Instrucț�un� de operare

Gh�d de bază

Mon�tor LCD UHD Pentru ut�l�zare în med�ul de afacer�
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Nr. model

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 de 98 �nch
Model de 86 �nch
Model de 75 �nch
Model de 65 �nch
Model de 55 �nch
Model de 49 �nch
Model de 43 �nch

Cupr�ns

A se c�t� îna�nte de ut�l�zare
Pentru ma� multe �nformaț�� despre acest produs, c�t�ț� „Instrucț�un�le de operare - Manualul de funcț�onare”.
Pentru a descărca „Instrucț�un�le de operare - Manualul de
funcț�onare”, accesaț� s�te-ul web al Panason�c
(https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
• Doar „Manual de utilizare – Ghid de bază” (acest document) vă
este furnizat î limba dumneavoastră
Pentru mai multe detalii, vărugă săcitiţ „anual de utilizare –
Manual funcţonal” î alte limbi.

• C�t�ț� aceste �nstrucț�un� îna�nte de a ut�l�za setul ș� păstraț�-le
pentru consultare ulter�oară.
• Ilustraț��le ș� ecranele d�n aceste Instrucț�un� de operare sunt
�mag�n� în scop �lustrat�v ș� pot f� d�fer�te de cele reale.
• Ilustraț��le descr�pt�ve d�n aceste �nstrucț�un� de operare sunt
create în pr�nc�pal pe baza modelulu� de 75 �nch.
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WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Avertisment:Pentru a reduce riscul de
electrocutare, nu scoateți carcasa sau
capacul din spate. Nu există piese
pentru reparații înăuntru. Lucrările de
service trebuie realizate de personal de
service calificat.
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni în întregime
și cu atenție înainte de utilizare și să le păstrați
pentru consultare ulterioară
Fulgerul cu vârful în formă de săgeată,
încadrat într-un triunghi are menirea
de a avertiza utilizatorul că anumite
componente din interiorul produsului
reprezintă un risc de șoc electric.
Punctul de exclamație încadrat întrun triunghi are menirea de a avertiza
utilizatorul referitor la existența unor
instrucțiuni importante de operare
și întreținere în documentația care însoțește
echipamentul.
AVERTISMENT PENTRU UTILIZAREA FANTEI: Nu
conectați FANTA atunci când monitorul este pornit.
Porniți FANTA folosind telecomanda sau butoanele
de pe monitor. Nu o porniți folosind butoanele de pe
dispozitiv.
AVERTIZARE: Acest dispozitiv nu trebuie
folosit de persoane (inclusiv copii) care nu
dispune de capacitățile fizice, senzoriale sau
mentale necesare sau care nu au experiența
și cunoștințele necesare, în afara cazului în
care au fost supravegheați sau instruiți în
legătură cu folosirea dispozitivului de o persoană
responsabilă pentru siguranța lor.

Instrucțiuni de
siguranță importante
• Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare
în interior.
Temperatura ambiantă pentru utilizarea acestui
dispozitiv

• La folosirea acestei unități la o altitudine de sub
1.400 m (4.593 ft) peste nivelul mării: Între 0 °C și
40 °C (între 32 °F și 104 °F)
• La folosirea acestei unități la altitudini superioare
(1.400 m (4.593 ft) și superioare și sub 2800 m
(9.186 ft) peste nivelul mării): De la 0 °C la 35 °C
(de la 32 °F la 95 °F)
Nu instalați dispozitivul la altitudini de peste 2.800
m (9.186 ft) deasupra nivelului mării.
• În caz contrar, durata de viața a componentelor
interne poate fi diminuată și pot apărea defecțiuni.
• Vă rugăm să păstrați acest manual pentru utilizare
ulterioară.
• Deconectați produsul înainte de a începe curățarea.
Nu curățați produsul în timp ce acesta este pornit.
Nu folosiți soluții de curățare lichide sau pe bază de
aerosoli. Utilizați o cârpă umedă pentru curățare.
Dacă acest lucru nu ajută, utilizați agenți de curățare
pentru afișaje LCD. Nu aplicați agentul de curățare
direct pe produs.
• Pentru a preveni defectarea, nu utilizați accesorii
care nu au fost recomandate.
• Vă rugăm să nu poziționați produsul în apropiere de
lavoare, chiuvete, vase cu apă, bazine etc.
• Pentru a evita daunele ce pot fi cauzate de incendii
sau pericole de electrocutare, nu expuneți produsul
la scurgeri sau stropiri cu lichide și nu așezați vase
umplute cu lichide, precum vaze, căni etc. pe sau
deasupra produsului (ex. pe polițe deasupra unității).
• Vă rugăm să lăsați cel puțin 5 cm de spațiu liber
între produs și pereți sau alte obiecte de mobilier
pentru ventilație.
• Acest produs poate fi pornit numai de sursa
de alimentare definită pe plăcuța indicatoare
a caracteristicilor tehnice. Pentru informații
suplimentare, vă rugăm să vă contactați dealerul.
• Ca măsură de precauție, împreună cu produsul
este furnizat un ștecăr de împământare cu trei fire.
Ca măsură de precauție, vă rugăm să nu efectuați
nicio schimbare la ștecărul de împământare. Folosiți
întotdeauna priza împământată pentru produs.
• Vă rugăm să furnizați ștecărul și priza pentru a
alimenta energia necesară pentru aparat.
• Vă rugăm să așezați produsul într-o poziție în
care cablurile electrice să nu poată fi afectate de
operațiunile realizate asupra produsului.
• Respectați avertizările și instrucțiunile marcate pe
produs.
• Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza
funcțiile corespunzătoare.
• Pentru a preveni riscul de incendiu sau de
electrocutare, vă rugăm să nu folosiți prea mult
prizele și cablurile prelungitoare. Vă rugăm să nu
deschideți capacul monitorului pentru a realiza
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intervenții de service pe cont propriu. Dacă nu sunt
îndeplinite cerințele de service prevăzute de către
un service autorizat, pot apărea tensiuni periculoase
și alte riscuri.
• Dacă nu veți folosi produsul pentru o perioadă lungă
de timp, deconectați cablul de alimentare de la rețea.
• Puneți produsul într-un loc bine ventilat și preveniți
lumina puternică, supraîncălzirea și umezeala.
• Produsul trebuie păstrat la 0 C° - 40 C°. În caz
contrar, aparatul poate fi deteriorat permanent.
• Introduceți echipamentul în priza împământată.
Folosiți întotdeauna cablul de alimentare împământat
furnizat împreună cu produsul. Producătorul nu este
responsabil pentru avarii provocate prin folosirea
fără împământare.
• Pentru a menține echipamentul conectat în
permanență, este necesară incorporarea în
instalația electrică a clădirii a unui dispozitiv ușor
accesibil pentru deconectare.
• Pentru un dispozitiv detașabil, priza trebuie fi
instalată în apropierea echipamentului și trebuie să
fie ușor accesibilă.
• Nu rămâneți în contact cu părțile produsului care se
încălzesc pentru perioade lungi de timp. Acest lucru
poate duce la arsuri la temperaturi joase.
• Ecranul LCD folosit pentru acest produs este din
sticlă. În consecință, se poate sparge în caz de
cădere sau impact asupra produsului. Aveți grijă
să nu fiți răniți de bucăți de sticlă spartă în cazul în
care ecranul LCD se sparge.
• Utilizarea monitorului nu trebuie să fie însoțită de
riscuri fatale sau pericole care ar putea duce direct
la deces, vătămare corporală, daune fizice grave
sau alte pierderi, inclusiv controlul reacției nucleare
în instalația nucleară, sistemul medical de susținere
a vieții și controlul lansării de rachete într-un sistem
de arme.
• Nu expuneți produsul în lumina directă a soarelui
și nu așezați flăcări deschise precum lumânările,
deasupra sau în apropierea televizorului.
• Nu așezați surse de căldură precum încălzitoare
electrice, radiatoare etc. lângă produs.
• Pentru a preveni o potențială electrocutare, în
condiții meteorologice extreme (furtuni, descărcări
electrice), deconectați produsul de la rețeaua de
alimentare.
• Nu atingeți alte comenzile decât cele descrise
în instrucțiunile de utilizare. Reglarea
necorespunzătoare a comenzilor care nu sunt
descrise în instrucțiuni poate duce la avariere, ceea
ce necesită adesea o muncă de reglare extensivă
din partea unui tehnician calificat.
• Nu zdruncinați produsul. Asigurați-vă că rămâne în
echilibru în poziția sa.
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• Nu aruncați și nu scăpați obiecte pe produs.
• Nu interveniți pe ecranul produselor dvs. sau pe
orice altă suprafață cu un obiect ascuțit.
• Nu țineți produsul dvs. într-un mediu umed.
• Nu țineți produsul dvs. într-un mediu extrem de rece.
• Nu țineți produsul dvs. într-un mediu extrem de cald.
• Nu așezați produsul pe podea sau pe suprafețe
înclinate.
• Componentele de mici dimensiuni reprezintă un
pericol de sufocare dacă sunt înghițite accidental.
Nu lăsați componentele de mici dimensiuni la
îndemâna copiilor. Îndepărtați componentele de mici
dimensiuni care nu sunt necesare și alte obiecte,
precum ambalaje și pungi de plastic/folii pentru a-i
împiedica pe copiii mici să se joace cu ele întrucât
acestea reprezintă un pericol de sufocare.
• Utilizați doar accesoriile / dispozitivele suplimentare
indicate de fabricant.
• Opțiunea LAN wireless a acestui monitor trebuie
utilizată doar în interiorul clădirilor.
• Înainte de a deplasa monitorul, deconectați toate
cablurile și să întoarceți toate accesoriile de
protecție.
• Dacă mutarea monitorului are loc atunci când
cablurile încă sunt conectate, cablurile pot fi
deteriorate și pot apărea pericole de incendiu și de
șoc electric. Curățați ștecărul de alimentare pentru
a preveni depunerea prafului. Dacă s-a produs o
acumulare a prafului pe ștecăr, umiditatea produsă
de acesta poate provoca un scurt circuit care poate
duce la apariția unui incendiu sau a unui șoc electric.
Deconectați ștecărul de alimentare din priza de pe
perete și ștergeți-l cu o cârpă uscată.
Orificiile de ventilație ale produsului
Orificiile de ventilație sunt proiectate pentru a asigura
funcționarea constantă a produsului și pentru a
preveni supraîncălzirii acestuia. Nu blocați aceste
deschizături sub nicio formă. Din același motiv, vă
rugăm să nu așezați produsul dvs. pe paturi, canapele,
covoare și alte suprafețe asemănătoare.
Nu introduceți niciodată un obiect în produs prin
orificii sau deschideri. Fluxurile de înaltă tensiune din
produs și introducerea oricăror obiecte în orificiile sau
deschiderile produsului pot provoca electrocutarea,
scurtcircuitarea componentelor interne și/sau un
incendiu. Din același motiv, nu aruncați apă sau lichid
pe produs.
Repare
Dacă nu este specificată o implementare de bază la
nivelul produsului de către un departament tehnic al
producătorului într-un document, nu reparați produsul
pe cont propriu. În caz contrar, garanția dvs. poate fi
suspendată și vă puteți risca sănătatea sau produsul

