
Lietošanas instrukcija
Plazmas televizors

Modeļi

TH-37PX8EA
TH-42PX8EA
TH-50PX8EA

Pirms televizora lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt šo instrukciju un saglabāt to turpmākai uzziņai.
Lietošanas instrukcijā attēlotie piemēri ir paredzēti tikai ilustrēšanai.
Ja vēlaties sazināties ar vietējo Panasonic izplatītāju, sk. Pan European Guarantee Card (Panasonic Eiropas garantijas karte).

Sīkāku informāciju sk. ierīces komplektā iekļautajā CD-ROM lietošanas instrukcijā.
Lai aplūkotu uz CD-ROM esošās lietošanas instrukcijas, jums būs nepieciešams ar CD-ROM diskdzini aprīkots dators 
un Adobe® Reader® (versija 7.0 vai vēlāka).
Atkarībā no jūsu datora operētājsistēmas vai iestatījumiem, lietošanas instrukcijas var nesākties automātiski.
Šādā gadījumā atveriet PDF failu manuāli (zem \MANUAL\PDF), lai aplūkotu instrukciju.
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Piederumi / papildpiederumi
Fiksācijas spailes lietošana

Televizora aizmugure

• Netiniet RF kabeli un barošanas vadu kopā 
(var izraisīt kropļainu attēlu).

• Nepieciešamības gadījumā fi ksējiet kabeļus 
ar fi ksācijas spailēm.

• Lietojot papildpiederumu, ievērojiet kabeļu 
fi ksācijas norādījumus.

■ Piestipriniet fi ksācijas 
spaili

■ Fiksējiet ar spaili kabeļus 
kūlī

Ierīces vadības elementi
Televizors

Atvere

Ievietojiet spaili 
atverē

Izņemšana no
televizora:

Noslēdzas

Bīdiet
slēdzējus
abās pusēs

Iestatiet 
uzgali 
āķos

Poga
Turiet pogu 
nospiestu

Atlaišanai:

Āķi

Funkcijas izvēle
• Volume (skaļums) / Contrast (kontrasts) / Brightness 

(spilgtums) / Colour (krāsa) / Sharpness (asums) / 
Tint (tonis) (NTSC režīmā) / Bass (basu frekvences) / 
Treble (augstās frekvences) / Balance (līdzsvars) / 
Auto Setup (automātiskā iestatīšana) Atvēršanai paceliet vāku

Maina ievades 
režīmu

Austiņu ligzda AV3 termināļi

Elektrotīkla barošana
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
• Varat lietot tālvadības pulti, 

lai ieslēgtu televizoru vai 
ieslēgtu to gaidīšanas režīmā

Ierakstīšanas LED indikators
• Gaidīšanas režīms tiešai TV pārraižu ierakstīšanai: oranžs

Tālvadības pults signāla uztvērējs

Barošanas LED indikators
• Gaidīšanas režīmā: sarkans
 Ieslēgts: zaļš
• Lietojot tālvadības pulti norāda, ka televizors ir saņēmis pavēli.

Pārvieto programmu par vienu pozīciju uz augšu vai uz leju. Ja ekrānā jau ir parādīta funkcija, 
tad nospiediet šo pogu, lai palielinātu vai samazinātu izvēlēto funkciju. Gaidīšanas režīmā ieslēdz 
televizoru.
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Ierīces vadības elementi
Tālvadības pults

Ieejas režīma izvēle
• TV – ieslēdz DVB / analogo režīmu.
• AV – pārslēdz uz AV ieejas režīmu no ieejas 

         izvēles saraksta.

Izeja
• Atgriežas parastas skatīšanās ekrānā.

Kursoru pogas
• Veic izvēli un regulēšanu.

Atgriezties
• Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Krāsu pogas
• Lieto dažādu funkciju izvēlei, navigācijai un

darbībai.

Tiešā TV pārraižu ierakstīšana
• Tūlītējai programmas ierakstīšanai uz DVD 

rakstītāju / VCR ar Q-Link vai VIERA Link 
savienojumu.

Opciju izvēlne
• Skatīšanās un skaņas iespēju vienkārša izvēle

Ciparu pogas
• Maina kanālu un teleteksta lappuses.
• Gaidīšanas režīmā ieslēdz televizoru.

Skaņas noklusējums
• Ieslēdz vai izslēdz skaņu.

