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Prečítajte s� pred použ�tím
V�ac �nformác�í o tomto produkte nájdete v čast� „Návod na
obsluhu - Funkčná príručka ".
Ak s� chcete st�ahnuť „Návod na obsluhu - Funkčná príručka“,
navštívte webovú stránku spoločnost� Panason�c
(https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
• Vo vašom jazyku je k dispozícii len „Návod na obsluhu –
Základná príručka (tento dokument)“.
Keďchcete zíkaťviac informáií prosí, pozrite si „áod na
obsluhu –Funkčýnáod“, v inýh jazykoch.
• Pred prevádzkou prístroja s� prosím prečítajte tento návod a
uschovajte ho pre neskorš�e použ�t�e.
• Ilustrác�e a obrazovky v tomto návode na obsluhu sú obrázky na
�lustračné účely a od skutočných sa môžu líš�ť.
• Pop�sné �lustrác�e v tomto návode na obsluhu sú vytvorené hlavne
na základe 75-palcového modelu.
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WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

VÝSTRAHA: Pre zníženie rizika elektrického
zásahu neodstraňujte kryt alebo zadnú
časť. Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú
žiadne dielce, ktoré si môže používateľ
sám opraviť. Pre opravu kontaktujte
kvalifikovaný servis.
Pred použitím si pozorne a v plnej miere
prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce
použitie.
Blesk so šípkou v trojuholníku má
používateľovi oznámiť, že súčasti vo
vnútri produktu predstavujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Výkričník v trojuholníku používateľovi
oznámuje, že v dokumentácii spotrebiča
sú uvedené dôležité pokyny na obsluhu
a údržbu.
Upozornenie na využitie slotu: Nepripájajte
jednotku SLOT, keď je Displej zapnutý. Jednotku
SLOT zapnite pomocou diaľkového ovládača alebo
tlačidiel na displeji, nezapínajte ju pomocou tlačidiel
na samotnom zariadení.
VÝSTRAHA: Tento spotrebič nie je určený pre
používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/
alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo
im neboli dané inštrukcie týkajúce sa použitia
prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Dôležité bezpečnostné pokyny
• Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri.
Teplota prostredia použitia tohto prístroja
• Pri používaní jednotky v nadmorskej výške 1 400 m
(4 593 ft): 0°C až 40°C (32°F až 104°F)
• Pri používaní prístroja vo vysokých nadmorských
výškach (1400 m (4593 ft) a vyšších a pod 2800 m
(9186 ft) nad morom): 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Neinštalujte jednotku v nadmorskej výške nad 2
800 m (9186 ft).

• Ak to neurobíte, môže sa skrátiť životnosť vnútorných
častí a spôsobiť poruchy.
• Uchovajte si tento návod pre budúce použitie.
• Pred čistením výrobok odpojte zo siete. Nečistite
výrobok, keď je zapnutý. Nepoužívajte kvapalné
alebo aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie
používajte vlhkú textíliu. Ak nepomáha, použite
čistiace prostriedky na LCD displej. Čistiace
prostriedok neaplikujte priamo na výrobok.
• V záujme prevencie porúch nepoužívajte
neodporúčané príslušenstvo.
• Výrobok neumiestňujte v blízkosti umývadiel,
drezov, vodných nádob, bazénov, atď.
• Aby nedošlo k poškodeniu, ktoré môže mať za
následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom,
Nevystavujte výrobok kvapkajúcim alebo striekajúcim
tekutinám a na alebo nad výrobok neklaďte nádoby
naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre
atď. (napr. na policiach nad zariadením).
• Medzi výrobkom a stenami alebo iným nábytkom
nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru na ventilačné
účely.
• Tento výrobok môže byť spustený iba zdrojom
uvedeným na štítku s údajmi. Pre ďalšie informácie
kontaktujte svojho predajcu.
• Ako bezpečnostné opatrenie je s výrobkom
dodávaná trojžilová uzemňovacia zástrčka. V
záujme bezpečnosti nevykonávajte na uzemňovacej
zástrčke žiadne zmeny. Vždy používajte uzemnenú
zásuvku pre produkt.
• Zaobstarajte zástrčku a zásuvku, aby ste zaistili
potrebné napájanie pre spotrebič.
• Umiestnite výrobok do polohy, v ktorej elektrické
káble nemôžu byť ovplyvnené činnosťami na
výrobku.
• Dodržujte všetky výstrahy a pokyny uvedené na
výrobku.
• Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
vykonávanie súvisiacich funkcií.
• V záujme zabránenia rizika požiaru alebo úrazu
elektrický prúdom, nepoužívajte nadmerne zástrčky
alebo predlžovacie káble. Neotvárajte kryť displeja,
aby ste ho sami opravili. Ak požadované servisné
potreby nie sú splnené autorizovaným servisom,
môže sa vyskytnúť nebezpečné napätie alebo iné
riziká.
• Ak výrobok nebudete dlhú dobu používať, odpojte
napájací kábel z elektrickej siete.
• Výrobok umiestnite na dobre vetranom mieste a
chráňte ho pred jasným svetlom, prehriatím alebo
vlhkosťou.
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• Výrobok by myl byť uchovaný pri teplote 0 °C - 40
°C. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému
poškodeniu spotrebiča.
• Pripojte spotrebič do uzemnenej zásuvky. Vždy
používajte uzemnený napájací kábel dodaný s
vaším výrobkom. Výrobca nezodpovedá za žiadne
škody spôsobené neuzemneným používaním.
• Pre trvale pripojené zariadenia musí byť do
inštalačného vedenia budovy zabudované ľahko
dostupné prerušovacie zariadenie.
• Pre zásuvné zariadenie musí byť zásuvka
inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko
prístupná.
• Nezostávajte v dlhodobom kontakte v časťami
výrobku, ktoré sú horúce. V opačnom prípade môže
dôjsť v popáleninám pri nízkej teplote.
• LCD panel používaný v tomto výrobku je vyrobený
zo skla. Z tohto dôvodu sa môže pri páde alebo
náraze rozbiť. Dávajte pozor, aby ste sa neporanili
rozbitými kusmi skla v prípade, že sa LCD panel
rozbije.
• Použitie displeja nesmie byť sprevádzané fatálnymi
rizikami alebo nebezpečenstvom, ktoré by mohli
priamo viesť k smrti, zraneniu, vážnemu fyzickému
poškodeniu alebo iným stratám, vrátane riadenia
jadrovej reakcie v jadrovom zariadení, zdravotnom
systéme podpory života a riadení odpálenia rakety
v systéme zbrane.
• Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu
alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú
zapálené sviečky na vrch alebo do blízkosti výrobku.
• Neklaďte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické
ohrievače, radiátory, atď. do blízkosti výrobku.
• V záujme zabránenia vzniku potenciálneho úrazu
elektrickým prúdom odpojte výrobok v prípade
extrémneho počasia (búrky, blesky) z elektrickej
siete.
• Nedotýkajte sa ovládacích prvkov, ktoré nie
sú opísané v návode na obsluhu. Nesprávne
nastavenie ovládacích prvkov, ktoré nie sú opísané
v návode na obsluhu, môže spôsobiť škodu, ktorá
si často vyžaduje rozsiahlu nastavovaciu prácu
kvalifikovaného technika.
• Výrobkom netraste. Zabezpečte, aby zostal vo
vyrovnanej polohe vo svojej pozícii.
• Nehádžte ani nespúšťajte žiadne predmety na svoj
výrobok.
• Nezasahujte do obrazovky alebo iného povrchu
vášho výrobku žiadnymi ostrými predmetmi.
• Neuchovávajte váš výrobok vo vlhkom prostredí.
• Neuchovávajte váš výrobok v extrémne studenom
prostredí.

