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Vigtig sikkerhedsmeddelelse

ADVARSEL
1. Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Anbring ikke beholdere indeholdende væske (blomstervaser, kopper, kosmetik, eller lignende) oven på apparatet. 
(gælder også på hylder oven over, osv.)
Ingen nøgne fl ammekilder, såsom tændte stearinlys, må placeres på/over apparatet.

2. Fjern ikke dækslet, for at forhindre elektrisk stød. Den fi ndes ingen dele inden i apparatet, som kan serviceres af 
brugeren. Overlad service til en kvalifi ceret servicetekniker.

3. Fjern ikke jordstikket på netstikket. Dette apparat er udstyret med et trebenet netstik med jording. Dette stik passer kun i 
en stikkontakt med jording. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke er i stand til at sætte stikket i stikkontakten, 
skal du kontakte en elektriker.
Tilsidesæt ikke jordingsstikkets formål.

4. Kontroller, at jordingsbenet på netstikket er tilsluttet korrekt, for at undgå elektrisk stød.

FORSIGTIG
• Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt fri for elektromagnetiske felter.
• Brug af dette apparat nær ved kilder med stærke elektromagnetiske felter, eller hvor elektrisk støj kan overlappe 

indgangssignalerne, kan forvrænge billede og lyd eller forårsage interferens som støj.
• For at undgå beskadigelse af dette apparat skal det holdes væk fra stærke elektromagnetiske felter.

ADVARSEL:
Dette er et klasse A-produkt. I boligområder kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i så fald kan brugeren være 
nødsaget til at tage passende foranstaltninger.

Varemærker
• VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.
• Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc., USA.
• SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standard Association.
• Selv om der ikke er lavet en optegnelse over virksomheds- eller produktvaremærker, er disse varemærker blevet 

respekteret fuldstændigt.
• HDMI, HDMI-logoet, og High-Defi nition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 

HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

BEMÆRK:
Billedet kan fryse. Hvis du fremviser et stillbillede over en længere periode, bliver billedet muligvis på skærmen. Det forsvinder 
dog efter et stykke tid.
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Sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL
  Opsætning

Denne LCD-skærm må kun anvendes med følgende valgfrie tilbehør. Brug af andre typer tilbehør kan forårsage 
ustabilitet, hvilket kan medføre mulighed for skade.

(Alt følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.)

• Fjernbetjening .......................................... TY-RM50VW
• Dækramme ............................................. TY-CF47VW5

Få altid en kvalifi ceret tekniker til at udføre opsætningen.
Små dele kan udgøre en kvælningsfare, hvis de sluges. Opbevar små dele utilgængeligt for små børn. Bortskaf unødvendige 
små dele og andre genstande, inklusive emballage og plastikposer/ark for at forhindre, at små børn leger med dem, hvilket kan 
udgøre en risiko for kvælning.

Placer ikke skærmen på skrå eller ustabile overfl ader, og sørg for, at skærmen ikke hænger ud over kanten 
på overfl aden.

• Skærmen kan falde af eller vælte.

Placer ikke genstande oven på skærmen.
• Hvis der spildes vand på skærmen, eller der trænger fremmedlegemer ind i den, kan der ske kortslutning, som kan føre 

til brand eller elektrisk stød. Hvis fremmedlegemer trænger ind i skærmen, skal du forhøre dig hos din lokale Panasonic-
forhandler.

Må kun transporteres i oprejst stilling!
• Transport af enheden med skærmpanelet opad eller nedad kan beskadige det indvendige kredsløb.

Ventilation må ikke forhindres ved at tildække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge og 
gardiner.

For tilstrækkelig ventilation;
• Der skal være en afstand på 3-15/16” (10 cm) eller mere i top, bund, til venstre og til højre til den yderste omkreds af 

denne skærm. 
• Der skal være en afstand på 1-31/32” (5 cm) eller derover i bagudgående retning.

Forholdsregler ved vægmontering
• Vægmontering skal udføres af en installatør. Forkert installation af skærmen kan føre til ulykker, der kan medføre død 

eller alvorlig skade. Desuden skal du anvende et vægmonteringsbeslag, der overholder VESA-standarderne (VESA 400 
× 400) ved vægmontering.
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Sikkerhedsforholdsregler

  Under brug af LCD-skærmen
Skærmen er designet til at fungere med 220 - 240 V AC, 50/60 Hz. 

Tildæk ikke ventilationsåbningerne.
• Manglende overholdelse kan medføre, at skærmen overopheder, hvilket forårsager brand eller skade på skærmen.