dvs. În caz de necesitate, consultați service-ul dvs.
autorizat.

• Nu scoateți și nu introduceți ștecărul cu mâinile ude.
Acest lucru poate duce la electrocutare.

• Când cablul este uzat sau deteriorat.

• Deconectați cablul de alimentare dacă produsul nu
este utilizat o perioadă lungă de timp.

• Dacă produsul a fost scăpat sau cutia a fost
deteriorată.
• Dacă se modifică performanța produsului sau dacă
aparatul trebuie reparat.
• Când s-a vărsat un lichid pe produs sau când au
căzut obiecte în produs.
• Când produsul a fost expus ploii sau apei.
• Când produsul nu funcționează în mod corespunzător
conform descrierii din instrucțiunile de utilizare.
Piese de schimb
În cazul în care produsul necesită piese de schimb,
asigurați-vă că persoana de service utilizează piesele
de schimb specificate de producător sau unele având
aceleași caracteristici și performanțe ca și piesele
originale. Utilizarea pieselor neautorizate poate
provoca incendii, electrocutare și/sau alte pericole.

Verificări de siguranță
După finalizarea lucrărilor de service sau de reparații,
solicitați tehnicianului de service să efectueze
verificări de siguranță pentru a vă asigura că produsul
este în stare de funcționare corespunzătoare.
Cablul de alimentare
• Cablul de alimentare este folosit pentru deconectarea
produsului de la rețeaua de alimentare și, din acest
motiv, trebuie să fie mereu ușor accesibil. Dacă
produsul nu este deconectat de la rețeaua de
alimentare, dispozitivul va continua să absoarbă
energie în toate situațiile, chiar dacă produsul este
în modul standby sau oprit.
• Utilizați numai cablul de alimentare furnizat
împreună cu monitorul.
• Asigurați-vă că utilizați cablul de alimentare
corespunzător fiecărei regiuni. Folosirea unui cablu
necorespunzător poate provoca un șoc electric sau
un incendiu.
• Nu deteriorați cablul de alimentare și nu așezați
obiecte grele pe el, nu îl întindeți, nu îl îndoiți și nu
călcați pe el. De asemenea, nu adăugați cabluri
prelungitoare. Deteriorarea cablului poate provoca
incendii sau electrocutarea.
• Când scoateți aparatul din priză, trageți întotdeauna
direct de ștecăr. Nu scoateți aparatul din priză
trăgând de cablu.
• Nu utilizați cablul de alimentare cu un robinet de
alimentare. Adăugarea unui cablu prelungitor poate
duce la incendiu ca urmare a supraîncălzirii.

