
Naudojimo instrukcija
Plazminis televizorius

Modeliai

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

Prieš pradėdami naudoti televizorių, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją išsaugokite.
Paveikslėlyje pavaizduotas ekranas yra tik pavyzdys.
Jeigu prireiktų kreiptis į Panasonic atstovą Jūsų šalyje, duomenis rasite Europos Garantijos kortelėje.

Daugiau smulkesnės informacijos rasite kompaktiniame diske esančioje naudojimo instrukcijoje.
Kompaktiniame diske esančią naudojimo instrukciją galite peržiūrėti kompiuteriu, kuriame yra diskasūkis ir įdiegta 
Adobe® Reader® (7.0 arba vėlesnė versija) programa.
Priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos ir nuostatų, naudojimo instrukcija gali automatiškai neatsidaryti.
Tokiu atveju \MANUAL\PDF atidarykite PDF rinkmeną ir skaitykite naudojimo instrukciją.
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Saugos reikalavimai
Įspėjimas

Srovės šaltinis
• Šis prietaisas veikia 220–240 V, 50/60 Hz kintamąja srove.

Nenuimkite dangčių
NIEKUOMET patys nekeiskite televizoriaus modifi kacijos
Aukštos įtampos dalys gali tapti elektros smūgio priežastimi.
• Tikrinti, derinti arba remontuoti prietaisą gali tik Panasonic 

atstovas.

Saugokite, kad ant televizoriaus nepatektų 
skysčių
• Kad neįvyktų gaisras ar negautumėte elektros smūgio, prie-

taisą laikykite toliau nuo kibirkščiavimo šaltinio, stenkitės, 
kad jis nesušlaptų.

• Ant televizoriaus ir virš jo nestatykite indų su vandeniu 
(gėlių vazų, puodelių, kosmetikos priemonių ir t.t.).

Nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulėje ar 
netoliese kitų šilumos šaltinių
• Nelaikykite televizoriaus tiesioginėje saulėje ar netoli kitų 

šilumos šaltinių. Kad nekiltų gaisras, ant televizoriaus ar 
šalia jo nestatykite žvakių ar atviros ugnies.

Į prietaiso vidų nekiškite pašalinių daiktų
• Saugokite, kad per ventiliacijos angas į prietaiso vidų nepa-

tektų jokių daiktų (tai gali sukelti gaisrą arba elektros smū-
gį).

Televizoriaus nestatykite ant nestabilaus 
paviršiaus
• Televizorius gali apvirsti ar nukristi.

Naudokite tik tam tikslui skirtus stovus ar 
tvirtinimo įrangą
• Jeigu naudosite netinkamus stovus, prietaisas bus nestabi-

lus, galite susižeisti. Kad būtumėte tikri, paprašykite vietinio 
Panasonic atstovo, kad parodytų, kaip teisingai pritvirtinti 
televizorių.

• Naudokite rekomenduojamus stovus ir tvirtinimo įrangą 
(4 psl.).

Jeigu pastebėsite 
ką nors nepaprasto, 
nedelsiant ištraukite 

kištuką!

Elektros laidas ir kištukas
• Laido kištuką įkiškite į elektros lizdą (jeigu kištukas yra pažeistas, jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą).
• Įsitikinkite, kad laido kištukas yra lengvai pasiekimas.
• Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, įsitikinkite, kad laido kištuko įžeminimo jungtis yra tinkamai prijungta.
• I konstrukcijos klasės prietaisai prieš juos prijungiant prie elektros tinklo turi būti tinkamai įžeminti.
• Laido kištuko nelieskite šlapiomis rankomis (nes galite patirti elektros smūgį).
• Naudokite tik komplekte su televizoriumi esančius maitinimo laidus, nes nesilaikant šių nurodymų gali kilti gaisras arba ištikti 

elektros smūgis.
• Stenkitės nepažeisti laido kištuko (dėl pažeisto laido gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras).