• Neuchovávajte váš výrobok v extrémne horúcom
prostredí.
• Neumiestňujte výrobok na podlahu a na šikmé
plochy.
• Malé časti môžu pri náhodnom požití predstavovať
nebezpečenstvo zadusenia. Chráňte deti pred
malými časťami. Zlikvidujte nepotrebné malé súčasti
a iné predmety, vrátane obalových materiálov a
plastových tašiek/fólií, aby sa s nimi malé deti
nehrali, a znížili tak potenciálne riziko zadusenia.
• Používajte len príslušenstvo/doplnky špecifikované
výrobcom.
• Funkcia bezdrôtovej siete LAN tohto displeja sa
používa výlučne vo vnútri budov.
• Pred premiestnením displeja nezabudnite odpojiť
všetky káble a vykonať prevenciu prevrátenia
displeja.
• Ak s displejom pohnete, kým sú niektoré káble stále
pripojené, môžu sa poškodiť káble a môže dôjsť k
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Pravidelne
čistite zástrčku napájacieho zdroja, aby sa zabránilo
jej zaprášeniu. Ak sa na zástrčke nahromadí prach,
môže výsledná vlhkosť spôsobiť skrat, ktorý môže
spôsobiť elektrický šok alebo požiar. Vytiahnite
zástrčku napájacieho zdroja zo zásuvky a utrite ju
suchou handričkou.
Vetracie otvory výrobku
Vetracie otvory sú navrhnuté na zabezpečenie
nepretržitého fungovania výrobku a na jeho ochranu
pred prehriatím. Žiadnym spôsobom neblokujte tieto
otvory. Z toho istého dôvodu neklaďte výrobok na
postele, gauče, koberce ani iné podobné povrchy.
Nikdy nevkladajte predmety do výrobku cez vetracie
alebo iné otvory. Cez výrobok prechádza vysoké
napätie a vkladanie akýchkoľvek predmetov cez
vetračné alebo iné otvory výrobku môže spôsobiť
elektrický šok, skrat vnútorných častí a/alebo požiar.
Z tohto istého dôvodu na výrobok nerozlievajte vodu
ani iné kvapaliny.
Oprava
Pokiaľ základná implementácia na výrobku nie je
špecifikovaná technickým oddelením výrobcu na
dokumente, sami výrobok neopravujte. V opačnom
prípade môže byť vaša záruka pozastavená a môžete
ohroziť vaše zdravie a váš výrobok. V prípade potreby
sa obráťte na autorizovaný servis.
• Keď je kábel opotrebovaný alebo poškodený.
• Ak výrobok spadol na zem alebo sa poškodil jeho
kryt.
• Ak sa zmenil výkon výrobku alebo je potrebné
spotrebič opraviť.
• Keď sa na výrobok rozleje kvapalina alebo ak do
výrobku spadnú predmety.
• Keď bol výrobok vystavený dažďu alebo vode.
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• Keď výrobok nefunguje správne, tak ako to je
uvedené v návode na obsluhu.
Náhradné diely
V prípade, ak výrobok potrebuje náhradné diely,
uistite sa, že servisná osoba používa náhradné
diely špecifikované výrobcom alebo také, ktoré majú
rovnaké vlastnosti alebo výkon ako originálne diely.
Použitie neautorizovaných dielov môže vyústiť do
požiaru, elektrického šoku a/alebo nebezpečenstva.
Bezpečnostné kontroly
Po dokončení servisných alebo opravárenských
prác požiadajte servisného technika o vykonanie
bezpečnostných kontrol, aby sa zabezpečilo, že
výrobok je v správnom prevádzkovom stave.
Napájací kábel
• Napájací kábel slúži na celkové odpojenie televízora
od napájania, preto musí byť neustále ľahko k
dispozícii. Ak výrobok nie je odpojený od elektrickej
siete, zariadenie stále odoberá energiu pre všetky
situácie, aj keď je výrobok v pohotovostnom režime
alebo je vypnutý.
• Používajte iba napájací kábel dodávaný s displejom.
• Uistite sa, že používate vhodný napájací kábel.
Použitie nesprávneho kábla môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
• Nepoškodzujte napájací kábel, neklaďte naňho
ťažké predmety, nenaťahujte ho, neohýbajte ani
naňho nestúpte. Tiež nepoužívajte predlžovacie
káble. Poškodenie kábla môže viesť k požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
• Pri odpájaní spotrebiča vždy potiahnite priamo
zástrčku. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte kábel.
• Nepoužívajte napájací kábel s napájacím uzáverom.
Pridávanie predlžovacieho kábla môže viesť k
požiaru alebo prehriatiu.
• Neodstraňujte ani nevkladajte napájaciu zástrčku
mokrými rukami. Mohlo by to spôsobiť zasiahnutie
elektrickým prúdom.

• Pamätajte si, že deti môžu byť pri sledovaní
programu vzrušené, najmä pri displeji "v nadživotnej
veľkosti". Je potrebné dbať o to, aby bol displej
umiestnený alebo inštalovaný tam, kde nemôže byť
stlačený, zhodený alebo zvalený.
• Je potrebné dbať o to, aby boli všetky šnúry a káble
pripojené k displeju tak, aby nemohli byť vytiahnuté
ani zachytené zvedavými deťmi.
Pripojenia
Pred pripojením/odpojením káblov
nezabudnite vypnúť hlavný vypínač a
odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky.
Prečítajte si tiež manuál zariadenia,
ktoré má byť pripojené.
Buďte opatrný a nepomýľte si vstupné a výstupné
svorky pri pripájaní káblov. Náhodne obrátené káble
pripojené do vstupných a výstupných svoriek môžu
spôsobiť poruchy a iné problémy.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Nebezpečenstvo
nestability
Umiestnenie
Ak je displej umiestnený na nestabilnom a šikmom
mieste, môže byť potenciálne nebezpečný z hľadiska
pádu. Veľkému množstvu zranení, najme detí, je
možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami, ako sú:
• Používaním len takého nábytku, ktorý poskytuje
bezpečnú oporu pre displej.
• Zabezpečením, aby displej nepresahoval cez hrany
podporného nábytku.
• Neumiestňujte displej na vysoký nábytok (napríklad
skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj displeja
k vhodnej podpore.
• Neumiestnením displeja na tkaniny alebo iné
materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi displejom
a podporným nábytkom.
• Použitie upevňovacích zariadení ako držiaky na
stenu odporúčané alebo dodávané výrobcom.

• Ak je dlhšiu dobu nepoužívaný, odpojte napájací
kábel.

• Naučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na displej alebo na jeho ovládacie prvky.
Pri premiestnení vášho súčasného výrobku by ste
mali použiť rovnaké opatrenia ako vyššie uvedené.

• Nepokúšajte sa opraviť poškodený alebo
poruchový napájací kábel. Keď je poškodený,
musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba
kvalifikovaným personálom.

Preprava a doprava
• Vaše zariadenie musí byť uchované v pôvodnom
balení, aby bolo chránené pred poškodením
príslušenstva počas prepravy a dopravy.

Zvlášť pre bezpečnosť detí

• Výrobok udržujte v normálnej polohe počas
prepravy.

• Toto zariadenie nie je vhodné na použitie na
miestach, kde sa môžu nachádzať deti.
• Nedovoľte deťom šplhať sa na displej alebo sa s
ním hrať.
• Neumiestňujte displej nad nábytok, ktorý môže byť
ľahko použitý ako schody.

• Pri preprave prístroj nenechajte spadnúť a chráňte
ho pred nárazmi.
• Poškodenia a poruchy, ktoré sa objavia počas
prepravy alebo po doprave spotrebiča zákazníkovi
sa nezahŕňajú do záruky.
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• Preprava, inštalácia, oprava a servis musia
byť vykonávané kvalifikovaným personálom
technického servisu.

