie, ustaw preferowany kraj i
naciśnij ENTER, aby kontynuować.
Następnie, zostaniesz poproszony o ustawienie i
potwierdzenie numeru PIN. Dla niektórych opcji kraju,
PIN nie można ustawić na 0000, w tym przypadku
trzeba wprowadzić inną 4-cyfrową kombinację cyfr.
Musisz wprowadzić ten PIN, jeśli później zostaniesz
poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek
zmian w menu.
Następnie pojawi się menu ustawień nazwy
użytkownika i hasła.
Naciśnij zasady dotyczące haseł, aby sprawdzić
zawartość i wprowadzić ustawienia.
Następnie zostanie wyświetlone menu ustawień
prezentacji graficznej. W menu tym można ustawić
ID, orientację OSD oraz skonfigurować opcje
automatycznej aktualizacji oprogramowania.
Model, numer seryjny oraz wersję oprogramowania
podano wyłącznie w celach informacyjnych. Będą
one nieaktywne i nie można ich będzie wybrać.
Można również zapisać dane informacyjne modelu
wyświetlacza na podłączone urządzenie USB,
korzystając z opcji Zapisz informacje o modelu.
Możesz również kopiować pliki bazy danych z
podłączonego urządzenia USB na wyświetlacz przy
użyciu opcji Klonuj z USB. Więcej informacji na
temat dostępnych opcji menu znajduje się w rozdziale
Zawartość menu ustawień prezentacji graficznej.
Po zakończeniu konfiguracji podświetl Dalej i naciśnij
ENTER, aby kontynuować.

prośba o wprowadzenie numeru PIN, zdefiniowanego
w Wysyłce. Jeśli zostanie wprowadzony prawidłowy
PIN, wyświetlony zostanie komunikat z zapytaniem,
czy chcesz usunąć wszystkie ustawienia i zresetować
wyświetlacz. Wybierz Tak i naciśnij ENTER, aby
potwierdzić.
Uwaga: Nie wyłączaj wyświetlacza podczas uruchamiania
Wysyłki. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre opcje mogą być
niedostępne, zależnie od wybranego kraju.
Uwaga: Jeśli zapomniano używanego kodu PIN, należy
skontaktować się z firmą serwisową.
Uwaga: Jeśli zapomniano używanego kodu PIN, należy
skontaktować się z firmą serwisową.
Uwaga: Początkowy kod PIN to „0000”.

Specyfikacje bezprzewodowego
przekaźnika LAN
Zakres częstotliwości

Moc
wyjściowa

2400 - 2483,5MHz (CH1-CH13)

< 100 mW

5150 - 5250MHz (CH36 - CH48)

< 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)

< 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)

< 200 mW

Krajowe restrykcje
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach UE (i innych
krajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy
UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów
wymienionych poniżej.

Uwaga: Wersja oprogramowania dla źródła i miejsca
docelowego klonowania musi być taka sama. Upewnij się, że
model (CQE1W, SQE1W) źródła i miejsca docelowego
klonowania jest taki sam. Po sklonowaniu z USB wyświetlacz
automatycznie zostanie uruchomiony ponownie.