Stik ikke fremmedlegemer ind i skærmen.
• Stik ikke metal- eller brandbare genstande ind i ventilationsåbningerne eller tab dem på skærmen, da dette kan forårsage 

brand eller elektrisk stød.

Dækslet må ikke fjernes eller på nogen måde ændres.
• Der er høje spændinger inden i skærmen, som kan forårsage alvorlige elektriske stød. For kontrol, justering eller 

reparationsarbejde bedes du kontakte din lokale Panasonic-forhandler.

Sørg for, at netstikket er let tilgængeligt.

Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal tilsluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende 
jordtilslutning.

Anvend ikke noget andet netkabel end det, der følger med denne enhed.
• Manglende overholdelse kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Indsæt netstikket så langt det kan komme i stikkontakten.
• Hvis stikket ikke er helt indsat, kan der opstå varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er beskadiget, eller 

stikkontakten er løs, må de ikke bruges.

Rør ikke ved netstikket med våde hænder.
• Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Vær påpasselig med ikke at beskadige netkablet. Når netkablet afbrydes, skal du trække i stikket og ikke i 
netkablet.

• Kablet må ikke beskadiges eller ændres, der må ikke placeres tunge genstande oven på det, og det må ikke opvarmes, 
placeres tæt på varme genstande, snoes, bøjes eller trækkes hårdt i. Dette kan forårsage brand og elektrisk stød. Hvis 
netkablet er beskadiget, skal det udskiftes hos din lokale Panasonic-forhandler.

Hvis skærmen ikke skal bruges over en længere periode, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten.

For at forhindre spredning af ild skal stearinlys eller anden åben ild altid holdes på afstand af 
dette produkt. 

  Hvis der opstår problemer under brug
Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller ingen lyd), eller hvis der kommer røg eller 
unormal lugt ud af displayet, skal du øjeblikkeligt tage stikket ud af stikkontakten.

• Hvis du fortsætter med at anvende skærmen i denne tilstand, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Når du har 
kontrolleret, at røgen er stoppet, skal du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan 
foretages. Du må aldrig selv reparere displayet, da dette er meget farligt.

Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i skærmen, hvis skærmen tabes, eller hvis kabinettet 
bliver beskadiget, skal du straks koble stikket fra.

• Der kan ske kortslutning, som kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler for eventuelle reparationer, 
der skal foretages.
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Sikkerhedsforholdsregler

   FORSIGTIG
  Under brug af LCD-skærmen

Placer ikke hænder, ansigt eller genstande nær ved skærmens ventilationsåbninger.
• Der kommer varm luft ud af ventilationsåbningerne, og toppen af skærmen vil blive varm. Placer ikke hænder, ansigt eller 

genstande, som ikke kan modstå varme, nær denne port, ellers kan der opstå forbrændinger eller deformering.

Sørg for at afbryde alle kabler, før skærmen fl yttes.
• Hvis skærmen fl yttes, mens nogle kabler stadig er forbundet, kan kablerne blive beskadiget, og der kan opstå brand eller 

elektrisk stød.

Afbryd netstikket fra stikkontakten som en sikkerhedsforholdsregel, før der udføres rengøring.
• Manglende overholdelse kan føre til elektrisk stød.

Rens netkablet jævnligt for at forhindre, at det bliver støvet.
• Hvis der opbygges støv på netkablet, kan den resulterende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan føre til brand.

Træk netkablets stik ud af stikkontakten, og tør kablet af med en tør klud.

Batterier må ikke brændes eller skilles ad.
• Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. solskin, brand eller lignende.

Rengøring og vedligeholdelse
Forsiden af skærmen har en specielt behandlet overfl ade. Aftør kun skærmen forsigtigt med en blød, 
fnugfri klud.

• Hvis overfl aden er meget snavset, skal du aftørre den med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med rent vand eller vand 
fortyndet med et neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand). Anvend derefter en tør blød klud af 
samme type til at tørre overfl aden af.

• Undgå at ridse eller slå på skærmens overfl ade med fi ngernegle eller andre hårde genstande, ellers kan overfl aden blive 
beskadiget. Vær påpasselig med ikke at udsætte overfl aden for insektmiddel, opløsningsmidler, fortynder eller andre 
fl ygtige substanser, da dette kan ødelægge overfl aden.

Hvis kabinettet bliver snavset, skal det tørres af med en tør, blød klud.
• Hvis kabinettet er meget snavset, skal kluden fugtes i vand med en smule neutralt rengøringsmiddel, og derefter vrides. 

