
Št. modela

TH-47LFX60W
TH-47LFX6NW

Navodila za uporabo
FULL HD LCD zaslon (za poslovno rabo)

Za Navodila za uporabo (Podrobnosti) poglejte “Tehnični podatki 
/ Navodila za uporabo”, objavljena na naši spletni strani. 
(URL: http://panasonic.net/prodisplays/download/specsheets02.
html)
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•  Ne nameščajte sami. Za namestitev prosite namestitvenega strokovnjaka ali svojega prodajalca. 
•  Ta izdelek ustreza standardu IP55*1 za zaščito proti prahu in vodi. Ne spreminjajte ali poškodujte odpornosti 

izdelka na prah ali vodo. 
•  Prosimo, upoštevajte, da odpornost izdelka na prah in vodo ne zagotavlja, da je izdelek odporen tudi na poškodbe 

ali napake.

PREVIDNO Uporaba izdelka z zmanjšano odpornostjo na prah ali vodo lahko 
povzroči požar, električni udar ali poškodbo izdelka. 

Ta izdelek po mednarodni standardni oceni IP (zaščita pred vdorom) ustreza stopnji 5 pri zaščiti pred vdorom prahu 
in stopnji 5 pri zaščiti pred vdorom vode. 

 Pokrov priključkov
Po priključitvi kabla itd. naprave v priključke, preverite, če je pokrov priključkov pravilno zatesnjen in trdno zaprt, pri 
pritrjevanju pokrova pa uporabite vse pritrdilne vijake. 
Za pravilno zatesnitev pokrova priključkov preverite naslednje točke: 

Preverite, če je pritrdilno tesnilo nameščeno v pokrovu v pravilnem položaju. Pritrdilno tesnilo je 
pomemben del pri tesnjenju kabla. 

●  Struktura naj bi obdržala 
zrakotesnost s pritrditvijo 
izvlečenega kabla v vdolbino na 
bazi priključkov z obema pritrdilnima 
tesniloma, na bazi priključkov in na 
pokrovu. 

*1: Na osnovi testov, ki so jih izvedli pri Cosmos Corporation.

Varnostni ukrepi za namestitev

Opomba:
IPX5 vodoodpornost se nanaša 
na sposobnost preprečiti škodljive 
učinke vodnega curka iz katerekoli 
smeri.

Tesno pritisnite kabel v vdolbino na bazi priključkov. 

Priključki na hrbtni strani glavne 
enote

Pritrdilno tesnilo 

Hrbtna stran pokrova 
priključkov



3

Varnostni ukrepi za namestitev

 Zaščitna prevleka
 Aluminijasti deli in zadnja stran ohišja so zaščiteni pred korozijo s prevleko. Bodite previdni, da ne 
poškodujete površine. V primeru, da je površina poškodovana, se tam lahko pojavi korozija. 

 Namestitveni položaj
•  Ko na zaslon pada neposredna sončna svetloba, se lahko pojavijo črne sence. To bo izginilo, ko temperatura 

pade. 
• Za dolgoročno namestitev izdelka v posebnem okolju, kot na primer v bližini bazena, termalnega izvira, oceana 

ali v tovarni, kjer se uporabljajo kemikalije ali plini, se prej obrnite na lokalnega prodajalca Panasonica. 
• Izdelek je opremljen z ventilatorji in zračnimi fi ltri, ki jih je treba očistiti ali zamenjati, če so prekriti s prahom. Za 

odstranitev ali namestitev zračnih fi ltrov je potreben prostor okoli zaslona. Imejte to v mislih in pri namestitvi 
zaslona poskrbite za dovolj prostora.
[Višina 7,874"/200 mm ali več, širina 7,874"/200 mm ali več, globina 7,874”/200 mm ali več]

d

d

d

dd d d

d d d

d: 7,874"/200 mm ali več

 Pogoji za namestitev
 Za uporabo izdelka v okolju, kjer je zunanja temperatura nižja od 32 °F (0 °C), nastavite “Outdoor mode” na 
“On”. Notranja temperatura je konstantna in zagon se lahko izvede gladko. 

Posvetujte se s prodajalcem, če bo ta izdelek razstavljen ali uporabljen v pogojih, kjer bo stalno ali dolgo 
časa poškropljen z vodo. 

Izdelek vedno uporabljajte pri sobni temperaturi v razponu od 32 °F - 122 °F / 0 °C - 50 °C (v Outdoor mode: 
-4 °F - 122 °F / -20 °C - 50 °C). 
Temperatura okolice se nanaša na temperaturo zraka neposredno pred dovodi na zadnji strani zaslona.

Nastavite Outdoor mode na “On”, če je zaslon nameščen tako, da nanj pada neposredna sončna svetloba.

Zaslon lahko nagnete naprej ali nazaj pod kotom tudi do 20 stopinj.

 Za namestitev na steno itd. 
• Posvetujte se s prodajalcem o fi tingih in podobnem vnaprej. 
• Za pritrditev hrbtne strani zaslona na steno uporabite fi tinge na osnovi VESA (400 x 400). Upoštevajte, da 
fi tingi na osnovi VESA ne smejo ovirati vijakov (x 10) in onemogočati pritrditve / odstranitve pokrovov fi ltrov ali 
priključkov ter odpiranja / zapiranja sprednjih vratc (za izvajanje servisnih storitev).
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• Izberite stalen položaj, ki lahko trajno drži skupno težo izdelka in fi tingov. Če namestitveni položaj ni dovolj 
močan, lahko pride do resne nesreče, na primer padca.

• Ne nameščajte izdelka, kjer se človek nanj lahko obesi ali nasloni ali kjer vanj lahko trčijo mimoidoči. To lahko 
povzroči nesrečo. 

• Izvedite varnostne ukrepe v primeru, da pride do prevrnitve ali padca zaradi napake v fi tingih ali pri namestitvi. 
• Namestitvena moč se sčasoma poslabša, odvisno od okolja. Prosite namestitvenega strokovnjaka za redne 

preglede ali popravila. 
• Če odkrijete nepravilnost ali napako, kot na primer zrahljan vijak, takoj prosite namestitvenega strokovnjaka ali 

svojega prodajalca za popravilo. 
• Panasonic ne odgovarja za škodo pri nesrečah kot so napake pri namestitvi, nepravilna uporaba, spreminjanje 

izdelka ali naravne nesreče. 

