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Ladataksesi ”Käyttöohjeet – Toimintojen käyttöoppaan”,
siirry Panasonicin verkkosivustolle(https://panasonic.
net/cns/prodisplays/).
•• Lue nämä ohjeet ennen näytön käyttöä ja säilytä ne

tulevaa käyttöä varten.
•• Tämän käyttöoppaan näyttöjen kuvat ovat vain

havainnollistamista varten ne voivat erota todellisesta
fyysisestä laitteesta.

EU
DPQX1400ZA/X1

Huomautus:
Jäännöskuvia voi ilmetä. Jos liikkumatonta kuvaa
näytetään pitkän aikaa, kuva voi jäädä näytölle. Sen
kuitenkin häviää, kun normaalia liikkuvaa kuvaa on
näytetty jonkin aikaa.
Tavaramerkkitiedot
•• PJLink on rekisteröity tai rekisteröitymistä odottava

tavaramerkki Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa
maissa ja muilla alueilla.

•• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia

Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

Vaikka mitään erityisiä yrityksen tai tuotteen
tavaramerkkimerkintöjä ei olisi tehty, näiden
tavaramerkkien oikeuksia kunnioitetaan täysin.

Tärkeitä turvaohjeita
VAROITUS
1) Suojaudu sellaisia vahinkoja vastaan, jotka voivat
johtaa tulipaloon tai sähköiskuun ja varmista, ettei
lähellä ole tippuvaa tai roiskuvaa vettä.
Älä aseta vettä sisältäviä astioita, kuten
kukkamaljakko, kupit, kosmetiikka jne. lähelle
näyttöä tai sen yläpuolelle. (mukaan lukien
yläpuolella olevat hylyt jne.)
Avotulta, kuten palavia kynttilöitä, ei tule sijoittaa
näytön lähelle.
2) Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
Anna huolto asiantuntijoiden tehtäväksi.
3) Älä irrota pistokkeen maadoitusnastaa.
Tämä laite on varustettu kolmenastaisella,
maadoitusvirtapistokkeella. Tämä pistoke sopii
vain vastaavaan maadoituspistorasiaan. Tämä on
turvaominaisuus. Jollet pysty liittämään pistoketta
pistorasiaan, ota yhteys sähköteknikkoon.
			 Älä mitätöi maadoituspistokkeen tarkoitusta.
4) Estääksesi sähköiskun varmista, että virtajohdon
pistokkeen maadoitusnasta on liitetty tiukasti.
VAARA
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä,
joka on suhteellisen vapaa sähkömagneettisesta
häiriöstä.
Tämän laitteen käyttö lähellä voimasta
magneettikenttää, tai paikassa, jossa sähkökohina voi
lomittua tulossignaaliin, voi aiheuttaa kuvan ja äänen
värinää tai aiheuttaa häiriötä ja kohinaa.
Välttääksesi mahdolliset haitat laitteelle, pidä laite
loitolla voimakkaasta sähkömagneettisesta kentästä.
VAROITUS:
Tämä laite on yhteensopiva EN55032/CISPR32normin Luokka A:n kanssa. Tämä laite voi aiheuttaa
asuinympäristössä radiohäiriötä.
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TÄRKEITÄ TIETOJA
Jos tätä näyttöä ei sijoiteta riittävän vakaaseen
sijaintiin, se voi pudota ja muodostaa potentiaalisen
vaaran. Monet vammat, erityisesti lapsille, voidaan
välttää yksinkertaisilla varotoimilla, kuten:
•• Valmistajan suosittelemien kaappien tai telineiden

käyttö.

•• Käyttämällä vain huonekaluja, jotka kannattelevat

näyttöä turvallisesti.

•• Varmistamalla, ettei näyttö ole osittain tukea

antavan reunan ulkopuolella.

•• Olla sijoittamatta näyttöä korkealle paikalle, kuten

kaapin tai kirjahyllyn päälle kiinnittämät sekä
huonekalua ja näyttöä sopivaan tukeen.

•• Olla asettamatta näyttöä paikkaan, jossa pöytäliina

tai matto on sen ja tukevan huonekalun välissä.

•• Varoittamalla lapsia vaaroista, jotka liittyvät

kiipeämiseen huonekalulle näyttöön tai sen
ohjaimiin ylettämiseksi.

Turvallisuusvarotoimet
VAROITUS

■■Asetus

Valinnainen lisävaruste
Asenna valinnaisten lisävarusteiden asennuskiinnike
pitävästi. Kysy valtuutetulta jälleenmyyjältä
asennusohjeet. Asennukseen tarvitaan kaksi tai
useampia henkilöitä.
•• Asennuskiinnike

TY-VK55LV2
•• Early Warning -lisenssi (Monivalvonta- ja

ohjausohjelmisto)

Peruslisenssi / 3 vuoden lisenssi (ET-SWA100sarja *1)
•• Videoseinänhallinta

TY-VUK10 *2

*1: Osanumeron etuliite voi olla erilainen lisenssityypin
mukaan.

*2: Tukee Ver 1.11:tä tai uudempaa
Pienet ovat pienten lasten vahingossa nieltäviä ja
muodostavat tukehtumaisvaaran. Pidä pienet osat
pienten lasten ulottumattomissa. Hävitä tarpeettoman
pienet osat ja muut kohteet. Tämä sisältää muovipussit
ja kalvot, jotka muodostavat tukehtumisvaara pienille
lapsille.
Älä aseta näyttöä kaltevalla tai epävakaalle
pinnalle ja varmista, ettei alusta ole osittain reunan
ulkopuolella.
•• Näyttö voi pudota tai kaatua.

Asenna tämä näyttö sijaintiin, jossa on
mahdollisimman vähän tärinää, ja joka pystyy
tukemaan sen painon.
•• Jos laite putoaa, se voi aiheuttaa vamman ja

aiheuttaa varmasti toimintahäiriön.

Älä aseta mitään esineitä näytön päälle.
•• Jos vieraita esineitä tai vettä joutuu näytön sisälle,

seurauksena voi olla oikosulku, joka voi johtaa
tulipaloon tai sähköiskuun. Jos jokin vieras esine
joutuu näytön sisään, ota yhteyttä paikalliseen
Panasonic-jälleenmyyjään.

Siirrä näyttöä vain pystyasennossa!
•• Laitteen siirtäminen nestekidenäyttöpaneeli

ylös- tai alaspäin voi aiheuttaa vahinkoa sisäisille
sähkökytkennöille.

Varmista, ettei laitteen tuuletusaukkoja ole estetty
verhoilla tai muilla esteillä.
Katso sivulta 7 riittävän tuuletuksen vaatimukset.
Vaara - Vain UL Listed
-seinäkiinnityskannakekäyttöön 27
minimipainolla/kuormalla.