• Kai kištukas įkištas į elektros lizdą, nebandykite pernešti televizoriaus.
• Nestatykite ant laido sunkių daiktų ir nedėkite šalia laido įkaistančių daiktų.
• Laido nepersukite, stipriai nelenkite ir neįtempkite.
• Netraukite už elektros laido. Jeigu norite ištraukti kištuką, netemkite už laido – traukite paėmę už kištuko korpuso.
• Nesinaudokite pažeistu laidu, kištuku arba elektros lizdu.
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Dėmesio!
■ Prieš valydami televizorių, iš elektros lizdo ištrau-

kite kištuką
• Jeigu prietaisas bus įjungtas į tinklą, galite patirti elektros 

smūgį.
■ Jeigu neketinate televizoriaus naudoti ilgesnį laiką, 

laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo
• Šis televizorius naudos nedidelį kiekį elektros energijos ir 

išjungtas, jeigu laido kištukas yra įkištas į elektros lizdą.
■ Pervežkite tik stačią

• Jeigu televizorių pervešite paguldytu ekranu ar jį apvertę, 
galite sugadinti vidines televizoriaus schemas.

■ Aplink prietaisą palikite šiek tiek vietos, kad išsi-
sklaidytų jo skleidžiama šiluma
Minimalus atstumas

• Jeigu televizorių statote ant pagrindo, tarp televizoriaus ir 
grindų turi būti tarpas.

• Jeigu televizorių kabinate ant laikiklio prie sienos, laikykitės 
laikiklio naudojimo instrukcijos nurodymų.

■ Naudodamiesi prietaisu neuždenkite ventiliacijos 
angų
• Jeigu ventiliacijos angas dengs laikraščiai, staltiesės, 

užuolaidos ar panašūs daiktai, prietaisas perkais ir gali 
kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.

■ Klausydami per ausines, nenustatykite per didelio 
garso
• Per stiprus garsas gali negrįžtamai pakenkti klausai.

Pastabos

Nepalikite ekrane ilgam nejudančio vaizdo,
nes vaizdas gali likti plazminiame ekrane (vaizdas išlikiks 
atmintyje).
Tai nelaikoma gedimu ir tokais atvejais garantija negalioja.
Tipiniai nejudantys vaizdai:
• programų numeriai ir kiti ženklai;
• vaizdai, rodomi 4:3 formatu;
• vaizdo žaidimai.
Kad televizorius būtų apsaugoas nuo „išdegimo“, jeigu 
nesiunčiamas joks signalas ir neatliekama jokia operacija, 
kontrastas po kelių minučių yra automatiškai sumažinamas.

■ Automatinis maitinimo išjungimas
• Jeigu televizorius 30 minučių nepagauna signalo arba ana-

loginiu televizoriaus režimu nepaspaudžiamas joks mygtu-
kas, televizorius automatiškai persijungia į budėjimo reži-
mą.

■ Prietaisą reikia statyti kuo toliau nuo tokios įrangos
• Elektroninių įrenginių
 Ypač svarbu, kad šalia prietaiso nebūtų vaizdo įrangos 

(elektromagnetiniai trikdžiai gali iškraipyti vaizdą arba 
garsą).

• Įrenginių su infraraudonaisiais jutikliais
 Šis televizorius irgi skleidžia infraraudonuosius spindulius 

(tai gali turėti įtakos kitų įrenginių veikimui).

Priežiūra
Pirmiausia iš elektros lizdo ištraukite laido kištuką.

Ekranas
Kasdienė priežiūra: minkšta šluoste atsargiai nuo paviršiaus nušluostykite dulkes ir purvą.
Jeigu labai purvinas: paviršių kruopščiai nuvalykite minkšta šluoste, sudrėkinta švariu vandeniu arba vandeniu su šiek tiek neutra-
laus valiklio (1 dalis valikio 100 dalių vandens). Paskui paviršių gerai nuvalykite sausa minkšta šluoste ir leiskite nudžiūti.

• Valdymo skydelis specialiai apdorotas, jį lengva pažeisti.
Nestuksenkite ir nekrapštykite paviršiaus nagais ar kitais aštriais daiktais.