Brug denne klud til at aftørre kabinettet, og tør det derefter af med en tør klud.
• Tillad ikke, at rengøringsmiddel kommer i direkte kontakt med skærmens overfl ade. Hvis der trænger dråber ind i 

enheden, kan der opstå funktionsfejl.
• Vær påpasselig med ikke at udsætte overfl aden for insektmiddel, opløsningsmidler, fortynder eller andre fl ygtige 

substanser, da dette kan ødelægge kabinettets overfl ade. Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakte med gummi- 
eller PVC-substanser i længere tid.

Anvendelse af en kemisk klud
• Brug ikke en kemisk klud på skærmens overfl ade.
• Følg instruktionerne for den kemiske klud for at bruge den til kabinettet.
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Tilbehør

Medfølgende tilbehør
Kontrollér, at du har det viste tilbehør og de viste genstande 

Driftsinstruktionsbog CD-ROM (driftsvejledning) Ledningsklemmer

  

AC-kabel DVI-kabel Fjernbetjeningens stikkabel 

 

 

HDMI-stik af L-typen Stik af L-typen på ”DVI-I”. Stik af L-typen på ”DVI-D”.

BEMÆRK: 
• Fjernbetjeningen medfølger ikke.
• I tilfælde af DVI- og HDMI-ledningsføring skal du anvende stik af L-typen.



7

 VESA-montering
For at montere denne skærm på en væg skal du anskaffe dig et standard vægmonteringssæt (fås i handelen).

1. På et bord skal du lægge den beskyttelsesfolie, 
der var viklet rundt om skærmen, da den blev 
pakket, under skærmoverfl aden, så den ikke 
bliver ridset.

2. Du skal sikre dig, at du har alt tilbehør til 
montering af denne skærm (vægophæng, 
loftsophæng, osv.).

3. Følg de instruktioner, der fulgte med 
vægmonteringssættet. Hvis ikke de korrekte 
monteringsprocedurer følges kan det medføre 
beskadigelse af udstyret eller tilskadekomst 
for brugeren eller installationspersonalet. 
Produktgarantien dækker ikke skader, der 
skyldes forkert installation.

4. Til vægmonteringssættet skal du anvende M6-
monteringsskruer (som er 10 mm længere end 
tykkelsen på vægbeslaget) og spænde dem 
ordentligt.

Beskyttelsesfolie

Tabel

VESA-gitter

Forholdsregler ved installation eller flytning
For at forebygge, at skærmen falder ned: 

• Tag fat i håndtagene, når du fl ytter denne skærm.
• Rør kun ved håndtagene.
• Udvis forsigtighed, og vær fl ere end to personer til 

at fl ytte denne skærm. Husk på, at denne skærm 
let går i stykker, hvis der ikke udvises forsigtighed.

• For montering på væg eller i loft anbefaler vi 
installation af denne skærm med metalbeslag, 
som fås i handlen. For detaljerede instruktioner, 
bedes du se den vejledning, der følger med det 
respektive beslag.

• For at mindske sandsynligheden for person- 
og tingskader, der opstår, fordi skærmen falder 
ned i forbindelse med jordskælv eller anden 
naturkatastrofe, skal du sørge for at kontakte 
producenten af beslaget med henblik på 
installationssted.

• Ved lodret installation skal du vende denne skærm 
rigtigt.

Håndtag

Når du installerer mange skærme, bedes du sørge for et mellemrum på 
0,5 mm mellem hver skærm i tilstanden for strømforsyning FRA. 

90

BEMÆRK: 
• Drej det ikke, og anvend det ikke til venstrehåndstyring.
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Dele og funktioner

Kontrolpanel

9

MUTE
INPUT

MENU

3
4

5
6

7
8

1  Knappen POWER
Anvend denne knap til at tænde denne skærm eller til at 
sætte den på standby.

2  Knappen MUTE
Slå lydløs TIL/FRA.

3  Knappen INPUT
Anvend denne knap til at vælge indgangskilden.
• Anvendes som knappen [INDSTIL] i skærmens 

visningsmenu.

4  Knappen [ ]
Forøg justeringen, mens OSD-menuen er slået til, eller 
forøg niveauet for lydudgang, mens OSD-menuen er slået 
fra.

5  Knappen [ ]
Reducér justeringen, mens OSD-menuen er slået til, eller 
reducér niveauet for lydudgang, mens OSD-menuen er 
slået fra.