Varnostni ukrepi za namestitev

Pomembno varnostno obvestilo

OPOZORILO
1) Na ali nad enoto ne postavljajte virov odprtega plamena, kot so prižgane sveče. 
2) Da preprečite električni udar, ne odstranite pokrova. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik 

sam. Servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.
3) Ne odstranite ozemljitvenega vtiča z el. vtikača. Ta naprava je opremljena z ozemljitvenim tipom el. vtikača s 

tremi vtiči. Ta vtikač lahko vstavite samo v ozemljitveni tip el. vtičnice. To je varnostna funkcija. Če ne morete 
vstaviti vtikača v vtičnico, se obrnite na električarja.

 Ne izničite namena ozemljitvenega vtikača.
4) Da preprečite električni udar, poskrbite da je ozemljitveni vtič na vtikaču el. kabla varno priključen.

PREVIDNO
Ta naprava je namenjena uporabi v okoljih, ki so relativno brez elektromagnetnih polj.
Uporaba naprave v bližini virov močnih elektromagnetnih polj, oziroma kjer električni hrup prekriva vhodne 
signale, lahko povzroči migetanje slike in zvoka ali povzroči pojavljanje motnje, kot je šum.
Da se prepreči možnost poškodbe te naprave, jo hraniti stran od virov močnih elektromagnetnih polj.

Opomba:
Pojavi se lahko odtis slike. Če dlje časa na zaslonu prikažete mirujočo sliko, lahko slika ostane na ekranu. Vendar 
pa bo izginila čez nekaj časa.
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Varnostni ukrepi
OPOZORILO 

 Nastavitev
Ta LCD zaslon je namenjen za uporabo samo z 
naslednjimi opcijskimi dodatki. Uporaba katerih 
koli drugih opcijskih dodatkov lahko povzroči 
nestabilnost in s tem posledično možnost telesne 
poškodbe.
(Vse naslednje dodatke proizvaja podjetje Panasonic 
Corporation.)

Zračni fi lter za zamenjavo
 ...... TY-AF60STD ( Zračni fi lter A: 6, Zračni fi lter B: 3, 

Zračni fi lter C: 3)
Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli poškodbo 
izdelka itd., ki je posledica uporabe drugih konzol za 
pritrditev na steno ali strop od določenih oziroma za 
napake v namestitvenem okolju za konzole za pritrditev 
na steno ali strop, tudi v času garancijskega obdobja.

Nastavitev mora vedno opraviti usposobljen tehnik.

Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušite, če 
jih pogoltnete po nesreči. Majhne dele hranite proč 
od majhnih otrok. Zavrzite nepotrebne majhne dele in 
druge predmete, vključno z embalažo in plastičnimi 
vrečkami/listi, da preprečite majhnim otrokom igranje z 
njimi, saj lahko to vodi do nevarnosti zadušitve.

Ekran ne postavljajte na površine pod naklonom ali 
nestabilne površine in poskrbite, da ekran ne vidi 
čez rob podstavka.

• Zaslon lahko pade ali se prevrne.

Na vrh ekrana ne postavljajte predmetov.
• Če v zaslon zaidejo kakršnikoli tujki, se obrnite na 

vašega lokalnega prodajalca Panasonica.

Prevažajte samo v pokončnem položaju!
• Prevoz enote z zaslonom obrnjenim navzgor ali 

navzdol lahko poškoduje notranje vezje.

Prezračevanje ne sme biti ovirano s prekrivanjem 
odprtin za prezračevanje s predmeti kot so časopisi, 
prti in zavese.
Za zadostno sproščanje toplote;
Pustite 7,874" (20 cm) ali več prostora na vrhu, na 
dnu, levo, desno in zadaj za namestitev.

• Izdelek uporabljajte v temperaturnem razponu 
normalnih delovnih pogojev.

• Ne blokirajte dovodov ali odvodov zaslona.

Previdnostni ukrepi pri nameščanju na steno
• Namestitev na steno mora opraviti namestitveni 

strokovnjak. Nepravilna namestitev ekrana lahko 
vodi do nesreče in povzroči smrt ali resno telesno 
poškodbo. Poleg tega je potrebno pri namestitvi 
na steno uporabiti stenski nosilec, ki je skladen s 
standardom VESA (VESA 400 × 400).

• Ko nameščate zaslon navpično, se prepričajte, da je 
pokrov priključkov obrnjen navzdol.

• Če želite zaslon odstraniti s stene, vprašajte 
strokovnjaka za pomoč pri čim prejšnji odstranitvi 
zaslona.

Namestite zaslon stran od grelnih teles.
• To povzroča deformacije in zlome na ohišju.

 Pri uporabi LCD zaslona
Ekran je oblikovan za delovanje na 220 - 240 V AC, 
50/60 Hz.
Za uporabo trdno pritrdite pokrov priključkov. 

• V nasprotnem primeru se odpornost na prah in vodo 
zmanjša, kar lahko povzroči požar, električni udar ali 
poškodbe izdelka. 

V ekran ne vstavljajte tujih predmetov.
• Ne vstavljajte kovinskih ali vnetljivih predmetov v 

prezračevalne odprtine ali jih spuščajte na zaslon, 
saj lahko s tem povzročite požar ali električni udar.

Ne odstranite pokrov ali ga na kakršen koli način 
modifi cirajte.

• V zaslonu se nahajajo visoke napetosti, ki lahko 
povzročijo hude električne udare. V primeru 
pregleda, prilagoditve ali popravila, se obrnite na 
vašega lokalnega prodajalca Panasonic.

Zagotovite, da je el. vtikač enostavno dostopen.
Naprava z gradnjo CLASS I se priključi na električno 
omrežno vtičnico z zaščitno ozemljitveno povezavo.
Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen tej 
enoti.

• S tem lahko povzročite požar ali električne udare.
Varno vstavite el. vtikač do konca.

• Če vtikač ni vstavljen v celoti, lahko pride do 
segrevanja, kar lahko povzroči požar. Če je vtikač 
poškodovan ali stenska vtičnica ni čvrsto pritrjena, ju 
ne uporabljajte.

Ne prijemajte vtikač napajalnega kabla z mokrimi 
rokami.

• S tem lahko povzročite električne udare.
Poskrbite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Pri 
odklapljanju napajalnega kabla, povlecite za vtikač 
in ne za kabel.