• Nepurkškite ir nepilkite ant paviršiaus priemonių, skirtų vabzdžiams atbaidyti, tirpiklių, skiediklių, kitų lakiųjų medžiagų (tai gali 
pažeisti paviršių).

Korpusas, pagrindas
Kasdienė priežiūra: minkšta šluoste nuo paviršiaus nušluostykite dulkes ir purvą.
Jeigu labai purvinas: sudrėkinkite minkštą šluostę švariu vandeniu arba vandeniu su šiek tiek neutralaus valiklio.
Išgręžkite ir švariai nuvalykite paviršių. Galiausiai gerai nušluostykite paviršių sausa šluoste.

• Saugokite, kad į televizoriaus vidų nepatektų valiklių (į televizoriaus vidų patekę skysčiai gali sugadinti prietaisą).
• Nepurkškite ir nepilkite ant paviršiaus priemonių, skirtų vabzdžiams atbaidyti, tirpiklių, skiediklių, kitų lakiųjų medžiagų (jos gali 

sugadinti paviršių ir pažeisti dažus).
• Saugokite, kad korpusas ir pagrindas ilgai nesiliestų su guma arba PVC medžiagomis.

Elektros laido kištukas
Kištuką kartais nuvalykite sausa šluoste (drėgmė ir dulkės gali sukelti elektros smūgį).
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Priedai ir papildomi reikmenys

Standartiniai priedai Patikrinkite, komplekte yra visi žemiau nurodyti priedai 

□  Nuotolinio valdymo pultas
• N2QAYB000222

□  Nuotolinio valdymo 
pulto baterijos (2)
• R6 (UM3)

□  Veržtuvas 
 6 psl.

□  Laidas 
 9 psl.

□ Naudojimo instrukcija
□ Bendra Europoje galiojanti garantijos kortelė

□  Pagrindas (ST-42R4-WK / ST-50R4-WK)
• TBLX0061 

(TH-37PX8E, TH-42PX8E)
• TBLX0058 (TH-50PX8E)

 5 psl.

• Šiame prietaise yra dalių, kurios gali būti pavojingos (pavyzdžiui, plastikinių maišelių), ir kurias netyčia gali įkvėpti arba praryti 
maži vaikai. Laikykite šias dalis mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Papildomi reikmenys
□ Prie sienos tvirtinamas laikiklis 

(vertikalus)
• TY-WK42PV3W
• TY-WK42PV4W

(kampinis)
• TY-WK42PR3W
• TY-WK42PR4W

• Kad prietaisas veiktų gerai ir saugiai, prie sienos tvirtinamą laikiklį būtinai turi pritvirtinti kvalifi kuotas asmuo.
• Atidžiai perskaitykite pagrindo naudojimo instrukciją, ir kad televizorius neapvirstų, ją rūpestingai vykdykite.
• Įtaisydami televizorių elkitės atsargiai, nes sutrenkus jis gali sugesti.

Kaip baterijas įdėti į nuotolinio valdymo pultą ir išėmti iš jo

• Jeigu baterijas įdėsite netinkamai, jos gali ištekėti arba surūdyti ir sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
• Vienu metu nedėkite senų ir naujų baterijų.
• Nenaudokite skirtingo tipo baterijų (pvz., šarminių ir mangano).
• Nenaudokite daugkartinio įkrovimo (Ni-Cd) baterijų.
• Baterijų nedeginkite ir neardykite.

Baterijas saugokite nuo tiesioginio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulės, ugnies ir pan.

Patraukite ir 
atidarykite

Ąselė

Atsižvelkite į 
poliškumą (+ ir –)

Uždarykite
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Kaip pritvirtinti pagrindą

Nebandykite pagrindo išmontuoti arba keisti jo sandaros,
• nes televizorius gali apvirsti ir sugesti arba jus sužeisti.