• Nu încercați să reparați cablul de alimentare dacă
acesta este defect sau funcționează defectuos.
Atunci când este deteriorat, acesta trebuie să fie
înlocuit exclusiv de personal calificat.
Special pentru siguranța copiilor
• Acest dispozitiv nu este adecvat pentru utilizarea sa
în locuri unde au acces copiii.
• Nu le permiteți copiilor să se urce pe monitor sau
să se joace cu el.
• Nu așezați monitorul deasupra obiectelor de mobilă
care pot fi folosite cu ușurință ca trepte.
• Rețineți că în timpul vizionării unui program, mai ales
pe un monitor „mai mare decât mărimea naturală”,
copiii se pot entuziasma. Trebuie să aveți grijă să
poziționați sau să montați monitorul acolo unde nu
poate fi împins, tras sau dat jos.
• Trebuie să aveți grijă să dirijați toate firele și cablurile
conectate la monitor astfel încât acestea să nu poată
fi trase sau apucate de copiii curioși.
Conexiuni
Asigurați-vă că opriți comutatorul
principal de alimentare și deconectați
ștecărul de la priza de alimentare
înainte de a conecta/deconecta
cablurile. De asemenea, citiți manualul
echipamentelor ce urmează a fi conectate.
Aveți grijă să nu confundați terminalul de intrare
cu terminalul de ieșire la conectarea cablurilor.
Inversarea accidentală a cablurilor conectate
la terminalele de intrare și ieșire poate provoca
defecțiuni și alte probleme.
INFORMAȚII IMPORTANTE: Pericolele privind
stabilitatea
Poziționare
Dacă monitorul este poziționat într-o locație instabilă
sau înclinată , poate fi un pericol potențial în caz de
cădere. Majoritatea accidentelor, mai ales cele suferite
de copii, pot fi evitate dacă luați simple măsuri de
precauție, precum:
• Poziționarea televizorului pe corpuri de mobilă care
pot susține greutatea monitorului.
• Asigurați-vă că marginea monitorului nu depășește
mobilierul pe care este așezat.
• Nu plasați monitorul pe o mobilă înaltă (de exemplu,
dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila cât
și monitorul.
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• Nu așezați monitorul pe haine sau alte materiale
interpuse între televizor și suportul pe care este
așezat.
• Utilizați dispozitivele de fixare, cum ar fi consolele
pentru montarea pe perete, recomandate sau
furnizate de producător.
• Instruiți copiii cu privire la pericolele legate de
escaladarea mobilei pentru a ajunge la monitor
sau la butoanele de comandă ale acestuia. Dacă
produsul dvs. existent rămâne în incintă și este
mutat, țineți cont de aceleași avertizări de mai sus.
Transportul și livrarea
• Dispozitivul dvs. trebuie păstrat în ambalajul
său original pentru a-l proteja de daune asupra
accesoriilor sale în timpul transportului și al livrării.
• Păstrați produsul în poziție normală în timpul
transportului.
• Nu scăpați dispozitivul în timpul transportului și
protejați-l împotriva impactului.
• Deteriorările și avarierile care au loc în timpul
transportului după livrarea aparatului la client nu
sunt incluse în asigurarea garanției.
• Transportul, instalarea, repararea și întreținerea
produsului trebuie realizate de către personal tehnic
de service calificat.
Destinația
• Acest produs este destinat utilizării în locuri publice,
cum ar fi școli, birouri, teatre, locuri de cult.
• Produsul este adecvat numai pentru conectarea la
prizele de alimentare ale rețelelor comerciale. Nu
conectați produsul la prize industriale.
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AVERTIZARE:
• Pentru a menține echipamentul conectat în
permanență, este necesară incorporarea în instalația
electrică a clădirii unui dispozitiv un aparat ușor
accesibil pentru deconectare.
• Pentru un dispozitiv detașabil, priza trebuie instalată
în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor
accesibilă.

Precauții pentru utilizare
Utilizare necorespunzătoare previzibilă și utilizare
incorectă
• Pentru aparatele destinate utilizării în vehicule, nave
sau aeronave sau la altitudini care depășesc 2000 m
deasupra nivelului mării, pentru utilizare în exterior
sau în general pentru aplicații, altele decât cele
menționate în manualul de utilizare, pot fi necesare
cerințe suplimentare.

Notificare de siguranță importantă

CAUTION
Se poate produce fixarea imaginii. Dacă afișați
o imagine fixă pentru o perioadă lungă de timp,
imaginea poate rămâne fixată pe ecran. Aceasta
va dispărea atunci când se va afișa o imagine în
mișcare pentru o perioadă mai îndelungată.
În funcție de condițiile de temperatură și umiditate,
poate apărea o luminozitate neuniformă. Acesta
nu este un defect.
• Această neuniformitate va dispărea atunci când
veți aplica un curent continuu. Dacă acest lucru
nu se întâmplă, consultați cu distribuitorul dumneavoastră.
Punctele roșii, albastre și verzi pe ecran sunt
un fenomen specific a panourilor cu cristale
lichide. Acesta nu este un defect.
• În ciuda faptului că monitorul cu cristale lichide
este fabricat cu o tehnologie de înaltă precizie,
puncte luminate permanent și punte neluminate
apar pe ecran. Acesta nu este un defect.
Inch model Rată omiterii punctelor
98 0,00011% sau inferior
86 0,00007% sau inferior
75,65,55,49,43 0,00004% sau inferior
* Calculată în unități de sub-pixeli potrivit
standardului ISO09241-307.
AVERTIZARE:
Acest echipament este în conformitate cu Clasa
A din CISPR32. Acest dispozitiv poate provoca
interferențe radio dacă este folosit într-un mediu
rezidențial.

ATENȚIE
Acest dispozitiv este prevăzut pentru a fi utilizat în
medii unde nu există câmpuri electromagnetice.
Folosirea acestui aparat în apropierea câmpurilor
electromagnetice puternice sau în locurile unde
zgomotul electric se poate suprapune cu semnalele
de intrare ceea ce ar putea cauza oscilațiile imaginii
și a sunetului sau interferențe la apariția zgomotului.
Pentru a preveni deteriorarea aparatului, instalați-l
departe de surse de câmpuri magnetice puternice.

LINII DIRECTOARE
PRIVIND SIGURANȚA
BATERIILOR
Utilizate în mod corect, bateriile sunt o sursă sigură și
fiabilă de alimentare portabilă. Problemele pot apărea
dacă acestea sunt utilizate în mod incorect sau abuziv,
ducând la scurgeri sau, în cazuri extreme, la incendii
sau explozii.
Iată câteva recomandări simple pentru utilizarea în
siguranță a bateriilor, destinate să elimine astfel de
probleme.
• Aveți grijă să potriviți bateriile în mod corect,
respectând marcajele plus și minus ale bateriei și
ale aparatului. Montarea incorectă poate provoca
scurgeri sau, în cazuri extreme, incendii sau chiar
explozii.
• Înlocuiți întregul set de baterii odată, având grijă
să nu amestecați baterii vechi și noi sau baterii
de diferite tipuri, deoarece acest lucru poate duce
la scurgeri sau, în cazuri extreme, la incendii sau
chiar explozii.
• Depozitați bateriile neutilizate în ambalajul lor și
departe de obiectele metalice care pot provoca
un scurtcircuit care duce la scurgeri sau, în cazuri
extreme, la incendii sau chiar explozii.
• Îndepărtați bateriile descărcate din echipamente și
toate bateriile din echipamentele pe care știți că nu
le veți folosi o perioadă lungă de timp. În caz contrar,
bateriile se pot scurge și pot provoca daune.
• Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă,
precum razele soarelui, focul sau altele.
• Nu aruncați niciodată bateriile în foc sau cu materiale
periculoase sau inflamabile, deoarece acest lucru
poate determina explodarea acestora. Vă rugăm
să reciclați bateriile descărcate; nu le eliminați cu
gunoaiele menajere obișnuite.
• Nu încercați niciodată să încărcați baterii obișnuite,
nici într-un încărcător, nici prin aplicarea căldurii
asupra acestora. Acestea pot curge, pot provoca
incendii sau pot chiar exploda. Există baterii
reîncărcabile speciale care sunt marcate în mod
clar ca atare.
• Supravegheați copiii dacă aceștia înlocuiesc ei înșiși
bateriile pentru a vă asigura că aceste linii directoare
sunt respectate.
• Nu ingerați bateria, prezintă pericol de arsuri
chimice.
• Acest produs sau accesoriile furnizate împreună cu
produsul pot conține o baterie cu celule sau pile. În
cazul în care bateria de ceas este ingerată, aceasta
poate provoca arsuri interne grave în decurs de 2
ore și poate provoca moartea.
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• Amintiți-vă că bateriile mici de tip nasture, cum ar
fi cele utilizate în anumite aparate auditive, jucării,
jocuri și alte aparate, pot fi înghițite de copiii mici cu
ușurință și acest lucru poate fi periculos.
• Nu lăsați bateriile noi sau utilizate la îndemâna
copiilor.
• Asigurați-vă că sunt securizate compartimentele
pentru baterii. În cazul în care compartimentul
bateriei nu se închide, încetați a mai folosi produsul
și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
• Solicitați asistență medicală imediată , în cazul în
care credeți că există posibilitatea ca bateriile să fi
fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului.
• Dacă lichidul de baterie scurs ajunge pe piele sau
pe îmbrăcăminte, clătiți imediat și în mod temeinic.
Dacă vă intră în ochi, spălați-vă bine ochii, mai
degrabă decât să îi frecați și solicitați imediat
tratament medical. Lichidul de baterie scurs care vă
intră în ochi sau ajunge pe îmbrăcămintea dvs. poate
provoca o iritare a pielii sau vă pot deteriora ochii.

