Navod�la za uporabo
Osnovn� vod�č

UHD LCD Zaslon
Slovenšč�na

Št. modela

Za poslovno uporabo

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

98-palčn� model
86-palčn� model
75-palčn� model
65-palčn� model
55-palčn� model
49-palčn� model
43-palčn� model

Vseb�na

Pred uporabo preber�te
Za več �nformac�j o tem �zdelku, pros�mo preber�te "Navod�la za
uporabo - Pr�ročn�k za uporabo".
Za prenos "Navod�la za uporabo - Pr�ročn�k za uporabo", pros�mo
ob�šč�te spletno stran Panason�c
(https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
• Vo vašom jazyku je k d�spozíc�� len „Návod na obsluhu –
Základná príručka (tento dokument)“.
Keďchcete zíkaťv�ac �nformá�í prosí, pozr�te s� „áod na
obsluhu –Funkčýnáod“, v �nýh jazykoch
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• Pros�mo preber�te ta navod�la pred uporabo vašega kompleta �n j�h
shran�te za kasnejšo uporabo.
• Ilustrac�je �n zaslon� v teh navod�l�h za uporabo so sl�ke za
ponazor�tev �n se lahko razl�kujejo od dejansk�h.
• Op�sne �lustrac�je v teh navod�l�h za uporabo so narejene
predvsem na podlag� 75-palčnega modela.

•Dejanska resoluc�ja:
3840 × 2160p

TP0819TS0 -PB

DPQP1376ZD/X1

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

OPOZORILO:Da preprečite električni udar, ne
odstranite pokrova. Notranjih delov
uporabnik ne sme uporabljati sam.
Servisiranje pustite usposobljenemu
servisnemu osebju.
Navodila za uporabo preberite v celoti in
podrobno pred uporabo, in jih shranite za
kasnejšo uporabo.
Strela z glavo puščice v trikotniku
uporabnikom sporoča, da so deli v
izdelku nevarni za električni udar.
Klicaj znotraj trikotnika uporabnikom
sporoča, da so v priloženih dokumentih
pomembna navodila za uporabo in
vzdrževanje.
OPOZORILO ZA UPORABO SLOT: Ne priključite
enote SLOT medtem, ko je zaslon vklopljen. Enoto
SLOT vklopite z daljinskim upravljalnikom ali gumbi
na zaslonu, ne vklopite jo z gumbi na sami napravi.
OPOZORILO: Ta naprava ni namenjena za
uporabo osebam (vključno z otroki) brez
fizičnih, senzoričnih ali duševnih zmožnosti ali
pomanjkanja izkušenj in/ali znanja, razen če so
pod nadzorom ali pa so bile usposobljene za
uporabo aparata s strani osebe, ki je odgovorna
za njihovo varnost.

Pomembne
varnostne informacije
• Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih
prostorih.
Okoljska temperatura za uporabo te enote
• Pri uporabi enote pod 1400 m (4593 čevljev)
nadmorske višine: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
• Pri uporabi enote na visoki višini (1400 m (4593 ft)
do 2800 m (9186 ft) nadmorske višine): 0 °C do 35
°C (32 °F do 95 °F)
Ne nameščajte enote pri višini 2800 m (9186
čevljev) nadmorske višine ali višje.

• Če tega ne upoštevate, lahko skrajšate življenjsko
dobo notranjih delov in povzročite okvare.
• Shranite navodila za kasnejšo uporabo.
• Odklopite napravo pred čiščenjem. Napravo ne
čistite, ko je vklopljena. Ne uporabljajte tekočih ali
aerosolnih čistil. Za čiščenje uporabite vlažno krpo.
Če to ne pomaga, uporabite čistila za LCD zaslone.
Čistila ne nanašajte neposredno na izdelek.
• Da bi preprečili okvaro, ne uporabljajte dodatne
opreme, ki ni priporočljiva.
• Izdelka ne postavljajte v bližino umivalnikov, vodnih
korit, bazenov itd.
• Da preprečite škodo, ki bi lahko povzročila požar
ali nevarnost električnega udara, izdelka ne
izpostavljajte kapljanju ali pršenju tekočin, in nanj ali
nad njim (npr. na polico nad enoto) ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze,
skodelice itd. .
• Pustite vsaj 5 cm prostora med izdelkom in stenami
ali drugim pohištvom, zaradi prezračevanja.
• Izdelek je lahko priklopljen samo na vir električne
energije, ki je predpisan na tipski ploščici. Za več
informacij povprašajte vašega prodajalca.
• Iz varnostnih razlogov je izdelku priložen ozemljen
vtič s tremi kontakti. Zaradi varnostnih ukrepov
ne spreminjajte ozemljitvenega vtiča. Pri uporabi
izdelka vedno uporabljajte ozemljene vtičnice.
• Zagotovite vtič in vtičnico za napajanje naprave.
• Izdelek postavite tako, da med upravljanjem ne
morete poškodovati električnih kablov.
• Upoštevajte vsa opozorila in navodila označena
na izdelku.
• Sledite navodilom na zaslonu za upravljanje s tem
povezanih funkcij.
• Za preprečitev požara ali električnega udara, ne
preobremenite vtičev in podaljškov. Ne odpirajte
pokrova zaslona, da bi ga sami servisirali. Če
zahtevana popravila ne opravi pooblaščeni servis,
lahko pride do nevarne napetosti in drugih tveganj.
• Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, izvlecite
napajalni kabel iz električnega omrežja.
• Izdelek postavite na zračen prostor in zaščiteno pred
močno svetlobo, pregrevanjem in vlago.
• Izdelek je treba hraniti pri temperaturi od 0 C° - 40
C°. V nasprotnem primeru se lahko naprava trajno
poškoduje.
• Napravo priključite na ozemljeno vtičnico. Vedno
uporabljajte napajalni kabel z ozemljitvijo, priložen
vašemu aparatu. Proizvajalec ni odgovoren za
kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neuporabe
ozemljitve.
• Pri trajni priključni opremi mora biti v napeljavo
stavbe vgrajena lahko dostopna odklopna naprava.
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• Pri modularni opremi mora biti vtičnica nameščena
v bližini opreme in mora biti lahko dostopna.
• Ne bodite v stiku z deli izdelka, ki se pregrejejo. To
lahko povzroči opekline že pri nizkih temperaturah.
• Zaslon LCD, ki se uporablja v tem izdelku, je izdelan
iz stekla. Zato lahko poči, ko izdelek pade ali ga
udarimo. Če zaslon LCD poči.pazite, da se ne
poškodujete z zdrobljenimi delci stekla.
• Uporabe zaslona ne smejo spremljati smrtna
tveganja ali nevarnosti, ki bi lahko vodile v smrt,
telesne poškodbe, hude fizične poškodbe ali druge
izgube, vključno z nadzorom jedrske reakcije v
jedrskem objektu, sistemom za zdravstveno podporo
in nadzorom izstrelitve raket v orožnem sistemu.
• Zaslona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
in nanj ali v njegovo bližino ne postavljajte gorljivih
predmetov, kot so na primer sveče.
• Blizu zaslona ne postavljajte virov toplote, kot so
na primer električni grelniki, radiatorji in podobno.
• Da bi preprečili morebitni električni udar, v ekstremnih
vremenskih razmerah (nevihte, strele) odklopite
izdelek iz omrežja.

vtič, da se ne zapraši. Če se na vtiču nabere prah,
lahko nastala vlaga povzroči kratek stik, ki lahko
povzroči električni udar ali požar. Izvlecite vtič iz
zidne vtičnice in ga obrišite s suho krpo.
Prezračevalne odprtine izdelka
Prezračevalne odprtine so zasnovane tako, da
zagotavljajo neprekinjeno delovanje izdelka in
preprečujejo njegovo pregrevanje. Teh odprtin nikoli
ne prekrijte. Iz istega razloga ne polagajte svojega
zaslona na postelje, kavče, preproge in podobne
površine.
Nikoli ne vstavljajte predmetov skozi prezračevalne
odprtine ali druge odprtine. Skozi izdelek teče visoka
napetost in vstavljanje predmetov v prezračevalne
odprtine ali druge odprtine lahko povzroči električni
udar, kratek stik notranjih delov in/ali požar. Iz istega
razloga na izdelek ne razlivajte vode ali tekočine.
Popravila
Če tehnična služba proizvajalca na dokumentu
ne navaja osnovne izvedbe izdelka, izdelka ne
popravljajte sami. V nasprotnem primeru lahko
vašo garancijo začasno ustavimo, tvegate pa tudi
svoje zdravje ali svoj izdelek. V primeru, da pride
do potrebnih popravil, se posvetujte s pooblaščenih
serviserjem.