Dôležitá bezpečnostná poznámka

Účel použitia
• Tento výrob je určený na použitie na verejných
miestach, ako sú školy, kancelárie, divadlá a miesta
konania bohoslužieb.
• Výrobok je vhodný iba na pripojenie do komerčných
zásuviek elektrickej siete. Nepripájajte výrobok do
vývodu priemyselných zásuviek.
VÝSTRAHA:
• Pre trvale pripojené zariadenia musí byť do
inštalačného vedenia budovy zabudované ľahko
dostupné prerušovacie zariadenie.
• Pre zásuvné zariadenie musí byť zásuvka inštalovaná
v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko
prístupná.

Opatrenia pre použitie
Predvídateľné zneužitie a nesprávne použitie
• V prípade prístrojov určených na použitie vo
vozidlách, na lodiach alebo lietadlách alebo vo
výškach presahujúcich 2000 m nad morom, pre
použitie v exteriéri alebo vo všeobecnosti pre
použitie, ktoré nie je uvedené v používateľskej
príručke, môžu byť potrebné dodatočné požiadavky

CAUTION
Môže sa vyskytnúť retencia obrazu. Ak dlhšiu
dobu zobrazujete statický obraz, môže zostať na
obrazovke. Zmizne však, keď sa na chvíľu zobrazí
všeobecný pohyblivý obraz.
V závislosti na teplotných alebo vlhkostných podmienkach je možné pozorovať nerovnomerný jas.
Toto nie je porucha.
• Táto nezrovnalosť zmizne pri nepretržitom prúdení. Ak nie, obráťte sa na distribútora.
Červené, modré alebo zelené bodky na obrazovke sú javom špecifickým pre panel z tekutých kryštálov. Toto nie je porucha.
• Aj keď je displej z tekutých kryštálov vyrobený
pomocou veľmi precíznej technológie, na obrazovke sa môžu objaviť vždy svietiace alebo nesvietiace body. Toto nie je porucha.
Palcový model Pomer vynechania bodov*
98 0,00011 % alebo menej
86 0,00007% alebo menej
75,65,55,49,43 0,00004% alebo menej
* Vypočítané v subpixelových jednotkách podľa
normy ISO09241-307.

VÝSTRAHA:
Toto zariadenie je v súlade s triedou A CISPR32.
V obytnom prostredí môže toto zariadenie spôsobovať rádiové rušenie.

VÝSTRAHA
Toto zariadenie je určené na použitie v prostrediach,
ktoré sú relatívne bez elektromagnetických polí.
Používanie tohto prístroja v blízkosti zdrojov silného
elektromagnetického poľa alebo v miestach, kde sa
môže elektrický šum prekrývať so vstupnými signálmi,
môže spôsobiť kolísanie obrazu a zvuku alebo
rušenie, napríklad interferencia.
Pre zabránenie možnému poškodeniu tohto
spotrebiča, uchovávajte ho mimo zdrojov silného
elektromagnetického poľa.
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USMERNENIA O
BEZPEČNOSTI
BATÉRIE
V prípade správneho použitia sú domáce batérie
bezpečným a spoľahlivým zdrojom prenosného
napájania. Problémy sa môžu vyskytnúť, ak sú
zneužité alebo nesprávne používané, čo vedie k
presakovaniu alebo v extrémnom prípade k požiaru
alebo explózii.
Tu sú nejaké jednoduché pokyny na bezpečné
používanie batérie navrhnuté na odstránenie takýchto
problémov.
• Dbajte o to, aby ste batérie správne umiestnili,
dodržiavajúc značky plus a mínus na batérii a
spotrebiči. Nesprávne umiestnenie môže spôsobiť
presakovanie a v extrémnych prípadoch aj požiar
alebo dokonca aj explóziu.
• Vymeňte celú sadu batérií naraz a dávajte pozor,
aby ste nemiešali staré a nové batérie alebo
batérie rôznych druhov, pretože to môže viesť k
presakovaniu alebo v extrémnych prípadoch k
požiaru alebo dokonca k explózii.
• Nepoužité batérie uchovávajte v ich obale a
mimo kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť
skrat vedúci k presakovaniu alebo v extrémnych
prípadoch k požiaru alebo dokonca k explózii.
• Vybité batérie odstráňte zo zariadenia a všetky
batérie zo zariadenia, o ktorom viete, že ho nebudete
používať po dlhšiu dobu. V opačnom prípade môžu
batérie presakovať a spôsobiť škodu.
• Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote,
ako napr. slnko, oheň a podobne.
• Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa alebo s
nebezpečnými alebo horľavými materiálmi, pretože
to môže spôsobiť ich explóziu. Vybité batérie
recyklujte; nevyhadzujte ich s bežným komunálnym
odpadom.
• Nikdy sa nepokúšajte nabiť obyčajné batérie, ani
použitím nabíjačky ani pôsobením tepla. Môžu
presakovať, spôsobiť oheň alebo dokonca explóziu.
Existujú špeciálne nabíjateľné batérie, ktoré sú takto
jasne označené.
• Dávajte pozor na deti, ak samé vymieňajú batérie,
aby sa zabezpečilo dodržiavanie týchto pokynov.
• Batérie neprehĺtajte, riziko chemického popálenia
• Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodávané
s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/mincovú
batériu. Ak dôjde k požitiu gombíkovej batérie, môže
to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu
2 hodín a môže to viesť k smrti.

• Pamätajte, že malé gombíkové batérie, ktoré sa
používajú napr. v niektorých načúvacích prístrojoch,
hračkách, hrách a iných spotrebičoch môžu malé
deti ľahko prehltnúť, čo môže byť nebezpečné.
• Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí.
• Uistite sa, že priehradky pre batérie sú bezpečné.
Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť,
prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo
dosahu detí.
• Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc, ak si myslíte,
že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené do
ktorejkoľvek časti tela.
• Ak presiaknutá kvapalina z batérie sa dostane
na vašu pokožku alebo oblečenie, okamžite ju
dôkladne opláchnite. Ak sa dostane do vašich očí,
dobre si oko umyte namiesto jeho trenia a okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc. Pretečená kvapalina z
batérie, ktorá sa dostane do vášho oka alebo na
vaše oblečenie môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo poškodenie oka.

