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SAFETY PRECAUTIONS

Warning

Handling the mains plug and lead
•	Insert the mains plug fully in to 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 an electrical shock. 
•	Do not damage the mains lead, damaged lead may cause 

fire or electrical shock.
 − Do not move the TV with the lead plugged in to a 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 the plug.
 − Do not use a damaged mains plug or socket outlet.
 − Ensure TV does not crush the mains lead.

If you find any abnormality, remove the mains plug 
immediately!

AC 110-240 V  
50/60 Hz

Power source
•	This TV is designed to operate on AC 110-240 V, 50/60 Hz.

Do not remove covers and NEVER modify the 
TV yourself
•	High voltage components may cause serious electrical 

shock, do not remove the rear cover as live parts are 
accessible when it is removed.
•	There are no user serviceable parts inside.
•	Have the TV checked, adjusted or repaired at your local 

Panasonic dealer.

Do not expose the TV set to direct sunlight 
and other sources of heat
•	Avoid exposing the TV to direct sunlight and other sources 

of heat.

To prevent the spread 
of fire, keep candles or 
other open flames away 
from this product at all 
times

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 place the TV on unstable surfaces
•	The TV may fall or tip over.

Use only original dedicated pedestal / 
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 the set up or installation.
•	Use approved pedestals / wall-hanging brackets.
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Caution

When cleaning the TV remove the mains 
plug
•	Cleaning an energised TV may cause electrical shock.

Remove the mains plug from the wall socket 
when TV is not in use for a prolonged period 
of time
•	The TV will still consume some power even in the off mode, 

as long as the mains plug is still connected.
•	Remove the mains plug from the wall socket before 

connecting or disconnecting leads.

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

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

Transport TV set in upright position
Do not block the rear air vents
•	Adequate ventilation is essential to prevent failure of 

electronic components. 
•	Ventilation should not be impeded by covering the 

ventilation openings with items such as newspapers, table 
cloths and curtains. 
•	We recommend that a gap of at least 10 cm is left all around 

this television receiver even when placed inside a cabinet or 
between shelves. 
•	When using the pedestal, keep the space between the 

bottom of the TV and the surface where the TV is set. If 
pedestal is not used, ensure the vents in the bottom of the 
TV set are not blocked.

Minimum distance

10 cm

10 cm 10 cm 10 cm

Maintenance

First, remove the mains plug from the socket 
outlet.

Display panel, Cabinet, Pedestal

Regular care :
Gently wipe the surface of the display panel, cabinet, or 
pedestal by using a soft cloth to clean the dirt or fingerprints.

For stubborn dirt :
Dampen a soft cloth with clean water or diluted neutral 
detergent (1 part detergent to 100 parts water). Then wring 
the cloth and wipe the surface. Finally, wipe away all the 
moisture.

Caution
•	Do not use a hard cloth or rub the surface too hard. This 

may cause scratches on the surface.
•	Take care not to subject the TV’s surfaces to water or 

detergent. A liquid inside the TV could lead to product 
failure.
•	Take care not to subject the surfaces to insect repellent, 

solvent, thinner or other volatile substances. This may 
degrade surface quality or cause peeling of the paint.
•	Take care not to tap or scratch the surface with your 

fingernail or other hard objects.
•	Do not allow the cabinet and pedestal to make contact with 

a rubber or PVC substance for a long time. This may degrade 
surface quality.

Mains plug
Wipe the mains plug with a dry cloth at regular intervals. 
Moisture and dust may lead to fire or electrical shock.
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Standard Accessories

Check you have all the items shown.

 Remote Control
(TZZ00000001A)

 Batteries (AAA) x 2

 Neck and Base  Screws x 4 
(Assembly screws for base)

Screws x 2 
(Assembly screws for pedestal)

 Power Cord  Sticker for wall mount
(See page 7)

The metal part of stand neck has sharp edges. 
Please use caution when handling the stand neck.

Attaching the Stand Base

Warning

Do not disassemble or modify the pedestal.
•	Otherwise the TV may fall over and become damaged, and 

personal injury may result.