• Ne dotikajte se upravljalnih tipk, ki niso opisani
v navodilih za uporabo. Nepravilna nastavitev
upravljalnih tipk, ki niso opisane v navodilih, lahko
povzroči škodo, kar pogosto zahteva obsežno
prilagajanje usposobljenega tehnika.

• Če je izdelek padel ali je bila omara poškodovana.

• Izdelka ne stresajte. Prepričajte se, da stoji v svojem
položaju v ravnovesju.

• Če se delovanje izdelka spremeni ali je potrebno
napravo popraviti.

• Na vaš izdelek ne mečite ali ne puščajte predmetov.

• Če se je na izdelek razlila tekočina ali če so v izdelek
padli predmeti.

• Ne posegajte po zaslonu ali kateri koli drugi površini
z ostrim predmetom.
• Izdelka ne hranite v vlažnem prostoru.
• Izdelka ne hranite v izredno hladnem prostoru.

• Če se kabel obrabi ali poškoduje.

• Če je bil izdelek izpostavljen dežju ali vodi.
• Če izdelek ne deluje pravilno, kot je opisano v
navodilih za uporabo.

• Izdelka ne hranite v izredno vročem prostoru.

Nadomestni deli

• Izdelka ne postavljajte na tla ali na nagnjene
površine.
• Majhni deli lahko ob nenamernem zaužitju
predstavljajo nevarnost zadušitve. Majhne dele
hranite izven dosega majhnih otrok. Nepotrebne
majhne dele in druge predmete, vključno z embalažo
in plastičnimi vrečkami/ papirji zavrzite, da se majhni
otroci ne bi igrali z njimi, kar predstavlja potencialno
nevarnost zadušitve.
• Uporabljajte samo pripomočke / dodatno opremo /,
ki jih je določil proizvajalec.
• Brezžično omrežje LAN tega zaslona se uporablja
izključno znotraj stavb.
• Pred premikanjem zaslona odklopite vse kable in
dodatno opremo za preprečevanje prevračanja.
• Če zaslon premikate, medtem ko so nekateri kabli še
vedno povezani, se lahko kabli poškodujejo in lahko
pride do požara ali električnega udara. Redno čistite

Če izdelek potrebuje nadomestne dele, poskrbite,
da serviser uporablja nadomestne dele, ki jih je
določil proizvajalec, ali tiste z enakimi lastnostmi
in zmogljivostmi kot originalni deli. Uporaba
nepooblaščenih nadomestnih delov lahko povzroči
požar, električni udar in / ali drugo nevarnost.
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Varnostni pregledi
Po opravljeni osnovni izvedbi ali popravilu prosite
tehnično službo, da opravi varnostne preglede, da se
prepriča, ali je izdelek v pravilnem stanju delovanja.
Napajalni kabel

• Napajalni kabel se uporablja za izklop izdelka iz
glavnega napajanja in zato mora biti vedno na
dosegu roke. Če izdelka ne izvlečete iz glavnega
napajanja, bo še vedno porabljal električno energijo,
tudi če je v stanju pripravljenosti ali izklopljen.
• Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen
zaslonu.
• Uporabljajte napajalni kabel ustrezne dolžine.
Uporaba napačne kode lahko povzroči električni
udar ali požar.
• Napajalnega kabla ne poškodujte, nanj ne polagajte
težkih predmetov, ga ne raztegujte, ne prepogibajte
ali ne stopite nanj. Poleg tega mu ne dodajajte
podaljškov. Poškodba kabla lahko povzroči požar
ali električni udar.
• Ko izvlečete napravo iz napajanja, vedno povlecite
neposredno za vtič. Ko izvlečete napravo iz
napajanja, ne vlecite za kabel.
• Napajalnega kabla ne uporabljajte z napajalnim
razdelilcem. Če dodate podaljšek, lahko zaradi
pregrevanja pride do požara.
• Ne izvlecite ali vtaknite napajalnega kabla z mokrimi
rokami. V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara.
• Če naprave ne uporabljate dalj časa, izključite
napajalni kabel.
• Ne poskušajte popraviti napajalnega kabla,
če je pokvarjen ali ne deluje pravilno. Če je
poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko
stori le usposobljena oseba.
Posebej za varnost otrok
• Ta oprema ni primerna za uporabo na lokacijah, kjer
bodo verjetno prisotni otroci.
• Otrokom ne dovolite, da se vzpenjajo na zaslon ali
se igrajo z njim.
• Zaslona ne postavljajte nad pohištvo, kar bi
predstavljalo, da ga je enostavno uporabiti kot
stopnice.
• Ne pozabite, da se lahko otroci med gledanjem
programa navdušijo, zlasti na zaslonu, ki je “večji od
njega samega”. Paziti je treba, da zaslon postavite
ali namestite tam, kjer ga ni mogoče potisniti,
potegniti ali podreti.
• Paziti je treba, da namestite vse žice in kable,
priključene na zaslon, tako da jih radovedni otroci
ne morejo vleči ali prijeti.
Priključki

Pazite, da pri priključitvi kablov ne zamenjate
vhodne sponke z izhodno sponko. Sicer nenamerna
zamenjava priključitev kablov na vhodne in izhodne
sponke, lahko povzroči okvare in druge težave.
POMEMBNE INFORMACIJE: Tveganja glede
stabilnosti
Postavitev
Če je zaslon nameščen na nestabilnem ali nagnjenem
mestu, obstaja nevarnost, da se prevrne. Mnogim
poškodbam, zlasti pri otrocih, se je mogoče izogniti z
upoštevanjem preprostih ukrepov, kot so:
• Uporaba pohištva, ki lahko nudi varno podporo
zaslonu.
• Zagotovitev, da zaslon ne stoji previsno čez rob
pohištva.
• Da ne postavljate zaslona na visoko pohištvo (npr.
kredence ali knjižne police), ne da bi pritrdili pohištvo
in zaslon na ustrezno podlago.
• Zaslona ne postavljajte na tkanino ali druge
materiale, ki se nahajajo med zaslonom in podpornim
pohištvom.
• Uporaba pritrdilnih naprav, kot so nosilci na steno,
ki jih priporoča ali dobavlja proizvajalec.
• Poučevanje otrok, da je plezanje na pohištvo, da bi
dosegli zaslon ali njegove tipke, nevarno. Če želite
vaš obstoječi izdelek premakniti na novo lokacijo,
sledite istim navodilom.
Transport
• Vaša naprava mora biti v originalni embalaži, da se
med transportom in dostavo zaščiti njeno dodatno
opremo pred poškodbami.
• Med transportom naj bo izdelek v običajnem
položaju.
• Med transportom naprave ne izpustite in jo zaščitite
pred udarci.
• Poškodbe in napake, ki se pojavijo med transportom,
po dostavi naprave kupcu, niso vključene v
garancijo.
• Prevoz, namestitev, popravilo in servisiranje izdelka
mora opraviti usposobljeno tehnično osebje.
Predvidena uporaba
• Ta izdelek je namenjen uporabi na javnih mestih, kot
so šole, pisarne, gledališča, v prostorih bogoslužja.
• Izdelek je primeren samo za priključitev na
komercialne glavne vtičnice. Ne priključujte izdelka
na industrijske vtičnice.