Lielāks/mazāks skaļums

HOLD (turēt) poga
• Attēla apturēšana/atlaišana.
• Patur pašreizējo teleteksta lappusi (teleteksta 

režīmā).

INDEX (rādītāja) poga
• Atgriežas teleteksta rādītāja lappusē (teleteksta 

režīmā).

Gaidīšanas režīma
(ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis
• Ieslēdz televizoru gaidīšanas režīmā vai pārslēdz 

gaidīšanas režīmu darba režīmā.

Kanālu vednis
• Attēlo kanālu vedni vai programmu sarakstu.

OK
• Apstiprina atlasi (izvēli).
• Nospiediet pēc programmas pozīciju izvēles, lai 

ātri mainītu programmu.

Galvenā izvēlne
• Nospiediet, lai nodrošinātu pieeju izvēlnēm VIERA 

Link, Picture (attēls), Sound (skaņa) un Setup 
(iestatīšana).

Attēla formāts
• Maina attēla formātu pēc formāta izvēles saraksta.
• Šī darbība ir iespējama arī atkārtoti spiežot šo 

pogu, līdz iegūsiet vēlamo attēla formātu.

VIERA Link izvēlne
• Nospiediet, lai piekļūtu tiešā veidā VIERA Link 

izvēlnei.

Kanāla informācija
• Attēlo kanāla informāciju.

Kanālu izvēle: uz augšu/uz leju
• Izvēlas kanālus noteiktā secībā.

Teleteksts
• Teleteksta režīma ieslēgšanai.

Subtitri
• Attēlo subtitrus.

Videomagnetofona
(VCR) / DVD Panasonic ierīču darbībai
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Pamatsavienojumi
Parādītās papildierīces un kabeļi netiek piegādāti kopā ar šo televizoru.
Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai vadu atvienošanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla kontaktligzdas.
Atvienojot ierīces barošanas vadu no elektrotīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.

1. variants
Antenas pievienošana

2. variants
DVD rakstītāja / VCR pievienošana

Tikai televizoram Televizoram, DVD rakstītājam vai VCR
Televizora aizmugure         Antena Televizora aizmugure         Antena

• Pievienojiet pie AV1/AV2 DVD rakstītāja / VCR atbalstošu Q-Link.
• Ar HDMI saderīgām ierīcēm ir iespēja pievienot HDMI izejas ligzdām (HDMI1/HDMI2), lietojot HDMI kabeli.
• Lasiet arī ierīču lietošanas instrukcijas.

Barošanas vads (iekļauts 
komplektā)

RF kabelis

Barošanas vads 
(iekļauts komplektā)

RF kabelis

SCART kabelis
(ar visām dzīslām)

DVD rakstītājs vai VCR
RF kabelis

AC 220–240 V
50 / 60 Hz

AC 220–240 V
50 / 60 Hz
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3. variants
DVD rakstītāja / VCR un STB ierīces pievienošana

Televizors, DVD rakstītājs / VCR un STB ierīce

Televizora aizmugure

Bīdiet, kamēr mēlī-
tes abās pusēs 
noklikšķina.

Pārliecinieties, ka 
barošanas vads 
ir kārtīgi nostipri-
nājies.

• Izņemšana no televizora:

Nospiediet abas mēlītes 
uz vada savieno tāja, lai 
to atvienotu.

Mēlītes

Barošanas vads (iekļauts komplektā)

RF kabelis

SCART kabelis
(ar visām dzīslām)

DVD rakstītājs 
vai VCR

SCART kabelis 
(ar visām
dzīslām)

STB ierīce

RF kabelis

RF kabelis

RF kabelis

Ar HDMI 
saderīgs 
SCART tipa 
kabelis

Antena

AC 220–240 V
50 / 60 Hz
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Automātiska iestatīšana
Meklē un saglabā TV kanālus automātiski.
Šīs darbības nav nepieciešamas, ja iestatīšanu ir jau paveicis jūsu vietējais izplatītājs.

Pievienojiet televizoru elektrotīklam un ieslēdziet
(var paiet dažas sekundes pirms attēls parādās).

• Varat lietot tālvadības pulti, lai ieslēgtu televizoru vai ieslēg-
tu to gaidīšanas režīmā.
Barošanas LED apgaismojums: ieslēgts

izvēlieties

saglabājiet

• Atkarībā no izvēlētām valstīm, jums
varbūt nāksies izvēlēties arī reģionu.