• Ne poškodujte kabla, ne spreminjajte ga, nanj ne 
postavljajte težkih predmetov, ga ne segrevajte in ne 
postavljajte ga v bližino vročih predmetov, ne zvijajte 
ga, prekomerno upogibajte ali vlecite. S tem lahko 
povzročite požar ali električni udar. Če je napajalni 
kabel poškodovan, ga odnesite na popravilo do 
lokalnega prodajalca Panasonic.

pokrov priključkov
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Ne odstranite pokrovov in NIKOLI ne modifi cirajte 
ekrana sami

•  Ne odstranite zadnjega pokrova, saj z odstranitvijo 
razkrijete dele pod napetostjo. V notranjosti ni delov, 
ki bi jih lahko popravil uporabnik. (Komponente pod 
visoko napetostjo lahko povzročijo resen električni 
udar.) 

•  Vaš lokalni prodajalec Panasonica naj pregleda, 
prilagodi ali popravi zaslon.

Vijake za dodatke shranite izven dosega otrok, da bi 
preprečili požiranje.
Če ekrana ne boste uporabljali dlje časa, odklopite 
vtikač električnega kabla s stenske vtičnice.
Da preprečite širjenje požara, izdelku ne 
približujte sveče ali druge vire odprtega 
vremena.

 Če se med uporabo pojavijo težave
Če pride do težave (ni slike ali zvoka) ali če začne 
iz zaslona prihajati dim ali nenavaden vonj, takoj 
izvlecite vtič napajalnika iz vtičnice.

• Če boste še naprej uporabljali zaslon v takem stanju, 
lahko pride do požara ali električnega udara. Ko 
preverite, da ni več dima, se obrnite na lokalnega 
prodajalca Panasonica, da se lahko opravijo 
potrebna popravila. Nikoli ne popravljate zaslona 
sami, saj je to izredno nevarno.

Če v zaslon zaidejo tujki, če zaslon pade na tla 
ali če se poškoduje ohišje, takoj odklopite vtič 
napajalnika.

• Lahko pride do kratkega stika, kar lahko povzroči 
požar. Za vsa popravila, ki jih je treba opraviti, se 
obrnite na lokalnega prodajalca Panasonica.

Varnostni ukrepi

  PREVIDNO 
 Pri uporabi LCD zaslona 

Preden premikate ekran odklopite vse kable.
• Če zaslon premaknete, ko so nekateri kabli še 

priključeni, se lahko kabli poškodujejo in s tem 
povzročijo požar ali električni udar.

Pred čiščenjem odklopite vtikač el. napajanja s 
stenske vtičnice kot varnostni ukrep.

• V nasprotnem primeru lahko povzročite električne 
udare.

Napajalni kabel čistite redno, da ta ne postane 
preveč prašen.

• Če se na vtikaču napajalnega kabla nabere prah, 
lahko posledično vlaga poškoduje izolacijo in s tem 
povzroči požar. Izvlecite vtikač napajalnega kabla 
iz stenske vtičnice in obrišite električni kabel s suho 
krpo.

Ne zažigajte ali lomite baterij.
• Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni 

toploti, kot sta sončna svetloba, ogenj ali podobno.
Električno napajanje

• Izdelek namestite blizu električne vtičnice, tako da 
lahko vtič izključite takoj, ko pride do nepravilnosti. 

• Pri montaži na steno uporabite vtičnico, iz katere 
lahko vtič izključite takoj, ko pride do nepravilnosti.

• Ta izdelek je pod napetostjo, ko je vtič vstavljen v 
vtičnico. Da v celoti prekinite napajanje, morate vtič 
izklopiti iz vtičnice. 

Ohišje
• Vogalni del kovinskega ohišja potencialno lahko 

povzroči poškodbo. 
• Za dvig izdelka primite za ročaja, da preprečite 

padec. Nastane lahko škoda ali poškodbe. 

Pri zamenjavi zračnih fi ltrov se ne dotikajte 
ventilatorjev.

Čiščenje in vzdrževanje
O stekleni površini

• Če so na stekleni površini prstni odtisi ali umazanija, 
jasna slika ni možna. Prosimo, bodite previdni, da je 
ne opraskate ali umažete. 

Umazanijo na steklu lahko očistite z gobo, krpo ali 
brisalom. Ne uporabljajte močno kislih ali alkalnih 
raztopin, še posebej če detergent vsebuje fl uorid, 
sicer bo protirefl eksijski material nepopravljivo 
poškodovan.
Steklo je bilo posebej obdelano. Nežno obrišite 
površino stekla z uporabo čiste krpe ali mehke krpe 
brez kosmov.

• Če je površina zelo umazana, jo obrišite z mehko 
krpo brez kosmov, ki ste jo prej pomočili v čisto vodo 
ali vodo, v kateri je bil 100-krat razredčen nevtralni 
detergent, ter nato enakomerno obrišite in posušite 
površino s suho krpo enakega tipa.

Če se ohišje umaže, ga obrišite z mehko, suho krpo.
• Če je ohišje zelo umazano, namočite krpo v vodo, ki 

ste ji dodali majhno količino nevtralnega detergenta 
in nato ožmite krpo. S krpo obrišite ohišje in ga nato 
posušite s suho krpo.

• Ne dovolite, da kakršen koli detergent pride v 
neposredni stik s površino zaslona. Če v notranjost 
enote prodrejo kapljice vode, lahko pride do težav z 
delovanjem.

• Izogibajte se stiku s hlapljivimi snovmi, kot so 
razpršila proti žuželkam, topila in razredčila, saj 
lahko v nasprotnem primeru negativno vplivate na 
kakovost površine ohišja oziroma zaščitni sloj lahko 
prične odstopati. Poleg tega ne puščajte predmetov, 
ki so iz gumbe ali PVC-ja, na enoti za dlje časa.
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Varnostni ukrepi

Vzdrževanje zračnih fi ltrov
Hladilna struktura zaslona je zasnovana tako, da zrak, sprejet od zunaj, kroži v notranjosti zaslona s pomočjo 
ventilatorjev. Zračni fi ltri so vgrajeni v dovod in odvod.

Odstranite pokrov fi ltra in 
potegnite ven zračni fi lter B in 
zračni fi lter C.

3

• Na dovodu ni ventilatorja.
Čiščenje zračnih fi ltrov

  Za čiščenje zračnih fi ltrov jih namočite v nevtralnem čistilu, 200-krat razredčenem z vodo, dobro izperite v vodi in 
pustite, da se posušijo v senci.
Opombe:
• Zračni fi ltri morajo biti nameščeni pred uporabo zaslona. Odsotnost zračnega fi ltra lahko povzroči okvare v 

zaslonu zaradi vnosa tujkov ali prahu.
• Če je zračni fi lter poškodovan ali je nemoteče umazan tudi po čiščenju, zamenjajte zračni fi lter z novim. Za 

zamenjavo se obrnite na prodajnega zastopnika. 
• Količina tujkov ali prahu, ki se drži zračnih fi ltrov, se razlikuje glede na mesto namestitve in obratovalnega 
časa. Pogosteje čistite na lokacijah, kjer se prah lahko hitro kopiči. 