:n
Suomi
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Kun asennat näytön pystysuuntaan;

•• Älä vie mitään metallisia tai syttyviä kohteita

Kun asennat näytön pystysuuntaan, varmista että virran
merkkivalo tulee alapuolelle. Kuumuutta muodostuu, ja
se voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa näyttöä.

Älä irrota kantta tai mukauta sitä millään tavoin.

Kiertosuunta on näytetty arvokilvessä ja tämän laitteen
kannessa. Vahvista se asennuksen aikana.
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tuuletusreikiin tai pudota niitä näytön päälle. Se voi
johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

•• Näytön sisällä on korkeita jännitteitä, jotka voivat

aiheuttaa vakavan sähköiskun. Ota yhteyttä
paikalliseen Panasonic-jälleenmyyjään, jos tarvitaan
säätö- tai korjaustöitä.

Varmista, että virtapistoke on aina
helppopääsyisessä paikassa.
Virtapistoke on liitettävä pistorasiaan, jossa on
suojamaadoitusliitäntä.
Älä käytä muuta kuin tämän laitteen toimitukseen
kuuluvaa virtajohtoa.
•• Se voi aiheuttaa oikosulun, tuottaa lämpöä, aiheuttaa

toimintahäiriön, sähköiskun tai johtaa jopa tulipaloon.

Älä käytä toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa
minkään muun laitteen kanssa.
Seinäkiinnitysvaroitukset
•• Asennus tulee jättää ammattilaisen suoritettavaksi.

Näytön väärä asentaminen voi aiheuttaa
onnettomuuden, joka voi johtaa vakavaan vammaan
tai jopa kuolemaan.

•• Kun asennus on tehtävä seinään, on käytettävä

VESA-standardien mukaista seinäripustuskannatinta.
VESA 400 × 400 mm
•• Varmista ennen asennusta, että kiinnityssijainti

riittävän luja kannattelemaan LCD-näytön ja
seinäripustuskiinnikkeen painon.

•• Jos päätät olla pitämättä näyttöä enää seinällä, pyydä

ammattilainen irrottamaan se.

•• Varmista näyttöä seinään kiinnitettäessä,

että kiinnitysruuvit ja virtakaapelit eivät joudu
kosketukseen minkään seinän sisällä olevan
metallikohteen kanssa. Seinän sisällä olevien
metallikohteiden kanssa kosketuksiin joutuminen voi
johtaa oikosulkuun tai sähköiskuun.

Älä aseta näyttöä paikkaan, jossa se voi altistua
suolalle tai syövyttävälle kaasulle.
•• Se voi aiheuttaa näytön vioittumisen syöpymisen

vuoksi. Se voi johtaa myös laitteen toimintahäiriöön.

Älä asenna näyttöä paikkaan, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle.
•• Jos laite altistuu auringonvalolle jopa sisätiloissa,

nestekristallipaneelin lämpötilan kohoaminen voi
johtaa toimintahäiriöön.

■■LCD-näyttöä käytettäessä

Tämä näyttö on suunniteltu käytettäväksi 110–127
tai 220 - 240 V AC, 50/60 Hz -jännitteellä.
Älä peitä tuuletusaukkoja.

•• Jos pistoketta ei liitetä pohjaan saakka, voi kehittyä

kuumuutta, joka voi johtaa tulipaloon. Älä käytä
virtajohtoa, jos pistoke on vahingoittunut tai pistorasia
on löysällä.

Älä käsittele virtapistoketta märin käsin.
•• Se voi aiheuttaa sähköiskun.

Älä tee mitään, mikä voi vahingoittaa virtakaapelia.
Kun irrotat virtakaapelin, vedä pistokkeesta, älä
kaapelista.
•• Älä vahingoita kaapelia, mukauta sitä tai aseta sen

päälle painavia esineitä. Älä anna kaapelin joutua
kosketukseen minkään kuuman kohteen kanssa tai
väännä tai taivuta sitä liikaa tai vedä sitä liian suurella
voimalla. Se voi johtaa tulipaloon ja sähköiskuun.
Anna paikallisen Panasonic-jälleenmyyjän korjata tai
vaihtaa kaapeli.

Älä kosketa vahingoittunutta kaapelia tai liitä sitä
paljain käsin.
•• Seurauksena voi olla sähköisku.

Älä poista kansia äläkä KOSKAAN mukauta näyttöä
itse.
•• Älä irrota takakantta, tällöin jännitteiset tulevat

suoraan kosketettaviksi. Sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. (Korkeajännitteiset osat voivat
aiheuttaa vakavan sähköiskun.)

•• Jätä näyttö paikallisen Panasonic-jälleenmyyjän

tarkastettavaksi, säädettäväksi tai korjattavaksi.

Pidä (toimitukseen kuuluvat) AAA/R03/UM4-paristot
lasten ulottumattomissa. Paristot ovat erittäin
haitallisia nieltyinä.
•• Hakeudu heti lääkärin vastaanotolle, jos epäilet

lapsen nielleen pariston.

•• Se voi johtaa näytön ylikuumenemiseen. Tämä voi

Jos näyttöä ei aiota käyttää pitkään aikaan, irrota se
verkkovirrasta.

Älä laita mitään vieraita esineitä näytön sisään.

Kuvan kohinaa voi ilmetä, jos liität tai irrotat kaapelit
tulopäätteistä joita e ole parhaillaan katsomassa, tai
jos kytket videolaitteen virran päälle tai pois. Tämä
ei kuitenkaan ole virhetoiminto.

vahingoittaa näyttöä tai jopa aiheuttaa sen syttymisen
tuleen.
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•• Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Liitä virtajohdon pistoke tiukkaan pohjaan saakka.

Suomi

Pidä kaikki avotuli, kuten kynttilät aina
loitolla tästä tuotteesta.

VAROITUS
Jos ilmenee ongelmia tai toimintahäiriö, lopeta heti
näytön käyttäminen.

■■Ongelmien ilmetessä irrota kaapeli
pistorasiasta.

•• Laitteesta tulee savua tai poikkeavaa hajua.

Älä seiso näytöllä tai riipu siitä.
•• Seurauksena voi olla vakava vahinko ja vamma.

Kiinnitä erityistä huomiota lapsiin ja pidä heidät vaaraalueen ulkopuolella.

Varmista, että liitetä paristot oikein (+ ja -)
varmistaen, ettei napaisuus ole käänteinen.
•• Väärin käsitellyt paristot voivat vuotaa tai jopa

räjähtää ja aiheuttaa tulipalon. Tämä voi johtaa
vakavaan vammaan ja omaisuusvahinkoon.

•• Aseta paristot paikalleen oikein ohjeiden mukaisesti.