POZOR
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK JE BATÉRIA
VYMENENÁ ZA NESPRÁVNY DRUH. POUŽITÉ
BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Pri používaní tohto zariadenia urobte bezpečnostné
opatrenia proti nasledujúcim udalostiam.
• Únik osobných údajov prostredníctvom tohto
zariadenia
• Neoprávnená prevádzka tohto zariadenia škodlivou
treťou stranou
• Zasahovanie alebo zastavovanie tohto zariadenia
škodlivou treťou stranou
Prijatie dostatočných bezpečnostných opatrení.
• Nastavte heslo pre ovládanie LAN a obmedzte
používateľov, ktorí sa môžu prihlásiť.
• Vytvorte heslo, aby bolo čo najťažšie uhádnuteľné.
• Pravidelne meňte svoje heslo.
• Spoločnosť Panasonic Connect Co., Ltd.
alebo jej pridružené spoločnosti nikdy nebudú
priamo vyžadovať vaše heslo. Nezverejňujte svoje
heslo v prípade, že dostanete takéto otázky.
• Pripojovacia sieť musí byť zabezpečená firewallom,
atď.
• Pri likvidácii produktu, pred likvidáciou inicializujte
údaje.
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Informácie o bezdrôtových sieťach
LAN
● Výhodou bezdrôtovej siete LAN je, že informácie
je možné vymieňať medzi počítačom alebo iným
podobným zariadením a prístupovým bodom
pomocou rádiových vĺn, pokiaľ sa nachádzate v
dosahu rádiového prenosu.
Na druhej strane, nakoľko rádiové vlny môžu
prechádzať prekážkami (napríklad stenami) a sú
dostupné všade v danom rozsahu, ak sa nevykonajú
nastavenia týkajúce sa bezpečnosti, môžu sa
vyskytnúť problémy nižšie uvedeného typu.
● Škodlivá tretia strana môže zámerne zachytiť a
zobraziť prenesené údaje vrátane obsahu e-mailu
a osobných informácií, ako sú vaše ID, heslo alebo
čísla kreditných kariet.
● Škodlivá tretia strana môže neoprávnene pristupovať
k vašej osobnej alebo firemnej sieti a zapojiť sa do
nasledujúcich typov správania.
Načítanie osobných a/alebo tajných informácií (únik
informácií)
Šírenie nepravdivých informácií vydávaním sa za
konkrétnu osobu (spoofing)
Prepísanie zachytenej komunikácie a vydávanie
nepravdivých údajov (neoprávnená manipulácia)
Šírenie škodlivého softvéru, napríklad počítačových
vírusov, a poškodenie vašich dát alebo systému
(zlyhanie systému)
● Pretože väčšina adaptérov bezdrôtovej siete
LAN alebo prístupových bodov je vybavená
bezpečnostnými funkciami, pre vyriešenie týchto
problémov, môžete znížiť pravdepodobnosť výskytu
týchto problémov pri používaní tohto produktu
vykonaním vhodných bezpečnostných nastavení pre
bezdrôtové LAN zariadenie.
● Niektoré bezdrôtové LAN zariadenia nemusia byť
hneď po zakúpení nastavené na zabezpečenie. Pre
zníženie pravdepodobnosti výskytu bezpečnostných
problémov, pred použitím akýchkoľvek bezdrôtových
LAN zariadení bezpodmienečne urobte všetky
nastavenia týkajúce sa bezpečnosti podľa pokynov
uvedených v návode na použitie, ktorý je k nim
dodaný.
V závislosti na špecifikáciách bezdrôtových LAN
zariadení môže byť nebezpečná tretia strana schopná
prelomiť bezpečnostné nastavenia špeciálnymi
prostriedkami.
Ak potrebujete pomoc so zabezpečením alebo iným
zabezpečením, kontaktujte spoločnosť Panasonic
Connect Co., Ltd..
Ak nemôžete vykonať nastavenia zabezpečenia
bezdrôtovej siete LAN, obráťte sa na stredisko
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technickej podpory Panasonic.
● Spoločnosť Panasonic Connect Co., Ltd. žiada
zákazníkov, aby dôkladne pochopili riziko
používania tohto produktu bez vykonania
bezpečnostných nastavení, a odporúča im, aby si
bezpečnostné nastavenia urobil podľa vlastného
uváženia a zodpovednosti.

Likvidácia
Pri likvidácii produktu sa ohľadom správneho
spôsobu likvidácie obráťte na miestne úrady alebo predajcu.

Označenia na produkte
Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako
indikátory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a
bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné
len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte.
Dbajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.
Ochranné uzemnenie: Označený terminál je
určený pre pripojenie ochranného
uzemňovacieho vodiča spojeného s vedením
napájania.
Nebezpečný terminál pod prúdom:
Označený(é) terminál(y) je/sú za normálnych
prevádzkových podmienok pod prúdom
nebezpečné.
Akékoľvek problémy, ktoré sú spôsobené nesprávnym
nastavením akéhokoľvek softvéru zákazníkom, vrátane
operačného systému, nie sú zahrnuté do záruky.
V závislosti od modelu, ktorý si kúpite, sa môže skutočný
vzhľad výrobku líšiť od obrázkov použitých v tejto príručke.
Na zaistenie súladu s predpismi o EMC používajte
tienené káble na pripojenie k nasledujúcim svorkám:
Vstupný konektor HDMI, vstupný konektor D-sub a
vstupný konektor RS-232C

Údaje o ochranných známkach
•

Microsoft, Windows, Internet Explorer a
Microsoft Edge sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných
krajinách.

•

Mac, macOS a Safari sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v
ďalších krajinách.

•

PJLink je registrovaná ochranná známka alebo
ochranná známka čakajúca na registráciu v
Japonsku, v Spojených štátoch a v ďalších
krajinách a regiónoch.

•

HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a HDMI logo sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc, v Spojených
štátoch a ďalších krajinách.

•

JavaScript je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Oracle
Corporation a jej dcérskych a pridružených
spoločností v USA a/alebo v iných krajinách.

•

Crestron Connected, logo Crestron Connected,
C r e s t r o n F u s i o n , C r e s t r o n R o o m Vi e w
a RoomView sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
Crestron Electronics, Inc. v USA a/alebo v
ďalších krajinách.

•

USB Type-C® a USB-C® sú registrované
ochranné známky spoločnosti USB Implementers
Forum.

Aj keď nie je urobená žiadna zvláštna poznámka o
ochranných známkach spoločností alebo výrobkov,
je potrebné tieto ochranné známky plne rešpektovať.

Dodávané príslušenstvo
•
•
•
•
•
•

•
•

Diaľkový ovládač x 1: DPVF3279ZA/X1
Infračervený snímač x 1: DPVF3415ZA/X1
Držiak Infračerveného snímača :
DPVF3416ZA/X1
Skrutka (for IR Sensor's Holder)x2: DPVF3417ZA/X1 pre 43/49/55/65/75 palcov
Skrutka (for IR Sensor's Holder plate)x3:
DPVF3882ZA/X1 pre 98 palcov
Kód napájacieho kábla:
DPVF3408ZA/X1 (USA)
DPVF3409ZA/X1 (UK)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
Batérie x 2: Typ AA/R6/LR6
Káblová svorka x 3: DPVF3412ZA/X1

•
•

•
•

•

Wi-Fi adaptér x 1: DPVF3413ZA/X1
pre 98,86 palcov
Predĺžený kábel (pre hardvérový Wi-Fi adaptér) x 1:
DPVF3414ZA/X1
pre 98,86 palcov
Dištančná vložka x 4: DPVF3499ZA/X1
pre 43,49,55SQE1W
Skrutka pre distančnú vložku x 4: DPVF3500ZA/X1
pre 43,49,55SQE1W
Doska (pre držiak IR snímača) x1:
DPVF3524ZA/X1
pre 86 palcov
DPVF3672ZA/X1
pre 98 palcov

Vysielač diaľkového ovládača
Napájací zdroj
DC 3 V (Batérie veľkosti AA x 2)
Prevádzkový rozsah
Približne. 7 m (22,9 stôp)
(Pri priamom ovládaní spredu
zo snímača diaľkového
ovládania)
Hmotnosť
Približne 111 g. (4 oz) vrátane
batérií
Rozmery (Š x V x H)
51mm x 27mm x 161mm /
2"x1.1"x6.4"
Pozor
•
Skladujte malé časti vhodným spôsobom a chráňte ich pred malými deťmi.
Čísla dielov príslušenstva sa môžu zmeniť bez
•
predchádzajúceho upozornenia. (Aktuálne číslo dielu sa môže líšiť od vyššie uvedeného.)
•
Ak ste stratili príslušenstvo, zakúpte si ho u
svojho predajcu. (K dispozícii v zákazníckom
servise)
Po vybratí predmetov obalové materiály vhod•
ným spôsobom zlikvidujte.
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Všeobecný pohľad
Predná strana

1. LCD Panel
Zadná strana (1)
SQE1

CQE1

HDMI IN

HDMI IN

13 14

1

12

1

D splayPort

16
OUT

15
IN

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

11

IR IN

HDMI IN

5V

SERIAL IN

1

PC IN

2

LAN

3

1.5A

5V

0.5A

5V

USB

USB

4

5

6

4

3

8

3

2

7

2

11. AUDIO VÝSTUP

2. PC VSTUP

12. HDMI1 VSTUP

3. LAN

13. Interná USB priehradka

5. USB
6. USB
7. HDMI2 VSTUP
8. HDMI3 VSTUP
9. HDMI4 VSTUP
10. Infračervený vstup
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HDMI IN

9

1. SERIÁLNY VSTUP

4. USB-C

IR IN

4
0.5A

USB-C

10

14. Prípojka pre SLOT (Iba pre SQE1W)
Poznámka:
Informácie o kompatibilnej funkčnej doske
získate od predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili.
15. DisplayPort IN (Iba pre SQE1W)
16. DisplayPort OUT (Iba pre SQE1W)

Zadná strana (2)

DIGITAL AUDIO
OUT

1

R
SERVICE 2

4

L

AUDIO
IN

SERVICE 1

2
3

1. DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP
2. AUDIO ZVUKU
3. RJ12 (SERVIS 1)
4. RJ12 (SERVIS 2)
Poznámka: Nepoužívajte okrem servisného personálu pre RJ12.