• Ne dotikajte se ventilatorjev ali ožičenja znotraj zaslona.
• Pri odstranjevanju zračnih fi ltrov iz ali z namestitvijo v zaslon na višini poskrbite za lastno varnost in se izognite 

morebitnim padajočim delom.
• Zračne fi ltre očistite približno enkrat mesečno in jih zamenjajte približno enkrat na leto.

Ko se ob vklopu naprave na zaslonu pokaže napis “Filter” ali ko indikator 
vklopa/izklopa izmenično utripa zeleno in oranžno, se je na zračnih fi ltrih nabral 
prah. Preverite stanje zračnega fi ltra in ventilatorja v “Maintenance Information” 
v meniju Nastavitve in očistite ali zamenjajte zračni fi lter ter po potrebi preglejte 
ventilator.

Zrahljajte okrasne vijake 
na odsekih izpušnih zračnikov, 
dokler se ne vrtijo prosto.

2

Okrasni vijak

Odvod

Dovod

Izvlecite omrežni vtič.1
Pri zamenjavi zračnih fi ltrov skrbno preprečite vstop tujkov v 
notranjost zaslona.
Če je prišlo do vstopa tujkov, jih ne poskušajte odstraniti na silo, 
temveč se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem Panasonica.

Potegnite ven zračni fi lter A.4

Namestite zračni fi lter A.
Namestite zračni fi lter B na odvod.
Zložite zračni fi lter C na tretjine in ga 
namestite na dovod.
Poskrbite, da so zračni fi ltri pravilno 
nameščeni.
Pritrdite pokrove fi ltrov in privijte okrasne 
vijake.
Preverite, ali so pokrovi fi ltrov varno pritrjeni.

Namestitev zračnih fi ltrov

Ventilator
Ne dotikajte se 
ventilatorjev.

Pokrov fi ltra

Zračni fi lter C (3-krat prepognjen)

Pokrov fi ltra

Zračni fi lter A

Zračni fi lter A

Zračni fi lter B

Kako odstraniti zračne fi ltre



Priloženi dodatki

Dodatki

Preveriti, da ste prejeli prikazane dodatke in predmete

Opomba:
Oddajnik 
daljinskega 
upravljalnika ni 
vodoodporen.

Knjižica z navodili 
za uporabo

Napajalni kabel

Oddajnik daljinskega 
upravljalnika
N2QAYB000691

Baterije za oddajnik 
daljinskega upravljalnika
(velikost R6 (UM3, AA) × 2)

Vijaki (12)
XYN4+F10VM

Značka Panasonic

Namestitveni strokovnjak ali 
serviser jo bo pritrdil na okvir 
zaslona ob namestitvi. 

Držalo pokrova (2)

Uporablja ga serviser med 
vzdrževalnimi deli.

+
-

+

-

Baterije daljinskega upravljalnika
Potrebuje dve bateriji R6.
1. Povlecite in pridržite kljuko, da 

odprete pokrov za baterije.
2. Vstavite baterije – upoštevajte 

pravilno polarnost (+ in -).
3. Ponovno namestite pokrov.

Koristen namig:
Za pogoste uporabnike daljinskega upravljalnika, zamenjajte stare 
baterije z alkalnimi baterijami za daljšo življenjsko dobo.

 Previdnostni ukrepi za uporabo baterije
Nepravilna namestitev lahko povzroči puščanje baterije ali korozijo, ki bo poškodovala oddajnik daljinskega 
upravljalnika.
Odlaganje baterij v smeti mora biti opravljeno na okolju prijazen način.
Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:
1. Baterije vedno zamenjajte v paru. Ko zamenjujete star par, vedno uporabite novi bateriji.
2. Ne kombinirajte rabljene baterije z novo.
3. Ne mešajte različnih vrst baterij (primer: “cink karbonskih” z “alkalnimi”).
4. Rabljenih baterij ne skušajte napolniti, sprožiti kratek stik, razstaviti, segreti ali zažgati.
5. Baterijo je potrebno zamenjati, če se daljinski upravljalnik odziva sporadično ali z njim ni moč upravljati ekrana.
6. Ne zažigajte ali lomite baterij.
  Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni toploti, kot sta sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Velikost “R6 (UM3, AA)”

Pozor
Majhne delce shranite na ustrezen način in jih hranite zunaj dosega majhnih otrok.

8
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Dodatki

O napajalnem kablu
Vrsta vtikača je lahko odvisna od države. Preverite obliko el. vtikača in izberite ustrezen kabel za vas.

Ime države in ime ustreznega modela Ustrezni AC kabli
Azija

TH-47LFX60W
TH-47LFX6NW

Indija

Kabel A ali kabel BIndonezija
Filipini
Malezija
Singapur Kabel BHong Kong

Bližnji vzhod

TH-47LFX60W
TH-47LFX6NW

Združeni arabski emirati

Kabel A ali kabel B

Irak
Iran
Oman
Sirija
Libanon
Katar
Kuvajt Kabel BSavdska Arabija

Afrika
TH-47LFX60W
TH-47LFX6NW

Egipt
Kabel A ali kabel BEtiopija

Južna Afrika
Evropa

TH-47LFX60W
TH-47LFX6NW

Italija

Kabel A

Avstrija
Nizozemska
Grčija
Švica
Švedska
Španija
Češka
Danska
Nemčija
Norveška
Madžarska
Finska
Francija
Bolgarija
Belgija
Portugalska
Poljska
Monako
Luksemburg
Rusija
Kazahstan
Ukrajina
Belorusija
Združeno kraljestvo Kabel B

Oceanija
TH-47LFX60W
TH-47LFX6NW

Avstralija Kabel CNova Zelandija

Kabel A
Vrsta vtiča: SE

Kabel B
Vrsta vtiča: BF

Kabel C
Vrsta vtiča: O

 

Izolacijski tulec

Opomba:
Odvisno od namembne države se 
uporablja napajalni rele kabel ali 
napajalni kabel z direktnim vklopom.
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Kako odstraniti pokrov priključkov

Priključitev napajalnega kabla

Priključki

Opombe:
• Po priključitvi preverite, ali je kabel nameščen po žlebu brez prekrivanja, nato privijte vseh 12 vijakov, da pravilno 

pritrdite pokrov. V nasprotnem primeru pride voda v notranjost in povzroči požar, električni šok in poškodbe 
izdelka.