ATENȚIE
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA
ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT.
ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM
INSTRUCȚIUNILOR.
La folosirea acestui dispozitiv, luați toate măsurile
de siguranță necesare pentru a vă proteja
împotriva următoarelor incidente.
• Scurgeri de informații cu caracter personal prin
intermediul acestei unități.
• Utilizare nepermisă a acestei unități de o terță parte
în mod fraudulos.
• Perturbarea sau întreruperea funcționării acestei
unități de o terță parte în mod fraudulos.
Luați măsuri de siguranță suficiente.
• Configurați o parolă pentru controlul LAN pentru a
restricționa numărul utilizatorilor care au acces.
• Alegeți o parolă care să fie foarte greu de ghicit.
• Schimbați-vă parola în mod periodic.
• Panasonic Connect Co., Ltd. sau companiile sale
afiliate nu vă vor solicita niciodată în mod direct
parola. Nu vă dezvăluiți parola în cazul în care primiți
astfel de cereri.
• Rețeaua la care vă conectați trebuie să fie protejată
prin intermediul unui firewall etc.
• La eliminarea produsului, resetați datele înainte de
a-l elimina.
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Despre rețelele LAN Wireless
● Avantajul rețelelor LAN wireless constă în faptul că
se poate realiza un schimb de informații între acest
computer sau alte dispozitive asemănătoare și un
punct de acces folosind unde radio atât timp cât vă
aflați în raza transmisiunilor radio.
Pe de altă parte, dat fiind faptul că undele radio pot
traversa obstacole (precum pereții) sunt disponibile
peste tot în raza de acțiune dată, pot apărea probleme
de tipul celor de mai jos dacă nu sunt configurate
anumite setări privitoare la securitate.
● Terțele părți malițioase pot intercepta și afișa
intenționat date transmise printre care se numără
conținutul e-mailurilor și informații personale precum
documentele de identitate, parole și/sau numărul
cardurilor de credit.
● Terțele părți malițioase pot accesa rețeaua
dumneavoastră personală sau profesională fără să
fie autorizate și pot întreprinde următoarele tipuri
de acțiuni:
Obține informații personale și/sau cu caracter secret
(scurgeri de informații)
Distribui informații false și suplini identitatea unei
persoane (falsificare)
Rescrie comunicațiile interceptate și genera informații
false (alterare)
Distribui software dăunător precum un virus sau
pentru a vă distrugă datele și/sau să vă blocheze
sistemul (blocare sistem)

● Dat fiind faptul că cea mai mare pare a adaptoarelor
LAN și a punctelor de acces sunt prevăzute cu sisteme
de securitate pentru a rezolva aceste probleme, veți
reduce posibilitatea apariției unor astfel de situații
atunci când utilizați produsul prin setarea unor
anumite opțiuni de securitate pentru dispozitivul LAN
wireless.
● Anumite dispozitive LAN nu pot fi configurate cu
opțiunile de securitate imediat după achiziția lor.
Pentru a diminua posibilitatea apariției unor probleme
legate de securitate, înainte de a folosit un dispozitiv
LAN wireless, asigurați-vă că ați implementat toate
setările de securitate potrivit instrucțiunilor din
manualele de funcționare furnizate împreună cu
produsul.
În funcție de specificitatea dispozitivul wireless LAN,
o terță parte malițioasă va putea trece de setările de
securitate prin mijloace speciale.
Contactați Panasonic Connect Co., ltd. dacă aveți
nevoie de ajutor în implementarea setărilor de
securitate sau alte aspecte similare.

Dacă nu reușiți să implementați setările de securitate
pentru că efectuați singuri instalația dispozitivului LAN
wireless, contactați centrul de asistență Panasonic.
● Panasonic Connect Co., Ltd. își roagă clienții să
înțeleagă pe deplin riscurile la folosirea acestui produs
fără să efectueze în prealabil setările de securitate și le
recomandă clienților să efectueze setările de securitate
după criterii proprii și pe propria răspundere.

Eliminare
Pentru eliminarea produsului, luați legătura cu
autoritățile locale sau distribuitorul pentru metodele corecte de eliminare.

Proprietatea asupra mărcilor comerciale
•

Microsoft, Windows, Internet Explorer și Microsoft
Edge sunt mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Microsoft Corporation în
Statele Unite și/sau în alte țări.

•

Mac, macOS și Safari sunt mărci comerciale ale
Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și alte țări.

•

PJLink este o marcă comercială înregistrată sau
în curs de înregistrare în Japonia, Statele Unite
și alte țări și regiuni.

•

HDMI High-Definition Multimedia Interface și
sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing
Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

•

JavaScript este o marcă comercială înregistrată
sau o marcă comercială a Oracle Corporation și
ale filialei sau ale companiilor sale asociate în
Statele Unite sau/și în alte țări.

•

Crestron Connected, Crestron Connected
logo, Crestron Fusion, Crestron RoomView și
RoomView sunt mărci comerciale înregistrate
sau mărci comerciale ale Crestron Electronics,
Inc. în Statele Unite și/sau în alte țări.

•

USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale
înregistrate ale USB Implementers Forum.

Marcaje pe produs
Următoarele simboluri sunt folosite pe produs ca
marcator pentru restricțiile și măsurile de precauție
și instrucțiunile de siguranță. Fiecare explicație va
fi luată în considerare acolo unde produsul poartă
exclusiv semnele corespunzătoare. Țineți cont de
aceste informații din motive de siguranță.
Conexiune de împământare de protecție:
Borna marcată este pentru conectarea
conductorului protector de împământare
asociat cu firele de alimentare.
Bornă sub tensiune periculoasă: Borna/
bornele marcată(e) este/sunt sub tensiune în
condiții normale de funcționare.
Orice probleme cauzate de reglarea greșită de către client
a oricărui software, incluzând sistemul de operare, nu sunt
acoperite de garanție.
În funcție de modelul pe care îl cumpărați, aspectul real
al produsului poate varia față de imaginile utilizate în
acest manual.
Pentru a păstra conformitatea cu prevederile CEM,
folosiți
cabluri ecranate pentru a conecta următoarele terminale:
terminal de intrare HDMI, terminal de intrare D-sub și
terminal de intrare 232C.

Chiar dacă nu a fost inclusă nicio modalitate specială
pentru a semnala că au fost produse de o anumită
companie sau că sunt mărci comerciale ale unui
produs, aceste mărci înregistrate trebuie pe deplin
respectate.

Accesorii incluse
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Telecomandă x 1: DPVF3279ZA/X1
Senzor IR x 1: DPVF3415ZA/X1
Suport senzor IR: DPVF3416ZA/X1
Șurub (pentru suportul senzorului IR)x2:
DPVF3417ZA/X1 pentru 43/49/55/65/75inch
Șurub (pentru suportul senzorului IR)x3:
DPVF3882ZA/X1 pentru 98inch
Codul dispozitivului de alimentare:
DPVF3408ZA/X1 (SUA)
DPVF3409ZA/X1 (Regatul Unit)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
Baterii x 2: Tip AA/R6/LR6
Clemă de cablu x 3: DPVF3412ZA/X1
Dongle Wi-Fi x 1: DPVF3413ZA/X1
pentru 98,86inch
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•

•
•
•

Extensie de cablu (pentru dongle-ul Wi-Fi) x 1:
DPVF3414ZA/X1
pentru 98,86inch
Distanțier x 4: DPVF3499ZA/X1
pentru 43,49,55SQE1W
Șurub pentru distanțier x 4: DPVF3500ZA/X1
pentru 43,49,55SQE1W
Placă (pentru suportul senzorului IR) x1:
DPVF3524ZA/X1
pentru 86 inch
DPVF3672ZA/X1
pentru 98 inch

Transmițător telecomandă
Sursa de alimentare
		
CC 3 V (Baterii mărimea AA x 2)
Rază de funcționare
		
Aprox. 7 m (22,9 picioare)
		