(katso sivu 11)

•• Käyttö on katkonaista, joskus kuvaa ei näy tai ääni

Älä käytä vahingoittuneita paristoja tai jos niiden
ulkokuori puuttuu.

•• Nestettä, kuten vettä tai vieras esine on joutunut

(Ulkokuori on liitetty paristoon turvallisuuden vuoksi
eikä sitä saa irrottaa, se voi aiheuttaa oikosulun.)

katoaa.

laitteen sisään.

•• Laite on vioittunut tai elektroninen osa on rikkoutunut.

Jos jatkat laitteen käyttöä tässä tilassa, seurauksena
voi olla tulipalo tai sähköisku.

•• Paristojen virheellinen käsittely voi johtaa

oikosulkuun, jonka seurauksena voi olla tulipalo,
vamma tai omaisuusvahinko.

•• Kytke virta pois päältä välittömästi, irrota virtapistoke

Poista paristot kaukosäätimen lähettimestä, jos sitä
ei aiota käyttää pitkään aikaan.

•• Katkaistaksesi virransyötön kokonaan näyttöön,

Älä yritä polttaa tai purkaa paristoja.

pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään korjauksen
järjestämiseksi.
virtapistoke on irrotettava pistorasiasta.

•• Tämän laitteen korjausten yrittäminen itse on

vaarallista, eikä sitä tule koskaan yrittää.

•• Irrottaaksesi laitteen pistorasiasta välittömästi,

irrota virtakaapeli pistorasiasta. Käytä aina helposti
tavoitettavissa olevaa pistorasiaa.

■■Älä kosketa vahingoittunutta laitetta ennen

•• Paristot voivat vuotaa, kuumentua, syttyä tai räjähtää,

mikä voi johtaa tulipaloon tai omaisuusvahingon.

•• Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumudelle, kuten

suora auringonpaiste tai lämmittimet, liedet tai muut
lämmönlähteet.

Älä käännä näyttöä ylösalaisin.
Älä laske näyttö alas niin, että sen nestekidepaneeli
näyttää ylöspäin.

kuin se on irrotettu pistorasiasta.

Seurauksena voi olla sähköisku.

■■LCD-näyttöä käytettäessä

Älä vie käsiäsi, kasvojasi tai mitään esineitä lähelle
näytön tuuletusreikiä.
•• Kuumaa ilmaa poistuu tuuletusrei'istä näytön

yläosasta, joka kuumenee. Älä vie käsiäsi tai
kasvojasi, tai kuumuutta kestämättömiä esineitä,
lähelle tuuletusreikiä, muuten seurauksena voi olla
palovamma tai esineen vahingoittuminen.

Vähintään kaksi henkilöä tarvitaan tämän laitteen
kantamiseen tai purkamiseen pakkauksesta.
•• Jos tämä laite putoaa, se voi aiheuttaa vamman tai

kärsiä vahingon.

Varmista, että irrotat kaikki kaapelit ennen kuin
siirrät näyttöä.
•• Jos näyttö siirretään kaapelien ollessa vielä liitettyinä,

kaapelit voivat vahingoittua ja seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.

Irrota pistoke pistorasiasta varotoimena ennen
mitään puhdistusta.
•• Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku.

Puhdista virtajohtosäännöllisesti estääksesi sitä
pölyyntymästä.
•• Jos pölyä kertyy pistokkeelle, kosteus voi vahingoittaa

eristystä, mikä voi johtaa tulipaloon. Irrota virtakaapeli
pistorasiasta ja pyyhi se kuivalla liinalla.

Suomi
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Käytön varotoimet
Purkaminen pakkauksesta
•• Tämä tuote on pakattu pahvilaatikkoon yhdessä

vakiolisävarusteiden kanssa.

•• Kaikki muut valinnaiset lisävarusteen pakataan

erikseen.

•• Tämä näyttö on suuri ja painava, ja sen siirtämiseen

tai purkamiseen pakkauksesta tarvitaan kaksi
henkilöä.

•• Varmista pakkauksen avattuasi, ettei sisällöstä puutu

mitään, ja että se on hyvässä kunnossa.

Älä aseta näyttöä ulkona.
•• Näyttö on suunniteltu vain sisäkäyttöön.

Asenna tämä laite sijaintiin, joka pystyy tukemaan
sen painon.
•• Käytä VESA-standardien mukaista

asennuskannaketta

Tämän laitteen työskentely-ympäristön lämpötila.
•• Sijainnille, joka on alle 1 400 m merenpinnan

yläpuolella: 0–40 °C

•• Sijainnille, joka on yli 1 400 m, mutta alle 2 800 m

merenpinnan yläpuolella: 0–35 °C

Älä asenna laitetta sijaintiin, joka on yli 2 800 m
merenpinnan yläpuolella.
•• Tämän ohjeen laiminlyönti voi lyhentää laitteen

sisäisten osien käyttöikää ja johtaa toimintahäiriöön.

Me emme ole vastuussa tuotteen vahingosta tai
mistään seurauksista, jotka johtuvat asennuksesta
sopimattomaan ympäristöön, vaikka takuuaika olisi
vielä voimassa.
Älä aseta näyttöä paikkaan, jossa se voi altistua
suolalaskeumalle tai syövyttävälle kaasulle.
•• Tämän ohjeen laiminlyönti voi lyhentää syöpymisen

vuoksi laitteen sisäisten osien käyttöikää ja johtaa
toimintahäiriöihin.

Tarvittava tila tuuletusta varten
•• Varmista, että jätät vähintään 10 cm tilaa näytön

päälle ja alle sekä molemmille puolille näytön
ympärille.

Näytön takana tulee olla vähintään 5 cm vapaata
tilaa.
Tekniset tiedot ruuveista, joita käytetään VESAstandardien mukaisessa seinäripustuskannakkeen
kiinnittämiseen
Tuumamalli

Ruuvin kierre
asennusta varten

Ruuvinreiän
syvyys

Ruuvi
(määrä)

55

400 mm × 400 mm

12 mm

M6 (4)

•• Useiden näyttöjen asentaminen

Nestekidenäytöt moniasennuksessa voivat laajentua
hieman pääyksikön sisäisen lämmön vaikutuksesta.
Suomi

Välttääksesi tämän ongelman, jätä asennuksessa
vähintään 0,5 mm:n rako näytön ja kehysten reunojen
väliin.
Älä pidä näytöstä kiinni niin, että sormesi tai kätesi
painavat nestekidenäyttöä.
•• Älä kohdista voimaa nestekidepaneeliin tai paina tai

työnnä sitä tai anna sen joutua kosketuksiin kovan
tai terävän kohteen kanssa. Voiman kohdistaminen
nestekidepaneeliin voi vääristää näyttöä, tehdä siitä
epätasaisen tai jopa aiheuttaa toimintahäiriön.