Kraj

Ograniczenie

Bułgaria

Zezwolenie ogólne do użytku na zewnątrz
i dla usług publicznych

Następniepojawi się tryb obsługi wyświetlacza. Tryb
zasilania jest ustawiony na „Eko”; Włącz zasilanie w
zwykły sposób po włączeniu. Tryb zasilania jest
ustawiony na „Reaktywny”; Szybko włącza zasilanie po
włączeniu. (Uwaga) Gdy ta funkcja jest ustawiona na
„Reaktywny”, zużycie energii jest zwiększone w trybie
czuwania.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru automatycznego
uruchamiania. Dostępne będą opcje CMS, Otwórz
przeglądarkę i Wyłączone. Podświetl żądaną opcję i
naciśnij ENTER, aby kontynuować.
Na następnym ekranie pojawi się menu ustawień
sieciowych/internetowych. Aby skonfigurować łącze
bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią Łączność.
Jeśli chcesz, aby wyświetlacz zużywał mniej energii w
trybie gotowości, możesz wyłączyć funkcję Trybu
czuwania z dostępem do sieci, ustawiając ją jako
wyłączoną. Po zakończeniu konfiguracji podświetl
Dalej i naciśnij ENTER, aby kontynuować.
Wysyłka została zakończona.
Aby powtórzyć ten proces i przywrócić ustawienia
wyświetlacza do domyślnych ustawień fabrycznych,
wejdź do menu Ustawienia>prezentacja graficzna,
menu, podświetl Wysyłkę i naciśnij ENTER. Pojawi się

Włochy

Jeśli używane poza własnym terenie, jest
wymagane zezwolenie ogólne

Grecja

Wyłącznie do użytku wewnątrz dla zakresu
od 5470 MHz do 5725 MHz

Luksemburg

Ogólne zezwolenie wymagane dla dostaw
sieciowych i dostarczania usług (nie dla
spektrum)

Norwegia

Transmisja radiowa jest zabronione na
obszarze geograficznym w promieniu
20km od centrum Ny-Ålesund

Polski
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Federacja RoWyłącznie do użytku wewnątrz
syjska
Izrael

pasmo 5 GHz tylko dla zakresu 5180
MHz-5320 MHz

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmienić w
każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi zasięgnięcie
informacji u władz lokalnych na temat aktualnego
stanu przepisów krajowych dotyczących bezprzewodowego LAN 5GHz.

Mocowanie czujnika podczerwieni
Poziomy				

Pionowy

SQE1W
/86SQE1WA
/98CQE1W

Tylko dla 86SQE1W

43/49/55/65/75 cal
1. Przymocuj czujnik do uchwytu.
2. Dokręć dwie śruby znajdujące się w torbie z
akcesoriami.

(Widok z tyłu)

3. Podłącz kabel czujnika do IR IN
(Widok z przodu)

Czujnik

Polski

Uchwyt
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86 cal
Mocowanie czujnika i uchwytu
1. Wykręć pięć śrub.

(Widok z tyłu)

2. Dokręć dwie śruby do płyty.

3. Przymocuj czujnik do uchwytu.
4. Dokręć dwie śruby do uchwytu.
5. Podłącz kabel czujnika do IR IN.

Płyta
(Widok z przodu)

Polski
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98 cal
Mocowanie czujnika i uchwytu
1. Wykręć śrubę i nie używaj.

(Widok z tyłu)

2. Dokręć śrubę dołączoną do akcesorium
worek na talerz.

3. Przymocuj czujnik do uchwytu.
4. Dokręć dwie śruby, które są
zawarte w torbie na akcesoria do uchwytu.
5. Podłącz kabel czujnika do IR IN.

(Widok z przodu)
Płyta

Instalowanie klucza sprzętowego Wi-Fi
98/ model 86-calowy
1.

Zdejmij papier zabezpieczający z taśmy rzepowej.

2.

Zamocuj klucz sprzętowy Wi-Fi na tylnej osłonie.

3.

Podłącz przedłużony kabel do klucza sprzętowego Wi-Fi i dowolnego złącza USB.

Podłącz do dowolnego złącza USB
Polski
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Dołączanie funkcji SLOT
(Dla SQE1W)
1.

Odkręć dwie śrubki i osłonę gniazda jednostki głównej.

2.

Włóż kartę funkcyjną do gniazda jednostki głównej.

3.

Dokręć dwie śrubki.