(Când este utilizată direct în
fața senzorului telecomenzii)
Greutate
		
Aprox. 111 g. (4 oz) inclusiv
bateriile
Dimensiuni (W x H x D)
		
51mm x 27mm x 161mm /
2"x1,1"x6,4"
Atenție
•
Depozitați corespunzător componentele de mici
dimensiuni și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
Codurile accesoriile se pot schimba fără notifi•
care prealabilă. (Codul real al accesoriului poate fi diferit de cel prezentat mai sus.)
Dacă ați pierdut accesorii, achiziționați-le doar
•
de la distribuitorul dumneavoastră. (Disponibile
prin serviciu de asistență)
Eliminați ambalajele în mod corespunzător
•
după ce ați scos produsele.
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Vedere generală
Partea frontală

1. Panoul LCD
Partea din spate (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. INTRARE SERIE

12. INTRARE HDMI1

2. INTRARE PC

13. Compartiment USB intern

3. LAN

14. Conector pentru FANTĂ (Doar pentru SQE1W)

4. USB-C

Notă:

5. USB

Pentru plăci de funcționare compatibile,

6. USB

consultați cu distribuitorul de la care ați

7. INTRARE HDMI2

achiziționat produsul.

8. INTRARE HDMI3

15. INTRARE Port Monitor (Doar pentru SQE1W)

9. INTRARE HDMI4

16. IEȘIRE Port Monitor (Doar pentru SQE1W)

10. INTRARE IR
11. IEȘIRE AUDIO
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Partea din spate (2):

DIGITAL AUDIO
OUT

1

R
SERVICE 2

4

L

AUDIO
IN

SERVICE 1

2
3

1. IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ
2. INTRARE AUDIO
3. RJ12 (SERVICIU 1)
4. RJ12 (SERVICIU 2)
Notă: Nu le utilizați în afara serviciului personal pentru RJ12.

Butoanele de control ale Ecranului
Pentru a porni Ecranul: Apăsați în jos pe
partea centrală a manetei și țineți-o apăsată
câteva secunde; ecranul va porni.
Pentru a opri Ecranul: Apăsați în jos pe
partea centrală a manetei și țineți-o apăsată
câteva secunde; Ecranul va intra în modul
standby.
Pentru a schimba sursa: Apăsați centrul
manetei de două ori, iar pe ecran se va
���
lista cu surse. Derulați printre sursele
disponibile apăsând maneta în sus și în jos.
După ce ați selectat sursa, apăsați butonul
(Vedere din spate) „+” de pe manetă.
Pentru a modifica volumul: Măriți volumul
apăsând butonul „+” de pe manetă. Reduceți
volumul apăsând maneta butonul „-” de pe
manetă.
Notă: Meniul principal OSD nu poate fi afișat prin intermediul manetei.
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Conectarea receptorului IR
Înainte de a conecta Ecranul la rețeaua de alimentare, conectați receptorul IR furnizat la intrarea IR de pe Ecran.
Poziționați receptorul IR pe direcție, la vedere, cu telecomanda dvs. Acționați pur și simplu asupra telecomenzii
în timp ce o îndreptați spre receptorul IR și acesta va transmite semnalul de control către Ecranul dvs.
Notă: În timpul utilizării, nu poziționați ecranul în lumina solară directă sau într-o sursă de iluminare intensă.
În aceste cazuri, telecomanda nu va funcționa sau nu va funcționa corect deoarece receptorul IR al monitorului folosește
razele infraroșii.

Pornirea (On) și oprirea (Off) Ecranului
După conectarea Ecranului la rețeaua de alimentare, setați comutatorul principal (pornit/oprit) în poziția „1”.
Ecranul se va comuta în modul standby. Apăsați butonul Standby de pe telecomandă sau apăsați și mențineți
apăsat centrul manetei de pe latura stângă spate a Ecranului pentru a comuta în modul pornit de pe modul
standby (așteptare).
Apăsați în jos pe partea centrală a manetei și țineți-o apăsată câteva secunde sau apăsați butonul de Standby
de pe telecomandă pentru ca Ecranul să intre în modul standby. Pentru a opri Ecranul, setați comutatorul
On/Off în poziția „2”.

2
3

3

(Vedere din spate)

98”/86”

75” / 65” / 55”
49” / 43”

(Vedere din spate)
1

Buton Standby

2

Manetă

3

Comutator On/Off (*)

(*) Poziția comutatorului On/Off (pornire/oprire) poate varia în funcție de model.

Starea LED-urilor

Starea monitorului

LED-ul de pornire este luminat
Pornire
în verde
LED-ul de pornire este luminat
Oprire (Modul standby)
în roșu
LED-ul de pornire luminează
verde și roșu (încet)

În curs de pornire

LED-ul de pornire luminează
verde și roșu (repede)

Actualizări software
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Livrare
Când porniți dispozitivul pentru prima dată, se va
afișa ecranul pentru selectarea limbii. Selectați
limba dorită și apăsați butonul ENTER.
Pe ecranul următor, setați preferința țării dvs. și
apăsați ENTER pentru a continua.
Vi se va solicita să setați și să confirmați un cod
PIN în acest moment. Pentru unele opțiuni de țară,
codul PIN nu poate fi setat la 0000, astfel că în
acest caz trebuie să introduceți o altă combinație de
număr din 4 cifre. Trebuie să introduceți acest PIN
dacă vi se solicită să introduceți un cod PIN pentru
orice utilizare ulterioară a meniului.
În continuare va fi afișat meniul de setare a numelui
de utilizator și a parolei.
Apăsați politica pentru parole pentru a verifica
conținutul și a efectua fiecare setare.
Apoi, va fi afișat meniul Signage Settings (Setări
de semnalizare). Opțiunile Set ID (Setare cod de
identificare), OSD Orientation(*) (Orientare
OSD), Auto Software Update (Actualizare
software automată) pot fi configurate utilizând
acest meniu. Opțiunile Model name (Denumirea
modelului), Serial number (Numărul de serie)
și Software version (Versiunea de software)
sunt doar cu scop informativ. Acestea vor fi
colorate cu gri și nu vor putea fi selectate. Puteți,
de asemenea, memora datele despre modelul
Ecranului pe un dispozitiv USB folosind opțiunea
Salvare informații model. Puteți, de asemenea, să
copiați fișierele de baze de date de pe un dispozitiv
USB pe monitor folosind opțiunea Clonare de pe
USB. Consultați secțiunea Conținutul meniului de
setări
de
semnalizare
pentru
informații
suplimentare cu privire la opțiunile din acest meniu.
După ce finalizați setările, evidențiați Next
(Următor) și apăsați ENTER pentru a continua.

Notă: Faceți versiunea de software a sursei de clonare și
destinației la fel. Faceți Modelul (CQE1W, SQE1W) al
sursei de clonare și destinației la fel. După Clonarea de pe
USB, acest ecran va restarta în mod automat.