Ovládacie tlačidlá na displeji
Zapnutie Displeja: Stlačte stred Joysticku
a podržte ho stlačený po dobu niekoľkých
sekúnd, displej sa opäť zapne.
Vypnutie displeja: Stlačte stred Joysticku
a podržte ho stlačený po dobu niekoľkých
sekúnd, displej sa opäť dostane do
pohotovostného režimu.
Ak chcete zmeniť zdroj: Stlačte stred
Joysticku, na obrazovke sa objaví zoznam
zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje
stlačením Joysticku nahor alebo nadol. Po
(Zadný pohľad) výbere zdroja stlačte "+“ na joysticku.
Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte
hlasitosť stlačením "+“ na joysticku. Znížite
hlasitosť stlačením "-“ na joysticku.
Poznámka: Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom Joysticku.
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Pripojenie IR prijímača
Pred zapojením displeja do sieťového napájania, pripojte dodaný IR prijímač do IR vstupu na displeji.
Umiestnite IR prijímač do zorného poľa vášho diaľkového ovládača. Jednoducho ovládajte svoj diaľkový
ovládač nasmerovaný na IR prijímač a ten prenesie riadiaci signál na váš displej.
Poznámka: Počas používania nevystavujte displej priamemu slnečnému žiareniu alebo silným zdrojom svetla.
Inak nebude diaľkový ovládač fungovať alebo môže dôjsť k poruche, pretože IR prijímač displeja používa infračervené lúče.

Zapnutie/Vypnutie displeja
Po pripojení displeja k elektrickej sieti prepnite hlavný vypínač do polohy „1“. Displej sa prepne do
pohotovostného režimu. Stlačte tlačidlo pohotovostného režimu na diaľkovom ovládači alebo stlačte stred
joysticku na ľavej zadnej strane displeja a podržte ho na niekoľko sekúnd, aby ste ho zapli z pohotovostného
režimu.
Stlačte stred Joysticku a podržte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd alebo stlačte tlačidlo pohotovostného
režimu na diaľkovom ovládači pre prepnutie displeja do pohotovostného režimu. Displej vypnete prepnutím
vypínača do polohy „2“.

2
3

3

(Zadný pohľad)

98”/86”

75” / 65” / 55”
49” / 43”

(Zadný pohľad)
1

Tlačidlo pohotovostného režimu

2

Joystick

3

Tlačidlo Zapnutia/vypnutia(*)

(*) Umiestnenie vypínača sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Stav LED

Stav disleja

LED kontrolka napájania svieti Zelenou
farbou

Napájanie zapnuté

LED kontrolka napájania svieti Červenou
farbou

Vypnutie (Pohotovostný režim)

Kontrolka napájania Červená&Zelená
(pomaly)

Spustenie

Kontrolka napájania Červená&Zelená
(rýchlo)

Aktualizácia softvéru
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Doprava
Po zapnutí po prvýkrát sa zobrazí obrazovka voľby
jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte ENTER.
Na ďalšej obrazovke nastavte vašu preferenciu krajiny
a stlačte ENTER pre pokračovanie.
V tomto bode budete požiadaný o nastavenie a
potvrdenie PIN kódu. Pre niektoré možnosti krajiny
nemôže byť PIN nastavené na 0000, v tomto prípade
je potrebné, aby ste zadali inú kombináciu 4 čísel.
Budete musieť zadať tento PIN neskôr pri každej
výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

Doprava je dokončená.
Pre zopakovanie tohto postupu a obnovenia
nastavenia displeja na predvolené nastavenia z
výroby vstúpte do menu Nastavenia> Značenie,
zvýraznite položku Preprava a stlačte kláves
ENTER. Budete požiadaný o zadanie PIN kódu,
ktorý ste zadali pri Doprave. Ak je zadaný správny
PIN kód, zobrazí sa potvrdzujúca správa s otázkou,
či si prajete vymazať všetky nastavenia a obnoviť
nastavenie displeja. Zvoľte Áno a stlačte tlačidlo
ENTER pre potvrdenie.
Poznámka: Nevypínajte Displej, kým sa inicializuje Doprava.
Pamätajte, že niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v
závislosti na výbere krajiny.

Ďalej sa zobrazí ponuka nastavenia používateľského
mena a hesla.

Poznámka: Ak ste zabudli PIN kód, kontaktujte servisnú
spoločnosť.

Stlačením pravidiel pre heslo skontrolujte obsah a
vykonajte každé nastavenie.

Poznámka: Ak ste zabudli PIN kód, kontaktujte servisnú
spoločnosť.

Následne sa zobrazí ponuka Nastavenia značenia.
Nastavenie ID, OSD Orientácie(*), Automatickej
aktualizácie softvéru môže byť konfigurované
použitím tejto ponuky. Názov modelu, Sériové číslo
a Verzia softvéru sú iba informačné. Budú zobrazené
sivou a nie sú voliteľné. Údaje o modeli Displeja môžete
uložiť do pripojeného USB zariadenia pomocou
možnosti Uložiť informácie o modeli. Môžete tiež
kopírovať databázové súbory z pripojeného USB
zariadenia na displej pomocou možnosti Klonovať z
USB. Pre viac informácií o možnostiach tejto ponuky
si pozrite Obsah ponuky nastavenia značenia.
Po dokončení nastavenia zvýraznite Ďalej a pre
pokračovanie stlačte tlačidlo ENTER.
Poznámka: Softvérová verzia zdroja a cieľa klonovania
musí byť rovnaká. Model (CQE1W, SQE1W) zdroja a cieľa
klonovania musí byť rovnaký. Po klonovaní z USB, sa
tento displej automaticky reštartuje.

Ďalej sa zobrazí prevádzkový režim displeja. Režim
napájania je nastavený na „Eco“; Pri zapnutí
zapnite napájanie obvyklým spôsobom. Režim
napájania je nastavený na „Reaktívny“; Rýchlo
zapína napájanie pri zapnutí. (Poznámka) Keď je
táto funkcia nastavená na „Reaktívna“, zvyšuje
sa spotreba energie v pohotovostnom režime.
Následne
sa
zobrazí
obrazovka
Voľba
Automatického spustenia. K dispozícii budú
možnosti CMS, Open Browser a Zakázané.
Zvýraznite požadovanú možnosť a pokračujte
stlačením klávesy ENTER.
Na ďalšej obrazovke sa zobrazí menu Nastavenia
Siete/Internetu. Pre nakonfigurovanie káblového
alebo
bezdrôtového
pripojenia
pozri
časť
Pripojenie. Ak chcete, aby váš Displej v
pohotovostnom režime spotreboval menej energie,
môžete vypnúť možnosť Sieťový pohotovostný
režim jeho nastavením na Vypnúť. Po dokončení
nastavení zvýraznite položku Ďalej a pokračujte
stlačením tlačidla ENTER.

Poznámka: Počiatočná hodnota kódov PIN je „0000“.

