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Model No.

English

  Operating 
Instructions

  Remote Control 
(TZZ00000009A)

• 
Remote Control (2)
  Batteries for the 

(AAA)

  Pedestal

Check that you have the accessories and items 
shown 

Standard accessories

Operating Instructions
LCD TV

Thank you for purchasing this Panasonic product. 
Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.
The images shown in this manual are for illustrative purposes only.
CAUTION: This product contains possibly dangerous parts (such as plastic bags), 
that can be breathed in or swallowed by young children accidentally. 
Keep these parts out of reach of young children.

Assembly 
screws (4)

HDA70C3250I 

TH-L32C5M
TH-L42U5M

Customer’s Record
The model number and serial number of this product may be found on its rear panel. You should 
note the model number and the serial number in the space provided below and retain this book, 
plus your purchase receipt, as a permanent record of your purchase to aid in identification in the 
event of theft or loss, and for Warranty Service purposes.

Model Number                                                   Serial Number

Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2012 

Printed in China

SAFETY PRECAUTIONS
Warning

Handling the mains plug and lead
 • Insert the mains plug fully into the socket outlet. (If the mains plug is 
loose, it could generate heat and cause fire.)

 • Ensure that the mains plug is easily accessible.
 • Do not touch the mains plug with a wet hand. (This may cause 
electrical shock.)

 • Do not damage the mains lead. (A damaged lead may cause fire or 
electrical shock.)
 • Do not move the TV with the lead plugged in the socket outlet.
 • Do not place a heavy object on the lead or place the lead near a 
high-temperature object.

 • Do not twist the lead, bend it excessively, or stretch it.
 • Do not pull on the lead. Hold onto the mains plug body when 
disconnecting lead.

 • Do not use a damaged mains plug or socket outlet.
Do not allow children to handle remote control batteries.

 • As with any small object, remote control batteries can be swallowed 
by young children. Please remove remote control batteries 
immediately after use and store out of reach of children.

 • Mains plug types vary between countries
Power source / Installation

 • This TV is designed for :
 • AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
 • Table-top use

Do not remove covers and NEVER modify the TV yourself
 • Do not remove the rear cover as live parts are accessible when it is 
removed. There are no user serviceable parts inside. (High-voltage 
components may cause serious electrical shock.)

 • Have the TV checked, adjusted, or repaired at your local Panasonic 
dealer.

Do not expose to rain or excessive moisture
 • To prevent damage which might result in electric shock or fire, do not 
expose this TV to rain or excessive moisture. This TV must not be 
exposed to dripping or splashing water and objects filled with liquid, 
such as vases, must not be placed on top of or above the TV.

Do not expose to direct sunlight and other
sources of heat

 • Avoid exposing the TV to direct sunlight and other sources of heat. 
To prevent fire never place any type of candle or naked flame on top 
or near the TV.

Do not insert foreign objects into the TV
 • Do not allow any objects to drop into the TV through the air vents. 
(Fire or electrical shock may result.)

Do not place the TV on sloped or unstable surfaces
 • The TV may fall off or tip over.

Use only the dedicated pedestals / mounting equipment
 • Using an unapproved pedestal or other fixtures may make the TV 
unstable, risking injury. Be sure to ask your local Panasonic dealer 
to perform setup.

 • Use approved pedestals.

IMPORTANT INFORMATION
If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can 
be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to 
children, can be avoided by taking simple precautions such as:

 • Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the 
television.

 • Only using furniture that can safely support the television.
 • Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting 
furniture.

 • Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or 
bookcases) without anchoring both the furniture and the television to 
a suitable support.

 • Not standing the televisions on cloth or other materials placed 
between the television and supporting furniture.

 • Educating children about the dangers of climbing on furniture to 
reach the television or its controls.

CAUTION
 ■ This appliance is intended for use in tropical climates
 ■ When cleaning the TV, remove the mains plug

 • Cleaning an energized TV may cause electrical shock.
 ■ When the TV is not going to be used for a long period of 

time, remove the mains plug
 • This TV will still consume some power even in the Off 
mode, as long as the mains plug is still connected to a live 
socket outlet.

 ■ Allow sufficient space around the TV for radiated heat
 • When using the pedestal, keep a space between the 
bottom of the TV and the surface where the TV is set.

 • If using a wall-hanging bracket, refer to its manual.

Minimum distance (cm)
10 cm

10 cm10 cm 10 cm

 ■ Do not block the rear air vents
 • Blocked ventilation by newspapers, table cloths, curtains, 
etc. may cause overheating, fire or electrical shock.

 ■ Do not apply strong force or impact to the display panel
 • This may cause damage resulting in injury.

 ■ Do not expose your ears to excessive volume from the 
headphones
 • Irreversible damage can be caused.

Note
 ■ Keep the TV away from these types of equipment

 • Electronic equipment 
In particular, do not place video equipment near the TV. 
Electromagnetic interference may distort images / sound.

 • Equipment with an infrared sensor 
This TV also emits infrared rays. This may affect operation 
of other equipment.

 ■ Transport only in upright position

TRADEMARKS
 • HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia 
Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing LLC in the United States and other countries.

 • VGA is a trademark of International Business Machines 
Corporation.

 • S-VGA is a registered trademark of the Video Electronics 
Standard Association.

 • Apple and Macintosh are trademarks or registered 
trademarks of Apple Computer,Inc.

 • IBM and PS/2 are trademarks or registered trademarks of 
International Business Machines,Inc.

 • Each name of corporations or products in the owner’s 
manual is a trademark or are registered trademark of its 
respective corporation.

 • This production contains Bitstream Vera DejaVu fonts 
under the following copyright. 
Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All rights reserved.
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

This product incorporates the following software or 
technology:

 • The software developed by the FreeType Project.

.

INSTALLING AND UNINSTALLING STAND
 CAUTION INSTALLING STAND BASE

 • Through in installing work, handling with more than two 
people is recommended. 

 • When holding (moving or lifting) the LCD Display, hold the 
display’s body. Do not handle the LCD TV by holding the 
attached accessory parts (speakers), otherwise it may result 
in damage.

 • Before installing, provide a desk (or a part of it) which is 
strong enough to support the weight of the LCD TV and this 
stand. The desk must be larger than the LCD Display screen 
size. The desk’s surface must be flat and maintained with soft 
material (such as a blanket) for protecting the screen surface. 