În continuare, va fi afișat modul Display Operation
(Operare afișaj). Modul Power (Alimentare) este
setat la „Eco”; Porniți alimentarea în mod obișnuit
cu On (Pornit). Modul Power (Alimentare) este setat
la „Reactiv” (Reactiv); Pornește rapid alimentarea.
(Notă) Dacă această funcție este setată la
„Reactiv”, consumul de putere crește în modul
standby.
Se va afișa ecranul Auto Launch Selection
(Selecție automată pentru pornire). Vor fi
disponibile opțiunile CMS, Open Browser
(Deschidere browser) și Disabled (Dezactivat).
Selectați opțiunea dorită și apăsați ENTER pentru
a merge mai departe.
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Pe ecranul următor, se va afișa meniul Network/
Internet Settings (Setări rețea/Internet). Consultați
secțiunea Conectivity (Conectivitate) pentru a
configura o conexiune cu fir și fără fir. Dacă doriți ca
Afișajul să consume mai puțină energie în modul
standby, puteți dezactiva opțiunea Networked
Standby Mode (Standby în rețea) setând-o la Off
(Dezactivat). După ce finalizați setările, evidențiați
Next (Următor) și apăsați butonul ENTER pentru
a continua.
Livrarea s-a finalizat.
Pentru a repeta acest proces și a reseta setările
Ecranului la valorile implicite din fabrică, intrați în
meniul Settings (Setări)> Signage menu (Meniu de
semnalizare), evidențiați Livrare și apăsați ENTER.
Vi se va solicita să introduceți codul PIN pe care l-ați
definit la Livrare. Dacă este introdus codul PIN corect,
va fi afișat un mesaj de confirmare care vă va întreba
dacă doriți să ștergeți toate setările și să resetați
Ecranul. Selectați „Yes” (Da) și apăsați ENTER
pentru a confirma.
Notă: Nu închideți Ecranul în timpul demarării livrării. Rețineți
că este posibil ca o parte dintre opțiuni să nu fie disponibile,
în funcție de țara selectată.
Notă: Dacă nu vă mai amintiți codul pin, contactați compania
pentru asistență.
Notă: Dacă nu vă mai amintiți codul pin, contactați compania
pentru asistență.
Notă: Valoarea inițială a codurilor pin este „0000”.

Specificații transmițător LAN wireless
Intervale de frecvență

Putere ieșire
maximă

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

Restricții în funcție de țară
Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE (și alte țări care urmează directiva
UE) fără alte limită, cu excepția țărilor menționate mai jos.
Țara

Restricție

Bulgaria

Autorizare generală necesară pentru folosire în aer liber și servicii publice

Italia

Dacă se folosește în afara sediului, este
necesară o autorizare generală

Grecia

Numai uz interior pentru banda 5470 MHz
- 5725 MHz

Luxemburg

Este necesară o autorizație generală
pentru rețea și furnizarea de service (nu
pentru toată gama)

Norvegia

Transmisiunile radio sunt interzise pentru
zona geografică de pe o rază de 20 km din
centrul Ny-Ålesund

Federația
Rusă

Numai uz interior

Israel

Banda 5 GHz doar pentru banda 5180
MHz-5320 MHz

Cerințele pentru țara dvs. se pot schimba oricând. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile
locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru dispozitivul wireless LAN de 5 GHz.

Română - 13 -

Fixarea senzorului IR
Landscape				

Portrait

SQE1W

doar pentru 86SQE1W

/86SQE1WA
/98CQE1W

43/49/55/65/75 inch
1. Fix the sensor to holder.
2. Tighten two screws which are included in accessory bag.

(Back View)

3. Connect sensor cable to IR IN
(Front View)

Sensor
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Holder

86 inch
Attachment of sensor and holder
1. Remove the five screws.

(Back View)

2. Tighten two screws to plate.

3. Fix the sensor to holder.
4. Tighten two screws to holder.
5. Connect sensor cable to IR IN.

Plate
(Front view)
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98 inch
Attachment of sensor and holder
1. Remove the screw, and do not use.

(Back View)

2. Tighten screw which is included in accessory
bag to plate.

3. Fix the sensor to holder.
4. Tighten two screws which are
included in accessory bag to holder.
5. Connect sensor cable to IR IN.

(Front view)
Plate

Fixarea Dongle-ului Wi-Fi
Model de 98/86 inch
1.

Îndepărtați hârtia care acoperă banda cu arici.

2.

Fixați dongle-ului Wi-Fi pe carcasa posterioară.

3.

Conectați extensia de cablu la dongle-ului Wi-Fi și la terminalul USB.

Conectare la orice terminal USB
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Atașarea funcției FANTĂ
(Pentru SQE1W)
1.

Îndepărtați cele două șuruburi și carcasa fantei principal.

2.

Introduceți placa de funcționare în fanta principal.

3.

Strângeți cele două șuruburi.

Placă de funcționare cu
lățime îngustă

Placă de funcționare cu
lățime lată

Notă: Înainte de a atașa sau elimina placa de funcționare, asigurați-vă că opriți alimentarea afișajului și
scoateți fișa de alimentare din priză.
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Precauții la mutare
Monitorul este prevăzut cu mânere pentru transport. Folosiți-le atunci când mutați dispozitivul.
Model de 98/86
inch
Mâner

Model de 75 inch
Mâner

Notă
•

Nu țineți de alte părți în afară de mânere.
(modelul de 98 inch, modelul de 86 inch, modelul de 75 inch)

•

Pentru a muta această unitate aveți nevoie de următorul număr de persoane.
Modelul de 98 inch, modelul de 86 inch: 4 sau mai multe persoane
Pentru modelul de 75 inch, 65 inch, 55 inch, 49 inch, 43 inch: 2 sau mai multe persoane
Dacă acest lucru nu se respectă, unitatea poate fi scăpată și poate fi deteriorată.

•

La mutarea dispozitivului, păstrați panoul cu cristale lichide în vertical.
Mutarea dispozitivului cu suprafața panoului cu cristale lichide îndreptată în sus sau în jos poate provoca deformarea
panoului sau deteriorări în interior.

•

Nu țineți de laturile superioare, inferioare, din stânga, din dreapta sau de colțurile dispozitivului.
Nu țineți de partea frontală a panoului de cristale lichide.
De asemenea, nu loviți aceste părți. În caz contrar, veți deteriora panoul de cristale lichide.
De asemenea, panoul se poate crăpă provocând leziuni.
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PRECAUȚII pentru CABLUL DE CURENT
ALTERNATIV
Model de 86-43 inch
Spatele unității

Fixarea cablului AC (curent
alternativ)

Model de 86
inch

Model de 75
inch

Model de 65/55/49/43 inch

Cablu AC (furnizat)
Conectați conectorul la unitatea
monitorului.
Notă
•

La decuplarea cablului de curent alternativ, deconectați în prealabil ștecărul de curent alternativ din priză.

•

Cablul de curent alternativ furnizat este destinat exclusiv pentru folosirea împreună cu acest dispozitiv.
Este interzisă utilizarea sa în alte scopuri decât cele specificate.
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Model de 98 inch

1.

Confirmați că suportul cablului de alimentare este ridicat astfel încât cablul de alimentare să poată fi
introdus. (Fig. 1)

2.

Apoi introduceți conectorul integral în direcția corectă. (Fig. 2)

3.

Coborâți suportul cablului de alimentare. (Fig. 3)

4.

Apăsați în jos suportul pentru cablul de alimentare până când capătul suportului pentru cablul de alimentare se fixează pe cablul de alimentare pentru a fixa cablul de alimentare. (Fig. 4)

Notă: Când apăsați și fixați suportul cablului de c.a. pe cablul de c.a., țineți cablul de c.a. de partea opusă
pentru a evita aplicarea unei forțe excesive pe terminalul <AC IN>. (Fig.5)
Fig.1

Fig.2

Fig.4

Fig.3

Fig.5

Cum se scoate cablul de c.a. din priză
1.

Ridicați suportul cablului de alimentare, fixând cablul de alimentare în sus. (Fig. 1)

2.

În timp ce țineți suportul cablului de alimentare, scoateți cablul de ca de la terminalul <AC IN> al afișajului. (Fig.2)
Fig.1
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Fig.2

Telecomandă

17. ENTER: Confirmă selecțiile utilizatorului
18. REAPELARE: Afișează informații despre conținutul
afișat pe ecran
19. Stop: Oprește mediul aflat în curs de redare

1
2
3
4
5
6
7

/

USB V.