6  Knappen [ ]
Flyt markeringsbjælken op for at justere det valgte punkt, 
mens OSD-menuen er slået til.

7  Knappen [ ]
Flyt markeringsbjælken ned for at justere det valgte punkt, 
mens OSD-menuen er slået til.

8  Knappen MENU
Tryk for at aktivere OSD-menuen OSD-menuen er slå 
fra. Tryk for at vende tilbage til forrige menu, mens OSD-
menuen er slået til.

9   Fjernbetjeningssensor og indikator for 
strømstatus
• Modtager kommandosignaler fra fjernbetjeningen.
• Angiver driftsstatus for denne skærm:

 - Lyser grønt, når der tændes for denne skærm
 - Lyser rødt, når denne skærm er i standby
 -  Lyser rødt og grønt, når denne skærm kommer i 

indstillingen ”Strømbesparelse”
 - Når {SCHEDULE} er aktiveret, blinker indikatoren 

grønt og statisk rødt
 - Hvis lampen blinker rødt, betyder det, at der er 

registreret en fejl
 - Slukket, når hovedstrømmen til denne skærm 

slukkes
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Indgangs-/udgangsterminaler

3 4 8 95 6 7

1  AC IN
Tilslut det medfølgende strømkabel til stikkontakten.

2  HOVEDAFBRYDER
Tryk for at slå hovedstrømmen til/fra.

3  IR TRANSMITTER IN / OUT
Forbeholdt den ledningsførte tilslutning af IR-styring. 
BEMÆRK:  Hvis der er tilsluttet en ekstra IR-modtager 

til [IR TRANSMITTER IN], holder denne 
skærms fjernbetjeningssensor op med at 
fungere.

4  SERIAL OUT / SERIAL IN
Tilslutning til RS232C-indgang/udgang til brug af 
funktionen for gennemgående kredsløb.

5  LAN
LAN-kontrolfunktionen til brug af fjernstyringssignalet fra 
betjeningsenheden. 

6  HDMI AV IN
Indsæt HDMI-kilden i en A/V-enhed eller DVI-D-udgangen 
på en PC ved hjælp af et DVI-HDMI-kabel.

7  DVI-D IN / DVI-I OUT
Tilslutning til digital videoindgang og -udgang.

8  PC IN
Indsæt PC-kilden.

9  AUDIO IN 1
Indsæt PC-lydindgangen (3,5 mm stereotelefonstik).

10  COMPONENT/VIDEO IN (BNC)
Indsæt komponentens YPbPr-kilde fra den eksterne A/
V-enhed.
For videoindgang skal du tilslutte ved hjælp af CVBS-
kabel fra videoudgangen på din A/V-enhed til skærmens 
Y-indgang (en BNC-RCA-adapter efter markedet er 
påkrævet).

11  AUDIO IN 2 (RCA)
Indsæt lydkilden fra den eksterne A/V-enhed.

12  AUDIO OUT (RCA)
Udlæs lydkilden tilsluttet fra stikket LYD IND til en ekstern 
A/V-enhed.

13  HØJTTALER UD H/V -> EXT SP (8 Ω)
Udlæs lyden til dine eksterne højttalere.
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Forbindelser

Afsikring af kabler
Der følger tre klemmer med til afsikring af kablerne på tre 
positioner.

1. Påsæt klemmen. 

1 Påsæt klemmen Sådan fjernes de fra enheden:

hul
fjederlåse

Før klemmen ind i 
et hul.

Hold de to 
fjederlåse på 
siden trykket ind

2. Saml kablerne.

 2 Saml kablerne For at løsne:

kroge knapFør spidsen ind i 
krogene

Fortsæt med 
at trykke på 
knappen

For at undgå slæk af et HDMI-stik bedes du 
fastgøre det ordentligt med en klemme.

Tilslutning af netkabel
1. Sæt netkablet ind i denne skærm.

2. Sæt netkablet helt ind, til den klikker på plads. Kontrollér, 
at netkablet er låst på både venstre og højre side.

3. For at frakoble netkablet skal du trykke på de to knapper 
og trække. 

BEMÆRK: 
• Når netkablet frakobles, skal du sørge for først at trække 

netkablets stik ud af stikkontakten.
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Tekniske specifikationer
Skærm:
Punkt Specifi kationer
Skærmstørrelse 47” LCD
Aktiv skærmstørrelse 46,96 tommer (1.192,87 mm) diagonalt
Skærmformat 16:9 
Antal pixels 1.920 (H) × 1.080 (V) 
Pixelhældning 0,5415 (H) × 0,5415 (V) [mm], 0,0213 (H) × 0,0213 (V) [tomme]
Farver, der kan vises 10 bit (D), 1,06 milliarder farver
Lysstyrke (typisk) 500 cd/m2 
Kontrastforhold (typisk) 1400:1 
Synsvinkel Op 89/Ned 89/Venstre 89/Højre 89 (typ) @ CR > 10 
Levetid for panel 60.000 t (typ) 
Overfl adebehandling Antirefl eks 