 • Before putting the LCD Display on the desk, make sure there 
is no object on it. Leaving any object under the screen may 
cause damage on the screen. 

 • The LCD TV with this stand should be installed on flat and 
level place. Do not place on thing such as a non flat, uneven 
or unstable cart or stand. The display may fall, causing not 
only serious damage to the products but serious injury to a 
person. 

 SAFETY NOTE

    For correct installing, mounting and uninstalling LCD TV Stand, 
it is strongly recommended to use a trained, authorized dealer. 
Failure to follow correct procedures could result in damage to the 
equipment or injury to the installer.

Installing Stand Base 
1. Place the LCD TV screen facing down on a flat surface 

place where maintained with soft materials (such as a 
blanket) for protecting the display screen.

2. Secure the stand to the TV with 4 screws.

 4
Foam mat or thick 
soft cloth

3. Warning
     To prevent injury, this apparatus must be securely attached to 
     the floor / wall in accordance with the installation instructions.
     
     This TV could fall over if it is pushed , pulled or knocked down.
     Use the screw to secure TV to the furniture. 
     Screw type:

Wall Mounting (optional)

Use the screws that are threaded into the stand-mounting inserts 
on the back of your LCD TV to secure it to a Wall Mounting kit.
NOTE: Wall Mounting kit is not supplied.
It is safe to use long screws for this product. 
When using long screws, the two bottom screws may come 
loose, but the top two will remain tight in place, so it will not 
fall off the wall. 

1無 Power Button- Turn the LCD TV ON/OFF. When the TV 
is on, the green LED indicator on the TV front will be 
illuminated.

2無 INFO Button- Displays TV status information as well as 
program details.

3無 Numeric Buttons
      - Press numeric buttons to select a TV channel.
      - Turn on TV and enter the channel when TV is off.
4無 ASPECT- Select picture size.
5無 LAST VIEW- Switch to the previously viewed channel or 

input source. Press again to return to the present view.
6無 OFF TIMER- Select Off timer function.
7無 TXT REVEAL-Teletext REVEAL function key.
8無 TXT INDEX- Teletext INDEX function key.
9無 TEXT Button- Switch to Teletext or TEXT/MIX mode.

10無 Volume Up / Down (VOL+ / - ) Buttons- Adjust the volume 
up/down.

11無 Channel Up / Down (CH  /  ) Buttons- Select the channel 
up/down.

12無 TV Button- Switch to TV mode.

13無 AV Button- Select input mode ‘’AV1’’, ’’AV2’’, ’’AV3’’, ’’PC’’, 
’’HDMI’’, ’’TV’’, ’’USB’’ in sequence.

14無 MUTE Button- Switch sound Mute on/off.
15無 I/II Button- Select mono / stereo / bilingual.

16無 USB Button- Switch to USB OPERATION MODE.

17無 EXIT Button - Exit On-Screen Menu.
18無 ▲/▼/◄/►/OK Buttons - 

CURSOR ▲ (up) ▼ (down) Buttons 
- Move the cursor up and down. 

CURSOR ◄ (left) ► (right) Buttons 
- Move the cursor left and right.
- Adjust the value of the selected item on On-Screen Menu.

OK Button 
- Confirm selections and choices.
- Play multi-media in USB mode.

19無 MENU Button- Press to access On-Screen Menu.

20無 RETURN Button- Return to previous menu.

21無 TXT SUB Button- Teletext SUB function key.

22無 TXT SIZE Button- Teletext SIZE function key.

23無 TXT HOLD Button-Teletext HOLD function key.

24無 TXT CNL Button- Teletext CNL function key.

25無 COLOR KEY Buttons- Red / Green / Yellow / Blue key for 
TXT special function, and USB function key.

26無  Button- Fast-Rewind during Playback or Pause.

27無  Button- Playback / Pause.
28無  Button- Fast-Forward during Playback or Pause.

29無 REPEAT Button- To execute Repeat function.
30無  Button- Go to the beginning of the previous title/

chapter/scene/track.

31無  Button - Stop Playback and switch to USB OPERATION 
MODE.

32無  Button- Go to the beginning of the next title/chapter/
scene/track.

33無 STILL Button - Freeze the window picture.

NOTE: 
 • STILL function will not support 1080P mode and USB signal.

 • USB function should be operated through remote control.

 • LAST VIEW function-Watching less than 10 seconds is not 
regarded as the previously viewed channel or input source.

Wall Mounting Inserts VESA standard 
interface

32” 200 x 200 mm
42” 400 x 200 mm

Mounting screws 
measurements:  
M6 x 4

Please contact your nearest Panasonic dealer to purchase 
the recommended wall-hanging bracket. For additional details, 
please refer to the wall-hanging bracket installation manual.

Screw for fixing the TV onto the 
wall-hanging bracket
(not supplied with the TV)

(View from the side)

M6

Depth of screw:
32” Minimum: 8.0 mm

42” Minimum: 10.0 mm
42” Maximum: 18.0 mm

32” Maximum: 11.0 mm

 z Customer assumes liability if mounting the unit themselves 
or if a Panasonic bracket is not used. Any damage resulting 
from not having a professional installer mount your unit will 
void your warranty. 

 z Always be sure to ask a qualified technician to perform any 
necessary set-up. Incorrect fitting may cause equipment to 
fall, resulting in injury and product damage. 

 z Do not mount the unit directly below ceiling lights (such as 
spotlights, floodlights or halogen lights) which typically give 
off high heat. Doing so may warp or damage plastic cabinet 
parts. 

 z Take care when fixing wall brackets to the wall. Always 
ensure that there are no electrical cables or pipes in the wall 
before hanging the bracket. When using an angled-type wall 
hanging bracket, please ensure that there is sufficient space 
for the connecting cables so that they do not press against 
the wall when the TV is tilted forward. For safety reasons, 
remove units no longer being used from their wall-mounted 
locations.

PARTNAMES AND FUNCTIONS

FRONT

Power LED
Remote Control 
Signal Receiver Power LED

Green: Power on
Red: Standby

CARE FOR USING LCD TV
• Do not bump or scratch the panel surface as this causes 

flaws on the surface of the screen.
• There may be some tiny black points and/or bright points 

on the SCREEN. These points are normal.

Each button on the control panel has the same function with its 
counterpart on the remote control.

OPERATION OF REMOTE CONTROL

Contents

AUTO TUNING
Search and store TV channels automatically.

 • These steps are not necessary if the setup has been 
completed by your local dealer.