Muutokset lämpötilassa tai kosteudessa voivat
tehdä näytön kirkkaudesta epätasaisen. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
•• Epätasaisuus häviää, kun näyttö on ollut käynnissä

jonkin aikaa. Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä
jakelijaan.

Vaarat asennettaessa
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Tämä voi aiheuttaa virhetoiminnon.

Punainset, siniset tai vihreät pisteet näytöllä
ovat nestekipaneelispesifinen ilmiö. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
•• Vaikka nestekidenäyttö on valmistettu

suuritarkkuuksisella teknologialla, aina päällä olevia
pisteitä tai ei-päällä olevia pisteitä voi näkyä näytöllä.
Tämä ei ole toimintahäiriö.
Puuttuva piste -suhde *: enintään 0,00013 %
*: Laskettu alapikseliyksikköinä ISO09241-307standardin mukaisesti.

Katso seuraavilta verkkosivuilta yksityiskohtainen
asetusmenetelmä.
https://bizpartner.panasonic.net/public/ppr/file_
view/187616

Tuotteen käyttö ja turvallisuus
Kun käytät tätä tuotetta, tee seuraavien tilanteiden
vaatimat turvallisuustoimenpiteet.
•• Tämän tuotteen kautta vuotaneet henkilökohtaiset

tiedot.

•• Pahantahtoisen kolmannen osapuolen tämän

tuotteen valtuuttamaton käyttö.

•• Pahantahtoisen kolmannen osapuolen tämän

tuotteen häirintä tai estäminen.

Tee riittävät toimenpiteet varmistaaksesi
suojauksen.
•• Aseta salasana PJLink-protokollalle ja rajoita pääsy

muutamiin valtuutettuihin käyttäjiin.

•• Tee salasanasta niin vaikeasti arvattava kuin

mahdollista.

•• Vaihda salasana usein.
•• Panasonic Corporationin ja sen tytäryhtiöiden

henkilöstä ei koskaan kysy salasanaasi suoraan.
Älä koskaan ilmaise salasanaasi, jos saat sellaisen
pyynnön.

•• Yhdistettävän verkon tulee olla suojattu palomuurilla

ja on ryhdyttävä varotoimiin haittaohjelmien ja
virusten varalta.

•• Ennen tämän tuotteen hävittämistä, tuhoa kaikki

tiedot[Yleiset asetukset]-[Tehdasasetukset].

Huomioita langallisen lähiverkon
käyttämisestä.
Tee kaikki antistaattiset toimenpiteet ennen laitteen
asentamista sijaintiin, joka on altis sähköstaattiselle
häiriölle.
•• Jos näyttöä käytetään paikassa, jossa sähköstaattista

häiriötä esiintyy usein, kuten matoilla peitetyt lattiat,
langallisen LAN-yhteyden katkeilu voi alkaa tuntua
ärsyttävältä. Poista tällaisissa tapauksissa ongelman
lähde, sijoita LAN-kaapeli toiseen paikkaan ja asenna
antistaattinen matto.

Kemiallisen liinan käyttö
•• Älä käytä kemikaalia sisältävää liinaa paneelin pinnan

puhdistamiseen.

•• Toimi kemiallisen liinan ohjeiden mukaisesti, kun

puhdistat näytön kotelon.

Hävittäminen
Kun haluat hävittää tämän tuotteen, kysy ohjeet
paikallisviranomaiselta tai jälleenmyyjältä.

•• Joissakin harvinaisissa tapauksissa lähiverkkoyhteys

voi kytkeytyä pois käytöstä staattisen sähkön
tai kohinan vuoksi. Näytön ja kaikkien siihen
liitettyjen laitteiden kytkeminen pois päältä ja
uudelleen päälle palauttaa useimmissa tapauksissa
lähiverkkoyhteyden.

Näyttö ei ehkä toimi oikein lähetysasemien tai jopa
radion voimakkaiden radioaaltojen läsnäollessa.
•• Jos asennuspaikan lähellä on laitteisto tai laite, joka

lähettää voimakkaita radioaaltoja, siirrä ongelmien
välttämiseksi näyttö paikkaan, joka on riittävän
etäällä. Tai LAN-kaapelin voi suojata kietomalla sen
päälle metallifoliota, joka on jatkuva LAN-päätteen
maan kanssa tai sijoittamalle sen molemmista päistä
kunnolla maadoitetun metalliputken sisään.

Puhdistus ja kunnossapito
Nestekidenäyttöpaneelin etupuoli on erikoiskäsitelty.
Pyyhi nestekidenäyttöpaneelin pinta varovasti
käyttäen vain LCD-puhdistusliinaa tai muuta
pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
•• Jos pinta on erityisen likainen, pyyhi se pehmeällä,

nukkaamattomalla liinalla, joka on hieman kostutettu
puhtaalla vedellä tai johon on lisätty yksi tippa
neutraalia pesuainetta. Tämän jälkeen pyyhi laite
nukkaamattomalla liinalla, kunnes pinta on kuiva.

•• Älä raaputa paneelin pintaa kynnellä tai muulla

kovalla esineellä lian poistamiseksi, tämä voi
vahingoittaa pintaa. Vältä lisäksi suihkuttamasta
hyönteiskarkotetta lähellä näyttöä äläkä käytä mitään
liuottimia, kuten ohentimia, näytön lähellä. Näillä
nesteillä on haitallisia vaikutteita pintaan.

Jos kotelo likaantuu, pyyhi se pehmeällä, kuivalla
liinalla.
•• Jos kotelo likaantuu erityisen paljon, pyyhi se liinalla,

joka on hieman kostutettu vedellä, johon on lisätty
pisara neutraalia pesuainetta. Pyyhi kotelo tällä
liinalla ja pyyhi se sitten kuivaksi toisella liinalla.

•• Älä päästä mitään pesuainetta suoraan kosketukseen

näytön pinnan kanssa. Varmista, että liina on vain
kostea. Jos vesipisaroita joutuu laitteen sisään,
seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.

•• Syttyvät aineet, kuten hyönteissuihkeet, liuottimet ja

ohentimet, voivat näytän lisäksi vahingoittaa myös
koteloa. Pinnoite voi heikentyä ja jopa kuoriutua
irti. Älä anna kumi- tai PVC-valmisteisten esineiden
joutua kosketuksiin näytön kotelon kanssa pitkiä
aikoja.