Ind-/ud-terminaler:
Punkt Specifi kationer
Højttalerudgang Ekstern højttaler 10 W + 10 W (8 Ω)
Lydindgang RCA-stik × 2

3,5 mm Stereo × 1 
0,5 V [rms] (Normal) / 2 kanaler (V+H) 

Lydudgangseffekt RCA-stik × 2 0,5 V [rms] (Normal) / 2 kanaler (V+H) 
RS232C D-sub-stik × 2 (9 ben) TXD + RXD (1:1) 
RJ-45 RJ-45-stik × 1 (8 ben) 10/100 LAN-port
HDMI-indgang HDMI-stik × 1 

(Type A) (18 ben)
Video : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Lyd: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz / 2 kanaler (V+H)
Understøtter kun LPCM

DVI-D-indgang DVI-D-stik MAKS.: 1.920 × 1.080 / 60 Hz (WUXGA)
DVI-I-udgang DVI-I-stik Gennemgående fra DVI-D-indgang
PC-indgang D-sub-stik × 1 

(15 ben) 
Analog RGB: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1 V [p-p] (75 Ω) 
MAKS.: 1.920 × 1.080 / 60 Hz (WUXGA)

Komponentindgang BNC-stik × 3 Y: 1 V [p-p] (75 Ω), Pb: 0,7 V [p-p] (75 Ω), Pr: 0,7 V [p-p] (75 Ω) 
MAKS.: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Sammensat indgang BNC-stik × 1
(delt med komponent-Y)

Video: 1 V [p-p] (75 Ω)
MAKS.: 480i, 576i

Generelt:
Punkt Specifi kationer
Strømforsyning 220 - 240 V ~ (220 - 240 V vekselstrøm), 50/60 Hz
Strømforbrug (maks.) 160 W
Strømforbrug (standby) < 0,5 W
Strømforbrug (strømbesparende) < 2 W
Mål [B × H × D] 1.044,88 × 590 × 108,8 mm, 41,15” × 23,23” × 4,28”
Vægt 25 kg / 55 lbs

Betjeningstilstand:
Punkt Specifi kationer
Temperatur 0 ~ 40 °C (32 °F til 104 °F)
Fugtighed 10 ~ 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Højde 0 ~ 2.000 m



Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte battier

EU

EU

Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter betyder, at brugte elektriske og 
elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til passende indsamlingspunkter til behandling, genvinding 
og genbrug i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde 
ressourcer og forebygge de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som kunne være følgen 
af usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, kan du henvende 
dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt føre til bødeforlæg, i henhold til de nationale 
bestemmelser.
For kommercielle brugere i Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller 
leverandør for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du 
forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.
Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er 
blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

Overensstemmelseserklæring

med kravene i tekniske bestemmelser vedrørende begrænsning i brugen af visse farlige
substanser i elektrisk og elektronisk udstyr

(vedtaget ved ordre nr. 1057 af regeringsministrene i Ukraine)

Produktet er i overensstemmelse med kravene for tekniske bestemmelser om begrænsning af brugen af visse farlige substanser 
i elektrisk og elektronisk udstyr (TR på RoHS).

Indhold af farlige stoffer med undtagelse af anvendelserne opstillet i bilag nr. 2 i TR på RoHS:

1. Bly (Pb) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm;
2. Kadmium (Cd) – ikke over 0,01 vægt-% eller 100 vægt-ppm;
3. Kviksølv (Hg) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm;
4. Hexavalent krom (Cr6 +) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm;
5. Polybromerede biphenyler (PBBs) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm;
6. Polybromerede diphenylethere (PBDEs) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm.

Kunderegistrering
Produktets modelnummer og serienummer kan fi ndes på bagbeklædningen. Disse numre bør du notere på 
linjerne nedenfor og gemme denne vejledning samt din kvittering som permanent bevis på, at du har købt 
produktet. Det vil hjælpe dig i tilfælde af tyveri eller tab samt garantikrav.

Modelnummer Serienummer

Panasonic Corporation
Hjemmeside: http://panasonic.net
©  Panasonic Corporation 2016
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