Caution

Do not use any pedestal other than that 
provided with this TV.
•	Otherwise the TV may fall over and become damaged, and 

personal injury may result.

Do not use the pedestal if it becomes warped or physically 
damaged.
•	If you use the pedestal while it is physically damaged, personal 

injury may result. Contact your nearest Panasonic dealer 
immediately.

During assembly, use only screws supplied and make sure 
that all screws are securely tightened.
•	If sufficient care is not taken to ensure screws are properly 

tightened during assembly, the pedestal will not be strong 
enough to support the TV. It might fall over and become 
damaged and personal injury may result.

Ensure that the TV does not fall over.
•	If the TV is knocked or children climb onto the pedestal with 

the TV installed, the TV may fall over and personal injury may 
result.

Two or more people are required to install and remove 
the TV.
•	If two or more people are not present, the TV may be 

dropped, and personal injury may result.

Caution

Small object

This product contains possibly dangerous parts that 
can be breathed in or swallowed by young children 
accidentally
•	Keep the dangerous parts out of reach of young children.
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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. Use four assembly screws to fasten the neck to the base 
securely.

3. Adjusts the pedestal to the bottom of the TV.

4. Use only the supplied assembly screws to fasten the 
pedestal securely to the TV.

Uninstalling 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. Remove screws in two holes with screw driver.

Wall Mounting (Not supplied)
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.

Depth of screw : 10 mm     
 

                   
Diameter : M6

(View from the side)

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

VESA standard interface
200 x 200 mm
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Mounting screws measurements:

A

Mounting Screws Distance between TV
and wall(A)

M6 Diameter, Length -  
8mm (min.);10mm (max.) 10 cm

Wall-hanging bracket (Optional)
Please contact your nearest Panasonic dealer to purchase the 
recommended optional accessories.
For additional details, please refer to the manual of the 
optional accessories.
•	Using other wall-hanging brackets, or installing a wall 

hanging bracket by yourself have the risk of personal 
injury and product damage. In order to maintain the unit’s 
performance and safety, be absolutely sure to ask your 
dealer or a licensed contractor to secure the wall-hanging 
brackets. Any damage caused by installing without a 
qualified installer will void your warranty.
•	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.
•	Take care when fixing wall brackets to the wall. Always 

ensure that there are no electrical cables or pipes in the wall 
before hanging bracket.
•	To prevent fall and injury, remove the TV from its fixed wall 

position when it is no longer in use.

Wall mount sticker
•	To prevent house lizard from digging into the base hole at 

the bottom of TV, we strongly suggest to seal the base hole 
after detaching the pedestal for wall mounting.

Wall mount sticker
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PART NAMES AND FUNCTIONS

TV Controls/ Indicators

3

4

5

6

7

1 2

1 Remote Control Signal Receiver
•	Do not place any objects between the TV 

remote control signal receiver and remote 
control.

2 Power Indicator 
Red: Standby 
Green: On 
Green blink: Receiving a command from 
the remote control.

3 VOL +/-
•	Used to change volume.
•	Used to adjust the value of the selected item 

on On-Screen Menu.
4 CH  / 
•	Used to change channels.
•	Used to select item on On-Screen Menu.
5 MENU
•	Open or close the On-Screen Menu.
6 INPUT/OK
•	Use to select an input source.
•	Confirm and enter a selection.
7  (POWER)
•	Use to turn the TV On or Off.

TV (Side / Back)

AV IN

PC AUDIO
via AV 2

ST3

ST3

COMPONENT ST3

>PC<

Manufactured under license from 
Dolby Laboratories. Dolby and the 
double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

>PC<

1 54

7

8

2 3 6

9

1 HDMI
•	Connect all kinds of HDMI output equipment.
•	When connecting a DVI device using an 

HDMI-DVI adapter, connect the device to the 
HDMI jack.