Pred priključitvijo/izključitvijo kablov,
izklopite glavno stikalo za vklop in
izvlecite vtič iz električne vtičnice. Prav
tako preberite priročnik za uporabo
opreme za priključitev.
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OPOZORILO:
• Pri trajni priključni opremi mora biti v napeljavo
stavbe vgrajena lahko dostopna odklopna naprava.
• Pri modularni opremi mora biti vtičnica nameščena
v bližini opreme in mora biti lahko
dostopna.

OPOZORILO:
Ta oprema je skladna z razredom A CISPR32. V
stanovanjskem okolju lahko ta oprema povzroča
radijske motnje.

POZOR

Previdnostni ukrepi za uporabo
Predvidljiva napačna in nepravilna uporaba
• Za naprave, namenjene za uporabo v vozilih, ladjah
ali letalih ali na nadmorskih višinah nad 2000 m,
za uporabo zunaj ali na splošno za uporabo, ki
ni navedena v navodilih za uporabo, bodo morda
potrebne dodatne zahteve.

Pomembna varnostna obvestila

CAUTION
Lahko pride do hrambe slike. Če dalj časa prikazujete fotografijo, bo morda ostala na zaslonu. Ko
pa se nekaj časa prikaže splošna gibljiva slika, bo
izginila.
Glede na temperaturo ali vlažnost lahko opazite
neenakomerno svetlost. To ne pomeni okvare.
• Ta neenakomernost bo med neprekinjenim polnjenjem toka izginila. V nasprotnem primeru se
posvetujte z distributerjem.
Rdeče, modre ali zelene pike na zaslonu so
značilne za ploščo s tekočimi kristali. To ne
pomeni okvare.
•Čeprav je zaslon s tekočimi kristali izdelan z visoko natančno tehnologijo, se lahko na zaslonu pojavijo vedno osvetljene pike ali neosvetljene pike.
To ne pomeni okvare.
Razmerje opustitve pik na palčnem modelu*
98 0.00011% ali manj
86 0.00007% ali manj
75,65,55,49,43 0.00004% ali manj
* Izračunano v enotah podpikslov glede na
standard ISO09241-307.

Ta naprava je namenjena za uporabo v okoljih, ki so
razmeroma brez elektromagnetnih polj.
Če uporabljate to napravo v bližini virov močnih
elektromagnetnih polj ali kjer se lahko električni zvok
prekriva z vhodnimi signali, sta lahko slika in zvok
nestabilna ali se pojavijo motnje, kot je šum.
Da bi se izognili možnosti škode na tej napravi, je
hranite ločeno od virov močnih elektromagnetnih polj.

NAVODILA ZA VARNO
UPORABO BATERIJ
Ob pravilni uporabi so baterije varen in zanesljiv
vir prenosne električne energije. Težave se lahko
pojavijo, če se napačno uporabljajo ali zlorabijo, kar
povzroči uhajanje ali v skrajnem primeru požar ali
eksplozijo.
Tu je nekaj preprostih navodil za varno uporabo
baterije, namenjenih odpravi takšnih težav.
• Pazite na pravilno namestitev baterij, pri tem pazite
na oznake plus in minus na bateriji in napravi.
Nepravilna namestitev lahko povzroči uhajanje ali v
skrajnih primerih požar ali celo eksplozijo.
• Zamenjajte celoten sklop baterij hkrati, pri tem
pazite, da ne mešate starih in novih baterij ali
baterij različnih vrst, sicer lahko to mešanje povzroči
uhajanje ali v skrajnem primeru požar ali celo
eksplozijo.
• Neuporabljene baterije hranite v embalaži in stran
od kovinskih predmetov, ki lahko povzročijo kratek
stik, ki lahko povzroči uhajanje ali v skrajnih primerih
požar ali celo eksplozijo.
• Odstranite izpraznjene baterije iz opreme in vse
baterije iz opreme, za katere veste, da jih dolgo ne
boste uporabljali. V nasprotnem primeru lahko iz
baterije uhaja in povzroči škodo.
• Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot so sončna
svetloba, ogenj in podobno.
• Nikoli ne zavrzite baterij v ogenj ali z nevarnimi ali
vnetljivimi materiali, saj lahko eksplodirajo. Prazne
baterije reciklirajte; ne odlagajte jih z običajnimi
gospodinjskimi odpadki.
• Nikoli ne poskušajte polniti navadnih baterij bodisi
v polnilniku bodisi z ogrevanjem. Lahko iz njih
začne uhajati, kar povzroči požar ali celo eksplozijo.
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Obstajajo posebne polnilne baterije, ki so kot take
jasno označene.

razkrivajte svojega gesla, če boste kdaj prejeli takšno
poizvedbo.

• Nadzirajte otroke, če sami menjajo baterije, da se
prepričate, da se upošteva ta navodila.

• Povezovanje omrežja mora biti zaščiteno s požarnim
zidom, itd.

• Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih opeklin.
• Ta izdelek ali z njim dobavljena dodatna oprema
morda vsebuje gumbne baterije. Če gumbno baterijo
zaužijete, lahko v samo 2 urah povzroči hude
notranje opekline in lahko vodi v smrt.
• Ne pozabite, da majhne gumbaste baterije, ki
so uporabljene na primer v slušnih pripomočkih,
igračah, igrah in drugih napravah, majhni otroci
zlahka pogoltnejo, kar je lahko nevarno.
• Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
• Zagotovite, da je prostorček, kamor vstavite baterije
varen. Če se prostorček za baterije ne zapre
pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite
izven dosega otrok.
• Poiščite takoj zdravniško pomoč , če menite, da
so morda baterije zaužili ali jih namestili znotraj
kateregakoli dela telesa.
• Če iztekla tekočina iz baterije pride na kožo ali
oblačila, takoj in temeljito sperite. Če pride v vaše
oko, raje oko spirajte in ne drgnite in takoj poiščite
zdravniško pomoč. Iztekla tekočina iz baterije, ki
pride v vaše oko ali oblačila, lahko povzroči draženje
kože ali poškoduje vaše oko.

CAUTION

• Ko nameravate izdelek zavreči, predhodno
inicializirajte podatke.

O brezžičnem omrežju LAN
● Prednost brezžičnega LAN-a je v tem, da lahko
podatke izmenjate med osebnim računalnikom ali
drugo takšno opremo in dostopno točko z uporabo
radijskih valov, če ste v dosegu radijskih prenosov.
Ker radijski valovi lahko potujejo skozi ovire (na primer
stene) in so na voljo povsod znotraj določenega
obsega, se lahko pojavijo težave, ki so navedene
spodaj, če ne izvedete varnostnih nastavitev.
● Zlonamerna tretja oseba lahko namerno prestreže
in prikaže posredovane podatke, vključno z vsebino
e-pošte in osebnimi podatki, kot so osebni dokument,
geslo in/ali številka kreditne kartice.
● Zlonamerna tretja oseba lahko brez dovoljenja
dostopa do vašega osebnega ali poslovnega omrežja,
čemur lahko sledijo naslednje zlorabe.
Pridobitev osebnih in/ali tajnih podatkov (uhajanje
informacij)
Širjenje lažnih podatkov z lažnim predstavljanjem
določene osebe (prevara)

TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO
NADOMETITE Z NAPAČNO VRSTO BATERIJE
ODLAGANJE IZRABLJENIH BATERIJ V SKLADU
Z NAVODILI.