Suomi
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Lisävarusteet
Toimitukseen kuuluvat lisävarusteet
Tarkasta, että sinulla on kaikki varusteet ja nimikkeet,
jotka näkyvät kuvassa
Kaukosäädinlähetin × 1
● DPVF1663ZA

Virtajohto
(Noin 2 m)

1JP155AF1W

2JP155AF1W

Kaukosäädinlähettimen
paristo x 2
(AAA/R03/UM4-tyyppi)

3JP155AF1W

Nippusidekiinnitin × 3

RS232C-muuntokaapeli x 1

Huomio
● Säilytä pieniä osia turvallisesti ja pidä ne pienten
lasten ulottumattomissa.
● Lisävarusteiden osanumerot voivat muuttua ilman

RS232-ketjutuskaapeli x 1

ilmoitusta. (Todellinen osanumero voi olla eri kuin yllä
näytetty.)
● Jos sinun on korvattava kadonneita lisävarusteita, voit
ostaa niitä valtuutetulta jälleenmyyjältä. (Saatavilla

Infrapunaketjutuskaapeli x 1

asiakaspalvelusta)
● Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti, kun niitä
ei enää tarvita.

Infrapunavastaanotinkaapeli
x1

DisplayPort-kaapeli x 1
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Kaukosäätimen paristot
1.	Vedä ja pidä kiinni koukusta ja avaa sitten
paristokansi.

VESA-kiinnitys
Näytön seinään kiinnittämiseksi on hankittava
vakioseinäkiinnityssarja (saatavana alan liikkeistä).
On suositeltavaa käyttää liittymää, joka on PohjoisAmerikan TUV-GS- ja/tai UL1678-standardin mukainen.
Suojakalvo

2.	Aseta paristot paikoilleen oikea napaisuus
huomioiden (+ ja -).

Pöytä

AAA/R03/UM4-tyyppi
3. Aseta kansi takaisin.
Hyödyllinen vinkki
● Kun kaukosäädintä käytetään usein, vaihda vanhat
paristot alkaliparistoihin, jotka kestävät kauemmin.

Laske suojaava alusta tasaiselle pöydälle. Aseta
näyttö alustalla näyttö alaspäin niin, ettei näyttöruutu
naarmutu.

2.

Varmista, että käsillä ovat kaikki näytön
kiinnittämiseen tarvittavat varusteet (seinäkiinnike,
kattokiinnike, pöytäteline jne.).

3.

Toimi peruskiinnityssarjan toimitukseen
kuuluvien ohjeiden mukaisesti. Oikeiden
kiinnitystoimenpiteiden noudattamatta jättäminen
voi johtaa laitteen vahingoittumiseen tai
henkilövammaan. Tuotteen takuu ei kata väärän
asennuksen aiheuttamia vahinkoja.

4.

Käytä seinäkiinnitykseen M6-kiinnitysruuveja,
jotka ovat vähintään 10 mm pitempiä kuin
kiinnityskannakkeen paksuus. Varmista, että ruuvit
on kiristetty tiukasti.

Paristojen väärä asennus voi johtaa pariston vuotoon ja
Hylätyt paristot tulee hävittää ympäristöystävällisellä
tavalla.
Huomioi seuraavat varotoimet:
1. Paristot tulee vaihtaa aina parina. Käytä aina uusia
paristoja vaihtaessasi vanhat.
2.

Älä yhdistä käytettyjä paristoja uusien kanssa.

3.

Älä sekoita paristotyyppejä (esimerkiksi: "sinkki-hiili"
ja "alkali")

4.

Älä yritä ladata, oikosulkea, purkaa, kuumentaa tai
polttaa käytettyjä paristoja.

5.

Paristot tulee vaihtaa, kun kaukosäädin toimii
katkonaisesti tai sillä ei voi käyttää näyttöä.

6.

Älä polta paristoja tai murra niitä auki.

7.

Älä jätä paristoja suoraan auringonpaisteeseen
tai altista niitä lämmittimien, liesien tai muiden
lämmönlähteiden lämmölle.

Pöytäteline

1.

Paristojen käytön varotoimi

syöpymiseen, joka vahingoittaa kaukosäädintä.

VESA-ristikko

Suomi
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Laitteen
siirtämisvaroitukset
Näytössä on kahvat kantamista varten. Käytä niitä
laitetta siirrettäessä.

Suojakalvo

Huomautukset
● Pidä näytöstä aina kiinni kahvoista. Älä kannattele
sitä mistään muista osista.
● Tämän laitteen kantamiseen tarvitaan vähintään kaksi
henkilöä.
Jos tämä varotoimi laiminlyödään, laite voi pudota,
mikä voi johtaa sekä vahinkoon että henkilövammaan.
● Kun kannat laitetta, pidä nestekidenäyttö
pystyasennossa.
Laitteen kantaminen nestekidenäyttö ylös tai alas
suunnattuna voi aiheuttaa paneelin vääntymisen tai
sisäisen vahingon.
● Älä käsittele näyttöä reunoista tai kulmista. Älä tue
näyttöä käyttämällä käsiäsi etupinnalla. Varmista
myös, ettei mikään törmää näytön etupintaan. Isku
näytön etupuolelle voi vahingoittaa LCD-näyttöä.
Lisäksi lasipaneeli voi murtua ja aiheuttaa
henkilövahingon.
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Kensington-suojaus
Tämän laitteen turvakolo on yhteensopiva Kensingtonsuojausvaijerien kanssa.

Säätimet
Pääyksikkö

1

1

MUTE

INPUT

2

3

MENU

4

5

6

7

8

2

1 Päävirtakytkin (○ / I)

Kytkee virran PÄÄLLE (I) / POIS (○).
● <Päävirtakytkimen> kytkeminen PÄÄLLE/POIS
vasta virtapistokkeen liittämistä pistorasiaan tai se
irrottamista. Kytke <Päävirtakytkin> PÄÄLLE (I) ja
kytke sitten virta PÄÄLLE/POIS kaukosäätimellä tai
<(laitteen) Virtapainikkeella>

2 Virran merkkivalo / Kaukosäätimen anturi
(laitteen takana)
Virran merkkivalo palaa.
Kun laitteen virta on PÄÄLLÄ (Päävirtakytkin:
PÄÄLLÄ (I))
● Kuvaa näytetään: Vihreä
● Virta POIS (valmiustila):
● Kun [General settings (Yleisasetukset)][Eco mode (Säästö-tila)] on asetettu tilaan
[low power standby (matalan virran valmiustila)]:
Punainen
● Kun [General settings (Yleisasetukset)][Eco mode (Säästö-tila)] on asetettu tilaan
[normal (normaali)]: Oranssi
Kun laitteen virta on POIS (Päävirtakytkin: POIS
(○)): Ei valoa
Huomautus
● Kun virranmerkkivalo on oranssi, virrankulutus
valmiustilassa on suurempi kuin silloin, kun virran
merkkivalo on punainen.