1  Plug the TV into mains socket and switch On
 • You can now use the remote control to turn on the TV or switch the 
TV to Standby mode. (Power LED: Green)

2 Select the OSD language

Scan

RETURN

Enter

Auto Tuning

0 42.00MHz

OK

EXIT

3 Select viewing environment
Please select your viewing environment.

Home Shop

Confirm
Select

OK

Auto Tuning is completed

*Viewing environment mode
[Home]: Recommended mode for viewing at home. 

Select [Home] for optimal picture / power consump-
tion. 
[Viewing Mode] is set as [Normal].

[Shop]: For in-store display 
[Viewing Mode] is set as [Dynamic].

 ■Choose from among alternatives

Viewing Mode

Changed

Normal

 ■Adjust using the slide bar

Backlight

Moved

85

Brightness

Moved

+5

 ■Go to the next screen

Auto Tuning

Displays the next screen

Access

 ■To reset the settings

Reset to Defaults
 •To reset the picture settings only
 •To reset the sound settings only

 ■To initialize all settings

Shipping Condition

Displays the next screen

Access

WATCHING TV

1   Turn on the TV
 •Main power On / Off switch should be On.

2   Select TV mode

3 Select a channel

or

up

down
 • If one or two digital channel number, e.g. 39

(quick changes the channel)OK

NOTE: 
 • When the TV is switched to standby, there will be a clicking 
sound after a short delay. 
This is normal.

HOW TO USE MENU FUNCTIONS

1   Display the On-Screen Menu
 •Displays the functions that can be set  
(varies according to the input signal)

2 Select the menu

3 Select the item

OK

Select

4 Adjust or select

OK
Store or Access 
(required by some functions)Change

 ■To close OSD menu 
at any time

 ■To return to the 
previous screen

 ■To change OSD 
page.

up

down

Safety Precautions ........................................... 1
Caution ............................................................ 1
Installing And Uninstalling Stand ...................... 2
Partnames And Functions ................................ 3
Operation Of Remote Control .......................... 4
Auto Tuning ...................................................... 5
How To Use Menu Functions ........................... 5
Watching TV .................................................... 6
Specifications ................................................... 6

REMOTE CONTROL BATTERIES 
INSTALLATION

 1  Remove the battery compartment cover.

2  Insert two size AAA batteries 
(1.5V) according to “+” and “-” 
polarity markings inside the battery 
compartment.

 3  Close the battery compartment cover.

To insure safe operation, please observe the following 
precautions: 

• Replace two batteries at the same time.

• Do not use a new battery with a used battery.

• Avoid contacting with water or liquid.

• Do not expose the Remote Control or Batteries to 
moisture, or heat such as sunshine,fire or the like.

• Do not drop the Remote Control.

• If a battery has leaked on the Remote Control, carefully 
wipe case clean and install new batteries.

• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect 
type.

• Dispose of used batteries according to the instructions.

SIDE CONTROLS & TERMINALS

• Select channel in sequence.
• Move On-Screen Menu cursor 
  up/down.

AV3

• Open or Close the On-Screen Menu.
• Return to previous Menu.

• Adjust volume up/down.
• Adjust the value of the selected item 
  on On-Screen Menu.

• Pop-up AV input list.
• Confirm selections and choices.

Turn the LCD TV ON/OFF.

Connect a headphone (stereo) to this
jack and the TV speaker out will be
mute.

BACK TERMINALS

APPENDIX
SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Maximum Visible Range

32” : (H)698×(V)392 mm
42” : (H)930×(V)523 mm 

Picture Resolution
32” : 1366 X 768 pixels 
42” : 1920 X 1080 pixels 

Voltage
AC 110-240V 50/60Hz

Power rating
32” : 97W
42” : 172W

Stand by condition
0.6W

Colour System
PAL/NTSC3.58/NTSC4.43/SECAM

Sound System
D/K, I, M, B/G

Channel Coverage
VHF Low band: 48.25 to 144.25MHz
VHF High band: 144.25 to 420.25MHz
UHF band: 421.25 to 860.25MHz

Sound specialty
Maximum Output Power
32” : 5W+5W(10% THD)
42” : 8W+8W(10% THD)

Input terminals

Other

PC 1
HDMI/DVI 1

RF 1
USB 1

AV 1
AV/COMPONENT 1

AV/COMPONENT Audio 1

AV 2
AV 1

AV Audio 1

AV 3
AV 1

AV Audio 1

Output terminals
Audio out HeadPhone

1 1

Dimensions
32”

(Including Pedestal) : 
779(W) x 545(H) x 250(D)mm
(Without Pedestal) : 
779(W) x 494(H) x 107(D)mm

42”
(Including Pedestal) : 
1020(W) x 677(H) x 270(D)mm
(Without Pedestal) : 
1020(W) x 625(H) x 106(D)mm

Net Weight(Including Pedestal) 
32” : 10 kg
42” : 14.5 kg

Operating Environment
Temperature: 0°C to 40°C
Humidity: 20 % to 80 %

• Specifications are subject to change without notice.
• The On-Screen Menu and figures in this manual may differ 

slightly from the product.

SUPPORTED FILE FORMAT IN MEDIA PLAYER

Photo

Format File extension Image resolution 
(pixel) Details / Restrictions

JPEG .jpg 1X1 to 8400 X 6300
EXIF*1 standard 
Sub-sample : 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 
Both baseline and progressive JPEG are supported. 

*1 Exchangeable Image File - image file format used by digital cameras. 

Music

Codec File extension

MP3 .mp3

Note:
●Support USB 2.0 Type A connector. (DC 5V, MAX 500mA)
●Maximum memory size up-to 32GB.
●Support file system: FAT16, FAT32.
●Some files may not be played back even if they fulfill these conditions.
●Some USB devices or USB HUB may not be used with this TV.
●USB HDD formatted by PC is not supported in Media Player
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HDA70C3250I

TH-L32C5M  TH-L32C57M
TH-L42U5M  TH-L42U57M

سجل العميل
يمكن العثور على رقم الموديل والرقم المسلسل لهذا المنتج على اللوحة الخلفية له. يجب أن تقوم بتدوين اسم الموديل والرقم المسلسل في 
المساحة المخصصة أدناه واالحتفاظ بهذا الكتيب مع إيصال الشراء، كسجل دائم لشرائك للمساعدة على تحديد الهوية في حالة السرقة أو 

الفقد، ولألغراض الخاصة بالضمان. 