Panel funkcyjny o małej
szerokości

Panel funkcyjny o dużej
szerokości

Uwaga: Przed podłączeniem lub zdjęciem płyty funkcyjnej należy odłączyć wyświetlacz od zasilania i
wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Polski
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Przestrogi dotyczące przenoszenia
Wyświetlacz posiada uchwyty do przenoszenia. Trzymaj je podczas przenoszenia.
98/ model 86-calowy
Uchwyt

model 75-calowy
Uchwyt

Uwaga
•

Nie trzymaj części inne niż uchwyty.
(Model 98-calowy, model , 86-calowy, 75- calowy)

•

Do przenoszenia tego urządzenia wymagana jest następująca liczba osób.
Model 98-calowy, model 86-calowy: 4 lub więcej
Model 75-calowy, 65-calowy, 55-calowy, 49-calowy, 43-calowy: 2 lub więcej
W przeciwnym razie urządzenie można upuścić, powodując obrażenia.

•

Przenosząc urządzenie, panel ciekłokrystaliczny należy trzymać pionowo.
Przenoszenie urządzenia z powierzchnią panelu ciekłokrystalicznego skierowaną w górę lub w dół może spowo
dować odkształcenie panelu lub uszkodzenie wewnętrzne.

•

Nie chwytaj za górną, dolną, prawą i lewą ramę ani za rogi urządzenia.
Nie trzymaj za przednią powierzchnię panelu ciekłokrystalicznego.
Nie uderzaj też w takie części. Może to spowodować uszkodzenie panelu ciekłokrystalicznego.
Panel może również pęknąć, powodując obrażenia.

Polski
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PRZESTROGA dotycząca PRZEWODU
ZASILANIA
86-43 model calowy
Tył urządzenia

Model 86-calowy

Model 75-calowy

Mocowanie przewodu AC

Model 65/55/49/43-calowy

Przewód AC (w
zestawie)
Podłącz złącze do wyświetlacza.

Uwaga
•

Podczas odłączania przewodu zasilania należy najpierw bezwzględnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilania
z gniazdka elektrycznego.

•

Dostarczony przewód zasilania jest przeznaczony do wyłącznego użytku z tym urządzeniem. Nie używaj
do żadnych innych celów.

Polski
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Model 98-calowy

1.

Aby włożyć przewód należy upewnić się, że uchwyt przewodu zasilającego jest podniesiony. (Rys. 1)

2.

Następnie należy umieścić złącze we właściwym kierunku. (Rys. 2)

3.

Opuścić uchwyt przewodu zasilającego. (Rys. 3)

4.

Docisnąć uchwyt przewodu zasilającego, aż jego koniec zatrzaśnie się na przewodzie zasilającym, co
pozwoli na jego zabezpieczenie. (Rys. 4)

Uwaga: Naciskając i zatrzaskując uchwyt przewodu AC na przewodzie AC, należy trzymać przewód z przeciwnej strony, aby uniknąć nadmiernego nacisku na zacisk <AC IN>. (Fig.5)
Rys.1

Fig.2

Fig.4

Fig.3

Fig.5

Odłączanie przewodu zasilającego
1.

Należy podnieść uchwyt przewodu zasilającego do góry. (Rys. 1)

2.

Trzymając uchwyt przewodu zasilającego, wyciągnij przewód zasilający ze złącza <AC IN> wyświetlacza. (Rys. 2)
Rys.1

Polski
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Pilot

15. MENU: Wyświetla główne menu
16. POWRÓT: Powrót do poprzedniego ekranu
17. ENTER: Potwierdza wybór
18. PRZYPOMINANIE: Wyświetla informacje o oglądanych
audycjach

1
2
3
4
5
6

/

USB V.

Q.
MENU

PICTURE

RECALL

ENTER

7

EXIT

22
21
20
19
18
17

RETURN

8

16

20. Szybkie przewijanie do przodu: Przewija klatki do
przodu w mediach takich, jak filmy
21. PRZEGLĄDARKA USB: Otwiera ekran przeglądarki
mediów
22. OBRAZ: Przełącza pomiędzy trybami obrazu

Umieszczanie baterii w
pilocie

15
MENU

9

VOL

INPUT

W.D splay

ASPECT

14

10
11

12

13

DISPLAY

1.

Tryb oczekiwania: Włącza/wyłącza wyświetlacz

2.

Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych
mediów

3.

Szybkie przewijanie do tyłu: Przewija klatki do tyłu w
mediach takich, jak filmy

4.

Pauza: Wstrzymuje odtwarzanie mediów

5.

SZYBKIE MENU: Wyświetla menu ustawień obrazu,
dźwięku i systemu

6.

Przyciski kierunkowe: Służą do obsługi ekranów
menu, treści, itp.

7.

WYJDŹ: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub
powraca do poprzedniego ekranu

8.

Kolorowe Przyciski: Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji
kolorowych przycisków

9.

GŁOŚNOŚĆ +/-: Zwiększa lub zmniejsza głośność

10. Wyciszenie: Całkowicie wyłącza dźwięk wyświetlacza
11. Przyciski numeryczne: Wprowadza liczbę lub literę do
pola tekstowego na ekranie.
12. WYŚWIETLACZ BEZPRZEWODOWY: Otwiera ekran
połączenia wyświetlacza bezprzewodowego
13. OSTRZEŻENIE: Zmienia aspekt ekranu
14. WEJŚCIE: Przełącza wejście do wyświetlenia na ekranie

Polski

19. Stop: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
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Zdejmij klapkę z przegródki na baterie. Włóż dwie baterie AA.
Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę. Nie
mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniać należy
na inne tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj
klapkę z powrotem.

Specyfikacje

model 55-calowy

:

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

model 49-calowy

:

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)

Nr modelu

model 98-calowy

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

model 86-calowy

:

TH-86SQE1W /WA
TH-86CQE1W

model 75-calowy

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

model 65-calowy

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

model 55-calowy

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

model 49-calowy

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

model 43-calowy

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

model 43-calowy

Dla wszystkich modeli
Wyłączenie za pomocą głównego wyłącznika
zasilania 0W
Stan gotowości

0.5 W

Zużycie energii

model 98-calowy

:

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

model 86-calowy

:

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

:

TH-75SQE1W 334W
(3,3-1,7A)
TH-75CQE1W 307W
(3,0-1,5A)

:

TH-65SQE1W 281W
(2,8-1,4A)
TH-65CQE1W 224W
(2,3-1,1A)

model 75-calowy

model 65-calowy

Polski
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Liczba pikseli
8 294 400
(3840 (poziomo) x 2160 (pionowo))

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)

(w tym czujnik pilota: 730mm/28,74”)
55CQE1W: 1239x712x87/48,75” x 28,02” x
3,43” (w tym czujnik pilota: 730mm/28,74”)
model 49-calowy

49SQE1W: 1102x635x105/43,37” x 24,98” x
4,11” (w tym czujnik pilota: 652mm/25,67”)
49CQE1W: 1102x635x85/43,37” x 24,98” x

model 98-calowy

98SQE1W: 2216x1271x99 (górna część NAKRĘTKI
VESA: 91)
(w tym czujnik pilota: 1288mm)
87,25” x 50,02” x 3,87” (górna część NAKRĘTKI
VESA: 3,55”)
(w tym czujnik pilota: 50,67”)
98CQE1W:2216x1271x91
(w tym czujnik pilota: 1288mm)
87.25" x 50.02"x 3.55"
(w tym czujnik pilota: 50,67”)
model 86-calowy

3,35” (w tym czujnik pilota: 652mm/25,67”)
model 43-calowy

43SQE1W: 966x558x106/38,01” x 21,94” x
4,17” (w tym czujnik pilota: 576mm/22,68”)
43CQE1W: 966x558x86/38,01” x 21,94” x
3,39” (w tym czujnik pilota: 576mm/22,68”)

Waga
model 98-calowy

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

86SQE1W/WA: 1929x1100x81 (górna część
NAKRĘTKI VESA: 55)

98CQE1W: 99,4kg / 219,2lbs netto

(w tym czujnik pilota: 1116 mm)
75,91” x 43,28” x 3,16” (górna część NAKRĘTKI
VESA: 2,15”)