Q.
MENU

PICTURE

RECALL

ENTER

EXIT

17
RETURN

8
VOL

INPUT

W.D splay

ASPECT

21. VIZUALIZATOR USB: Deschide ecranul de navigare
media
22. IMAGINE: Trece prin ciclul de moduri de imagine

Introducerea bateriilor în
telecomandă

16
15

MENU

9

22
21
20
19
18

20. Înainte rapid: Derulează cadrele înainte în cadrul
mediilor de redare, ca de exemplu filme

14

10

Îndepărtați capacul de pe spatele telecomenzii pentru a
descoperi compartimentul pentru baterii. Instalați două baterii
AA. Asigurați-vă că marcajele (+) și (-) corespund (respectați
polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.
Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Montați
înapoi capacul.

11

12

13

DISPLAY

1.

Standby: Închide/Deschide Ecranul

2.

Redare: Începe redarea mediilor selectate

3.

Înapoi rapid: Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor
de redare, ca de exemplu filme

4.

Pauză: Întrerupe mediul aflat în curs de redare

5.

MENIU RAPID: Afișează meniurile pentru imagine, sunet
și setările sistemului

6.

Butoanele direcționale: Folosite pentru navigarea în
ecranele meniurilor, conținut, etc.

7.

IEȘIRE: Închide și iese din meniurile afișate sau revine
la ecranul anterior

8.

Butoanele colorate: Urmați instrucțiunile de pe ecran
pentru funcțiile butoanelor colorate

9.

VOL +/-: Mărește sau micșorează volumul

10. Mut: Suprimă integral volumul Ecranului
11. Butoane numerice: Introduce un număr sau o literă în
caseta de text de pe ecran.
12. Afișaj wireless: Deschide ecranul de conectare a
afișajului wireless
13. ASPECT: Modifică raportul de aspect al ecranului
14. INTRARE: Comută intrarea monitorului pe ecran
15. MENIU: Afișează meniul principal
16. REVENIRE: Revenire la ecranul anterior
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Specificații
Model de 55 inch

:

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

Model de 49 inch

:

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. model

Model de 98 inch

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

Model de 86 inch

:

TH-86SQE1W /WA
TH-86CQE1W

Model de 75 inch

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

Model de 65 inch

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

Model de 55 inch

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

Model de 49 inch

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

Model de 43 inch

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

Pentru toate modelele
Oprire cu comutatorul principal de alimentare
0W
Starea de Stand-by

Consum electric

Model de 98 inch

:

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

Model de 86 inch

:

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

Model de 75 inch

:

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 de 65 inch
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Model de 43 inch

703W
650W

0,5 W

Nr. de pixeli
8.294.400
(3840 (Orizontal) x 2160 (Vertical))

(Incluzând senzorul telecomenzii: 730mm/28,74")
55CQE1W: 1239x712x87/48,75"x28,02"x3,43"
(Incluzând senzorul telecomenzii: 730mm/28,74")

Dimensiuni (W x H x D)
Model de 49 inch
Model de 98 inch

49SQE1W: 1102x635x105/43,37"x24,98"x4,11"

98SQE1W:2216x1271x99 (partea superioară a
VESA NUT:91)

(Incluzând senzorul telecomenzii: 652mm/25,67")

(Incluzând senzorul telecomenzii:1288mm)
87,25"x50,02"x3,87"(partea superioară a VESA
NUT:3,55")
(Incluzând senzorul telecomenzii: 50,67")
98CQE1W:2216x1271x91
(Incluzând senzorul telecomenzii:1288mm)
87,25"x50,02"x3,55"
(Incluzând senzorul telecomenzii: 50,67")

(Incluzând senzorul telecomenzii: 652mm/25,67")

Model de 86 inch

86SQE1W/WA:1929x1100x81 (partea superioară a
VESA NUT:55)
(Incluzând senzorul telecomenzii:1116mm)
75,91" x 43,28"x 3,16"(partea superioară a VESA
NUT:2.15")
(Incluzând senzorul telecomenzii: 43,94")
86CQE1W:1929x1100x80 (partea superioară a
VESA NUT:55)
(Incluzând senzorul telecomenzii:1116mm)
75,91" x 43,28"x 3,13"(partea superioară a VESA
NUT:2.15")
(Incluzând senzorul telecomenzii: 43,94")
Model de 75 inch

1684" x 968"x 100"(partea superioară a VESA
NUT:73")
(Incluzând senzorul telecomenzii: 984mm)
66,28" x 38,09"x 3,92"(partea superioară a VESA
NUT:2.89")
(Incluzând senzorul telecomenzii: 38,74")
Model de 65 inch

65SQE1W: 1460x842x96/57,46"x33,12"x 3,77"
(Incluzând senzorul telecomenzii: 859mm/33,82")
65CQE1W: 1460x842x80/57,46” x 33,12"x3,15"
(Incluzând senzorul telecomenzii: 859mm/33,82")

49CQE1W: 1102x635x85/43,37"x24,98"x3,35"
Model de 43 inch

43SQE1W: 966x558x106/ 38,01"x21,94"x4,17"
(Incluzând senzorul telecomenzii: 576mm/22,68")
43CQE1W: 966x558x86/38,01"x21,94"x3,39"
(Incluzând senzorul telecomenzii: 576mm/22,68")

Greutate
Model de 98 inch

98SQE1W: 99,8 kg/220,1 lbs net
98CQE1W: 99,4 kg/219,2 lbs net
Model de 86 inch

86SQE1W/WA: 62,9 kg/138,7 lbs net
86CQE1W: 61,7 kg/136,1 lbs net
Model de 75 inch

75SQE1W: 37,4 kg/82,5 lbs net
75CQE1W: 36,8 kg/81,2 lbs net
Model de 65 inch

65SQE1W: 25,8 kg/56,9 lbs net
65CQE1W: 25,2 kg/55,6 lbs net
Model de 55 inch

55SQE1W: 17,2 kg/38,0 lbs net
55CQE1W: 16,2 kg/35,8 lbs net
Model de 49 inch

49SQE1W: 13,0 kg/28,7 lbs net
49CQE1W: 12,6 kg/27,8 lbs net
Model de 43 inch

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

Model de 55 inch

55SQE1W: 1239x712x104/48,75"x28,02"x4,09"
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Sursa de alimentare
110 - 240 V ~ (110 ‒ 240 V curent alternativ), 50/60
Hz

Condiții de operare
Temperatura
0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1, 3
Temperatura ambiantă pentru utilizarea acestui
dispozitiv
•
La folosirea acestei unități la o altitudine de
sub 1.400 m (4.593 ft) peste nivelul mării: De
la 0 °C la 40 °C (de la 32 °F la 104 °F)

•

La folosirea acestei unități laaltitudini

superioare (1.400 m (4.593 ft) și superioare și
sub 2800 m (9.186 ft) peste nivelul mării): De
la 0 °C la 35 °C (de la 32 °F la 95 °F)
Nu instalați dispozitivul la altitudini de peste 2800 m
(9.186 ft) deasupra nivelului

Ieșire audio
Fișă de conectare stereo mini(M3) X1, 0,5Vrms
Ieșire ; Variabilă (-∞〜0dB)

(Intrare 1kHz 0dB, sarcină 10KΩ
...................................................................................
Intrare serie
D-sub 9pini x 1
Compatibil cu RS232C
...................................................................................
LAN

Durată de funcționare

RJ45 x 1

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

Pentru conexiune la rețea, compatibilă cu
PJLink
Metoda de comunicare: RJ45, 10BASE-

Sunet
Model de 86
inch

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

Model de 75
inch

INTRARE IR

24W [12W + 12W)] (10% THD)
Model de 65
inch

USB
Conector US Tip A x 3 , CC 5 V/max. 0.5 A
Conector USB Tip C x 1, CC
5 V/max. 1,5 A
...................................................................................
Intrare audio
Fișă de conectare x 2 (L/R)
0,5 Vrms
...................................................................................

Terminal de control extern

Umiditate
20 % ‒ 80 % (fără condens)

Model de 98
inch

RGB: 0,7Vp-p(75Ω)
HD/VD: TTL (Impedanță înaltă)
...................................................................................