• Skrbno preberite razdelek “Pokrov priključkov” (stran 2) o pravilnem ravnanju s pokrovom za pravilno uporabo 
izdelka.

Pokrov je pritrjen na vhodne in izhodne priključke, da jih zaščiti pred prahom in vodo.
Za odstranitev pokrova za povezavo kabla ali drugih predmetov odstranite vseh 12 vijakov iz pokrova priključkov. 
Odpiranje pokrova z nekaj preostalimi vijaki v pokrovu ga lahko poškoduje. 

Vklopite napajalni kabel v zaslon.
Ko priključite napajalni kabel, morate zaslišati klik.
Opomba:
Poskrbite, da je napajalnik kabel zaščiten tako na 
levi kot desni strani.

Odstranjevanje napajalnega kabla

Odklopite napajalni kabel s stiskom obeh 
gumbov.
Opomba:
Pri odstranjevanju napajalnega kabla morate 
vedno odklopiti napajalni kabel na strani vtičnice.

Pritrditev napajalnega kabla

Odstranite vijake (12), da 
odstranite pokrov priključkov.

Odstranite pokrov 
priključkov
(Glej zgoraj)
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Priključitev video opreme

Priključki

AV IN
  HDMI
  Vhodni priključek HDMI

LAN, DIGITAL LINK*
Povežite se z DIGITAL 
LINK omrežjem vhodnih 
priključkov za nadzor 
zaslona. Prav tako se lahko 
povežete na napravo, ki 
pošilja video ali zvočne 
signale prek DIGITAL LINK 
priključka. 

AUDIO OUT
 Povežite z 
zvočno opremo

AUDIO (DVI-D / PC)
 Povežite avdio izhod naprave, 
ki je povezana preko DVI-D IN 
ali PC IN.

DVI-D IN
Vhodni priključek DVI-D

PC IN  
Vhodni priključek za 
osebni računalnik

SERIAL 
 Nadzorujte zaslon prek
povezave s PC

Odstranite pokrov priključkov 
(glejte stran 10)

Opomba:
*  DIGITAL LINK je tehnologija, ki omogoča signalom, kot so zvočni ali video signali, prenašanje prek UTP kablov.

• Uporabite luknje za vijake, prikazane na spodnjih slikah, za namene, kot je na primer pritrditev nosilcev za kable, 
če je potrebno. (Za luknje uporabite priložene vijake.)

8 mest 4 mesta
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Vklop / izklop

Pritisnite  gumb na daljinskem upravljalniku, da izklopite zaslon.

Indikator vklopa/izklopa: rdeč (pripravljenost)

Pritisnite  gumb na daljinskem upravljalniku, da vklopite zaslon.

Indikator vklopa/izklopa: zelen

Izklopite zaslon s pritiskom na  stikalo na enoti, ko je zaslon vklopljen ali 
v stanju pripravljenosti.
Opomba: 
Med delovanjem funkcije za upravljanje porabe indikator vklopa/izklopa pri 
izklopljeni enoti sveti oranžno.

Vklapljanje vtikača v stensko vtičnico
Opombe:
• Vrste vtikačev so odvisne od države. Zaradi tega el. 

vtikač, ki je prikazan na desni, morda ne bo primeren 
za vašo enoto.

• Pri odstranjevanju napajalnega kabla morate vedno 
najprej odklopiti napajalni kabel na strani vtičnice.

Pritisnite stikalo za vklop na zaslonu, da vklopite enoto: 
Vklop.

Indikator vklopa/izklopa: zelen

Vklapljanje napajalnega kabla v zaslon.

Stikalo za 
vklop

Indikator 
vklopa/izklopa

Senzor daljinskega 
upravljalnika

Odstranite pokrov
priključkov
(glej stran 10)
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Vklop / izklop

Italiano 
 Español 
 ENGLISH (US) 

English (UK) 
Deutsch 
Français 

 

OSD Language

PRESENT  TIME Setup 
PRESENT  TIME    MON  99 : 99

Set 

PRESENT  TIME 99 : 99
DAY MON

PRESENT  TIME Setup 
PRESENT  TIME    MON  99 : 99

Set 

PRESENT  TIME 10 : 00
DAY TUE

Opozorilo ob vklopu
Naslednje sporočilo se lahko prikaže ob vklopu enote:

Previdnostni ukrepi za izklop, ko ni aktivnosti
'No activity power off' is enabled.

Če je v meniju Nastavitve “No activity power off” nastavljeno na “Enable”, se opozorilo prikaže vsakič, 
ko vklopite zaslon.

Ta sporočilni zaslon je mogoče nastaviti z naslednjim menijem:  Options menu
 Power On Message

Pri prvem vklopu enote

Ob prvem vklopu se bo prikazal naslednji zaslon.
Izberite elemente z daljinskim upravljalnikom. Tipke na enoti ne delujejo.

OSD Language

PRESENT TIME Setup

1  Izberite jezik.

2  Potrdite.

1  Izberite “DAY” ali “PRESENT TIME”.

2  Nastavite “DAY” ali “PRESENT TIME”.

Opombe:
• Ko so elementi nastavljeni, se zasloni ne bodo več prikazali ob ponovnem vklopu naprave.
• Po nastavitvi lahko elemente spremenite v naslednjih menijih.
 OSD Language
 PRESENT TIME Setup
 Outdoor mode

1  Izberite “Set”.

2  Potrdite.

Outdoor mode

1  Izberite “Yes” ali “No”.

2  Potrdite.

Outdoor mode

NoYes

Is this display being installed outdoor?

Once you select “Yes”, outdoor mode will be 
set to “On”. Please select correctly 
to optimize performance.
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Osnovni nadzor

Vklop / izklop zaslona menija
Vsakokrat, ko pritisnite gumb MENU, preklopite zaslon menija. 

Normalno gledanje Slika
Zvok Položaj / Velikost Nastavitev

Prilagoditev glasnosti
Glasnost gor “+”, dol “–” 
Ko je prikazan zaslon menija:
“+” : pritisnite za premik kazalca navzgor 
“–” : pritisnite za premik kazalca navzdol 

Senzor daljinskega 
upravljalnika

Odstranite pokrov 
priključkov (glejte stran 10)

Senzor svetlosti
Zazna svetlost v okolju gledanja.