Vlastnosti LAN vysielača
Frekvenčné rozsahy

Maximálny
výstupný
výkon

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

Obmedzenia v závislosti od krajiny
Tento prístroj je určený pre domáce a kancelárske
použitie vo všetkých krajinách EÚ (a ďalších krajinách
používajúcich príslušné smernice EÚ) bez akéhokoľvek obmedzenia s výnimkou krajín uvedených nižšie.
Krajina

Obmedzenie

Bulharsko

Je požadované všeobecné povolenie pre
vonkajšie použitie a verejné služby

Taliansko

Ak sa používa mimo vlastných priestorov,
vyžaduje sa všeobecné povolenie

Grécko

Použitie vo vnútri len pre pásmo od 5470
MHz do 5725 MHz

Luxembourg

Požaduje sa všeobecné povolenie pre
dodávku siete a služieb (nie pre spektrum)

Nórsko

Rádiový prenos je zakázaný pre zemepisnej oblasti v okruhu 20 km od centra
Ny-Alesund

Ruská fedeLen pre vnútorné použitie
rácia
Izrael

Pásmo 5 GHz iba pre rozsah 5180 MHz
-5320 MHz

Požiadavky pre ktorékoľvek krajiny môžu byť kedykoľvek zmenené. Odporúča sa, aby používateľ
u miestnych úradoch skontroloval aktuálny stav
vnútroštátnych právnych predpisov pre 5 GHz LAN
bezdrôtovú sieť.
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Upevnenie Infračerveného snímača
(Pohľad zozadu)

Horizontálne				

SQE1W

Vertikálne

len za 86SQE1W

/86SQE1WA
/98CQE1W

43/49/55/65/75 palco
1. Upevnite snímač na držiak.
2. Utiahnite dve skrutky, ktoré sú súčasťou tašky
na príslušenstvo.

(Pohľad zozadu)

3. Pripojte kábel snímača k IR IN
(Pohľad spredu)

Senzor
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Držiak

86 palco
Upevnenie snímača a držiaka
1. Odskrutkujte päť skrutiek.

(Pohľad zozadu)

2. Na dosku dotiahnite dve skrutky.

3. Upevnite snímač na držiak.
4. Utiahnite dve skrutky do držiaka.
5. Pripojte kábel snímača k IR IN.

Tanier
(Pohľad spredu)
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98 palco
Upevnenie snímača a držiaka
1. Odstráňte skrutku a nepoužívajte ju.

(Back View)

2. Utiahnite skrutku, ktorá je súčasťou
príslušenstva taška na tanier.

3. Upevnite snímač na držiak.
4. Utiahnite dve skrutky, ktoré sú
súčasťou tašky na držiak.
5. Pripojte kábel snímača k IR IN.

(Pohľad spredu)
Tanier

Oprava Wi-Fi adaptéra
98/86-palcový model
1.

Odlepte uvoľňovací papier z pásky na suchý zips.

2.

Upevnite Wi-Fi kľúč na zadný kryt.

3.

Pripojte predĺžený kábel k Wi-Fi adaptéru alebo k terminálu USB.

Pripojte k ľubovoľnému konektoru USB
Slovenčina - 14 -

Pripojenie funkcie SLOT
(Pre SQE1W)
1.

Odskrutkujte dve skrutky a kryt slotu hlavnej jednotky.

2.

Vložte funkčnú dosku do slotu hlavnej jednotky.

3.

Utiahnite dve skrutky

Funkčná doska úzkej šírky

Funkčná doska širokej šírky

Poznámka: Pred pripojením alebo vybratím funkčnej dosky nezabudnite vypnúť napájanie displeja a
odpojiť napájací kábel zo zásuvky.
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Upozornenia pri pohybe
Displej disponuje rukoväťou na prenášanie. Držte ich pri prenášaní.
98/86-palcový
model
Rukoväť

75-palcový
model
Rukoväť

Poznámka
•

Neprenášajte uchopením za iné časti ako rukoväte.
(98-palcový model, 86-palcový model, 75-palcový model)

•

Na prepravu tejto jednotky je potrebný nasledujúci počet osôb.
98-palcový model, 86-palcový model: 4 alebo viac
75-palcový model, 65-palcový model, 55-palcový model, 49-palcový model, 43-palcový model: 2 alebo viac
V prípade nedodržania, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie.

•

Pri prenášaní udržujte panel z tekutých kryštálov vo zvislej polohe.
Pri prenášaní jednotky s povrchom panelu z tekutých kryštálov smerom hore alebo dole môže dôjsť k deformácii
panelu, prípadne k vnútornému poškodeniu.

•

Nedržte horný, dolný, pravý a ľavý rám alebo rohy jednotky.
Nedržte predný povrch panelu z tekutých kryštálov.
Rovnako nenarážajte na tieto časti. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu panelu z tekutých kryštálov.
Panel môže tiež prasknúť a spôsobiť zranenie.
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UPOZORNENIE PRE AC KÁBEL
86-43 palcový
model
Zadná strana jednotky

Upevnenie sieťového
kábla

86-palcový
model

75-palcový
model

65/55/49/43-palcový
model
Sieťový kábel
(dodáva sa)
Pripojte konektor k zobrazovacej
jednotke.
Poznámka
•

Pri odpájaní sieťového kábla bezpodmienečne najskôr vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

•

Dodaný sieťový kábel je určený výhradne pre toto zariadenie. Nepoužívajte na iné účely.
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98-palcový model

1.

Uistite sa, že je držiak napájacieho kábla zdvihnutý, aby bolo možné napájací kábel zasunúť. (Obr. 1)

2.

Potom zasuňte konektor úplne správnym smerom. (Obr. 2)

3.

Sklopte držiak napájacieho kábla. (Obr. 3)

4.

Zatlačte držiak napájacieho kábla, kým sa koniec držiaka napájacieho kábla nezacvakne na napájací
kábel, aby sa zabezpečil. (Obr. 4)

Poznámka: Pri stlačení a zacvaknutí držiaka napájacieho kábla na napájací kábel držte napájací kábel z
opačnej strany, aby ste na konektor <AC IN> nevyvinuli nadmernú silu. (Fig.5)
Fig.1

Fig.2

Fig.4

Fig.3

Fig.5

Ako odpojiť sieťový kábel
1.

Zdvihnite držiak napájacieho kábla, ktorý upevňuje napájací kábel, nahor. (Obr. 1)

2.

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

Diaľkové ovládanie

17. VSTUP: Potvrdí výber používateľa
18. RECALL: Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke
19. Stop: Zastaví prehrávané médiá
20. Rýchly posun vpred: Presunie obraz dopredu v
médiách, ako sú filmy

1
2
3
4
5
6
7

/

USB V.

PICTURE

Q.
MENU

RECALL

ENTER

17

EXIT

RETURN

8
VOL

INPUT

W.D splay

ASPECT

21. USB PREHLIADAČ: Otvára obrazovku mediálneho
prehľadávača
22. OBRÁZOK: Koluje medzi režimami obrazu

Vloženie batérií do
diaľkového ovládača

16
15

MENU

9

22
21
20
19
18

14

Pre otvorenie batériového priestoru zložte zadný kryt. Vložte
dve batérie veľkosti AA. Uistite sa, že (+) a (-) označenia
súhlasia (dbajte na správnu polaritu). Nemiešajte staré a
nové batérie. Vymieňajte len za ten istý alebo ekvivalentný
typ. Umiestnite kryt späť.

10
11

12

13

DISPLAY

1.

Pohotovostný režim: Zapne/Vypne displej

2.

Prehrať: Spúšťa prehrávanie zvoleného média

3.

Rýchly posun dozadu: Presunie obraz dozadu v
médiách, ako sú filmy

4.

Pauza: Pozastavuje prehrávané médiá

5.

RÝCHLE MENU: Zobrazuje ponuky obrazu, zvuku a
nastavení systému

6.