الرقم المسلسل رقم الموديل 

Panasonic شركة
http://panasonic.net موقع الويب

 Panasonic 2012 © شركة

تمت الطباعة في الصين

احتياطات السالمة
تحذير

التعامل مع قابس وسلك اإلمداد الكهربائي
أدخل قابس اإلمداد الكهربائي بالكامل في مخرج المقبس. )إذا كان قابس اإلمداد الكهربائي منحاًل،  •

فقد يولد حرارة ويتسبب في حدوث حريق(.
تأكد من أن قابس اإلمداد الكهربائي يمكن الوصول إليه بسهولة. •
ال تلمس قابس اإلمداد الكهربائي بيد مبللة. )قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية(. •
ال تتلف سلك اإلمداد الكهربائي. )قد يتسبب السلك التالف في حدوث حريق أو صدمة كهربائية. •

ال تحرك التلفزيون والسلك موصل بمخرج المقبس. •
ال تضع جسًما ثقياًل على السلك وال تضع السلك بالقرب من جسم درجة حرارته مرتفعة. •
ال تقم بلي السلك وال تثنه بصورة زائدة وال تمده. •
ال تشد السلك. امسك بهيكل قابس اإلمداد الكهربائي عند فصل السلك. •
ال تستخدم قابس إمداد كهربائي أو مخرج مقبس تالفين. •

ال تسمح لألطفال بالتعامل مع بطاريات وحدة التحكم عن بعد.
كما هو الحال مع أي جسم صغير، يمكن أن يبتلع األطفال الصغار بطاريات وحدة التحكم عن  •

بعد. يرجى فك بطاريات وحدة التحكم عن بعد على الفور بعد االستخدام وحفظها في مكان بعيد 
عن متناول األطفال.

إذا شعرت بوجود أمر 
غير طبيعي، فقم بفك 

قابس اإلمداد الكهربائي 
على الفور!

تيار متناوب 240 - 110 فولط
60 / 50 هرتز

تختلف أنواع قابس اإلمداد الكهربائي من دولة ألخرى •

مصدر الطافة / التركيب
تم تصميم هذا التلفزيون لـ: •
تيار متناوب 240 - 110 فولط، 60 / 50 هرتز •
االستخدام فوق طاولة •

ال تفك األغطية وال تعدل التلفزيون بنفسك مطلًقا
ال تفك الغطاء الخلفي حيث يمكن الوصول إلى أجزاء مكهربة عند فكه. ال توجد قطع قابلة  •

للصيانة من قبل المستخدم في الداخل. )قد تتسبب المكونات ذات الفولطية العالية في حدوث 
صدمة كهربية خطيرة(.

اطلب من موزع Panasonic المحلي الذي تتعامل معه فحص التلفزيون أو ضبطه أو  •
إصالحه.

ال تعرضه إلى األمطار أو إلى الرطوبة الشديدة
لمنع التلف الذي قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق، ال تعرض هذا التلفزيون لألمطار  •

أو للرطوبة الشديدة. يجب أال يتم تعريض هذا التلفزيون إلى قطرات المياه أو إلى الماء المرشوش 
ويجب أال يتم وضع األجسام الممتلئة بالسوائل مثل أواني الزهور أعلى التلفزيون أو فوقه.

ال تعرضه إلى أشعة الشمس المباشرة وإلى مصادر الحرارة األخرى
تجنب تعريض التلفزيون إلى أشعة الشمس المباشرة وإلى مصادر الحرارة األخرى. لتجنب  •

حدوث حريق ال تضع أي نوع من أنواع الشمع أو اللهب المكشوف فوق التلفزيون أو بالقرب 
منه مطلًقا.

ال تقم بإدخال أجسام غريبة داخل التلفزيون.
ال تجعل أي أجسام تسقط داخل التلفزيون من خالل فتحات التهوية. )قد ينتج عن ذلك حريق أو  •

صدمة كهربائية(.

ال تضع التلفزيون على أسطح منحدرة أو غير ثابتة
قد يسقط التلفزيون أو ينقلب. •

استخدم القواعد / أجهزة التركيب المخصصة فقط
استخدام قاعدة غير معتمدة أو أي تركيبات أخرى قد يجعل التلفزيون غير مستقر، ويؤدي إلى  •

المخاطرة بالتعرض إلصابة. احرص على أن تطلب من موزع Panasonic المحلي الذي 
تتعامل معه القيام باإلعداد.

استخدم القواعد المعتمدة •

معلومات مهمة
إذا كان التلفزيون غير موضوع في مكان ثابت بصورة كافية، فقد يشكل مخاطر محتملة بسبب 
السقوط. يمكن تجنب الكثير من اإلصابات، خاصة لألطفال، من خالل اتخاذ بعض االحتياطات 

البسيطة مثل:
استخدام الخزائن أو الحوامل الموصى بها من قبل جهة تصنيع التلفزيون. •
استخدام األثاث الذي يدعم التلفزيون بأمان فقط. •
التأكد من أن التلفزيون غير متدٍل من حافة األثاث الذي يدعمه. •
عدم وضع التلفزيون على أثاث طويل )على سبيل المثال، الخزائن الطويلة أو خزائن الكتب(  •

بدون تثبيت األثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
عدم وضع التلفزيون على قطعة قماش أو أي مادة أخرى موضوعة بين التلفزيون واألثاث  •

الداعم.
إخبار األطفال بمخاطر تسلق األثاث للوصول إلى التلفزيون أو إلى وحدات التحكم الخاصة به. •

تنبيه
هذا الجهاز مصمم لالستخدام في المناخ االستوائي ■
عند تنظيف التلفزيون، فك قابس اإلمداد الكهربائي ■

قد يؤدي تنظيف التلفزيون المتصل بالكهرباء إلى حدوث صدمة كهربائية. •
إذا كان استخدام التلفزيون لن يتم لفترة زمنية طويلة، فقم بفك قابس اإلمداد الكهربائي ■

سيستمر هذا التلفزيون في استهالك الطاقة حتى وهو في وضع اإليقاف، طالما أن  •
قابس اإلمداد الكهربائي ما زال متصاًل بمخرج مقبس مكهرب.