86SQE1W/WA: 62,9kg / 138,7lbs netto

(w tym czujnik pilota: 43,94”)
86CQE1W: 1929x1100x80 (górna część NAKRĘTKI
VESA: 55)

75SQE1W: 37,4kg / 82,5lbs netto

(w tym czujnik pilota: 1116 mm)
75,91” x 43,28” x 3,13” (górna część NAKRĘTKI
VESA: 2,15”)
(w tym czujnik pilota: 43,94”)
model 75-calowy

1684 x 968 x 100 (górna część NAKRĘTKI VESA:
73)
(w tym czujnik pilota: 984mm)
66,28” x 38,09” x 3,92” (górna część NAKRĘTKI
VESA: 2,89”)
(w tym czujnik pilota: 38,74”)
model 65-calowy

65SQE1W: 1460x842x96/57,46” x 33,12” x
3,77” (w tym czujnik pilota: 859mm/33,82”)
65CQE1W: 1460x842x80 / 57.46" x
33.12"x3.15" (w tym czujnik pilota: 859mm/33,82”)
model 55-calowy

55SQE1W: 1239x712x104/48,75” x 28,02” x 4,09”
Polski
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model 86-calowy

86CQE1W: 61,7kg / 136,1lbs netto
model 75-calowy

75CQE1W: 36,8kg / 81,2lbs netto
model 65-calowy

65SQE1W: 25,8kg / 56,9lbs netto
65CQE1W: 25,2kg / 55,6lbs netto
model 55-calowy

55SQE1W: 17,2kg / 38,0lbs netto
55CQE1W: 16,2kg / 35,8lbs netto
model 49-calowy

49SQE1W: 13,0kg / 28,7lbs netto
49CQE1W: 12,6kg / 27,8lbs netto
model 43-calowy

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

Zasilanie
110 - 240 V ~ (110 ‒ 240 V prąd zmienny), 50/60 Hz

Warunki użytkowania
Temperatura
0°C - 40°C (32°F - 104°F)*1, 3
Temperatura otoczenia przy używaniu tego
urządzenia
•
W przypadku używania urządzenia na
wysokości poniżej 1400m n.p.m.(4593 ft): 0°C
do 40°C (32°F do 104°F)
W przypadku używania urządzenia na dużych
•
wysokościach (1400m n.p.m. (4593 ft) i
wyższych oraz poniżej 2800m n.p.m. (9186
ft)): 0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Nie instaluj urządzenia na wysokości 2800m n.p.m.
(9186 ft) i wyżej.

Wyjście audio
Gniazdo stereo typu minijack (M3) x 1, 0,5Vrms
Wyjście; Zmienna (-∞〜0dB)

(Wejście 1kHz 0dB, obciążenie 10KΩ
...................................................................................
Wejście szeregowe
9-stykowe złącze D-sub x 1
Kompatybilne z RS232C
...................................................................................
LAN

Czas pracy
24 godziny na dobę (SQE1W/WA, 98CQE1W)
16 godzin dziennie (86/75/65/55/49/43CQE1W)

RJ45 x 1
Do połączenia sieciowego, kompatybilny z
PJLink
Metoda komunikacji; RJ45, 10BASE-

Dźwięk
Model
86-calowy

T/100BASE-TX
...................................................................................

Model
75-calowy

WEJŚCIE IR

24W [12W + 12W)] (10% THD)
Model 65-calowy

USB
Złącze USB TYP A x 3, DC 5V/maks. 0,5A
Złącze USB TYP C x 1, DC
5V/maks.1,5A
...................................................................................
Wejście audio
Pin Jack x 2(L/R)
0.5Vrms
...................................................................................

Zewnętrzny terminal obsługowy

Wilgotność
20% - 80% (bez kondensacji)

Model
98-calowy

HD/VD: TTL (wysoka impedancja)
...................................................................................