2 AV 1 IN
•	Connect video and audio output from video 

equipment.
3 AV 2 IN
•	Connect video and audio output from video 

equipment.
4 PC
•	Connect computer outputs to this terminal.
•	Connect an audio cable to L/R jacks of AV2 

and audio out jack on the computer.
5 ANT
•	For digital cable, digital terrestrial and 

analogue broadcasts.
6 AUDIO OUT
•	Connect an external sound system to these 

jacks.
7 Headphone
•	Connect a headphone (stereo) to this jack and 

the TV speaker out will be muted.
8 AV 3 IN
•	Connect video and audio output from video 

equipment.
9 USB
•	Connect USB stick memory to this terminal to 

play Multimedia.
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Connections

Computer Connection

Cable used for connection (This cable is not supplied with this LCD 
TV.)
•	PC/VGA Cable (D-SUB 15pin)
•	HDMI Cable
•	Audio Cable [L/R]

Note:
When connecting the cable, AC Power Cords of both 
LCD TV and external equipment should be disconnected 
from AC outlet. Turn LCD TV and peripheral equipment 
on before your computer is switched on.

Note:
You can connect the DVI source to HDMI input terminal by using the DVI to HDMI converter then connect audio input to PC 
audio input terminal (L/R jacks of AV2 INPUT).

Video Equipment Connection

Cables used for connection (These cables are not supplied with this 
LCD TV.)
•	Component/Video, Audio Cable
•	HDMI Cable: HDMI Input

Note:
When connecting the cable, AC Power Cords of both 
LCD TV and external equipment should be disconnected 
from AC outlet.

AV IN

PC AUDIO
via AV 2

ST3

ST3

COMPONENT ST3

>PC<

Manufactured under license from 
Dolby Laboratories. Dolby and the 
double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

Component/Video Source
AV2 IN can accept Component 
or Video cable.

DVD video equipment
(such as DVD player or
high-definition TV source)

HDMI Input
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AC Power Cord Connection
This LCD TV uses nominal input voltages of 110-240V AC.
It is designed to work with single-phase power systems. To 
reduce risk of electrical shock, do not plug into any other type 
of power system. Consult your authorised dealer or service 
station if you are not sure the type of power being supplied.
Connect the LCD TV with all peripheral equipment before 
turning the LCD TV on.

Caution
•	For safety, unplug AC power cord when the LCD TV is not 

in use.

AC POWER CORD

Aerial or Cable Connection
Cable used for connection (This Outdoor Aerial cable is not 
supplied with this LCD TV.)
•	Aerial Cable

AV IN

PC AUDIO
via AV 2

ST3

ST3

COMPONENT ST3

>PC<

Manufactured under license from 
Dolby Laboratories. Dolby and the 
double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

Note:
For all aerial circuit problems, please consult your local dealer.

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.

Caution
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.
•	Remote control contains AAA battery and must be kept out 

of reach of small children to avoid accidental ingestion.
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Remote Control

1

2

3
4

6

8

10

7

5

9

11

14

12
13

15
28
29

16

17
18

20

22

25

24

21

19

23

26
27

1  (POWER) Standby On / Off switch
•	Switches TV On or Off standby.
2 Numeric buttons
•	Changes channel and teletext pages.
3  ASPECT
•	Changes aspect ratio.
•	Also possible by pressing this button repeatedly until you 

reach the desired aspect.
4  TEXT
•	Switches to teletext mode.
5  STTL
•	Displays subtitles.
6 VOL +/-
•	Press to adjust the volume.
7 INPUT (TV)
•	Switches to TV input source.
8  MUTE
•	Press to mute or restore the sound.

9  ( )
•	Select a sound multiplex mode.
10 MENU
•	Open or close the On-Screen Menu.
11 R/G/Y/B (COLOUR BUTTON)
•	Used for the selection, navigation and operation of various 

functions.
12 F.P. (Favourite Page)
•	Opens the favourite page list in teletext mode.

Note:
•	Add a teletext page into the favourite page list:

 − When you enter a teletext page, press F.P. button to 
open the favourite page list, then press OK to add the 
selected teletext page into the favourite page list.