1 [

]-painike
Käytä tätä painiketta kiertääksesi näyttöä tai
asettaaksesi näytön valmiustilaan.

2 [MUTE] (Mykistä) -painike
Kytke audion mykistys PÄÄLLE/POIS.
3 [INPUT] (Tulo) -painike
Valitse tulolähde.
● Käytetään kuvaruutuvalikon [ENTER]-painikkeena.
4 [

]-painike
Suurentaa säätövalinnan arvoa, kun OSD-valikko
on päällä tai pienentää lähtötasoa, kun OSDvalikko on pois päältä.

5 [

]-painike
Pienentää säätövalinnan arvoa, kun OSD-valikko
on päällä tai pienentää audion lähtötasoa, kun
OSD-valikko on pois päältä.

6 [

]-painike
Siirrä korostuspalkkia ylös säätääksesi valittua
kohdetta, kun OSD-valikko on päällä.

7 [

]-painike
Siirrä korostuspalkkia alas säätääksesi valittua
kohdetta, kun OSD-valikko on päällä.

8 [MENU] (Valikko) -painike
Palaa aiempaan valikkoon, kun OSD-valikko on
päällä tai aktivoi OSD-valikko, kun OSD-valikko on
pois päältä.

Suomi
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Liitäntä

15 AUDIO 1 IN
Audiotulo PC- ja DVI-lähteestä (3,5 mm
stereokuuloke).
19

16 AUDIO 2 IN
Audiotulo ulkoisesta AV-lähteestä (RCA).

18
17

17 AUDIO OUT
Audiolähtö ulkoisesta AV-laitteesta.

16
1

3 4

5

6

20

2

7

8

9

10

11 12 13

14

15

1 AC IN
Vaihtovirtatulo seinäpistorasiasta.
2 PÄÄVIRTAKYTKIN
Kytkee virran päälle/pois.
3 IR IN / 4 IR OUT
Infrapunasignaalitulo/lähtö loop-throughtoiminnolle.
Huomautukset
● Näytön kaukosäädinanturi lakkaa toimimasta,
kun [IR IN]-liitin liitetään.
● Etäohjataksesi A/V-laitetta tällä näytöllä, katso
lisätietoja kohdasta IR Pass Through -yhteys.
5 SERIAL IN / 6 SERIAL OUT
RS232C-verkkotulo/lähtö loop-through-toiminnolle.
7 LAN
LAN-ohjaustoiminto kaukosäädinsignaalin
käyttämiseksi ohjauskeskuksesta.
8 HDMI AV IN
HDMI-video/audiotulo.
9 DVI IN
DVI-D-videotulo.
10 DVI OUT (VGA OUT)
DVI- tai VGA-videolähtö.
11 DisplayPort IN / 12 DisplayPort OUT
DisplayPort-videotulo/-lähtö.
13 PC IN (D-Sub)
VGA-videotulo.
14 COMPONENT/VIDEO IN (BNC)
Komponentti-YPbPr/YCbCr-videotulo.

12
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18 USB PORT
USB-tallennuslaitteen liittämiseen.
19 SPEAKERS OUT
Audiolähtö ulkoisin kaiuttimiin.
20 TURVALUKKO
Varkaudenestoon.

Kaukosäädin

4 [

] KOTI-painike
OSD-valikon käyttämiseen.

5 [

1

] LISTA-painike
Ei toimintoa.

6 [ ][ ][

][

] NAVIGOINTI-painikkeet

Valikoissa navigointiin ja kohteiden valitsemiseen.

2

7 [ENTER]-painike

3

12

4

13

5

14

Vahvista syöte tai valinta.
8 [

] SÄÄDÄ-painike
Parhaillaan käytettävissä olevien kuva-,
kuvansiirto- ja äänivalikkojen käyttämiseen.

9 [

] MUTE-painike
Paina kytkeäksesi mykistystoiminnon päälle/pois.
● Kun kuvaruutuvalikossa näkyy Ei
signaalinäyttöä, mykistystä ei näytetä näytössä.

6
7
8

15

10 [

][

][

][

] VÄRI-painikkeet

Käytetään USB-mediatiedoston toistamiseen.

16

9

11 [Number / ID SET / ID ENTER] -painike
Tekstin syöttämiseen verkkoasetusta varten.
Paina ja aseta näytön tunnus. Katso lisätietoja
Kaukosäätimen tunnus -kohdasta.

10
12 [

] FORMAT-painike
Muuta kuvasuhdetta.

11

13 [

] TAKAISIN-painike
Palauttaa edelliselle valikkosivulle tai lopettaa
aiemman toiminnon.

14 [

] INFO-painike
Näytä Näyttötiedot.

15 [

] OPTIONS-painike
Käytetään USB-mediatiedoston toistamiseen.

16 [
1 [

] VIRTA-painike
Kytke Näyttö päälle tai valmiustilaan.

2 [PLAY] (Toista) -painikkeet
Käytetään USB-mediatiedoston toistamiseen.
3 [

][

] ÄÄNENVOIMAKKUUS-painike

Säädä sisäisten tai ulkoisten audiolähteiden
äänenvoimakkuutta.
● Kun kuvaruutuvalikossa näkyy Ei
signaalinäyttöä, äänenvoimakkuutta ei näytetä
näytössä.

] LÄHDE-painike
Valitse tulolähde. Paina [▲]- tai [▼]-painiketta
valitaksesi vaihtoehdoista USB, HDMI1,HDMI2,
DisplayPort, DVI-D, COMPONENT, VIDEO tai
PC. Paina [ENTER]-painiketta vahvistaaksesi ja
poistuaksesi.

Suomi
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Liitännät
Virtajohdon liittäminen ja
kiinnittäminen
Yksikön takana

Kaapelin kiinnitys
Huomautus
● Tämän laitteen toimitukseen kuuluu kolme
kaapelisidettä. Kiinnitä kaapelit kolmeen kohtaan
käyttämällä kiinnikkeiden reikiä, kuten kuvassa alla.
Jos tarvitset lisää kiinnikkeitä, voit ostaa niitä laitteen
jälleenmyyjältä. (Saatavilla asiakaspalvelusta)

Virtajohdon kiinnitys

1. Kiinnitä kiinnike
reikä
Kiinnitä kiinnike reikään

AC-virtajohto (kuuluu toimitukseen)
Liitä liitin näyttöyksikköön.

Irrottaminen
laitteesta:

napsahtaa
Paina molempia
sivukiinnittimiä ja vedä
hokki ulos.

Työnnä se paikalleen niin, että se naksahtaa.
Huomautus
● Varmista, että liitin on lukittu molemmilta puolilta.
Irrota virtajohto pistorasiasta

2. Niputa kaapelit
Aseta kärki koukkuihin
ja kiristä.

koukut
Löysääminen:
Paina nuppia ja vedä
kärki ulos.