Model
55-calowy

Model 49-calowy

Model 43-calowy

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

Gniazdo mini jack stereo (M3)
...................................................................................
Port wyjścia optycznego SPDIF
...................................................................................
Wejście DisplayPort 1.2a (tylko dla SQE1W)

Zaciski połączeniowe
Wejście HDMI 2.0 1,2,3,4
Złącze typu A x 4 (obsługuje 4K)
Kompatybilne z HDCP 2.2
Sygnał audio: Liniowy PCM (częstotliwość
próbkowania
48 KHz, 44,1 KHz, 32 KHz)
...................................................................................
PC IN
15-pinowe Mini D-Sub (Kompatybilne z DDC2B)
x1
RGB: 0,7Vp-p (75Ω)
Polski

Złącze DisplayPort x 1
Kompatybilne z HDCP 1.3
Sygnał audio: Liniowy PCM (częstotliwość
próbkowania;
48 KHz, 44,1 KHz, 32 KHz)
Wyjście DisplayPort 1.2a (tylko dla SQE1W)
Złącze DisplayPort x 1
Kompatybilne z HDCP 1.3
...................................................................................
Zasilanie dla SLOT (tylko dla SQE1W)
12V x maks. 3,5A
...................................................................................
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Port RJ12 (Service1) Tylko do użytku serwisowego
Port RJ12 (Service2) Tylko do użytku serwisowego
...................................................................................
Uwaga
•

Wzornictwo i specyfikacje mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia. Przedstawione waga i wymiary
są przybliżone.

Polski
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Montaż wyświetlacza
Wymiary zestawu do montażu naściennego VESA

W
H

Szablon otworów Wymiary (mm) Rozmiary śrub
Cali

Sz.

H

maks. (mm)

98’’

800

400

12

Gwint (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

Przestrogi dotyczące mocowania uchwytu naściennego i podstawy
Dla 55SQE1,49SQE1,43SQE1
W pobliżu otworów VESA na tylnej osłonie znajduje się wypukły kształt. Podczas mocowania uchwytu naściennego lub
stojaka włóż między nie podkładki.
Wypukły

kształt

Uwaga: Szczegółowe wymiary można znaleźć na rysunkach CAD na stronie internetowej Panasonic.

Polski
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Instalacja we wnęce ściennej
Działanie tego urządzenia jest gwarantowane do temperatury otoczenia 40ºC (104ºF). Instalując urządzenie
w obudowie, należy zapewnić odpowiednią wentylację za pomocą wentylatora chłodzącego lub otworu
wentylacyjnego, aby można było utrzymać temperaturę otoczenia (wewnątrz obudowy), w tym temperaturę
przedniej powierzchni panelu ciekłokrystalicznego, w temperaturze 40ºC (104ºF) lub niższej.
Jeśli możesz kontrolować tylko temperaturę otoczenia poza obudową, zachowaj następujące odstępy,

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

A
B
C
D
E

minimum 50 mm
Minimum 70 mm
Minimum 50 mm
Minimum 50 mm
zakres temperatury otoczenia: 0-35ºC
Podczas montażu urządzenia we wnęce ściennej, pozostaw przynajmniej tyle wolnej przestrzeni
pomiędzy produktem a ścianą w celu wentylacji, co określono powyżej oraz pilnuj, aby
temperatura otoczenia utrzymywała się w zakresie od 0º C do 35ºC.
Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub awarie powstałe w wyniku używania
naszych produktów niezgodnie z tymi zaleceniami i/lub instrukcją obsługi.

Polski
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Przestrogi dotyczące ustawień portretowych
W przypadku montażu wyświetlacza w pionie należy zainstalować go w sposób pokazany na poniższym
rysunku.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: Terminal skierowany do góry
Tylko dla 86SQE1W: Terminal skierowany w dół
(Uwaga) Jeśli zostanie źle zainstalowany, może pęknąć lub działać nieprawidłowo.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

Tylko dla 86SQE1W

Terminale

Terminale
Uwaga
Podczas montażu cokołu lub montażu naściennego należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi
i prawidłowo zainstalować. Zawsze używaj także akcesoriów zapobiegających przewróceniu.
Nie odpowiadamy za jakiekolwiek uszkodzenia produktu, itp. spowodowane awariami w środowisku instalacji
cokołu lub montażu naściennego nawet w okresie gwarancyjnym.