•	View a favourite page:
 − Press F.P. button to open the favourite page list, selects 

a teletext page, then press OK to enter the content.
•	Remove a favourite page from the favourite page list:

 − Press F.P. button to open the favourite page list, selects 
the teletext page, then press OK to enter the content.

 − Press F.P. button again to open the favourite page list, 
selects the current teletext page, then press OK to 
remove the teletext page from the favourite page list.

13 REVEAL
•	Reveal hidden information such as answers to a quiz.
14 
•	Fast reverse for multi-media playback.
15  
•	Play or pause for multi-media playback.
16  (INFO)
•	Displays channel and programme information.
17  LAST VIEW
•	Switches to previously viewed channel or input mode.
18  HOLD
•	Stops the scrolling of pages and hold the current page in 

teletext mode.
•	The text decoder stops receiving data.
19  INDEX
•	Returns to the index page in teletext mode.
20 CH  / 
•	Selects channel in sequence.
21 INPUT (AV)
•	Opens input source list and switches to video input source.
22  EXIT
•	Returns to the normal viewing screen.
23 USB
•	Switches to USB input source.
24 a/b/c/d/ OK
•	Confirms selections and choices.
25  RETURN
•	Returns to the previous menu/page.
26 SUBPAGE
•	To select the subpage when the current page contains 

subpages.
27 SIZE
•	Teletext size function key.
28 
•	Stop for multi-media playback.
29 
•	Fast forward for multi-media playback.
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Turning On/Off LCD TV
1. Complete the peripheral connections before turning on 

LCD TV.
2. Connect LCD TV’s AC Power Cord into an AC outlet.
3. Press POWER button on Side Control of LCD TV or use 

Remote Control to turn it ON. 
The POWER indicator will light up (green). 
Press POWER button again to enter stand-by status, the 
POWER indicator will become red.

Note:
If there is no reaction when you press  (POWER) on the 
remote control, press  (POWER) button on Side Control 
again to active the TV.

Selecting Input Source
Select mode AV 1, AV 2, AV 3, HDMI, PC, USB, or TV by 
pressing INPUT(AV) button of Remote Control or INPUT/OK 
button of Side Control.

AV 1
AV 2
AV 3
HDMI
PC

Input Selection

USB
TV

ASPECT
Select screen size among “16:9”, “Just”, “4:3“, “Zoom 1”,
“Zoom 2” by pressing  ASPECT button on Remote Control.

[16:9]
Directly displays the image at 16:9 
without distortion (anamorphic).

[Just]
Displays the correct format according 
to the input source. 

[4:3]
Displays the image at the standard 4:3 
without distortion.

[Zoom 1]
Scales the classic 4:3 format to 14:9.

[Zoom 2]
Scales the classic 4:3 format to 16:9.
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Initial Setup

1 Initial Setup

Initial Setup

Welcome to use the Wizard for Initial Setup !!

Please press [OK] to start the wizard.

2 Language Setting

Initial Setup Language

Please select your language:

English

简体中文

Français

Back Select Next ExitExit

EXIT

Select
Back

Next

3 Mode Select (TV location setting)

Initial Setup Mode select

Please select your mode

Home

Shop

Back Select Next ExitExit

EXIT

Select
Back

Next

Note:
If you selected Shop, a message appears “Are you sure ?” Select Yes to continue, or select No to change your selection.
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Initial Setup

4 Channel Scan

Initial Setup Channel Scan

First, please connect aerial.

Start channel scan now ?

If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu.

Scan

Skip Scan

Back Select Next ExitExit

EXIT

Select
Back

Next

5 Search for channels

Initial Setup Channel Scan

The channel scan may take a while to complete.

Status: Scanning...
Analogue Channels: 2

15%

CancelExit

Cancel

6 Initial setup completed

Initial Setup Complete

Congratulations !!

Completed Initial Setup.

Please press [OK] to exit the wizard.