Prestrezanje komunikacij in izdajanje lažnih podatkov
(poseganje)

Ko uporabljate to enoto, upoštevajte varnostne
ukrepe pred naslednjimi nesrečami.

● Ker je večina adapterjev ali dostopnih točk za
brezžični LAN opremljenih z varnostnimi funkcijami
za reševanje teh težav, lahko z uporabo ustreznih
varnostnih nastavitev za brezžično omrežje LAN
zmanjšate možnost, da se te težave pojavijo pri
uporabi tega izdelka.

• Osebni podatki, ki prihajajo prek te enote
• Nepooblaščena uporaba te enote s strani zlonamerne
tretje osebe
• Motenje ali ustavitev te enote s strani zlonamerne
tretje osebe
Upoštevajte zadostne varnostne ukrepe.
• Nastavite geslo za nadzor LAN in omejite uporabnike,
ki se lahko prijavijo.
• Vaše geslo naj bo močno, da ga ne bo možno
ugotoviti.
• Redno spreminjajte geslo.
• Panasonic Connect Co., Ltd. ali pridružena podjetja
ne bodo nikoli zahtevala vašega gesla neposredno. Ne

Širjenje škodljivih programov, kot so računalniški
virusi, in zrušitev podatkov in/ali sistema (zrušitev
sistema)

● Pri nekaterih napravah za brezžični LAN takoj po
nakupu ni mogoče nastaviti varnosti. Da zmanjšate
možnost pojava varnostnih težav, pred uporabo
kakršnih koli naprav za brezžični LAN obvezno
opravite vse varnostne nastavitve v skladu z navodili
v priloženih priročnikih za uporabo.
Zlonamerna tretja oseba lahko s posebnimi sredstvi
razbije varnostne nastavitve, odvisno od specifikacij
brezžičnega LAN-a.
Če potrebujete pomoč pri varnostnih nastavitvah ali
drugih podobnih zadevah, kontaktirajte Panasonic
Connect Co., Ltd..
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Če varnostnih nastavitev za brezžični LAN ne morete
izvesti sami, se obrnite na Panasonic center za
podporo.
● Panasonic Connect Co., Ltd. želi, da stranke
natančno razumejo tveganje uporabe tega
izdelka brez varnostnih nastavitev, in priporoča, da
stranke izvedejo varnostne nastavitve odgovorno in
preudarno.

Odlaganje
Ko izdelek zavržete, se o pravilnih načinih odlaganja pozanimajte pri lokalnih organih ali prodajalcu.

•

Mac, macOS in Safari so blagovne znamke
družbe Apple Inc., registrirane v Združenih
državah in drugih državah.

•

PJLink je registrirana ali čakajoča blagovna
znamka na Japonskem, v Združenih državah in
drugih državah in regijah.

•

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI
Licensing Administrator, Inc. v Združenih
državah in drugih državah.

•

JavaScript je registrirana blagovna znamka ali
blagovna znamka družbe Oracle Corporation
in njenih hčerinskih in povezanih podjetij v
Združenih državah in/ali drugih državah.

•

Crestron Connected, logotip Crestron Connected,
Crestron Fusion, Crestron RoomView in
RoomView so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe Crestron Electronics,
Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah.

•

USB Type-C® in USB-C® sta registrirani
blagovni znamki družbe USB Implementers
Forum.

Oznake na izdelku
Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot
označbe za omejitve, opozorila in varnostne napotke.
Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek
nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih
razlogov.

Tudi če blagovne znamke podjetja ali izdelka niso bile
posebej zapisane, so te blagovne znamke v celoti
upoštevane

Zaščitna ozemljitev: Označeni priključek je
namenjen povezavi zaščitnega ozemljitvenega
vodnika z napajalnimi vodniki.
Nevaren priključek pod napetostjo:
Označen(-i) priključek (priključki) je/so pod
normalnimi pogoji delovanja pod napetostjo in
nevaren (nevarni).
Vse težave, ki jih povzroči uporabnik z napačno
prilagoditvijo katere koli programske opreme, vključno z
operacijskim sistemom, niso zajete v garanciji.
Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od slik,
uporabljenih v teh navodilih, odvisno od modela, ki ga
kupite.
Za ohranjanje skladnosti s predpisi o elektromagnetni
združljivosti uporabite
izolirane kable za priključitev na naslednje priključke:
Vhodni priključek HDMI, vhodni priključek D-sub in RS232C vhodni priključek.

Blagovne znamke
•

Microsoft, Windows, Internet Explorer in
Microsoft Edge so registrirane blagovne
znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation v Združenih državah in/ali drugih
državah.
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Priložena dodatna
oprema
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Daljinski upravljalnik x 1: DPVF3279ZA/X1
IR senzor x 1: DPVF3415ZA/X1
Nosilec za IR senzor : DPVF3416ZA/X1
Vijak (za nosilec za IR senzor)x2:
DPVF3417ZA/X1 za 43/49/55/65/75 palcev
Vijak (za nosilec za IR senzor)x3:
DPVF3882ZA/X1 za 98 palcev
Koda napajalnika:
DPVF3408ZA/X1 (ZDA)
DPVF3409ZA/X1 (ZK)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
Baterije x 2: Tip AA/R6/LR6
Kabelska objemka x 3: DPVF3412ZA/X1
Wi-Fi adapter x 1: DPVF3413ZA/X1
za 98,86 palcev
Podaljšek (za Wi-Fi adapter) x 1:
DPVF3414ZA/X1
za 98,86 palcev

•
•
•

Distančnik x 4: DPVF3499ZA/X1
za 43,49,55SQE1W
Vijak za distančnik x 4: DPVF3500ZA/X1
za 43,49,55SQE1W
Plošča (za nosilec za IR senzorja) x1 :
DPVF3524ZA/X1
za 86-palčni
DPVF3672ZA/X1
za 98-palčni

Oddajnik daljinskega upravljalnika
Vir električne energije
		
DC 3V (AA baterije x 2)
Območje delovanja
		
Pribl. 7 m (22,9 čevljev)
		
(Kadar se upravlja neposredno
pred senzorjem daljinskega
upravljalnika)
Masa
		
Pribl. 111 g. (4 oz.) vključno z
baterijami
Dimenzije (Š x V x G)
		
51 mm x 27 mm x 161 mm /
2"x1.1"x6.4"
Pozor
•
Majhne dele shranjujte na ustrezen način in jih
hranite izven dosega majhnih otrok.
•
Število delov dodatne opreme se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. (Dejanska
številka dela se lahko razlikuje od zgoraj prikazane.)
•
V primeru, da ste izgubili dodatno opremo, jo
kupite pri vašemu prodajalcu. (Na voljo pri podpori za stranke)
•
Ko vzamete predmete iz embalaže, le-to ustrezno zavrzite.
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Splošni pregled
Prednja stran

1. LCD zaslon
Zadnja stran (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. SERIAL IN

12. HDMI1 IN

2. PC IN

13. Notranji predal USB

3. LAN

14. Konektor za SLOT (samo za SQE1W)

4. USB-C

Opomba:

5. USB

Za združljivo funkcijsko ploščo se posvetujte

6. USB

s prodajalcem, pri katerem ste kupili izdelek.