Prie pagrindo netvirtinkite kitų televizorių ir ekranų,
• nes televizorius gali apvirsti ir sugesti arba jus sužeisti.
Nesinaudokite pagrindu, jeigu jis iškrypęs arba pažeistas.
• Jeigu naudosite pažeistą pagrindą, galite susižeisti. Nedelsiant susisiekite su artimiausiu Panasonic prietaisų pardavėju.
Įtaisydami įsitikinkite, kad visi varžtai yra saugiai priveržti.
• Jeigu įtaisymo metu varžtai nebus saugiai prisukti, pagrindas gali neišlaikyti televizoriaus, jis gali nukristi, sugesti ir jus sužeisti.
Stebėkite, kad televizorius neapvirstų.
• Jeigu televizorių pastumsite, arba ant jo pagrindo užlips vaikas, televizorius gali apvirsti ir jus sužeisti.
Televizorių turi įtaisyti du arba daugiau žmonių,
• nes televizorius gali nukristi ir jus sužeisti.

 Varžtas (4) (sidabro spalvos)  Varžtas (4) (juodas)  Kojelės (2)  Pagrindas

■ Pagrindo surinkimas
Kairę ir dešinė kojeles prie pagrindo saugiai prisukite 

keturiais  varžtais.
• Įsitikinkite, kad visi varžtai yra saugiai priveržti.
• Per stipriai nesukite, nes galite persukti.
• Kojelės apačioje yra L arba R ženklas.

■ Pritvirtinkite televizorių
Saugiai prisukite  varžtais.
• Įsitikinkite, kad visi varžtai yra saugiai priveržti.
• Darbus atlikite ant horizontalaus ir lygaus paviršiaus

Priekis

Vaizdas iš šono Rodyklė

Anga pagrindo įtaisymui
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Priedai ir papildomi reikmenys
Laidų veržtuvo naudojimas

Televizoriaus vaizdas iš galo

• Nesupainiokite RF laido ir elektros laido 
(supainiojus laidus gali matytis iškreiptas 
vaizdas).

• Jeigu reikia, laidus atskirkite veržtuvais.
• Jeigu naudositės priedais, fi ksuodami laidus, 

vadovaukitės pagalbinių detalių jungimo ins-
trukcija.

■ Veržtuvo įtaisymas ■ Laidų sukabinimas

Valdymo mygtukai ir jungtys
Televizorius

Anga

Įkiškite veržtuvą 
į angą

Norėdami ištraukti iš 
televizoriaus:

Spraus-
tukai

Spauskite 
abu spraus-
tukus

Įkiškite 
galą į 
kabliukus

Regulia-
torius

Spauskite 
reguliatorių

Norėdami atpalaiduoti:

Kabliukai

Funkcijos pasirinkimas
• Volume (garsas) / Contrast (kontrastas) / Brightness (ryšku-

mas) / Colour (spalva) / Sharpness (gilumas) / Tint (atspal-
viai) (NTSC režimas) / Bass (žemi dažniai) / Treble (aukšti 
dažniai) / Balance (pusiausvyra) / Auto Setup (automatinis 
nustatymas) Norėdami atidaryti dureles, pakelkite

Įvesties režimo 
nustatymas

Ausinių lizdas AV3 kontaktiniai lizdai

Prijungimas prie elektros tinklo
Įjungimo ir išjungimo jungiklis
• Paspaudę įjungsite televizorių, 

arba nuotolinio valdymo pultu 
galite perjungti jį į parengties 
režimą

Įrašymo indikatorius
• Tiesioginis įrašymas iš televizoriaus – parengties 

režimas: oranžinė

Nuotolinio valdymo signalų imtuvas

Energijos indikatorius
• Parengties režimu: raudonas
Įjungta: žalias

• Naudojant nuotolinio valdymo pultą, rodo, kad 
televizorius priima siunčiamus signalus.

Padidina arba sumažina programos poziciją viena padala. Kai funkcija rodoma ekrane, paspaudus šį 
mygtuką, viena padala padidinama arba sumažinama pasirinktos funkcijos vertė. Parengties režimu 
įjungia televizorių.
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Valdymo mygtukai ir jungtys
Nuotolinio valdymo pultas

Įvesties režimo pasirinkimas
• TV – įjungia DVB arba analoginį režimą.
• AV – įjungia AV įvesties režimą iš įvesties 

        pasirinkimo sąrašo.