Back

Back
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On-Screen Display

Picture

Main Menu

Viewing Mode Normal

Access EXIT

RETURN

Select

Back Light
Contrast
Brightness
Colour
Sharpness
Tint

90
50
50
50

Colour Balance
P-NR
3D-COMB

Cool
On
On

0

70

1. Press MENU button and ab buttons to select “Picture”, the 
Picture menu will be displayed.

2. Press OK button to enter Picture menu.
3. Press ab buttons to select item desired.
4. Press cd buttons to adjust value.
5. Press  RETURN button to return the previous menu.
6. Press  EXIT button to exit menu operation.

Viewing Mode

•	Basic viewing mode Dynamic/Normal/Cinema/User/
Game.

Dynamic
•	Provides enhanced picture contrast and sharpness when 

viewing in a bright room.

Normal
•	Recommended for viewing under normal ambient room 

lighting conditions.

Cinema
•	For watching movies in a darkened room with the improved 

performance of contrast, black and colour reproduction.

User
•	Sets the settings for your preferred.

Game
•	Fast response signal specifically to provide suitable images 

for playing games.

Back Light

•	Adjusts the luminance of the back light. (0~100)

Contrast

•	Increases or decreases the levels of contrast according to 
your personal preference. (0~100)

Brightness

•	Increases or decreases the levels of brightness according to 
your personal preference. (0~100)

Colour

•	Increases or decreases the levels of colour according to your 
personal preference. (0~100)

Sharpness

•	Increases or decreases the levels of sharpness according to 
your personal preference. (0~100)

Tint

•	With an NTSC signal source connected to the TV, the picture 
hue can be adjusted to suit your taste. (-50~50)
•	For NTSC signal reception only.

Colour Balance

•	Allows you to set the overall colour tone of the picture  
Cool/Normal/Warm.

P-NR

•	Enables or disables P-NR (Picture Noise Reduction)
•	Automatically reduces unwanted picture noise and flicker 

noise in the contoured parts of a picture.

3D-COMB

•	Makes still or slow moving pictures look more vivid.
•	For CVBS signal reception only.

Screen Display

•	Turns the screen On or Off.
•	Press any buttons (except Standby) to turn the screen on.
•	The sound is active even if the screen turns off.
•	This function is effective in reducing power consumption 

when listening to the sound without watching the TV 
screen.

Advanced Settings

•	Provides various advanced settings for improving the 
picture quality.

16:9 Overscan
•	Selects the screen area displaying the image.

 − On: Enlarges the image to hide the edge of the image.
 − Off: Displays the image in the original size.

AV Colour System
•	Selects optional colour system based on video signals in AV 

mode Auto/PAL/SECAM/M.NTSC/NTSC.
•	For AV input source only.

Adaptive Brightness
•	Automatically adjusts the brightness and contrast after 

analysing the input signal. This function enriches the 
colours and the depth of the picture.

Dynamic Back Light
•	Automatically optimises the backlight levels for dark scenes.

DVI Input Settings
•	Changes the black level in the image for HDMI input mode 

with DVI input signal manually.
•	For HDMI terminal with DVI input signal only.
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3:2 Pulldown
•	Automatically detects a film-based source (originally 

encoded at 24 frames/second), analyses it then recreates 
each file frame for high-definition picture quality.
•	3:2 pulldown function is selectable when channel display 

shows an input resolution of 576i, 480i, or 1080i.

Sound

Mode
Bass
Treble
Balance
Headphone Volume
Surround

0
0
0

30

Select
Access EXIT

RETURN

Music

Off

Main Menu

MPX Stereo

1. Press MENU button and ab buttons to select “Sound”, the 
Sound menu will be displayed.

2. Press OK button to enter Sound menu.
3. Press ab buttons to select item desired.
4. Press cd buttons to adjust value.
5. Press  RETURN button to return the previous menu.
6. Press  EXIT button to exit menu operation.

Mode

•	Selects the basic sound mode Music or Speech.

Music
•	Optimise sound quality for watching music videos, etc.

Speech
•	Optimise sound quality for watching news, drama, etc.