7. HDMI2 IN

15. Vrata zaslona IN (samo za SQE1W)

8. HDMI3 IN

16. Vrata zaslona OUT (samo za SQE1W)

9. HDMI4 IN
10. IR IN
11. AVDIO IZHOD
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Zadnja stran (2)

DIGITAL AUDIO
OUT

1

R
SERVICE 2

4

L

AUDIO
IN

SERVICE 1

2
3

1. DIGITAL AUDIO OUT
2. AVDIO IN
3. RJ12 (SERVICE 1)
4. RJ12 (SERVICE 2)
Opomba: Ne uporabljajte, razen osebje za servisiranje RJ12.

Upravljalne tipke na zaslonu
Za vklop zaslona: Pritisnite sredino krmilne
paličice in jo pridržite nekaj sekund, zaslon
se bo vklopil.
Izklop zaslona: Pritisnite sredino krmilne
paličice in jo pridržite nekaj sekund, zaslon
se bo preklopil v stanje pripravljenosti.

(pogled od zadaj)

Če želite spremeniti vir: Pritisnite sredino
krmilne paličice navznoter, na zaslonu se
bo prikazal seznam virov. Pomikajte se med
kanali, ki so na voljo, s pritiskom na krmilno
palico gor ali dol. Po izbiri vira pritisnite
krmilno paličico "+"
Če želite spremeniti glasnost: Povečajte
glasnost s pritiskom na krmilno paličico "+".
Znižajte glasnost s pritiskom na krmilno
paličico "-".

Opomba: S krmilno paličico ni mogoče prikazati glavnega menija OSD.
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Povezava IR sprejemnika
Preden zaslon priključite na električno omrežje, priključite priloženi IR sprejemnik na IR vhod na zaslonu. IR
sprejemnik postavite pred svoj daljinski upravljalnik. Preprosto upravljajte daljinski upravljalnik, medtem ko je
usmerjen v IR sprejemnik, in ta bo krmilni signal poslal na vaš zaslon.
Opomba: Med uporabo zaslona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali močnemu viru svetlobe.
V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da daljinski upravljalnik ne deluje ali pride do okvare, saj IR sprejemnik zaslona
uporablja infrardeče žarke.

Vklop/Izklop zaslona
Po priključitvi zaslona na električno omrežje glavno stikalo za Vklop/Izklop nastavite v položaj "1". Zaslon
se bo preklopil v stanje pripravljenosti. Pritisnite gumb Standby (Stanje pripravljenosti) na daljinskem
upravljalniku ali pritisnite sredino krmilne paličice na zadnji levi strani zaslona in jo pridržite nekaj sekund, da
preklopite iz stanja pripravljenosti.
Pritisnite sredino krmilne paličice in jo pridržite za nekaj sekund ali pritisnite gumb Standby (Stanje
pripravljenosti) na daljinskem upravljalniku, da zaslon preklopite v stanje pripravljenosti. Za izklop zaslona
nastavite stikalo za Vklop/Izklop v položaj "2".

2
3

3

(pogled od zadaj)

98”/86”

75” / 65” / 55”
49” / 43”

(pogled od zadaj)
1

gumb Standby (Stanje pripravljenosti)

2

Joystick (krmilna paličica)

3

Sikalo za Vklop/Izklop (*)

(*) Lokacija stikala za Vklop/Izklop se lahko razlikuje glede na model.

LED stanje

Stanje zaslona

LED sveti zeleno

Vklop

LED sveti rdeče

Izklop (stanje pripravljenosti)

LED rdeče&zeleno (počasi)

Zagon

LED rdeče&zeleno (hitro)

Posodobitev programske opreme
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Prva namestitev
Ob prvem vklopu se prikaže zaslon za izbiro jezika.
Izberite želeni jezik in pritisnite ENTER.
Na naslednjem zaslonu nastavite želeno državo in za
nadaljevanje pritisnite ENTER.
V tem trenutku boste morali nastaviti in potrditi kodo
PIN. V nekaterih državah PIN ni mogoče nastaviti na
0000, v tem primeru morate vnesti drugo 4-mestno
številčno kombinacijo. To kodo PIN morate vnesti, če
boste pozneje naprošeni, da vnesete kodo PIN za
katerokoli operacijo v meniju.
Naslednje bo prikazan meni za nastavitev
uporabniškega imena in gesla.
Prosimo kliknite na pravilnik o geslih, da preverite
vsebino in nastavite vsako nastavitev.
Na zaslonu se bo pojavil meni Signage
Settings(Nastavitve oznak). S tem menijem lahko
nastavite možnosti Set ID(Nastavitev ID, OSD
Orientation(Orientacija OSD), Auto Software
Update(Samodejna posodobitev programske
opreme). Možnosti Ime modela, Serijska številka in
različica programske opreme so samo informativne.
Bodo sivi in jih ne bo mogoče izbrati. Podatke o
modelu zaslona lahko shranite na povezano napravo
USB
z
uporabo
možnosti
Save
model
information(Shrani informacije o modelu). Prav
tako lahko kopirate datoteke zbirke podatkov iz
povezane naprave USB na zaslon z uporabo
možnosti Clone from USB(Kloniraj iz USB). Za
več informacij o možnostih tega menija glejte
razdelek Signage Settings Menu Content(Vsebina
menija
Nastavitve
oznak).
Po
končanih
nastavitvah
označite
Next(Nadaljuj)
in
za
nadaljevanje pritisnite ENTER.
Opomba: Naj bosta različica programske opreme vira
in cilja kloniranja enaka. Naj bo model (CQE1W,
SQE1W) vira in cilja kloniranja enak. Po Kloniranju iz
USB-ja, se bo ta zaslon samodejno znova zagnal.

Naslednje se prikaže način Delovanje zaslona.
Napajanje je nastavljeno na "Eco"; vklopite na
običajen način za vklop. Napajanje je nastavljeno na
"Odziven"; ob vklopu hitro vklopi napajanje.(Opomba)
Ko je ta funkcija nastavljena na "Odziven", se poraba
energije v stanju pripravljenosti poveča.
Nato se pojavi zaslon Auto Launch Selection(Izbira
samodejnega zagona). Na voljo bodo možnosti
CMS(Sistem za upravljanje vsebin), Open
Browser(Odpri brskalnik) in Disabled(Onemogoči).
Označite želeno možnost in za nadaljevanje pritisnite
ENTER.
Na zaslonu se bo pojavil meni Network/Internet
Settings(Nastavitve omrežja/interneta). Za
nastavitev žične ali brezžične povezave si oglejte
razdelek Connectivity(Povezljivost). Če želite, da
zaslon porabi manj energije v načinu pripravljenosti,
lahko funkcijo Omrežni način pripravljenosti
onemogočite, tako da izberete nastavitev Izklop.
Po končanih nastavitvah označite Next(Nadaljuj) in
pritisnite gumb ENTER za nadaljevanje.

Prva namestitev je končana.
Če želite ponoviti ta postopek in ponastaviti
nastavitve zaslona na tovarniške privzete vrednosti,
vstopite v meni
Settings(Nastavitve)>Signage menu(meni
oznak), označite Shipping(Prva namestitev) in
pritisnite ENTER. Vnesti boste morali kodo PIN, ki
ste jo določili v Prvi namestitvi. Če vnesete pravilno
kodo PIN, se prikaže potrditveno sporočilo z
vprašanjem, ali želite izbrisati
vse nastavitve in ponastaviti zaslon. Izberite Yes(Da)
in za potrditev pritisnite ENTER.
Opomba: Ne izklapljajte zaslona med inicializacijo Prve
namestitve. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo,
odvisno od izbire države.
Opomba: Če pozabite kodo PIN, se obrnite na servisno
službo.
Opomba: Če pozabite kodo PIN, se obrnite na servisno
službo.
Opomba: Začetna vrednost kode pin je "0000".