Irrota liitin painamalla kahdesta nupista.
Huomautukset
● Varmista täysin varmasti, että irrota virtakaapelin
seinäpistorasiasta ennen se irrottamista näytöstä.
● Näytön toimitukseen kuuluva virtakaapeli on
tarkoitettu pelkästään tässä näytössä käytettäväksi.
Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.

14
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nuppi

Ennen liittämistä
● Lue ennen kaapelien kiinnittämistä huolellisesti
liitettävän ulkoisen laitteen käyttöohjeet.
● Katkaise virta kaikista laitteista ennen kaapelien
liittämistä.
● Huomioi seuraavat seikat ennen kaapelien liittämistä.
Jollet tee niin, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
•• Kun liitä kaapelin laitteeseen tai laitteeseen,

joka on liitetty itse laitteeseen. kosketa lähellä
olevaa metalliesinettä eliminoidaksesi staattisen
purkauksen mahdollisuuden, joka voi vahingoittaa
elektronisia osia.

•• Älä käytä liian pitkiä kaapeleita laitteen liittämiseen

yksikköön tai yksikön runkoon. Mitä pitempi
kaapeli, sen alttiimpi se on kohinan ilmenemiselle.
Älä jätä kaapeleita kelalle, kela voi poimia kohinaa
induktiolla se voi toimia myös radioantennina.

•• Kun liität kaapelit, liitä ensin maa, sen jälkeen liitä

laitteen liitäntäpääte.
● Hanki kaikki kaapelit, jotka tarvitaan ulkoisen laitteen
liittämiseen järjestelmään, jotka eivät kuulu laitteen
toimitukseen tai valinnaisesti hankittavat.
● Jos liitin on liian iso, se voi koskettaa viereisiä
pistokkeita laitteen itsensä osia ja tämä voi heikentää
kunnollista liitäntää. Käytä kaapelia, jossa on oikean
kokoinen pistoke varmistaaksesi oikean kohdistuksen
ja liitännän.
● Kun liität LAN-kaapelin, jonka pistokkeessa on kansi,
varo ettei kansi joudu kosketuksiin näytön takakannen
kanssa, jolloin kaapelin irrottaminen voi olla vaikeaa.
● Jos videolaitteesta tuleva signaali sisältää paljon
häiriötä, näytön kuva voi hyppiä. Tässä tapauksessa
laitteeseen on liitettävä aikaperusteinen korjain
(TBC).
● Kun synkronointisignaalilähdössä PC-tietokoneesta
tai videolaitteesta on häiriötä, kuten voi käydä, kun
videolähtöasetuksia muutetaan, videokuvan väri voi
muuttua hetkellisesti.
● Yksikkö ottaa vastaan Komposiittivideo-, YCBCR/
YPBPR (PC IN) -, analogista RGB (PC IN) - ja
digitaalista signaalia.
● Jotkut PC-tietokonemallit eivät ole yhteensopivia
tämän laitteen kanssa.
● Käytä kaapelikompensaattoria, kun on käytettävä
pitkiä kaapeleita laitteiden liittämiseksi yksikköön.
Muuten kuva ei ehkä näy oikein.

Suomi
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Perusohjaimet
1.

Liitä AC-virtajohto näyttöön.

2.

Liitä virtapistoke pistorasiaan.

2.

Huomautukset

Kytke virta PÄÄLLE/POIS kaukosäätimellä tai
<(yksikön) Virtapainikkeella>.

Paina [ ]- tai [

Paina [SOURCE]-painiketta.

2.

Paina [ ]- tai [ ]-painiketta valitaksesi laitteen,
paina sitten [ENTER]-painiketta.

Kuvamuodon muuttaminen
Voit muuttaa kuvamuotoa videolähteeseen sopivaksi.
Kullakin videolähteellä on omat käytettävissä olevat
kuvamuodot.
Käytettävissä olevat kuvamuodot ovat videolähteen
mukaisia:

•

{Personal (Oma)}: Käytä mukautettuja
kuva-asetuksiasi.

•

{Vivid (Eloisa)}: Rikkaat ja dynaamiset
asetukset, ihanteelliset päivänvalossa
katsomiseen.

•

{Natural (Luonnollinen)}: Luonnolliset
kuva-asetukset.

•

{Standard (Vakio)}: Oletusasetukset,
jotka sopivat useimpiin ympäristöihin ja
useimmille videotyypeille.

•

{Movie (Elokuva)}: Ihanteelliset asetukset
elokuville.

•

{Photo (Valokuva)}: Ihanteelliset asetukset
valokuville.

•

{Energy saving (Energ.säästö)}: Eniten
energiaa säästävät asetukset.

Paina

2.

Paina [ ]- tai [ ]-painiketta valitaksesi kuvamuodon,

{Auto zoom (Automaattinen zoomi)}:
Suurenna kuva täyttämään näyttö.
Suositeltava minimaalista näytön
vääristymää varten, mutta ei HD:lle tai
PC:lle.

Kun tämä näyttö toistaa videolähdettä, paina
[ADJUST]-painiketta.

2.

Paina [

]- tai [ ]-painiketta valitaksesi Sound
style (Äänityylin), paina sitten [ENTER]-

painiketta.
3.

Paina [ ]- tai [

] -painiketta valitaksesi valinnan,

paina sitten [ENTER]-painiketta:

•

{Personal (Oma)}: Käytä mukautettuja
ääniasetuksiasi.

•

{Movie expand 16:9 (Elokuvan laajennus 16:9)}:
Skaalaa 4:3-muoto 16:9-muotoon. Ei
suositeltava HD:lle tai PC:lle.

•

{Original (Alkuperäinen)}: Useimpiin
ympäristöihin ja useimmille audiotyypeille
sopivat asetukset.

•

{Wide screen (Laajakuva)}: Näyttää
laajakuvamuoto venyttämättömänä. Ei
suositeltava HD:lle tai PC:lle.

•

{Movie (Elokuva)}: Ihanteelliset asetukset
elokuville.

•

{Unscaled (Ei skaalattu)}: Näyttää
yksityiskohdat maksimaalisesti PC:llä.

•

{Music (Musiikki)}: Ihanteelliset asetukset
musiikin kuuntelulle.

•

{4:3}: Näyttää kuvan perinteisessä
4:3-muodossa.

•

{Game (Peli)}: Ihanteelliset asetukset
peleille.

•

{News (Uutiset)}: Ihanteellinen
puheäänelle, kuten uutisille.

Valitse haluamasi kuva-asetukset
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1.

paina sitten [ENTER]-painiketta.

•

1.

Valitse haluamasi ääniasetukset

[FORMAT]-painiketta.