اترك مسافة كافية حول التلفزيون بسبب الحرارة المشعة. ■
عند استخدام قاعدة، حافظ على وجود مسافة بين أسفل التلفزيون والسطح الذي  •

يوجد عليه التلفزيون.
عند استخدام كتيفة التعليق على الحائط، ارجع إلى الدليل الخاص بها. •

الحد األدنى للمسافة )سم(
10 cm

10 cm10 cm 10 cm10 سم سم 10

سم 10

سم 10

ال تسد فتحات التهوية الخلفية ■
فتحات التهوية المسدودة بواسطة الجرائد أو الطاولة أو المالبس أو الستائر، إلخ، قد  •

تتسبب في حدوث سخونة زائدة أو حريق أو صدمة كهربائية.
ال تستعمل القوة المفرطة على لوحة الشاشة وال تصدمها ■

قد يتسبب ذلك في حدوث تلف يؤدي إلى وقوع إصابة. •
ال تعرض أذنيك إلى قوة صوت مفرطة من سماعة الرأس ■

فقد يحدث تلف دائم. •
مالحظة

حافظ على التلفزيون بعيًدا عن األنواع التالية من األجهزة ■
األجهزة اإللكترونية •

وبصورة خاصة، ال تضع جهاز فيديو بالقرب من التلفزيون. فقد يؤدي التداخل 
الكهرومغناطيسي إلى حدوث تشوه في الصورة / الصوت.

األجهزة التي تشتمل على مستشعر األشعة تحت الحمراء •
ينبعث من هذا التلفزيون األشعة تحت الحمراء أيًضا. قد يؤثر ذلك على تشغيل 

الجهاز اآلخر.
يتم النقل في وضع مستقيم فقط ■

العالمات التجارية
HDMI وشعار HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface هي  •

 HDMI Licensing عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة
LLC في الواليات المتحدة وفي دول أخرى.

•  Business Machines هي عالمة تجارية لصالح شركة VGA
.Corporation

•  Video Electronics هي عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة S-VGA
.Standard Association

•  Apple هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Macintoshو Apple
.Computer, Inc

•  International هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة PS/2و IBM
.Business Machines, Inc

كل اسم من أسماء الشركات أو المنتجات الواردة في دليل المالك هذا هو عالمة  •
تجارية مسجلة لصالح الشركة المعنية.

يشتمل هذا المنتج على خطوط Bitstream Vera DejaVu بموجب حقوق  •
الطبع والنشر التالية. 

حقوق الطبع والنشر 2003 © بواسطة شركة Bitstream, Inc. كافة 
الحقوق محفوظة. Bitstream Vera هي عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة 

.Bitstream, Inc

شتمل هذا المنتج على البرامج أو التقنيات التالية:
• .FreeType Project تم تطوير البرنامج بواسطة

تركيب الحامل وفكه

 توخ الحذر عند تركيب قاعدة الحامل

أثناء أعمال التركيب، يوصى بالحمل بواسطة أكثر من شخصين.  •
•  LCD امسك بجسم الشاشة. ال تتعامل مع شاشة ،LCD أثناء حمل )نقل أو رفع( شاشة

عن طريق اإلمساك بأجزاء الملحق المتصلة )مكبرات الصوت(، وإال فقد يؤدي ذلك 
إلى حدوث تلف.

•  LCD قبل التركيب، قم بتوفير مكتب )أو جزء منه( قوي بدرجة كافية لدعم وزن شاشة
وهذا الحامل. يجب أن يكون حجم المكتب أكبر من حجم شاشة LCD. يجب أن يكون 

سطح المكتب مسطًحا وعليه مادة ناعمة )مثل البطانية( لحماية سطح الشاشة. 
قبل وضع الشاشة LCD على المكتب، تأكد من عدم وجود أي أجسام عليه. ترك أي  •

جسم أسفل الشاشة قد يؤدي إلى تلف الشاشة. 
يجب تركيب شاشة LCD مع هذا الحامل على مكان مسطح ومستٍو. ال تضعها على  •

حامل أو عربة غير مسطحة أو غير مستوية أو غير ثابتة. فقد تسقط الشاشة، وال تتسبب 
في حدوث ضرر خطير في المنتجات وحسب ولكن في حدوث إصابة للشخص أيًضا. 

 مالحظة للسالمة

    لتركيب حامل شاشة LCD بطريقة صحيحة وتعليقه وفكه، يوصى بشدة استخدام 
موزع معتمد ومدرب. عدم اتباع اإلجراءات الصحيحة قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إصابة 

فني التركيب.

الحامل قاعدة  تركيب 

ضع شاشة LCD بحيث تكون متجهة ألسفل على سطح مسطح مع الحفاظ عليها عن . 1
طريق وضع مواد ناعمة )مثل البطانية( لحماية الشاشة.

ثبت الحامل بالتلفزيون باستخدام 4 براٍغ.. 2

وسادة من الفوم أو قطعة 
قماش ناعمة سميكة 4

تحذير. 3
لمنع حدوث إصابة، يجب تركيب هذا الحامل بثبات باألرضية / الجدار وفًقا لتعليمات 

التركيب.

قد يسقط هذا التلفزيون إذا تم دفعه، أو سحبه أو االصطدام به. استخدم البرغي لتثبيت 
التلفزيون باألثاث.

نوع البرغي:

برغي

9 ملم

ملم
 3

0

)اختياري( الحائط  على  التعليق 

استخدم البراغي المركبة لولبًيا في والئج تركيب الحامل بظهر شاشة LCD لتثبيتها بطقم 
التعليق على الحائط.

مالحظة: طقم التعليق على الحائط غير مرفق.
استخدام براٍغ طويلة آمن لهذا المنتج. 

عند استخدام براٍغ طويلة، قد يصبح البرغيان السفليان منحلين، ولكن سيظل المسماران 
العلويان مثبتين بإحكام في مكانهما، لذلك لن يسقط من على الحائط. 

زر Power )الطاقة(- تشغيل/إيقاف التلفزيون LCD. أثناء تشغيل التلفزيون،  1
سيضيء مؤشر LED األخضر من الجزء األمامي للتلفزيون.

زر INFO )المعلومات(- يعرض معلومات حالة التلفزيون باإلضافة إلى  2
تفاصيل البرنامج.