Tehnični podatki za oddajnik za brezžični
LAN
Frekvenčna področja

Maksimalna
izhodna moč

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

Omejitve za posamezne države
Ta naprava je namenjena za rabo v domačem okolju
in v pisarnah v vseh državah ES (in v drugih državah,
v katerih velja zadevna direktiva ES) brez omejitev,
razen v državah, omenjenih v nadaljevanju.
Država

Omejitev

Bolgarija

Zahteva se splošno dovoljenje za uporabo
na prostem in javne storitve

Italija

Pri uporabi izven lastnega zemljišča je
potrebno splošno dovoljenje.

Grčija

Samo za uporabo v zaprtih prostorih v
pasu od 5470 MHz do 5725 MHz

Luksemburg

Za omrežje in servisno napajanje je
potrebno splošno dovoljenje (ne pa za
spekter)

Norveška

Radijski prenosi so prepovedani v geografskem območju s polmerom 20 km okrog
centra Ny-Ålesund

Ruska federaSamo za uporabo v zaprtih prostorih
cija
Izrael

Pas 5 GHz samo za območje 5180–5320
MHz

Zahteve za posamezne države se lahko kadarkoli
spremenijo. Priporočljivo je, da uporabniki pri lokalnih
organih preverijo trenutno stanje svojih nacionalnih
predpisov za brezžični LAN 5 GHz.
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Pritrditev IR senzorja
Vodoravno				

Navpično

Samo za 86SQE1W

SQE1W
/86SQE1WA
/98CQE1W

43/49/55/65/75 palca
1. Senzor pritrdite na držalo.
2. Privijte dva vijaka, ki sta priložena torbi z dodatki.

(Pogled od zadaj)

3. Kabel senzorja priključite na IR IN
(Pogled od spredaj)

Senzor
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Nosilec

86 palca
Pritrditev senzorja in držala
1. Odstranite pet vijakov.

(Pogled od zadaj)

2. Privijte dva vijaka na ploščo.

3. Senzor pritrdite na držalo.
4. Privijte dva vijaka na držalo.
5. Kabel senzorja priključite na IR IN.

Plošča
(Pogled od spredaj)
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98 palca
Pritrditev senzorja in držala
1. Odstranite vijak in ga ne uporabljajte.

(Pogled od zadaj)

2. Privijte vijak, ki je priložen dodatku
vrečko na krožnik.

3. Senzor pritrdite na držalo.
4. Privijte dva vijaka, ki sta
vključena v torbico za dodatno opremo.
5. Kabel senzorja priključite na IR IN.

(Pogled od spredaj)
Plošča

Priključitev Wi-Fi adapterja
98/86-palčni model
1.

Odlepite papir na traku z ježki.

2.

Na zadnji strani pokrova pritrdite adapter za Wi-Fi.

3.

Podaljšek priključite na Wi-Fi adapter in na kateri koli USB priključek.

Povežite se s katerim koli priključkom USB
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Priključitev funkcije SLOT
(Za SQE1W)
1.

Odstranite dva vijaka in pokrov glavne enote reže.

2.

Funkcijsko ploščo vstavite v režo glavne enote.

3.

Privijte dva vijaka.

Ozka funkcijska plošča

Široka funkcijska plošča

Opomba: Preden pritrdite ali odstranite funkcijsko ploščo, izključite napajanje zaslona in odstranite
napajalni vtič iz vtičnice.
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Previdnostni ukrepi pri premikanju
Zaslon ima ročaje za nošenje. Držite jih med premikanjem.
98/86-palčni
model
Ročaj

75-palčni model
Ročaj

Opomba
•

Ne držite drugih delov razen ročajev.
(98-palčni model, 86-palčni model, 75-palčni model)

•

Naslednje število ljudi je zahtevano, za premikanje tega zaslona.
98-palčni model, 86-palčni model: 4 ali več
75-palčni model, 65-palčni model, 55-palčni model, 49-palčni model, 43-palčni model: 2 ali več
Če se tega ne upošteva, lahko zaslon med premikanjem pade in se poškoduje.

•

Ko premikate zaslon, naj bo plošča s tekočimi kristali pokončna.
Če zaslon nosite tako, da je površina plošče s tekočimi kristali obrnjena navzgor ali navzdol, lahko pride do deforma
cije plošče, ali do notranjih poškodb.

•

Ne držite zgornjega, spodnjega, desnega in levega okvirja ali vogalov zaslona.
Ne držite sprednje površine plošče s tekočimi kristali.
Prav tako ne udarjajte teh delov. S takšnim početjem bi lahko poškodovali ploščo s tekočimi kristali.
Poleg tega lahko plošča poči in povzroči poškodbe.
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PREVIDNOSTNI UKREPI za KABEL AC
86-43 palčni
model
Zadnji del zaslona

86-palčni
model

75-palčni
model

Pritrditev kabla AC

65/55/49/43-palčni model

Kabel AC (priložen)
Priključite konektor na zaslon.

Opomba
•

Ko odklopite kabel AC, obvezno najprej izvlečete vtič kabla AC na vtičnici.

•

Priloženi kabel AC je namenjen izključno temu zaslonu. Ne uporabljajte ga za druge namene.
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98-palčni model
1.

Preverite, ali je držalo napajalnega kabla dvignjeno, da lahko vstavite kabel. (slika 1)

2.

Nato vstavite priključek v pravi smeri. (slika 2)

3.

Spustite držalo napajalnega kabla. (slika 3)

4.

Za pritrditev napajalnega kabla pritisnite navzdol držalo napajalnega kabla, dokler se konec držala ne
zaskoči na napajalni kabel. (slika 4)

Opomba: Ko pritisnete navzdol in pritrdite držalo napajalnega kabla na izmenični kabel, držite napajalni kabel
z nasprotne strani, da se izognete pretirani uporabi sile na priključku <AC IN>. (Fig.5)
Fig.1

Fig.2

Fig.4

Fig.3

Fig.5

Kako izvleči napajalni kabel
1.

Dvignite držalo napajalnega kabla, s katerim je AC kabel pritrjen, navzgor. (slika 1)

2.

Medtem ko držite držalo napajalnega kabla, izvlecite napajalni kabel iz priključka <AC IN> na zaslonu.
(Slika 2)
Fig.1
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Fig.2

Daljinski upravljalnik

17. VNOS: Potrdi izbiro uporabnika
18. PRIKLIC: Prikaže informacije o vsebini zaslona.
19. Ustavitev: Ustavi predvajanje predstavnosti
20. Hitro previjanje naprej: Hitro premika kadre naprej v
medijih, kot so na primer filmi

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. PREGLEDOVALNIK USB: Odpre zaslon za brskanje
po predstavnosti.
22. SLIKA: Preklopi med slikovnimi načini

Vstavljanje baterije v
daljinski upravljalnik

16
15

MENU

9

22
21
20
19
18

14

Odstranite zadnji pokrovček, da odprete predal za baterije.
Vstavite dve AA bateriji. Prepričajte se, da oznaki (+) in
(-) ustrezata označbam (pazite na pravilno polarnost). Ne
mešajte starih in novih baterij. Zamenjajte samo z enakim
ali enakovrednim tipom baterij. Znova zaprite pokrovček.

10
11

12

13

DISPLAY

1.

Stanje pripravljenosti: Tipka Vklop/izklop zaslona

2.

Predvajaj: Začne predvajati izbrani medij

3.

Hitro previjanje nazaj: Hitro premika kadre nazaj v
medijih, kot so na primer filmi

4.

Premor: Ustavi trenutno medij, ki se predvaja

5.

HITRI MENI: Prikaže menije nastavitve slike, zvoka
in sistema

6.