Model de 55
inch

Model de 49
inch

Model de 43
inch

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

Fișă de conectare stereo mini(M3)
...................................................................................
Port ieșire optică SPDIF Optical
...................................................................................
Port intrare monitor 1.2a (Doar pentru SQE1W)

Terminalele de conectare
Intrare 1,2,3,4 HDMI 2.0
Conector de tip A x4 (Suporturi 4K)
Compatibil cu HDCP 2.2
Semnal audio: PCM liniar (Frecvența de
eșantionare
48KHz, 44,1KHz, 32KHz)
...................................................................................
INTRARE PC
Mini D-Sub 15 pini (Compatibil cu DDC2B) x 1
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Terminal port monitor x 1
Compatibil cu HDCP 1.3
Semnal audio: PCM liniar (Frecvența de
eșantionare:
48KHz, 44,1KHz, 32KHz)
Port ieșire monitor 1.2a (Doar pentru SQE1W)
Terminal port monitor x 1
Compatibil cu HDCP 1.3
...................................................................................
Alimentare pentru FANTĂ (Doar pentru SQE1W)
12 V x max. 3,5 A

...................................................................................
Port RJ12 (Service1)
întreținere

Doar pentru operațiuni de

Port RJ12 (Service2) Doar pentru operațiuni de
întreținere
...................................................................................
Notă
•

Designul și specificațiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Greutatea și dimensiunile
afișate sunt aproximative.
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Montarea pe perete
Măsurători suport perete VESA

W
H

Tipar găuri Dimensiuni (mm)
Inch

W

98"
86"
75"

Dimensiuni
șuruburi

H

max. (mm)

Filet (Y)

800

400

12

M8

600

400

12

M8

600

400

10

M8

65"

400

400

10

M6

55"

400

200

13

M6

49"

200

200

12

M6

43"

200

200

9

M6

Precauții la instalarea suportului de perete și a pupitrului
Pentru 55SQE1,49SQE1,43SQE1
Există o formă convexă în apropierea orificiilor VESA pe capacul posterior. La atașarea suportului de perete și a pupitrului,
introduceți distanțierele între ele.
Forma convexă			

Distanțier

Notă: Pentru detalii despre dimensiuni, consultați desenele CAD de pe site-ul Panasonic.
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Instalarea pe un perete denivelat
Funcționarea acestui dispozitiv este garantată într-un mediu cu o temperatură ambiantă de 40ºC(104ºF). La
instalarea dispozitivului într-o carcasă sau un șașiu, asigurați ventilația necesară cu un ventilator sau un orificiu
de ventilație astfel încât temperatura înconjurătoare (din carcasă sau șașiu), inclusiv temperatura suprafeței
frontale a panoului de cristale lichide trebuie să fie menținută la 40ºC(104ºF) sau sub această valoare.
Dacă puteți doar să controlați temperatura ambiantă din afara carcasei sau a șașiului, mențineți următoarele
condiții:

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

A
B
C
D
E

Minim 50 mm
Minim 70 mm
Minim 50 mm
Minim 50 mm
Intervalul temperaturii ambiante: 0-35ºC
La instalarea produsului pe un perete denivelat, lăsați cel puțin spațiul specificat mai sus între
produs și perete pentru ventilație și asigurați-vă că temperatura ambiantă este menținută între
0ºC-35ºC.
Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.

Nu ne vom asuma nicio responsabilitate pentru orice daune sau defecțiuni în cazul în care produsele noastre
nu sunt utilizate în conformitate cu aceste recomandări și/sau instrucțiuni de utilizare.
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Precauții la amplasarea în vertical
Când instalați afișajul vertical, instalați-l așa cum se arată în figura de mai jos.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: Terminal orientat în sus.
doar pentru 86SQE1W: Terminal orientat în jos.
(Notă) dacă este instalat incorect, se poate rupe sau se poate defecta.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

doar pentru 86SQE1W

Terminale

Terminale

Notă
La instalarea monitorului pe suportul de perete sau pe piedestal, citiți cu atenție instrucțiunile de operare
furnizate pentru a efectua corect instalarea. De asemenea, folosiți accesoriile pentru prevenirea răsturnării.
Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice deteriorare a produsului, etc. cauzate de defecțiuni în mediul
de instalare pe piedestal sau pe suportul de perete chiar și pe perioada garanției.
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Licență de software
Acest produs include următorul software:
(1) software dezvoltat în mod independent de sau pentru Panasonic Connect Co., Ltd.,
(2) software deținut de o terță parte și furnizat sub licență către Panasonic Connect Co., Ltd.,
(3) software sub licența GNU Licență publică generală, Versiune 2.0 (GPL V2.0),
(4) software sub licența GNU LESSER Licență publică generală, Versiune 2.1 (LGPL V2.1), și/sau
(5) software liber, altul decât cel furnizat sub licența GPL V2.0 și/sau LGPL V2.1.
Software-urile din categoriile (3)-(5) sunt distribuite în speranța că vor fi utile, dar fără NICIO GARANȚIE,
fără nicio garanție implicită privind de VANDABILITATEA sau POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP.
Pentru detalii, consultați condițiile de licență afișate prin selectarea [Licențe software], urmând operațiunea
specificată în meniul [Setări] al acestui produs.
Cel puțin trei (3) ani de la livrarea acestui produs, Panasonic Connect Co., Ltd. va acorda oricărei terțe
părți care ne contactează la informațiile de contact furnizate mai jos, pentru o taxă inferioară costului nostru
pentru realizarea distribuției codului sursă,
un copie completă, automată, a codului sursă corespunzător sub licența GPL V2.0, LGPL V2.1 sau sub celelalte
licențe obligate să facă acest lucru, precum și anunțul asupra drepturilor de autor ale acestuia.
Informații de contact:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Notificare privind AVC/VC-1/MPEG-4
Acest produs este oferit sub licența AVC Patent Portfolio License, VVC-1 Patent Portfolio License și
MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pentru utilizarea personală de către un consumator sau a altor
utilizări în care nu primește remunerație pentru a (i) codifica videoclipul în conformitate cu standardul AVC
Standard, VC-1 Standard și MPEG-4 Visual Standard („AVC/VC-1/MPEG-4 Video”) și/sau a (ii) decodifica
videoclipul AVC/VC-1/MPEG-4 care a fost codificat de un consumator angajat într-o activitate personală și/
sau a fost obținut de la un furnizor de materiale video căruia i-a fost conferită licența de a oferi videoclipul
AVC/VC-1/MPEG-4. Nu se acordă și nu se înțelege a fi acordată licența pentru alte moduri de utilizare.
Puteți obține mai multe informații de la MPEG LA, LLC. A se vedea https://www.mpegla.com.
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Notificare referitoare la licență
Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale
Dolby Laboratories.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Folosirea
sau distribuirea acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft
sau a unei filiale autorizate a Microsoft.
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Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi a bateriilor vechi
Doar pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările cu sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele
electrice şi electronice, precum şi bateriile uzate nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere
obişnuite.
Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi
a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu
legislaţia naţională.
Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deşeuri, veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase
şi veţi preveni potenţiale efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaţii despre colectare şi reciclare, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale. Este
posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită în conformitate cu legile naţionale.

Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri)
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu
cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.

Informații privind eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene
Aceste simboluri sunt valabile doar pentru Uniunea Europeană.
Dacă doriți să eliminați aceste produse, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să vă interesați care este metoda corectă
de eliminare.

Registrul clienților
Numărul modelului și numărul de serie al produsului sunt inscripționate pe panoul posterior. Notați numărul de serie în
căsuța de mai jos și păstrați această broșură, împreună cu dovada achiziției, ca un dosar permanent pentru achiziția
efectuată care vă va ajuta la identificarea produsului în caz de furt sau pierdere și în scopuri de garanție.
Numărul Modelului

Numărul de serie

Reprezentant autorizat în UE:
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
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