األزرار الرقمية 3
اضغط على األزرار الرقمية الختيار القناة التلفزيونية.  -

قم بتشغيل التلفزيون وأدخل القناة عندما يكون التلفزيون مغلًقا.  -
ASPECT )المنظر(- لتحديد حجم الصورة. 4
LAST VIEW )آخر طريقة عرض(- التبديل إلى القناة أو إلى مصدر اإلدخال  5

الذي تم عرضه سابًقا. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى العرض الحالي.
OFF TIMER )مؤقت اإليقاف(- الختيار وظيفة مؤقت اإليقاف. 6
TXT REVEAL )إظهار التيليتكست(- مفتاح وظيفة إظهار التيليتكست. 7
TXT INDEX )فهرس التيليتكست(- مفتاح وظيفة فهرس التيليتكست. 8
9 .TEXT/MIX تيليتكست(- للتحويل إلى وضع تيليتكست أو( TEXT زر

زرا رفع / خفض قوة الصوت ) - / +VOL(-لضبط قوة الصوت ألعلى/ 10
ألسفل.

زرا قناة ألعلى / ألسفل )  /  CH) - الختيار قناة ألعلى/ألسفل. 11
زر TV )التلفزيون(- لتبديل وضع التلفزيون. 12
13  "AV1"، "AV2"، "AV3"، "PC"، الختيار وضع اإلدخال - AV زر

"HDMI"، TV"، "USB" بالترتيب.
زر MUTE )كتم الصوت(- لتبديل بين تشغيل/إيقاف كتم الصوت. 14
زر I/II-  الختيار وضع أحادي / ستيريو / ثنائي. 15
16 .USB للتبديل إلى وضع تشغيل -USB زر
زر EXIT )خروج( - للخروج من القائمة على الشاشة. 17
أزرار OK/►/◄/▼/▲ )موافق( -   18

زرا المؤشر ▲ )ألعلى( ▼ )ألسفل( 
لتحريك المؤشر ألعلى وألسفل.   -

زري المؤشر ◄ )لليسار( ► )لليمين( 
حرك المؤشر إلى اليسار وإلى اليمين.  -

لضبط قيمة العنصر الذي تم اختياره من القائمة على الشاشة.  -
زر OK )موافق( 

للتأكيد على التحديدات واالختيارات.  -
.USB لتشغيل الوسائط المتعددة في وضع  -

زر MENU )القائمة( - اضغط عليه للوصول إلى القائمة على الشاشة. 19
زر RETURN )رجوع(- للعودة إلى القائمة السابقة. 20
زر TXT SUB )ترجمة تيليتكست(- مفتاح وظيفة ترجمة تيليتكست. 21
زر TXT SIZE )حجم تيليتكست(- مفتاح وظيفة حجم تيليتكست. 22
زر TXT HOLD )تثبيت تيليتكست(- مفتاح وظيفة تثبيت تيليتكست. 23
زر TXT CNL )إلغاء تيليتكست(- مفتاح وظيفة إلغاء تيليتكست. 24
25  TXT األزرار الملونة-المفتاح األحمر / األخضر / األصفر / األزرق لوظيفة

.USB الخاصة، ومفتاح وظيفة
زر - الترجيع السريع أثناء التشغيل أو اإليقاف المؤقت. 26
زر - التشغيل / اإليقاف المؤقت. 27
زر - التقديم السريع أثناء التشغيل أو اإليقاف المؤقت. 28
زر REPEAT )إعادة(- لتنفيذ وظيفة اإلعادة. 29
زر - لالنتقال إلى بداية العنوان/الفصل/المشهد/المسار السابق. 30
31 .USB زر - إيقاف التشغيل والتبديل إلى وضع تشغيل
زر - لالنتقال إلى بداية العنوان/الفصل/المشهد/المسار التالي. 32
زر STILL )تثبيت الصورة( - لتثبيت صورة اإلطار. 33

مالحظة:
• .USB 1080 وإشارةP ال تدعم وظيفة تثبيت الصورة وضع
يجب تشغيل وظيفة USB من خالل وحدة التحكم عن بعد. •
وظيفة آخر عرض - مشاهدة أقل من 10 ثواٍن ال يتم اعتبارها مثل القناة أو  •

مصدر اإلدخال الذي تم عرضه سابًقا.

والئج التعليق على الحائط واجهة VESA القياسية

200 × 200 ملم”32

200 × 400 ملم”42

قياسات براغي التركيب 
M6 x 4

يرجى االتصال بأقرب موزع Panasonic تتعامل معه لشراء كتيفة التعليق على الحائط 
الموصى بها. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل تركيب كتيفة 

التعليق على الحائط.

M6

برغي لتثبيت التلفزيون على كتيفة 
التعليق على الحائط 

)غير مرفق مع التلفزيون(

)منظر جانبي(

عمق البرغي:
الحد األدنى "32: 8.0 ملم

الحد األقصى "32: 11.0 ملم

الحد األدنى "42: 10.0 ملم
الحد األقصى "42: 18.0 ملم

تحذير
z  غير Panasonic يتحمل العميل المسؤولية عند تركيب الوحدة بنفسه أو إذا كانت كتيفة

مستخدمة. أي تلف ناتج عن عدم قيام فني تركيب بتعليق الوحدة الخاصة بك سيؤدي إلى 
إلغاء الضمان. 

z  احرص دائًما على أن تطلب من فني مؤهل تنفيذ اإلعداد الالزم. قد يتسبب التركيب غير
الصحيح في سقوط الجهاز، مما يؤدي إلى حدوث إصابة أو تلف المنتج. 

z  ال تعلق الوحدة مباشرة أسفل مصابيح السقف )مثل المصابيح الكشافة أو األضواء الغامرة
أو مصابيح الهالوجين( التي تصدر حرارة. قد يؤدي القيام بذلك إلى اعوجاج أو تلف أجزاء 

الخزانة البالستيكية. 
z  توخ الحذر عند تركيب الكتائف الحائطية بالجدار. تأكد من عدم وجود كبالت كهربائية أو

مواسير في الجدار قبل تعليق الكتيفة. عند استخدام كتيفة تعليق على الحائط من النوع 
الزاوي، يرجى التحقق من وجود مسافة كافية للكبالت المتصلة بحيث ال تضغط على الحائط 
عند إمالة التلفزيون إلى األمام. ألسباب خاصة باألمان، فك الوحدات التي لم تعد تستخدم من 

مواضع التعليق على الحائط.