Bass

•	Increases or decreases level to enhance or minimise lower, 
deeper sound output. (-14~14)

Treble

•	Increases or decreases level to enhance or minimise sharper, 
higher sound output. (-14~14)

Balance

•	Adjusts volume level of right and left speakers. (-50~50)

Headphone Volume

•	Adjusts the volume of the headphones. (0~100)

Surround

•	Enriches (expanding and deepening) the sound quality.

MPX

•	Selects multiplex sound mode (if available).
•	For analogue mode only.

HDMI Input

•	Selects an input way of audio signal.

Digital
•	Selects Digital to input audio signal from HDMI terminal.

Analogue
•	Selects Analogue to input audio signal from L/R jack of AV2 

INPUT.

Timer

Off Timer
Auto Standby

Off
Off

Select
Access EXIT

RETURN

Main Menu

1. Press MENU button and ab buttons to select “Timer”, the 
Timer menu will be displayed.

2. Press OK button to enter Timer menu.
3. Press ab buttons to select item desired.
4. Press cd buttons to adjust value.
5. Press  RETURN button to return the previous menu.
6. Press  EXIT button to exit menu operation.

Off Timer

•	Sets the time until the TV automatically goes to Standby 
mode.

Auto Standby

•	Makes non-watched or non-used connected equipment go 
into Standby mode to reduce the power consumption.
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Setup

Child Lock
Language
Tuning Menu
Display Settings
HDMI Control
System Menu
Power Save

Select
Access EXIT

RETURN

Main Menu

On

Off

English

1. Press MENU button and ab buttons to select “Setup”, the 
Setup menu will be displayed.

2. Press OK button to enter Setup menu.
3. Press ab buttons to select item desired.
4. Press cd buttons to adjust value.
5. Press  RETURN button to return the previous menu.
6. Press  EXIT button to exit menu operation.

PC Setup

•	For PC input source only.

Input Resolution
•	Options change depending on signals.

Clock
•	Sets to the minimum level if noise occurs.

H-pos
•	Adjusts horizontal position.

V-pos
•	Adjusts vertical position.

Clock Phase
•	Eliminates flicker and distortion.

Auto Adjustment
•	Automatically adjusts the image settings such as position 

and phase.

Child Lock

•	Locks a channel / AV input to prevent access to it.
•	When the locked channel / input is selected, a message 

appears; you need to enter the PIN number to watch the 
restricted content.

PIN
•	You need to enter the PIN when you access locked channel 

or inputs.
•	The default PIN is 0000.

Channel Block
•	Prevents children from watching certain channels.

Input Block
•	Disables the specific external input signals.

Change PIN
•	Change the 4-digit parental control PIN.

Clear All
•	Cleans child lock settings.

Language

•	Changes language for on screen displays.

Tuning Menu

Auto Tuning
•	Automatically sets the channels.

Manual Tuning
•	Searches and stores analogue TV channels manually.

Note:
TV will store scanned channels, even if the scanning for 
channels have not completed.

Channel Edit
•	Edits the channel number or the channel name.

Channel Skip
•	Skips one or more channels when using remote control to 

switch between channels.

Channel Sort
•	Reorders the channels in the programme list.

Fine Tuning
•	Fine-tunes analogue channels manually when the reception 

is poor.

Clean Channel List
•	Clean existed channel programs.

Display Settings

Banner Display Timeout
•	Sets how long the Information banner stays on screen.

HDMI Control
First, please connect your TV to a HDMI compliant device.
•	TV will be turned on and display the previous viewed input 

source, when the connected HDMI compliant device is 
switched on.
•	Connected HDMI compliant device will be switched to 

standby when TV turns to standby mode.

System Menu

Shipping Condition
•	Resets all settings, for example, when moving house.

System Information
•	Displays the system information of this TV.

Software License
•	Displays the software license information of this TV.

Power Save

•	Reduces brightness of picture to economise on power 
consumption.
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Multi-Media

Media Player

Contents Select

Select

ACCESS

Storage Media

Photo Music

1. Insets the USB storage device to the USB port on the TV. 
2. Press USB button on the remote control, and press OK 

button to enter multi-media content.

Note:
•	Partition: FAT32, Not support NTFS format. 