Sākas automātiskā iestatīšana

• Sāksies automātiskā iestatīšana: TV 
kanālu meklēšana un to saglabāšana 
atmiņā. Kanālu kārtība ir atkarīga no TV 
signāla, pārraides sistēmas un uztveres 
apstākļiem.

• Ja tiek pievienots saderīgs ar Q-Link, 
VIERA Link vai līdzīgas tehnoloģijas 
rakstītājs, programmas, valodas, valsts/
reģiona iestatījumi tiek automātiski 
lejupielādēti rakstītājā.

Izvēlieties attēla iestatījumu

• Veikala un mājas režīms attiecīgi atbilst 
dinamiskam un parastam režīmam – 
„Viewing Mode” (skatīšanās režīms) 
izvēlnē „Picture” (attēls) (14. lpp.).

izvēlieties

iestatiet

Automātiskā iestatīšana nu ir pabeigta un televizoru var sākt skatīties.

Izvēlieties valsti
izvēlieties

Izvēlieties valodu



11

Ekrāna izvēļņu 
lietošana

Daudzas šī televizora funkcijas ir pieejamas lietojot ekrāna izvēlnes.

■ Tālvadības pults lietošana

Atvērt galveno izvēlni

Pārvietot kursoru / izvēloties izvēlni

Pārvietot kursoru / līmeņu regulēšana / diapazona iespēju izvēle

Piekļuve izvēlnei / iestatījumu saglabāšana pēc regulēšanas vai opciju iestatīšanas

Atgriezties iepriekšējā izvēlnē

Iziet no izvēlņu sistēmas un atgriezties parastās skatīšanās ekrānā

Jums palīdzēs ekrānā attēlotie 
darbību norādījumi.

• Ja noskaņošana nav izdevusies  „Auto Setup” (automātiskā iestatīšana) (15. lpp.)
• Ja lejupielāde nav izdevusies  „Download” (lejupielāde) (15. lpp.)
• Lai inicializētu visus iestatījumus  „Shipping Condition” (pārvadāšanas statuss) (15. lpp.)
• Ja pagājušo reizi izslēdzāt televizoru gaidīšanas režīma laikā, ierīce būs gaidīšanas režīmā, kad ieslēgsiet to atkal ar barošanas 

slēdzi.

■ EKRĀNA PALĪGINSTRUKCIJU lodziņš
 (piemērs: Sound Menu (skaņas izvēlne))
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Izvēļņu funkciju lietošana
Dažādas izvēlnes dod jums iespēju veikt attēla, skaņas un citu funkciju iestatījumus.

pieeja

izvēlieties

izvēlieties

mainīt

saglabāt vai piekļūt 
(nepieciešams dažām 
funkcijām)

Attēlojiet izvēlni

• Attēlo funkcijas, kuras ir iespējams iestatīt (variē atbil-
stoši ievades signālam).

Izvēlieties izvēlni

(piemērs: Picture Menu (attēla izvēlne))

Izvēlieties elementu

          (piemērs: Picture Menu)

Noregulējiet vai izvēlieties

          (piemērs: Picture Menu)
■ Lai atgrieztos pie televizora 

skatīšanās jebkurā laikā

■ Lai atgrieztos
iepriekšējā ekrānā

■ Izvēļņu lapu maiņa
             uz augšu

              uz leju

■ Izvēlieties starp alternatīvām

        Alternatīvu numurs un pozīcijas

          Mainīts

■ Noregulējiet lietojot slīdošo joslu

        
Pārvietots

■ Pārejiet uz nākamo ekrānu

      Attēlo nākamo ekrānu

■ Ievadiet simbolus brīvā ieejas izvēlnē
Dažiem elementiem varat ievadīt nosaukumus vai ciparus brīvi.
       Iestatiet simbolus

                            izvēlieties

                iestatiet

■ Iestatījumu atiestatīšana
• Tikai attēlu iestatījumu atiestatīšana

 „Reset to Default” (atiestatīšana uz 
noklusējumu) izvēlnē Picture (attēls) 
(14. lpp.).

• Tikai skaņas iestatījumu atiestatīšana
 „Reset to Default” (atiestatīšana uz 

noklusējumu) izvēlnē Sound (skaņa) 
(14. lpp.).

• Lai inicializētu visus iestatījumus
 „Shipping Condition” (pārvadāšanas 

statuss) izvēlnē Setup (iestatīšana) 
(15. lpp.).

  Saglabājiet