أسماء القطع والوظائف

األمام

عناصر التحكم الجانبية
اللوحة

مستقبل إشارة وحدة 
التحكم عن بعد LED مصباح الطاقة LED مصباح الطاقة

أخضر: تشغيل
أحمر: االستعداد

LCD العناية الستخدام شاشة
ال تصدم سطح اللوحة وال تخدشه حيث إن ذلك يحدث شقوًقا على سطح الشاشة.	 
قد تكون هناك بعض النقاط السوداء الصغيرة و/أو نقاط المعة على الشاشة. تلك 	 

النقاط طبيعية.

كل زر من األزرار الموجودة على لوحة التحكم يشتمل على نفس الوظيفة المناظرة في 
وحدة التحكم عن بعد.

تشغيل وحدة التحكم عن بعد

المحتويات

اإلعداد التلقائي

البحث عن القنوات التلفزيونية وحفظها تلقائًيا.
تلك الخطوات ليست ضرورية إذا تم إكمال اإلعداد بواسطة الموزع المحلي الذي  •

تتعامل معه.

قم بتوصيل التلفزيون بقابس اإلمداد الكهربائي وقم بالتحويل   1
إلى وضع التشغيل

يمكنك اآلن استخدام وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون أو لتحويل التلفزيون إلى وضع  •
االستعداد. )مصباح الطاقة LED: أخضر(

اختر لغة عرض أوامر التشغيل  2
لغة عرض أوامر التشغيل

اختيارحفظ

اختيار حفظ

بدء اإلعداد التلقائي

Scan

RETURN

Enter

Auto Tuning

0 42.00MHz

OK

اإلعداد التلقائي

المسح

خروج
رجوع

اختر بيئة العرض  3
الرجاء اختيار بيئة المشاهدة.

المنزل المتجر

تأكيد
تغيير

اختيار

تأكيد

اكتمل اإلعداد التلقائي
اكتمل اإلعداد التلقائي

*وضع بيئة المشاهدة
الوضع الموصى به للمشاهدة في المنزل. ]المنزل[: 

اختر ]المنزل[ للحصول على الصورة األمثل / استهالك الطاقة المثالي.
]وضع المشاهدة[ معد على ]عادي[.

للعرض داخل المتجر ]المتجر[: 
]وضع المشاهدة[ معد على ]ديناميكية[.

اختر من بين البدائل ■

تم التغيير

وضع المشاهدة عادي

قم بالضبط باستخدام شريط التمرير ■

تم النقل

اإلضاءة الخلفية85

تم النقل

السطوع5+

انتقل إلى الشاشة التالية ■

لعرض الشاشة التالية

اإلعداد التلقائي وصول

إلعادة تعيين اإلعدادات ■

أعد الضبط لألصل
إلعادة تعيين إعدادات الصورة فقط •
إلعادة تعيين إعدادات الصوت فقط •

لتهيئة جميع اإلعدادات ■

لعرض الشاشة التالية

حالة الشحن وصول

التلفزيون مشاهدة 

1  تشغيل التلفزيون
يجب أن يكون مفتاح تشغيل / إيقاف الطاقة الرئيسي في وضع التشغيل. •

2  اختر وضع التلفزيون
اختر قناة  3

أعلى

أسفلأو
إذا كانت القناة مكونة من رقم واحد أو من رقمين، مثل 39 •

OK)تغيير القنوات بسرعة(

مالحظة: 
عند تبديل التلفزيون إلى وضع التلفزيون، سيصدر صوت طقطقة بعد فترة تأخير  •

قصيرة. 
وهذا أمر عادي.

كيفية استخدام وظائف القائمة

1  عرض القائمة على الشاشة
لعرض الوظائف التي يمكن إعدادها )تختلف وفًقا إلشارة اإلدخال( •

اختر القائمة  2
Menu Picture

Viewing Mode

Backlight
Contrast
Brightness

Colour

Colour Balance

Sharpness

Tint

Normal
1/2

80
85
+5

50

Cool

50

0

OK
Select Access

RETURN

القائمة الصورة
وضع المشاهدة
اإلضاءة الخلفية
التباين
السطوع
األلوان
الحدة
الدرجة
توازن األلوان

اختياروصول

رجوع

باردة

عادي

اختيار الوصول

رجوع

اختر العنصر  3
اختيار

OK

قم بالضبط أو االختيار  4

تغيير
الحفظ والوصول

)مطلوب بواسطة بعض الوظائف(

إلغالق قائمة عرض أوامر التشغيل ■

للعودة إلى الشاشة السابقة ■

لتغيير صفحة المعلومات  ■
المعروضة على الشاشة 

أعلى

أسفل

1 ................................................. احتياطات السالمة
تنبيه................................................................. 1
2 ............................................... تركيب الحامل وفكه
أسماء القطع والوظائف............................................ 3
تشغيل وحدة التحكم عن بعد....................................... 4
اإلعداد التلقائي..................................................... 5
5 ..................................... كيفية استخدام وظائف القائمة
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تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد

فك غطاء حجرة البطارية.  1

 AAA أدخل بطاريتين من الحجم  2
)1.5( فولط وفًقا لعالمة القطبية "+" و"-" الموجودة داخل   

حجرة البطارية.

أغلق غطاء حجرة البطارية.  3

لضمان التشغيل اآلمن، يرجى االمتثال لالحتياطات التالية: 

استبدل البطاريتين في نفس الوقت.	 
ال تستخدم بطارية جديدة مع بطارية مستعملة.	 
تجنب مالمسة المياه أو السوائل.	 
ال تعرض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات للرطوبة أو للحرارة مثل أشعة 	 

الشمس أو الحريق أو ما شابه.
ال تسقط وحدة التحكم عن بعد.	 
إذا حدث تسرب للبطارية في وحدة التحكم عن بعد، فامسح الغطاء برفق 	 

وركب بطاريات جديدة.
يوجد خطر التعرض لالنفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.	 
تخلص من البطاريات المستخدمة وفًقا للتعليمات.	 