Glavna enota
Indikator vklopa/izklopa
Indikator vklopa/izklopa zasveti.
• Izklop ....... Indikator ne sveti (Enota bo še vedno porabila 

nekaj energije, dokler bo napajalni kabel 
vstavljen v vtičnico.)

• Pripravljenost ... Rdeča
Oranžna (Ko je izbor nadzorne enote “LAN” ali 
“RS-232C(DIGITAL LINK)”.)
Oranžna (Ko je Outdoor mode nastavljen na 
“ON”.)

• Vklop ........Zelena
• PC Power management (DPMS)
 ...................Oranžna (S PC vhodnim signalom.)
• DVI-D Power management
 ...................Oranžna (Z DVI vhodnim signalom.)
• Ko se je na zračnih fi ltrih nabral prah
 ...................Zelena in oranžna utripata izmenično (glej stran 7)

Gumb Vhod / Slika 

Gumb INPUT (Izbira vhodnega signala) 

Odvod (zračni fi lter, ventilator)
(glej stran 7) 

Dovod (zračni fi lter)
(glej stran 7) 

Glavno stikalo za vklop / izklop

Ročaj
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Osnovni nadzor

Off timer 90min

1
2

4
5 10:00

PC
4:3

3Filter

Oddajnik daljinskega upravljalnika

Gumb pripravljenosti 
(vklop / izklop)
Zaslon je potrebno najprej vključiti 
v vtičnico in vklopiti s stikalom (glej 
stran 12).
Pritisnite ta gumb za vklop zaslona 
iz stanja pripravljenosti. Ponovno ga 
pritisnite za izklop in vrnitev v stanje 
pripravljenosti.

Gumb ACTION
Pritisnite za izbiranje.

Gumb ASPECT
Pritisnite za prilagoditev slike. 

Gumb POS. /SIZE 

Gumb PICTURE 

Vklop / izklop utišanja zvoka 
Pritisnite ta gumb, da izklopite 
zvok.
Pritisnite še enkrat, da zvok 
ponovno vklopite.
Zvok se ponovno vklopi tudi, 
če napravo izklopimo ali če se 
spremeni nivo glasnosti.

Gumb N 

Gumbi POSITION

Gumb INPUT 
Pritisnite za zaporedno izbiro 
vhodnega signala.

ECO MODE (ECO)
Pritisnite za spremembo 
nastavitev funkcije ECO MODE.

Gumbi FUNCTION (FUNCTION)

Digital Zoom

Gumb AUTO SETUP
Samodejno prilagodi položaj/
velikost ekrana.

Gumb SET UP

Gumb SOUND

Prilagoditev glasnosti
Pritisnite gumb za povečanje 
glasnosti “+” ali gumb za 
zmanjšanje glasnosti “-” za 
povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Gumb R 
Pritisnite gumb R za vrnitev v 
prejšnji meni.

Gumb OFF TIMER
Zaslon je možno prednastaviti, da preklopi v 
stanje pripravljenosti po določenem obdobju. 
Nastavitev se spremeni na 30 minut, 60 
minut, 90 minut in 0 minut (funkcija časovnika 
preklicana) ob vsakem pritisku na gumb.

30 min 60 min

0 min

90 min

Ko ostanejo 3 minute, utripa “Off timer 3 min”.
Funkcija off timer je preklicana, če pride do 
prekinitve napajanja.

Gumb RECALL
Pritisnite gumb “RECALL” za 
prikaz trenutnega stanja sistema.
1  Oznaka vhoda
2   Način slike
3   Stanje zračnega fi ltra (glej 

stran 7)
4   Funkcija Off Timer
 Indikator za funkcijo Off Timer 

je prikazan šele takrat, ko je 
Off Timer nastavljen.

5  Prikaz ure
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Odpravljanje težav
Preden pokličete servis, določite simptome in izvedite nekaj preprostih pregledov, kot je prikazano spodaj.

Simptomi PreglediSlika Zvok

Motnje Motnje v zvoku
Električni aparati
Avtomobili / Motorna kolesa
Fluorescentna svetloba

Normalna slika Ni zvoka
Glasnost
(Preverite, ali je na daljinskem upravljalniku aktivirana funkcija utišanja zvoka.)

Ni slike Ni zvoka

Ni priključen v električno vtičnico
Ni vključen
Nastavitev slike in svetlosti/glasnosti
(Preverite s pritiskom na stikalo za vklop ali na gumb za pripravljenost na 
daljinskem upravljalniku.)

Ni slike Normalen zvok
Če je vhodni signal signal z neustreznim formatom barvnega sistema ali 
frekvenco, je prikazana le indikacija vhodnega priključka.
 

Ni barve Normalen zvok
Nadzor barv je nastavljen na najnižjo raven 

Ni mogoče izvesti dejanj z daljinskim upravljalnikom. Preverite, ali so baterije popolnoma prazne in če niso, ali so bile pravilno 
vstavljene.
Preverite, ali je senzor daljinskega upravljalnika izpostavljen zunanji svetlobi ali 
močni fl uorescentni svetlobi.
Preverite, ali se uporablja daljinski upravljalnik posebej zasnovan za uporabo 
s to napravo. (Enote ni mogoče upravljati z nobenim drugim daljinskim 
upravljalnikom.)

Včasih je iz enote slišati pokajoč zvok. Če ni nič narobe s sliko ali zvokom, potem je to zvok ohišja, ki se rahlo krči zaradi 
temperaturnih sprememb. Ni škodljivih učinkov na predvajanje in druge aspekte.

Zgornji ali spodnji del slike na zaslonu je odrezan, 
kadar uporabim funkcijo zoom.

Prilagodite položaj slike na zaslonu.

Območja na vrhu in na dnu zaslona, kjer ni slike, se 
pojavijo, ko uporabim funkcijo zoom.

Pri uporabi video programske opreme (na primer programa za kino velikost) 
z zaslonom, ki je širši od tistega v načinu 16:9, se na vrhu in na dnu zaslona 
oblikujejo prazne površine, ločene od slik.

Slišim zvoke, ki prihajajo iz notranjosti naprave. Ko je napajanje vklopljeno, se lahko sliši zvok ventilatorja: To je običajno in ne 
kaže na slabo delovanje. 

Deli enote se segrejejo. Tudi če se je temperatura delov sprednjih, zgornjih in zadnjih površin povečala, 
ta temperaturni dvig ne predstavlja nobenih težav v smislu izvedbe ali kakovosti.