Smerne tipke: Uporabljajo se za upravljanje z zasloni
menijev, vsebino, itd.

7.

IZHOD: Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne
na prejšnji zaslon

8.

Barvne tipke: Za funkcije barvnih tipk si oglejte navodila
na zaslonu

9.

GLASNOST +/-: Poveča ali zmanjša glasnost

10. Nemo: Popolnoma izklopi zvok zaslona
11. Številske tipke: V besedilno polje na zaslonu vnese
številko ali črko.
12. BREZŽIČNI PRIKAZ: Odpre zaslon za povezavo
brezžičnega prikaza
13. POGLED: Spremeni razmerje stranic na zaslonu
14. VHOD: Preklopi vhod za prikaz na zaslonu
15. MENI: Prikaže glavni meni
16. NAZAJ: Se vrne na prejšnji zaslon
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Specifikacije

55-palčni model

:

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

49-palčni model

:

TH-49SQE1W 186W
(1,8-0,9 A)
TH-49CQE1W 115W
(1,1-0,6A)

:

TH-43SQE1W 172W
(1,7-0,8A)
TH-43CQE1W 111W
(1,1-0,6A)

Št. modela

98-palčni model

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

86-palčni model

:

TH-86SQE1W /WA
TH-86CQE1W

75-palčni model

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

65-palčni model

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

55-palčni model

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

49-palčni model

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

43-palčni model

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

Za vse modele
Izklopite z glavnim stikalom za vklop
Stanje pripravljenosti

Poraba električne energije

98-palčni model

:

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

86-palčni model

:

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

75-palčni model

:

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

65-palčni model

:

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

703W
650W

0.5 W

0W

Število pikslov
8,294,400
(3840 (Horizontalno) x 2160 (Vertikalno))

49-palčni model

49SQE1W: 1102x635x105/ 43.37" x 24.98"x 4.11"
(vključen senzor daljinskega upravljalnika:652mm /
25.67”)
49CQE1W: 1102x635x85/ 43.37" x 24.98"x 3.35"

Dimenzije (Š x V x G)

(vključen senzor daljinskega upravljalnika:652mm /
25.67”)
43-palčni model

98-palčni model

98SQE1W:2216x1271x99 (vrh VESA NUT:91)

43SQE1W: 966x558x106/ 38.01" x 21.94"x 4.17"

(vključen senzor daljinskega upravljalnika:1288mm)

(vključen senzor daljinskega upravljalnika:576mm /
22.68")

87.25" x 50.02"x 3.87"(vrh VESA NUT:3.55")

43CQE1W: 966x558x86 /38.01" x 21.94"x 3.39"

(vključen senzor daljinskega upravljalnika: 50.67")

(vključen senzor daljinskega upravljalnika:576mm /
22.68")

98CQE1W:2216x1271x91
(vključen senzor daljinskega upravljalnika:1288mm)
87.25" x 50.02"x 3.55"
(vključen senzor daljinskega upravljalnika: 50.67")

Masa

86-palčni model

86SQE1W/WA:1929x1100x81 (vrh VESA NUT:55)
(vključen senzor daljinskega upravljalnika:1116mm)
75.91" x 43.28"x 3.16"(vrh VESA NUT:2.15")
(vključen senzor daljinskega upravljalnika: 43.94")

98-palčni model

98SQE1W: 99.8kg / 220.1funt neto
98CQE1W: 99.4kg / 219.2 funt neto
86-palčni model

86CQE1W:1929x1100x80 (vrh VESA NUT:55)

86SQE1W/WA: 62,9 kg / 138,7 funt neto

(vključen senzor daljinskega upravljalnika:1116mm)

86CQE1W: 61.7kg / 136.1 funt neto

75.91" x 43.28"x 3.13" (vrh VESA NUT:2.15")
(vključen senzor daljinskega upravljalnika: 43.94")
75-palčni model

1684 x 968 x 100 (vrh VESA NUT:73)
(vključen senzor daljinskega upravljalnika:984mm)
66.28" x 38.09"x 3.92"(vrh VESA NUT:2.89")
(vključen senzor daljinskega upravljalnika:38.74")
65-palčni model

65SQE1W: 1460x842x96/ 57.46" x 33.12"x 3.77"
(vključen senzor daljinskega upravljalnika:859mm /
33.82”)
65CQE1W: 1460x842x80 / 57.46" x 33.12"x3.15"
(vključen senzor daljinskega upravljalnika:859mm /
33.82”)
55-palčni model

55SQE1W: 1239x712x104/ 48.75" x 28.02"x 4.09"
(vključen senzor daljinskega upravljalnika:730mm /
28.74”)
55CQE1W: 1239x712x87/ 48.75" x 28.02"x 3.43"

75-palčni model

75SQE1W: 37,4 kg / 82,5 funt neto
75CQE1W: 36,8 kg / 81,2 funt neto
65-palčni model

65SQE1W: 25,8 kg / 56,9 funt neto
65CQE1W: 25,2 kg / 55,6 funt neto
55-palčni model

55SQE1W: 17,2 kg / 38,0 funt neto
55CQE1W: 16,2 kg / 35,8 funt neto
49-palčni model

49SQE1W: 13,0 kg / 28,7 funt neto
49CQE1W: 12,6 kg / 27,8 funt neto
43-palčni model

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

Vir električne energije
110 - 240 V ~ (110 ‒ 240 V izmenični tok), 50/60 Hz

(vključen senzor daljinskega upravljalnika:730mm /
28.74”)
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Pogoji delovanja
Temperatura
0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1, 3
Okoljska temperatura za uporabo te enote
Pri uporabi enote pod 1400 m (4593 čevljev)
•
nadmorske višine: 0 °C do 40 °C (32 °F do
104 °F)
•
Pri uporabi enote na visoki višini (1400 m
(4593 ft) do 2800 m (9186 ft) nadmorske
višine): 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Ne nameščajte enote pri višini 2800 m (9186 ft)
nadmorske višine ali višje

5V/max1.5A
...................................................................................
Avdio IN
Pin vtičnica x 2(L/R)
0.5Vrms
...................................................................................
Avdio IZHOD
Stereo mini vtičnica(M3) X1, 0.5Vrms
izhod ; spremenljiv (-∞〜0dB)

(vhod 1kHz 0dB, obremenitev 10KΩ
...................................................................................
Serial IN
Zunanja priključna sponka
D-sub 9-pinski x 1
združljiv RS232C
...................................................................................

Vlažnost
20 % ‒ 80 % (brez kondenzacije)

LAN
RJ45 x 1

Čas delovanja

Za omrežno povezavo združljiv s PJLink

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

Način povezave; RJ45, 10BASE
T/100BASE-TX
...................................................................................

Zvok
98-palčni
model

IR IN
86-palčni
model

Stereo mini vtičnica (M3)
...................................................................................

75-palčni
model

24 W [12 W + 12 W)] (10 % THD)
65-palčni
model

55-palčni
model

49-palčni
model

43-palčni
model

Vrata za optični izhod SPDIF
...................................................................................
Vrata zaslona 1.2a IN (samo za SQE1W)
Priključek DisplayPort x 1

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

Združljiv z HDCP 1.3

Priključne sponke
Vhod HDMI 2.0 1,2,3,4
Priključek tipa A x4 (podpira 4K)
Združljiv HDCP 2.2
Zvočni signal: Linearni PCM (frekvenca
vzorčenja
48KHz, 44.1KHz, 32KHz)
...................................................................................
PC IN
Mini D-Sub 15-pinski (Združljiv z DDC2B) x 1
RGB: 0.7Vp-p(75Ω)
HD/VD: TTL (visoka impedanca)
...................................................................................
USB
Priključek USB TIPA A x 3 , DC 5V/max0.5A
Priključek USB TIPA C x 1 , DC
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Zvočni signal: Linearni PCM (frekvenca
vzorčenja
48KHz,44.1KHz,32KHz)
Vrata zaslona 1.2a OUT (samo za SQE1W)
Priključek DisplayPort x 1
Združljiv z HDCP 1.3
...................................................................................
Napajalnik za SLOT (samo za SQE1W)
12V x maks. 3.5A
...................................................................................
Vrata RJ12 (Service1)

Samo za uporabo storitve

Vrata RJ12 (Service2) Samo za uporabo storitve
...................................................................................
Opomba
•

Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila. Prikazana masa
in mere so približne.