Polski

- 27 -

Licencja oprogramowania
Ten produkt zawiera następujące oprogramowanie:
(1) oprogramowanie opracowane niezależnie przez lub dla Panasonic Connect Co., Ltd.,
(2) oprogramowanie będące własnością strony trzeciej i licencjonowane firmie Panasonic Connect Co., ltd.,
(3) oprogramowanie objęte licencją na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wersja 2.0 (GPL V2.0),
(4) oprogramowanie objęte licencją na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU LESSER, wersja
2.1 (GPL V2.1), i/lub
(5) oprogramowanie typu open source inne niż oprogramowanie objęte licencją GPL 2.0 i/lub LGPL 2.1.
Oprogramowanie sklasyfikowane jako (3) - (5) jest rozpowszechniane z nadzieją, że będzie użyteczne,
ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, nawet bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z warunkami
licencji wyświetlanymi po wybraniu opcji [Licencje oprogramowania] i wykonaniu określonej operacji z menu
[Ustawienia] tego produktu.
Przez co najmniej trzy (3) lata od daty dostarczenia tego produktu, Panasonic Connect Co., Ltd. udostępni
wszelkim osobom trzecim, które skontaktują się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych
poniżej, za opłatę nie większą niż koszt fizycznego dokonania dystrybucji kodu
źródłowego, kompletną kopię do odczytu maszynowego odpowiedniego kodu źródłowego na licencji GPL
V2.0, LGPL V2.1 lub innymi licencjami, do czego jesteśmy zobowiązani, jak również informacji o prawach
autorskich ich dotyczących.
Informacje kontaktowe:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Uwaga dotycząca AVC/VC-1/MPEG-4
Ten produkt jest objęty licencją na podstawie licencji na portfolio patentów AVC, licencji na portfolio
patentów VC-1 i licencji na portfolio patentów wideo MPEG-4 do użytku osobistego przez konsumenta
lub do innych zastosowań, w których nie otrzymuje wynagrodzenia za (i) kodowanie wideo zgodnie z ze
standardem AVC, standardem VC-1 i standardem wideo MPEG-4 („Wideo AVC/VC-1/MPEG-4”) i/lub (ii)
dekodowanie wideo AVC/VC-1/MPEG-4, które zostało zakodowane przez konsumenta zaangażowanego
w działalność osobistą i/lub zostało pozyskane od dostawcy wideo posiadającego licencję na dostarczanie
wideo AVC/VC-1/MPEG-4. W żadnym innym celu gwarancja nie zostanie udzielona lub implikowana.
Dodatkowych informacji można uzyskać od MPEG LA, LLC. See https://www.mpegla.com.

Polski
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Informacje dotyczące licencji
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i podwójne-D są znakami towarowymi
Dolby Laboratories.

Ten produkt jest objęty pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie
tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft lub jej
autoryzowanych przedstawicielstw.

Polski
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Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi
odpadami domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia
odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych
baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu
wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy symbolu baterii (symbol poniżej)
Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania
Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione.

Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach poza Unią Europejską
Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej.
Jeśli chcesz zutylizować te rzeczy, skontaktuj się z miejscowymi władzami i spytaj, jaka jest na to właściwa metoda.

Dokumentacja klienta
Numer modelu i numer seryjny tego produktu można znaleźć na panelu tylnym. Należy zanotować ten numer seryjny
w miejscu podanym poniżej i zachować tę książkę, wraz z dowodem zakupu, jako trwały zapis zakupu, aby ułatwić
identyfikację w przypadku kradzieży lub zgubienia oraz w celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego.
Numer modelu

Number seryjny

Upoważniony przedstawiciel w UE:
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy

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