Enota se nepričakovano samodejno izklopi. Preverite nastavitve za “No signal power off”, “PC Power management”, “DVI-D 
Power management” in “No activity power off”. Katerakoli izmed njih je lahko 
nastavljena na “On (Enable)”.

Včasih ni prikazana nobena slika oziroma ni 
zvočnega signala.

Kadar so HDMI ali DVI signali poslani na zaslon z uporabo izbirnika ali 
distributerja, zvok in slika morda ne bosta predvajana na normalen način, 
odvisno od izbirnika ali distributerja, ki se uporablja.
Simptomi se lahko izboljšajo z izklopom in ponovnim vklopom naprave ali z 
zamenjavo selektorja ali distributerja.

RS232C je neobvladljiv Preverite, ali je bila povezava pravilno vzpostavljena.
Pri krmiljenju ukaza RS232C iz priključka RS232C v zaslonu se prepričajte, da 
je “Control I/F Select” “RS-232C (Serial)” in da je “RS-232C(DIGITAL LlNK)” pri 
krmiljenju iz priključka RS232C na napravo DIGITAL LINK.
Preverite, ali je bil “LAN Setup” pravilno nastavljen.
(Pri krmiljenju s priključka RS232C naprave DIGITAL LINK)

LAN je neobvladljiv Preverite, ali je bila povezava pravilno vzpostavljena.
Preverite, ali je “Control I/F Select” nastavljen na “LAN” pri krmiljenju s 
spletnim brskalnikom ali ukaznim krmiljenjem.
Preverite, ali je bil “LAN Setup” pravilno nastavljen. 
Pri povezovanju z napravami podjetij AMX, Crestron Electronics, Inc. ali Extron 
nastavite “AMX DD”, “CRESTRON Connected™” ali “Extron XTP” glede na 
uporabljeno napravo. 
Glej informacije “Signal quality” v “DIGITAL LINK status” za preverjanje stanja 
LAN kabla, kot na primer ali je LAN kabel odklopljen ali če kabel ni zaščiten.
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Odpravljanje težav

Simptomi Pregledi
Ni slike ali zvoka prek DIGITAL 
LINK priključka.

Preverite, ali je povezava med video (izhod) opremo in UTP oddajnikom ter med UTP oddajnikom in tem 
izdelkom pravilno nastavljena. 
Preverite, ali je “DIGITAL LINK mode” nastavljen na “Auto” ali na “DIGITAL LINK” namesto “Ethernet”.

Ta LCD zaslon uporablja posebno obdelavo slik. Zato lahko pride do rahle zakasnitve med sliko in zvokom, odvisno od vrste vhodnega 
signala. Toda to je normalno.

LCD zaslon
Simptomi Preveri

Zaslon nekoliko potemni, ko 
so prikazane svetle slike z 
minimalnimi premiki.

Zaslon bo nekoliko potemnil, ko so za daljše časovno obdobje prikazane fotografi je, nepremične 
slike z računalnika ali druge slike z minimalnimi premiki. To se zgodi zato, da se zmanjša odtis slike 
na zaslonu in ohranja življenjska doba zaslona: To je običajno in ne kaže na slabo delovanje.

Nekaj časa traja, da se slika 
pojavi.

Enota digitalno obdeluje različne signale, zato da lahko prikaže estetsko zadovoljive slike. Zato 
včasih traja nekaj časa, da se ob vklopu slika pojavi, če je bil vhodni signal spremenjen.

Robovi slik utripajo. Zaradi značilnosti sistema, ki se uporablja za pogon zaslona, se lahko robovi zdijo kakor da utripajo 
na hitro premikajočih se delih slike: To je običajno in ne kaže na slabo delovanje.

Na zaslonu se lahko pojavijo 
rdeče lise, modre lise, zelene 
lise in črne lise.

To je značilnost zaslonov s tekočimi kristali in ni problem. Zaslon s tekočimi kristali je zgrajen z 
izredno precizno tehnologijo, ki zagotavlja kakovostne podrobnosti slike. Občasno se lahko na 
zaslonu pojavi nekaj neaktivnih slikovnih pik, ki so prikazane kot rdeče, modre, zelene ali črne 
fi ksne točke. Prosimo, upoštevajte, da to ne vpliva na delovanje vašega LCD.

Pojavi se odtis slike

Pojavi se lahko odtis slike. Če dlje časa na zaslonu prikažete mirujočo sliko, lahko slika ostane na 
ekranu. Vendar pa bo izginila čez nekaj časa. To se ne smatra za nepravilno delovanje.

Informacije o blagovnih znamkah
• VGA je blagovna znamka družbe International Business Machines Corporation.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® in Internet Explorer® so registrirane blagovne znamke ali blagovne 

znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
• Macintosh, Mac, Mac OS, OS X in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih 

državah in drugih državah.
• SVGA, XGA, SXGA in UXGA so registrirane blagovne znamke podjetja Video Electronics Standard Association.
 Če podjetje ali blagovne znamke izdelka niso izrecno navedene, so te blagovne znamke v celoti spoštovane.
• HDMI, logotip HDMI in High-Defi nition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne 

znamke združenja HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah.
• RoomView, Crestron RoomView in Fusion RV so registrirane blagovne znamke podjetja Crestron Electronics, 

Inc, Crestron Connected je blagovna znamka podjetja Crestron Electronics, Inc.

<Informacije o programski opremi za ta izdelek>
Ta izdelek ima nameščeno programsko opremo, ki ima delno licence v skladu s Free BSD LICENSE.
Predpisi Free BSD LICENSE pod zgoraj navedenimi tehničnimi podatki so: 
(Te predpise določa tretja oseba; zaradi česar so navedeni izvorni predpisi (v angleščini).)
Copyright © 1980, 1986, 1993
Upravni odbor Univerze v Kaliforniji. Vse pravice pridržane.
Posredovanje in uporaba izvorne in binarne kode, z ali brez sprememb, so dovoljene pod pogojem, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
1.  Redistribucije izvorne kode morajo ohraniti gornje opozorilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in navedeno 

omejitev odgovornosti.
2.  Posredovana binarna koda mora ohraniti gornje opozorilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in navedeno 

omejitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugih materialih, posredovanih s kodo.
3.  Vsi propagandni materiali, ki omenjajo lastnosti ali uporabo te programske opreme, morajo prikazati naslednje 

priznanje:
Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvila Univerza v Kaliforniji, Berkeley, in sodelavci.