عناصر التحكم الجانبية واألطراف

الملحق
المواصفات

المواصفات
الحد األقصى لنطاق الرؤية

"32: )أفقي( 698×)رأسي( 392 ملم
"42: )أفقي( 930×)رأسي( 523 ملم 

دقة الصورة
"32: 1366 × 768 بكسل

"42: 1920 × 1080 بكسل

الفولطية
تيار متناوب 240 - 110 فولط، 60 / 50 هرتز

تقييم الطاقة
"32: 97 واط

"42: 172 واط
حالة االستعداد

0.6 واط
نظام اللون

PAL/NTSC3.58/NTSC4.43/SECAM
نظام الصوت

D/K، I، M، B/G
تغطية القناة

48.25 إلى 144.25 ميجاهرتز  :VHF نطاق منخفض
144.25 إلى 420.25 ميجاهرتز  :VHF نطاق مرتفع

421.25 إلى 860.25 ميجاهرتز  :UHF نطاق
خاصية الصوت

الحد األقصى لطاقة الخرج
 5W+5W)10% THD( :32"
 8W+8W)10% THD( :42"

أطراف اإلدخال

إعدادات

PC
HDMI/DVI

RF
USB

AV 1
AV/COMPONENT1

AV/COMPONENT Audio1

AV 2
AV1

AV Audio1

AV 3
AV1

AV Audio1

أطراف اإلخراج
سماعة الرأسإخراج الصوت

11

األبعاد
32"

)متضمًنا القاعدة(: 
779)العرض( x 545)االرتفاع( x 250)العمق( ملم

)بدون القاعدة(: 
779)العرض( x 494)االرتفاع( x 107)العمق( ملم

42"
)متضمًنا القاعدة(: 

1020)العرض( x 677)االرتفاع( x 270)العمق( ملم
)بدون القاعدة(: 

1020)العرض( x 625)االرتفاع( x 106)العمق( ملم
الوزن الصافي

"32 :10 كجم
"42 :14.5 كجم

بيئة التشغيل
درجة حرارة التشغيل: صفر درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل: 20 % إلى 80 %
•  تخضع المواصفات للتغيير بدون إخطار.

•  قد تختلف األرقام الموجودة في القائمة على الشاشة في هذا الدليل قلياًل عن المنتج.

الخلفية األطراف 

رقم الموديل.

تعليمات التشغيل
LCD تلفزيون

الملحقات القياسية

تحقق من أنه لديك الملحقات والعناصر الموضحة 

�وحدة التحكم عن بعد  
)TZZ00000009A(

�القاعدة 

�بطاريات لوحدة التحكم عن  
 بعد )2(

)AAA( 	

�براغي  
التركيب )4(

نشكرك على شراء منتج Panasonic هذا. 
يرجى قراءة هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

الصور الموضحة في هذا الدليل لألغراض التوضيحية فقط.
تنبيه: يشتمل هذا المنتج على قطع من المحتمل أن تكون خطيرة )مثل األكياس البالستيكية(، التي يمكن استنشاقها أو ابتالعها بواسطة األطفال بدون قصد. 

حافظ على تلك القطع بعيًدا عن متناول األطفال.

�برغي تثبيت المجموعة على  
الطاولة )1(

�تعليمات التشغيل 

اإلنجليزية

زر التشغيل/إيقاف التشغيل
لتشغيل التلفزيون LCD وإيقاف تشغيله

زر قناة ألعلى/ألسفل
الختيار القناة بالتسلسل.	 
لتحريك مؤشر القائمة على الشاشة ألعلى/ألسفل.	 

زر قوة الصوت )+/-(
لضبط قوة الصوت ألعلى/ألسفل.	 
لضبط قيمة العنصر الذي تم اختياره من القائمة 	 

على الشاشة.
زر MENU )القائمة(

لفتح أو إغالق القائمة على الشاشة	 
للعودة إلى القائمة السابقة.	 

زر وضع اإلدخال
قائمة إدخال AV المنبثقة.	 
للتأكيد على التحديدات واالختيارات.	 

USB طرف إدخال
لتوصيل الذاكرة USB بالطرف من أجل تشغيل 

الوسائط المتعددة.

AV3 طرف إدخال
لتوصيل مخارج الفيديو والصوت من جهاز الفيديو.

)RCA فيديو )نوع
)RCA الصوت اليسار واليمين )نوع

طرف إدخال الكمبيوتر

صل مخارج الكمبيوتر بهذا الطرف.
 	 )RGB )D-SUB

HDMI طرف إدخال

لتوصيل جهاز إخراج HDMI بهذا الطرف.
 	 HDMI كبل

مقبس الهوائي

لتوصيل الكبل بقابس من مقبس الهوائي الموجود في ظهر 
الخزانة.

AV1 طرف إدخال

لتوصيل مخرج الفيديو والصوت من جهاز الفيديو.
 	)RCA الفيديو )نوع/DVD مكون
 	)RAC الصوت اليسار واليمين )نوع

مخرج الصوت

لتوصيل التلفزيون أو مسجل الفيديو أو مضخم الصوت الخارجي 
بتلك المقابس.

 	)RAC الصوت اليسار واليمين )نوع

AV2 طرف إدخال

لتوصيل مخرج الفيديو والصوت من جهاز الفيديو.
 	)RCA فيديو )نوع
 	)RAC الصوت اليسار واليمين )نوع

مشترك مع طرف إدخال الصوت التناظري HDMI والكمبيوتر.

مقبس سماعة الرأس
لتوصيل سماعة الرأس )ستيريو( بهذا المقبس وسيتم 

كتم صوت خرج مكبر صوت التلفزيون.

صيغة الملفات المدعومة في مشغل الوسائط

الصور

التفاصيل / القيوددقة الصورة )بالبكسل(امتداد الملفاتالصور

JPEGjpg.8400 × 6300 1×1 إلى EXIF*1 معيار
العينة الفرعية : 4:4:4، 4:2:2، 4:2:0 

يتم دعم صيغة JPEG األساسية والتقدمية 

* ملف الصورة التبادل - صيغة ملفات الصور المستخدمة بواسطة الكاميرات الرقمية.
الموسيقى

امتداد الملفاتنظام التشفير/فك التشغير

MP3mp3.

مالحظة:
)5 فولت من التيار المستمر، حد أقصى 500 مللي أمبير(	    .A من النوع USB 2.0 دعم موصل
يصل الحد األقصى لحجم الذاكرة إلى 32 جيجابايت.	 
 	.FAT32  ،FAT16 :نظام الملفات المدعوم
قد ال يتم تشغيل بعض الملفات حتى إذا كانت تفي بهذه الشروط.	 
بعض أنواع أجهزة USB أو موزع USB قد تكون غير مالئمة لالستخدام مع هذا التلفزيون.	 
ال يدعم مشغل الوسائط محركات األقراص الصلبة USB HDD التي تتم تهيئتها باستخدام الكمبيوتر	 
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