Pritrditev zaslona
Dimenzije stenskega nosilca VESA

W
H

Velikosti
vijakov

Velikosti vzorca lukenj (mm)
inč

Š

V

maks. (mm)

Navoj (Y)

98"

800

400

12

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

Previdno pri pritrditvi stenskega nosilca in stojala
Za 55SQE1,49SQE1,43SQE1
V bližini lukenj VESA na zadnji strani je konveksna oblika. Ko pritrdite stenski nosilec ali stojalo, vstavite distančnike med njimi.
Konveksna oblika

Distančnik

Opomba: Za podrobne dimenzije glejte risbe CAD na spletnem mestu Panasonic.
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NAMESTITEV NA ZAMAKNJENO STENO(NIŠO)
Delovanje te enote je zagotovljeno do temperature okolice 40 °C (104 °F). Ko nameščate enoto v steno(nišo)
ali na steno, poskrbite za zadostno prezračevanje s hladilnim ventilatorjem ali prezračevalno odprtino, da se
lahko ohranja temperatura okolice (znotraj niše ali na steni), vključno s temperaturo sprednje površine plošče
s tekočimi kristali 40 °C (104 °F) ali manj.
Če lahko nadzorujete samo temperaturo okolice zunaj niše ali stene, upoštevajte naslednje pogoje

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

A
B
C
D
E

Najmanj 50 mm
Najmanj 70 mm
Najmanj 50 mm
Najmanj 50 mm
Območje temperature okolice: 0–35º C
Pri namestitvi izdelka na zamaknjeno steno pustite med izdelkom in steno zaradi prezračevanja
vsaj prostor, ki je naveden zgoraj, in poskrbite, da je temperatura okolja med 0 ºC in 35 ºC.
Ne izpostavljajte izdelka neposredni sončni svetlobi.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za poškodbe ali okvare, če se naši izdelki ne uporabljajo
skladno s temi priporočili in/ali navodili za uporabo.
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Navodila za pokončno nastavitev
Ko nameščate zaslon navpično, ga namestite, kot je prikazano na spodnji sliki.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: Priključek obrnjen navzgor
Samo za 86SQE1W: Priključek obrnjen navzdol
(Opomba) Če je nameščen nepravilno, se lahko pokvari ali ne deluje.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

Samo za 86SQE1W

Priključki

Priključki
Opomba
Pri namestitvi podstavka ali stenskega nosilca natančno preberite priložena navodila za uporabo in pravilno
namestite. Vedno uporabite tudi dodatno opremo za preprečevanje prevrnitve.
Tudi v času garancijskega roka ne odgovarjamo za kakršno koli škodo na izdelku, itd., ki bi nastala zaradi
okvar v okolju namestitve podstavka ali stenskega nosilca.
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Licenca za programsko opremo
Ta izdelek vključuje naslednjo programsko opremo:
(1) programska oprema, ki jo je neodvisno razvila Panasonic Connect Co., Ltd. ali za njo,
(2) programska oprema, ki je v lasti tretje osebe in ima licenco Panasonic Connect Co., Ltd.,
(3) programska oprema, licencirana pod splošno javno licenco GNU, različica 2.0 (GPL V2.0),
(4) programska oprema, licencirana pod splošno javno licenco GNU LESSER, različica 2.1 (LGPL V2.1), in/ali
(5) odprtokodna programska oprema, razen programske opreme, licencirane v skladu z GPL V2.0 in/ali LGPL
V2.1.
Programska oprema, ki je kategorizirana kot (3) - (5), se distribuira v upanju, da bo koristna, vendar BREZ
KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, tudi brez implicitne garancije TRŽNOSTIali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN
NAMEN. Za podrobnosti si oglejte licenčne pogoje, ki so prikazani tako, da izberete [Licence za programsko
opremo], po določenem postopku v meniju [Settings] tega izdelka.
Najmanj tri (3) leta od dobave tega izdelka bo Panasonic Connect Co., Ltd. posredoval tretji osebi, ki nas
kontaktira na spodaj navedene kontaktne podatke, za stroške, ki niso višji od stroškov fizične izvedbe
izvorne kode.
distribucijo, popolno strojno berljivo kopijo ustrezne izvorne kode, zajete v GPL V2.0, LGPL V2.1 ali
drugih licencah z obveznostjo, da to stori, kot tudi ustrezno obvestilo o avtorskih pravicah.
Kontaktni podatki:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Obvestilo o AVC/VC-1/MPEG-4
Ta izdelek je licenciran pod licenco AVC Patent Portfolio, VC-1 Patent Portfolio in MPEG-4 Visual Patent
Portfolio za osebno uporabo potrošnika ali druge namene, pri katerih ne prejme plačila za (i) kodiranje
videoposnetkov v skladu z AVC Standard, VC-1 Standard in MPEG-4 Visual Standard (“AVC/VC-1/MPEG4 Video”) in/ali (ii) dekodiranje video AVC/VC-1/MPEG-4, ki je bil kodiran s strani potrošnika, ki se ukvarja
z osebno dejavnostjo in/ali je bil pridobljen od ponudnika videoposnetkov z dovoljenjem za zagotavljanje
videa AVC/VC-1/MPEG-4. Nobene licence se ne podeli ali se ne uporablja za kakršnokoli drugo uporabo.
Dodatne informacije lahko pridobite od podjetja MPEG LA, LLC. Glejte https://www.mpegla.com.
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Licenčno obvestilo
Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah..

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojni-D sta blagovni znamki
podjetja Dolby Laboratories.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija
takšne tehnologije zunaj tega izdelka je prepovedana brez licence podjetja Microsoft ali pooblaščene podružnice
podjetja Microsoft.
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Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljene opreme in baterij
Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi
Simboli na samem izdelku, embalaži ali spremljajočih dokumentih pomenijo, da po koncu
življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo ter baterijske vložke predate v odstranjevanje
na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma
zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme.
S tem, ko jih pravilno odstranite (recikliranje in sortiranje nevarnih odpadkov) varujete naše
življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko
pomembne vire in vode.
Za dodatne informacije o zbiranju in recikliranju, prosim kontaktirajte vašo lokalno skupnost.
Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.
Obvestilo za baterijski simbol (spodnji simbol)
Ta simbol se uporablja v kombinaciji s kemičnim simbolom. V takšnem primeu odgovarja zahtevi,
ki jo določa direktiva za dotično kemikalijo.

Informacije o odlaganju v drugih državah zunaj Evropske unije
Znaki veljajo samo v Evropski uniji.
Če želite te izdelek zavreči, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca in prosite za pravilen način odlaganja.

Evidenca za stranke
Številko modela in serijsko številko tega izdelka najdete na hrbtni strani. To serijsko številko si zapišite v spodnjem
prostoru in hranite to knjigo ter potrdilo o nakupu kot trajni zapis o nakupu, ki vam bo pomagal pri identifikaciji v primeru
kraje ali izgube in za namene garancije.
Številka Model

Serijska številka

Pooblaščeni zastopnik v EU:
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemčija

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