Smerové tlačidlá: Používa sa na ovládanie obrazoviek
ponuky, obsahu atď.

7.

OPUSTIŤ: Zatvára a opúšťa zobrazené ponuky a vráti
sa na predchádzajúcu obrazovku

8.

Farebné Tlačidlá: Pre funkcie farebných tlačidiel
postupujte podľa pokynov na obrazovke

9.

VOL + /- (Hlasitosť +/-) Zvýši alebo zníži hlasitosť

10. Stlmiť: Úplne vypne zvuk displeja
11. Číselné tlačidlá: Zadá číslo alebo písmeno v textovom
poli na obrazovke.
12. WIRELESS DISPLAY: Otvorí obrazovku bezdrôtového
pripojenia displeja
13. Pomer strán: Mení pomer strán obrazovky
14. VSTUP: Prepne vstup zobrazenia na obrazovke
15. MENU: Zobrazí hlavnú ponuku
16. SPÄŤ: Návrat na predchádzajúcu obrazovku
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Špecifikácie

55-palcový model

:

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

49-palcový model

:

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)

Model č.

98-palcový model

:

TH-98SQE1W
TH-98CQE1W

86-palcový model

:

TH-86SQE1W /WA
TH-86CQE1W

75-palcový model

:

TH-75SQE1W
TH-75CQE1W

65-palcový model

:

TH-65SQE1W
TH-65CQE1W

55-palcový model

:

TH-55SQE1W
TH-55CQE1W

49-palcový model

:

TH-49SQE1W
TH-49CQE1W

43-palcový model

:

TH-43SQE1W
TH-43CQE1W

98-palcový model

:

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

86-palcový model

:

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

75-palcový model

:

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

65-palcový model

:

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

Pre všetky modely
Vypnutie prostredníctvom hlavného vypínača 0 W
V pohotovostnom stave

Príkon
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43-palcový model

703W
650W

0,5 W

Počet pixelov
8,294,400
(3840 (horizontálne) x 2160 (vertikálne))

55-palcový model

55SQE1W: 1239x712x104/ 48.75" x 28.02"x 4.09"
(vrátane snímača diaľkového ovládača:
730mm/28.74”)
55CQE1W: 1239x712x87/ 48,75" x 28,02"x 3,43"

Rozmery (Š x V x H)
98-palcový model

98SQE1W:2216x1271x99 (vrchol matice VESA
NUT:91)
(vrátane snímača diaľkového ovládača: 1288mm)
87,25" x 50,02"x 3,87"(vrchol matice VESA
NUT:3,55")
(vrátane snímača diaľkového ovládača: 50,67")
98CQE1W:2216x1271x91
(vrátane snímača diaľkového ovládača: 1288mm)
87,25" x 50,02"x 3,55"
(vrátane snímača diaľkového ovládača: 50,67")
86-palcový model

86SQE1W/WA:1929x1100x81 (vrchol matice VESA
NUT:55)
(vrátane snímača diaľkového ovládača: 1116mm)
75,91" x 43,28"x 3,16"(vrchol matice VESA
NUT:2,15")
(vrátane snímača diaľkového ovládača: 43,94")
86CQE1W:1929x1100x80 (vrchol matice VESA
NUT:55)

(vrátane snímača diaľkového ovládača:
730mm/28.74”)
49-palcový model

49SQE1W: 1102x635x105/ 43.37" x 24.98"x 4.11"
(vrátane snímača diaľkového ovládača:
652mm/25.67”)
49CQE1W: 1102x635x85/ 43,37" x 24,98"x 3,35"
(vrátane snímača diaľkového ovládača:
652mm/25.67”)
43-palcový model

43SQE1W: 966x558x106/ 38.01" x 21.94"x 4.17"
(vrátane snímača diaľkového ovládača:
576mm/22.68")
43CQE1W: 966x558x86 /38,01" x 21,94"x 3,39"
(vrátane snímača diaľkového ovládača:
576mm/22.68")

Hmotnosť
98-palcový model

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

(vrátane snímača diaľkového ovládača: 1116mm)
75.91" x 43.28"x 3.13" (vrchol matice VESA
NUT:2.15")

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

(vrátane snímača diaľkového ovládača: 43,94")

86CQE1W: 61,7 kg/136,1 libier netto

75-palcový model

1684 x 968 x 100 (vrchol matice VESA NUT:73)
(vrátane snímača diaľkového ovládača: 984mm)
66,28" x 38,09"x 3,92"(vrchol matice VESA
NUT:2,89")
(vrátane snímača diaľkového ovládača: 38.74")
65-palcový model

65SQE1W: 1460x842x96/ 57.46" x 33.12"x 3.77"
(vrátane snímača diaľkového ovládača:
859mm/33.82”)
65CQE1W: 1460x842x80/ 57.46" x 33.12"x3.15"
(vrátane snímača diaľkového ovládača:
859mm/33.82”)

86-palcový model

86SQE1W/WA: 62,9 kg/138,7 libier netto
75-palcový model

75SQE1W: 37,4 kg/82,5 libier netto
75CQE1W: 36.8 kg/81.2 libier netto
65-palcový model

65SQE1W: 25.8 kg/56.9 libier netto
65CQE1W: 25.2 kg/55.6 libier netto
55-palcový model

55SQE1W: 17.2 kg/38.0 libier netto
55CQE1W: 16.2 kg/35.8 libier netto
49-palcový model

49SQE1W: 13.0 kg/28.7 libier netto
49CQE1W: 12.6 kg/27.8 libier netto
43-palcový model
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43SQE1W: 10.3 kg/22.7 libier netto

Mini D-Sub 15 pin (Kompatibilný s DDC2B) x 1
RGB: 0.7Vp-p(75Ω)
HD/VD: TTL (Vysoká impedancia)
...................................................................................

43CQE1W: 9.9 kg/21.9 libier netto

Napájací zdroj
110 - 240 V ~ (110 ‒ 240 V striedavý prúd), 50/60
Hz

Prevádzkové podmienky
Teplota
0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1, 3
Teplota prostredia použitia tohto prístroja
•
Pri používaní jednotky v nadmorskej výške 1
400 m (4 593 ft): 0 °C až 40 °C (32 °F až 104
°F)
•
Pri používaní prístroja vo vysokých
nadmorských výškach (1400 m (4593 ft) a
vyšších a pod 2800m (9186 ft) nad morom): 0
°C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Neinštalujte jednotku v nadmorskej výške nad
2800m (9186 ft)

Audio VÝSTUP
Stereo mini jack (M3) X1, 0,5 Vrms

Výstup ; Premenný (-∞〜0dB)
(1kHz vstup 0dB, zaťaženie 10KΩ
...................................................................................
Seriálny vstup
Vonkajší ovládací terminál
RS232C kompatibilný
...................................................................................
LAN

Prevádzková doba
24 hodín/deň (SQE1W/WA, 98CQE1W)
16 hodín/deň (86/75/65/55/49/43CQE1W)

Zvuk

RJ45 x 1
Pre sieťové pripojenie, kompatibilný s PJLink
Komunikačná metóda; RJ45, 10BASET/100BASE-TX
...................................................................................

86-palcový
model

75-palcový
model

Infračervený vstup
Stereo mini jack (M3)
...................................................................................

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

Audio VSTUP
Pin Jack x 2(L/R)
0,5Vrms
...................................................................................

D-sub 9pin x 1

Vlhkosť
20 % ~ 80 % (Žiadna kondenzácia)

98-palcový
model

USB
USB konektor TYP A x 3, DC 5V/max 0,5A
USB konektor TYP EC x 1, DC
5 V/max. 1,5 A.
...................................................................................