Išėjimas
• Grįžtama prie normalaus vaizdo.

Žymeklio mygtukai
• Jais daromos parinktys ir nustatymai.

Grįžti
• Grįžtama į ankstesnį meniu.

Spalvoti mygtukai
Naudojami parinktims bei įvairioms funkcijoms 
įjungti

Direct TV Recording (tiesioginis televizijos 
laidos įrašymas)
• Tuojau įrašoma į DVD arba vaizdo kasečių 

rašytuvą su Q-Link arba VIERA Link jungtimi.

Parinkčių meniu
• Vaizdo ir garso funkcijų lengvas nustatymas.

Mygtukai su skaičiais
• Pakeičia programas ir teleteksto puslapius.
• Parengties režimu įjungia televizorių.

Garso nutildymas 
• Įjungia arba išjungia garsą.

Garso stiprumo mažinimas arba didinimas

HOLD mygtukas
• Vaizdo sustabdymas arba paleidimas.
• Išsaugo žiūrimą teleteksto puslapį (teleteksto 

režimu).

INDEX mygtukas
• Grįžtama į teleteksto turinio puslapį (teleteksto 

režimu).

Parengties režimo įjungimo ir 
išjungimo mygtukas
• Įjungia arba išjungia televizorių 

iš parengties režimo.

Gidas
• Atidaro programų gidą arba

 programų sąrašą.

OK
• Patvirtina parinktis ir pasirinkimus.
• Paspauskite norėdami patvirtinti parinktis.

Norėdami greitai pakeisti kanalą, pasirinkite norimą 
kanalo numerį ir paspauskite šį mygtuką.

Pagrindinis meniu
• Paspaudus parodomi VIERA Link, vaizdo, garso ir 

nuostatų meniu.

Ekrano vaizdo formatas
• Keičia vaizdo formatą pasirinkus iš formato parink-

čių sąrašo.
• Taip pat galite spausti mygtuką pakartotinai, kol 

ekrane pasirodys norimas formatas.

VIERA link meniu
• Spauskite, norėdami tiesiogiai įeiti į VIERA Link 

meniu.

Kanalų informacija
• Rodo informaciją apie programą.

Prieš tai buvusios ar kitos 
programos pasirinkimas
• Kanalų pasirinkimas.

Teletekstas
• Įjungia teleteksto režimą.

Subtitrai
• Rodomi subtitrai.

VCR / DVD Panasonic 
įrangos valdymas
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Pagrindinės jungtys
Čia pavaizduotų išorinių įrenginių ir laidų televizoriaus komplekte nėra.
Prieš prijungdami arba atjungdami bet kokius laidus patikrinkite, ar visi prietaiso laidai išjungti iš elektros tinklo.
Prieš išjungdami elektros laidą, įsitikinkite, kad pirmiausia išjungėte iš elektros lizdo.

1 pavyzdys
Antenos prijungimas

2 pavyzdys
DVD arba vaizdajuosčių leistuvo prijungimas

Tiktai prie televizoriaus Televizorius, DVD arba vaizdajuosčių leistuvas
Televizoriaus vaizdas iš galo Antena Televizoriaus vaizdas iš galo Antena

• Q-Link palaikantį DVD rašytuvą arba vaizdajuosčių leistuvą įjunkite į AV1 arba AV2 jungtį.
• Su HDMI suderinamą įrangą galima jungti prie HDMI (HDMI1/HDMI2) terminalų HDMI laidu.
• Skaitykite įrangos naudojimo instrukcijas.

Laidas (komplekte yra)

RF laidas

Laidas (komplekte yra)

RF laidas

SCART laidas
(daugiafunkcinis)

DVD arba vaizdajuosčių 
leistuvas RF laidas

AC 220–240 V
50 / 60 Hz

AC 220–240 V
50 / 60 Hz