4.  Imena Univerze in njenih sodelavcev ne smejo biti uporabljena za oglaševanje in promocijo izdelkov izhajajočih iz 
te programske opreme brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

TO PROGRAMSKO OPREMO ZAGOTAVLJAJO UPRAVNI ODBOR IN SODELAVCI “KOT JE” IN KAKRŠNAKOLI IZRECNA 
ALI IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, IMPLICITNA JAMSTVA ZA PRODAJNO KVALITETO 
IN USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, SO ZAVRNJENA. V NOBENEM PRIMERU UPRAVNI ODBOR ALI SODELAVCI NE 
ODGOVARJAJO ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, KAZENSKO ALI POSLEDIČNO ŠKODO 
(VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, PRIDOBIVANJE NADOMESTNIH DOBRIN ALI USLUG; ZA IZGUBO UPORABNOSTI, 
PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI PREKINITEV POSLOVANJA), NE GLEDE NA VZROK IN NA TEORIJO ODGOVORNOSTI, BODISI 
PO POGODBI, OBJEKTIVNI ODGOVORNOSTI ALI ŠKODI (VKLJUČNO MALOMARNOST ALI DRUGAČE), KI NA KAKRŠEN 
KOLI NAČIN IZHAJA IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
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Tehnični podatki

Opombe:
• Dizajn in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila. Navedene teže in mere so približne vrednosti.
• “DIGITAL LINK” je tehnologija za prenos signalov iz slik, zvoka itd. prek UTP kablov in prvotno ime našega 

projektorja in zaslona.

TH-47LFX60W TH-47LFX6NW
Vir el. energije 220 - 240 V ~ (220 - 240 V izmeničnega toka), 

50/60 Hz
Poraba električne energije

Vklop 370 W 270 W
V izklopljenem stanju 0,3 W

V stanju pripravljenosti 0,5 W
Outdoor mode On: 41 W

Način omrežja v pripravljenosti: 16 W
Ekran LCD 47-palčni IPS zaslon, razmerje slike 16:9
Velikost zaslona 40,9" (Š) × 23,0" (V) × 46,9" (diagonala) / 

1 039 mm (Š) × 584 mm (V) × 1 192 mm (diagonala)
(št. pik) 2 073 600 (1 920 (Š) × 1 080 (V))

[5 760 × 1 080 pik]
V stanju delovanja

Temperatura 32 °F - 122 °F / 0 °C - 50 °C* (v Outdoor načinu: -4 °F - 122 °F / -20 °C - 50 °C)
Vlažnost Od 20% do 80% (brez kondenzacije) 

Primerni signali
Format skeniranja 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1 125 (1 080) / 

60i · 60p · 50i · 50p · 24p · 25p · 30p · 24psF
PC signali VGA, SVGA, XGA, SXGA 

UXGA  ···· (stisnjen)
Vodoravna frekvenca za skeniranje 30 - 110 kHz
Navpična frekvenca za skeniranje 48 - 120 Hz

Priključki
DIGITAL LINK Za omrežje RJ45 in povezave DIGITAL LINK, ki so združljive s PJLink™

Način komunikacije: RJ45 100BaseTX
HDMI Priključek TIP A

DVI-D IN

AUDIO

Konektor DVI-D s 24 nožicami
Zaščita vsebine
Stereo mini priključek (M3) × 1

V skladu z DVI Revision 1.0
Združljivo s HDCP 1.1
0,5 Vrms, v skupni rabi s PC IN

PC IN

AUDIO

Visokoločljivostni konektor Mini D-sub s 
15 nožicami

Stereo mini priključek (M3) × 1

G s sinhronizacijo 1,0 Vp-p (75 Ω)
G brez sinhronizacije 0,7 Vp-p (75 Ω)
B: 0,7 Vp-p (75 Ω)
R: 0,7 Vp-p (75 Ω)
HD/VD: 1,0 - 5,0 Vp-p (visoka impedanca)
0,5 Vrms, v skupni rabi z DVI-D IN

SERIAL Priključek za zunanje krmiljenje
Konektor D-sub z 9 nožicami Združljivo z RS-232C

AUDIO
OUT

L-R RCA PIN PRIKLJUČEK × 2 (L/R)
Izhodni nivo: Spremenljivo (-∞ - 0 dB) [INPUT 1 kHz / 0 dB, 10 kΩ obremenitev]

Mere (v × š × g) 46" × 27,8" × 8,6" 
1 162 mm × 706 mm × 216 mm

Masa (teža) pribl. 103,7 lbs / 47,0 kg



Informacije za uporabnike o zbiranju in odlaganju stare opreme in rabljenih baterij
Ti simboli na izdelkih, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomenijo, da rabljenih električnih in 
elektronskih izdelkov in baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. 
Za pravilno obdelavo, predelavo in recikliranje starih izdelkov in rabljenih baterij vas prosimo, da jih 
odnesete do ustreznega zbirnega centra, v skladu z nacionalno zakonodajo in Direktivami 
2002/96/ES in 2006/66/ES.
S pravilnim odlaganjem teh izdelkov in baterij boste pomagali ohraniti dragocene vire in preprečili 
morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer nastali zaradi nepravilnega ravnanja 
z odpadki.
Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih izdelkov in baterij, se obrnite na vašo lokalno občino, 
službo za odlaganje odpadkov ali prodajalno, kjer ste kupili artikle.
Napačno odlaganje odpadkov je lahko kaznivo, v skladu z nacionalno zakonodajo.
Za poslovne uporabnike v Evropski uniji
Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se obrnite na vašega prodajalca ali dobavitelja za 
dodatne informacije.
[Informacije o odlaganju v drugih državah izven Evropske unije]
Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Če želite zavreči te predmete, se obrnite na lokalne oblasti ali 
prodajalca in prosite za pravilen način odlaganja v smeti.
Opomba za simbol baterije (primer spodnjih dveh simbolov):
Ta simbol se lahko uporablja skupaj s simbolom za kemikalije. V tem primeru izpolnjuje zahteve iz 
Direktive za uporabljeno kemikalijo. 

EU

EU

Zapis za kupce
Številko modela in serijsko številko tega izdelka lahko najdete na zadnji strani. Zabeležite to serijsko številko v spodnji 
prosto in shranite to knjižico, vključno z računom, kot trajno potrdilo o nakupu, ki vam bo v pomoč pri identifi kaciji v 
primeru kraje ali izgube in za namene servisiranja tekom garancije.

Številka modela                                                                 Serijska številka                                                            
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 Panasonic Corporation 2016
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