55-palcový
model

49-palcový
model

43-palcový
model

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

SPDIF Port optického výstupu
...................................................................................
DisplayPort 1.2a IN (iba pre SQE1W)
DisplayPort Terminal x 1

Pripojovacie terminály
HDMI 2.0 1,2,3,4 vstup
Konektor typu A x4 (Podporuje 4K)
Kompatibilný s HDCP 2.2
Zvukový signál: Lineárne PCM (vzorkovacia
frekvencia
48KHz, 44.1KHz, 32KHz)
...................................................................................
PC VSTUP
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Kompatibilný s HDCP 1.3
Zvukový signál: Lineárne PCM (vzorkovacia
frekvencia;
48KHz,44.1KHz,32KHz)
DisplayPort 1.2a OUT (iba pre SQE1W)
DisplayPort Terminal x 1
Kompatibilný s HDCP 1.3
...................................................................................
Napájacie napätie pre SLOT (iba pre SQE1W)
12V x max 3.5A

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

Iba na servisné účely

Port RJ12 (Service2) Iba pre servisné účely
...................................................................................
Poznámka
•

Vzhľad a technické údaje sa môžu bez
upozornenia zmeniť. Hmotnosť a rozmery sú
zobrazené približne.
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Montáž displeja
Rozmery držiaka na stenu VESA

W
H

Rozmery veľkosti dier (mm)
Palce:

Š

V

Rozmery
skrutiek
max. (mm)

Závit (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

Pri pripevňovaní na stenu a na stojan postupujte opatrne
Pre 55SQE1,49SQE1,43SQE1
V blízkosti otvorov VESA na zadnom kryte je vypuklý tvar. Pri pripevňovaní na stenu alebo na stojan medzi ne vložte rozpery.
Vypuklý tvar

Dištančná vložka

Poznámka: Podrobné rozmery nájdete v CAD výkresoch na webových stránkach spoločnosti Panasonic.
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Inštalácia na členitú stenu
Prevádzka tohto zariadenia je zaručená až do teploty okolia 40 °C (104 °F). Pri inštalácii jednotky do puzdra
alebo šasi nezabudnite zabezpečiť dostatočné vetranie pomocou chladiaceho ventilátora alebo ventilačného
otvoru, aby bolo možné udržiavať okolitú teplotu (vnútri puzdra alebo šasi) vrátane teploty prednej plochy
panelu z tekutých kryštálov pri 40 °C (104 °F) alebo menej.
Ak môžete regulovať iba okolitú teplotu mimo skrinky alebo šasi, dodržujte nasledujúce podmienky

Plane view

Side view

B

A

D

D

C
E

A
B
C
D
E

Minimálne 50 mm
Minimálne 70 mm
Minimálne 50 mm
Minimálne 50 mm
Rozsah okolitej teploty: 0-35ºC
Pri inštalácii produktu na členitú stenu ponechajte medzi výrobkom a stenou aspoň priestor
uvedený vyššie na vetranie a zabezpečte, aby sa okolitá teplota udržiavala medzi 0 °C - 35 °C.
Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu.

Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo poruchy v prípade, že sa naše výrobky
nepoužívajú v súlade s týmito odporúčaniami a/alebo pokynmi na používanie.
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Upozornenia týkajúce sa nastavenia portrétu
Pri vertikálnej inštalácii displeja ho nainštalujte podľa obrázka nižšie.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: Terminál smerom nahor
len za 86SQE1W: Terminál smeruje nadol
(Poznámka) Ak je nesprávne nainštalovaný, môže sa poškodiť alebo poškodiť.
SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W

len za 86SQE1W

Terminály

Terminály

Poznámka
Pri inštalácii podstavca alebo závesného držiaka si pozorne prečítajte priložený návod na obsluhu a správne
namontujte. Vždy tiež používajte príslušenstvo na prevenciu proti prevráteniu.
Nie sme zodpovední za žiadne škody na produkte atď. spôsobené poruchami v prostredí inštalácie podstavca
alebo závesného držiaka, a to ani počas záručnej doby.
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Softvérové licencie
Tento výrobok obsahuje nasledujúci softvér:
(1) softvér vyvinutý nezávisle spoločnosťou Panasonic Connect Co., Ltd. alebo pre ňu,
(2) softvér vlastnený treťou stranou a licencovaný spoločnosti Panasonic Connect Co., Ltd.,
(3) softvér s licenciou na základe GNU General Public License, verzia 2.0 (GPL V2.0),
(4) softvér s licenciou na základe GNU LESSER General Public License, verzia 2.1 (LGPL V2.1) a/alebo
(5) softvér otvoreného zdroja iný ako softvér licencovaný podľa GPL V2.0 a/alebo LGPL V2.1.
Softvér kategorizovaný ako (3) - (5) je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ ŽIADNEJ ZÁRUKY,
a to ani bez implicitnej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Podrobnosti
nájdete v licenčných podmienkach zobrazených výberom položky [Softvérové licencie] podľa pokynov v
ponuke [Nastavenia] tohto produktu.
Najmenej tri (3) roky od doručenia tohto výrobku, poskytne Panasonic Connect Co., Ltd. ktorejkoľvek tretej
osobe ktorá nás kontaktuje na nižšie uvedených kontaktných informáciách, za poplatok neprevyšujúci
náklady fyzickej
distribúcie zdrojového kódu, úplnú strojovo čitateľnú kópiu príslušného zdrojového kódu, na ktorý sa
vzťahuje GPL V2.0, LGPL V2.1 alebo na iné licencie, ako aj príslušnú zmienku o autorskom práve.
Kontaktné informácie:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Poznámka o AVC/VC-1/MPEG-4
Tento produkt je licencovaný na základe licencie AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio
License a MPEG-4 Visual Patent Portfolio License na osobné použitie spotrebiteľom alebo na iné účely,
za ktoré nedostáva odmenu (i) v súlade s kódovaním videa. so štandardom AVC, štandardom VC-1 a
vizuálnym štandardom MPEG-4 („Video AVC/VC-1/MPEG-4“) a/alebo (ii) dekódovaním videa AVC/
VC-1/MPEG-4, ktoré bolo kódované spotrebiteľom zapojeným do osobnej činnosti a/alebo bol získaný
od poskytovateľa videa s licenciou na poskytovanie videa AVC/VC-1/MPEG-4. Žiadna licencia nie je
poskytnutá a nemôže byť poskytnutá pre iné použitie. Ďalšie informácie možno získať od spoločnosti
MPEG LA, LLC. Pozri https://www.mpegla.com.
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Oznámenie o licencii
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo
registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch
amerických a ďalších krajinách.

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. Dolby Dolby Audio a dvojitý-D symbol sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie
alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(í) od spoločnosti Microsoft
alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.
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Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií
Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení a/alebo v sprievodnej dokumentácii informujú o tom, že
opotrebované elektrické a elektronické výrobky a batérie sa nesmú likvidovať ako bežný domový
odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte
opotrebované výrobky a batérie na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.
Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií prispejete k zachovaniu cenných zdrojov a
predídete prípadným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie. Podrobnejšie
informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnou legislatívou udelené pokuty.

Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (spodný symbol)
Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom chemickej značky. V takom prípade vyhovuje
požiadavke stanovenej Smernicou týkajúcou sa príslušnej chemikálie.

Informácie o zneškodňovaní v iných krajinách mimo Európskej únie
[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii]
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu a požiadajte o správny spôsob likvidácie.

Záznamy zákazníka:
Číslo modelu a sériové číslo tohto produktu sa nachádzajú na jeho zadnom paneli. Toto sériové číslo si poznamenajte
na nižšie uvedenom mieste a túto knihu spolu s účtenkou za nákup si ponechajte ako trvalý záznam o vašom nákupe,
aby vám pomohol pri identifikácii v prípade krádeže alebo straty, a na účely záručného servisu.
Číslo modelu

Sériové číslo

Autorizovaný zástupca v EÚ:
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Panasonic Connect Co., Ltd.
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