1.

] -painiketta valitaksesi valinnan,

paina sitten [ENTER]-painiketta:

Katso Liitettyä videolähdettä
1.

]- tai [ ]-painiketta valitaksesi

Picture style (Kuvatyylin), paina sitten
[ENTER]-painiketta.

3.

● Tässä osassa kuvattu ohjauspainike on pääasiassa
kaukosäätimessä, jollei muuta ilmoiteta.
● Pistoketyypit vaihtelevat maittain. Tässä näkyvä
pistoke ei ehkä ole sama kuin asettamasi.
● Kun irrotat virtajohdon, varmista, että irrotat
virtajohdon pistokkeen ensin seinäpistorasiasta.
3. Kytke <Päävirtakytkin>.
4.

Paina [

Kun tämä näyttö toistaa videolähdettä,
paina[ADJUST]-painiketta.

Suomi

Tekniset tiedot
Näyttö:
Kohta

Tekniset tiedot

Näyttökoko (Aktiivinen alue)

54,6” (138,7 cm) LCD

Kuvasuhde

16:9

Pikselien lukumäärä

1 920 (V) x 1 080 (P)

Pikselikoko

0,630 (V) x 0,630 (P) [mm]

Kirkkaus (tyypillinen)

500 cd/m2

Kontrastisuhde (tyypillinen)

1 200:1

Katselukulma

178 astetta

Tulo-/lähtöpäätteet:
Kohta

Tekniset tiedot

Kaiutinlähtö

Ulkoiset kaiuttimet

10 W (V) + 10 W (O) [RMS] / 8 Ω

Äänilähtö

3,5 mm:n stereo-miniliitin x 1

0,5 V [rms] (normaali) / 2-kanavainen (V+O)

Audiotulo

Nastaliitin x 2

0,5 V [rms] (normaali) / 2-kanavainen (V+O)

3,5 mm:n stereo-miniliitin x 1
SARJA-tulo/lähtö

2,5mm:n stereo-miniliitin x 2

RS232C-tulo/RS232C-lähtö

LAN

RJ-45-liitin x 1
(8-nastainen)

10/100 LAN-portti

HDMI-tulo

HDMI-liitin x 2(Tyyppi
A) (18-nastainen)

Digitaalinen RGB: TMDS (Video + Audio)
MAKS.:	
Video - 720p, 1 080p, 1 920 x 1 080/60 Hz
Audio - 48 KHz / 2-kanavainen (V+O)
Tuki vain LPCM:lle

DVI-D-tulo

DVI-D-lähde

Digitaalinen RGB: TMDS (Video)

Tietokonetulo

D-Sub-liitin x 1
(15-nastainen)

Analoginen RGB: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1V [p-p]
(75 Ω)

DVI-I (DVI-D ja
PC) -lähtö

DVI-I-liitin x 1
(29-nastainen)

Komponenttitulo

BNC-liitin x 3

Videotulo

BNC x 1 (Jaettu
Component_Y:n
kanssa)

MAKS.: 720p, 1 080p, 1 920 x 1 080/60 Hz
Digitaalinen RGB: TMDS (Video)
Analoginen RGB: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1V [p-p]
(75 Ω)
MAKS.: 720p, 1 080p, 1 920 x 1 080/60 Hz
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, 1 080i, 1 080p

DisplayPort-tulo/- DisplayPort-liitin x
lähtö
2(20-nastainen)

Komposiitti 1 V [p-p] (75 Ω)

Digitaalinen RGB: TMDS (Video + Audio)
MAKS.:	
Video - 720p, 1 080p, 1 920 x 1 080/60 Hz,
3 840 x 2 160/30 Hz (QFHD)
Audio - 48 KHz / 2-kanavainen (V+O)
Tuki vain LPCM:lle

Suomi
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Yleiset:
Kohta

Tekniset tiedot

Virransyöttö

220–240 V 50/60 Hz

Virrankulutus (Maks.)

185 W

Virrankulutus (Valmiustila ja Pois)

<0,5 W (aktiivinen RS232) / 0 W

Mitat (ilman jalustaa) [L x K x S] (mm)

1 213,4 x 684,2 x 98,0

Paino (ilman telinettä)

27 kg

Ympäristöolosuhteet:
Kohta
Lämpötila

Tekniset tiedot
Käyttö

0–40 °C
* Käytettäessä tätä laitetta yli 1 400 m ja alle 2 800 m korkeudella
merenpinnasta: 0–35 °C

Kosteus
Korkeus

18

Suomi

Varastointi

-20–60 °C

Käyttö

20–80 % RH (kondensoitumaton)

Varastointi

5–95 % RH (kondensoitumaton)

Käyttö

0 - 2 800 m

Varastointi / Kuljetus

0 - 9 000 m

MUISTIO

Suomi
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Vanhan laitteen ja paristojen hävittäminen
Vain Euroopan unionin ja maat, joissa on kierrätysjärjestelmät

EU

Nämä symbolit tuotteissa, pakkauksessa ja/tai toimituksen kuuluvissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyjä
sähköisiä ja elektronisia tuotteita ja paristoja ei saa sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.
Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen käsittelemiseksi, uudelleen käyttämiseksi ja kierrättämiseksi,
toimita ne soveltuviin keräyspisteisiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Hävittämällä ne oikein, säästät arvokkaita raaka-aineita ja estät potentiaaliset vahingolliset vaikutukset
ihmisen terveydelle ja ympäristölle.
Saat lisätietoja keräyksestä ja kierrätyksestä ottamalla yhteyttä paikallisviranomaisiin.
Kansallisen lainsäädännön mukaisesti tällaisen jätteen väärä hävittäminen voi olla rangaistava teko.
Huomautus paristosymbolista (symboli alla)
Tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa. Tässä tapauksessa se on käytetyistä
kemiallisista aineista annetun direktiivin vaatimusten mukainen.

Tietoja jätteen hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa
Nämä symbolit ovat käytössä vain Euroopan unionissa.
Jos haluat hävittää nämä tuotteet, ota yhteys paikallisviranomaisiin ja kysy ohjeet oikeasta hävitystavasta.

Asiakkaan tosite
Tämän tuotteen malli- ja sarjanumerot löytyvät takapaneelista. Merkitse tämä sarjanumero alle varattuun tilaan
ja säilytä tämä kirja ja ostokuitti pysyvänä ostotositteena avuksi laitteen yksilöimisessä varkauden tai katoamisen
yhteydessä ja takuuvaadetta varten.
Mallinumero

Sarjanumero

Direktiivin 2004/108/EY, artikla 9(2):n mukainen
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH:n osasto
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Saksa

Suomi
Web Site: https://panasonic.net/cns/prodisplays/
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