(FAT32—Max Partition Size: 32GB, Max File Size: 4GB)

Photo

•	Browsing Photos

Buttons Description
Red •	Play slideshow.

Green •	Selects viewing type.
Yellow •	Selects Photo or Music.

Blue •	Opens option menu.
a/b/c/d •	Selects photos.

•	Playing Slideshow

Buttons Description
Blue •	Opens option menu.

Music

Buttons Description
Blue •	Opens option menu.

Yellow •	Selects Photo or Music.
a/b/c/d •	Selects musics.

Option List

•	In multi- media menu, you can press Blue colour key to 
select one of following options.

Viewing photos
•	Transition Effect
•	Photo Size
•	Interval
•	Repeat

Playing music
•	Repeat
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TROUBLESHOOTING
Before calling your dealer or service centre for assistance, 
check the matters below once again.
1. Make sure you have connected LCD TV to your equipment.
2. Check cable connection. Verify that all external equipment 

and power cords are properly connected.
3. Verify that all power is switched on.
4. If LCD TV still does not produce an image, re-start the 

external equipment.
5. If the image still does not appear, unplug LCD TV from the 

external equipment and check the external equipment. 
The problem may be with your graphics controller rather 
than with LCD TV. (When you reconnect LCD TV, remember 
to turn the external equipment and TV off before you 
power up LCD TV. Power the equipment back on in order 
of LCD TV and external equipment.)

6. If the problem still exists, check the following chart.

Problem Try these Solutions
NO POWER •	Plug this LCD TV into the AC 

outlet.
•	Press POWER button on side 

control or on Remote Control to 
turn on LCD TV.
•	Check POWER Indicator. If this 

indicator no light, this TV has 
getting trouble.

Remote Control does 
not work

•	Check the batteries.
•	Make sure nothing is between 

the Remote Receiver and the 
Remote Control.
•	Make sure you are not too far 

from LCD TV when using Remote 
Control.
•	Maximum operating range is 

(7m and a 30 degree angle of the 
front of the TV).
•	Is direct sunlight or strong 

artificial light shining on LCD 
TV‘s Infrared Remote Receiver? 
Eliminate the light by closing 
curtains, pointing the light in a 
different direction, etc.
•	A dedicated remote control is 

required for this model. Basically, 
the remote control of other 
brands (including Panasonic 
other models) cannot be used.

No image •	Check the connection between 
the external equipment and 
LCD TV.
•	When turning LCD TV on, it takes 

a few seconds to display the 
image.
•	Check the system that you 

select is corresponding with the 
external equipment or the video 
equipment.
•	Make sure the temperature 

is not out of the Operating 
Temperature (0°C ~ 35°C).
•	Turn off power, then turn on 

again, re-start LCD TV.

Problem Try these Solutions
No sound •	Check Audio cable connection 

from Audio input source.
•	Adjust the Sound System.
•	Press VOLUME (+) button.
•	Press MUTE button.

There are tiny black 
points and/ or bright 

point on the TV

•	Dark or bright points of light (red, 
green, or blue) may appear on 
the screen. This is a characteristic 
of the LCD panel, not a 
malfunction of the LCD TV.
•	LCD panel is produced with very 

high accuracy technology. There 
is 99.99% or more dot pixel, but 
there is also 0.01 % or less of 
dot pixel lack or dot pixel that 
is constantly lighted. This is not 
defect.
•	Regarding LCD panel 

characteristic, it may occur 
picture remain (look like a mirror) 
when the screen is changed if it 
displays same screen for a long 
time. Changing the picture or 
turn-off the power supply may 
recover.
•	Stripe pattern (more, interference 

stripes) may show up on the 
screen depends on the reflected 
picture.

Abnormal colour of 
image

•	Adjust the value of colour.

Warning
High voltages are used to operate this LCD TV. 
Do not attempt to open the cabinet.

If the problem still persists after following all operating 
instructions, contact the sales dealer where you purchased 
LCD TV or the service centre. Give the model number and 
explain the difficulty. We will advise you how to obtain 
service.
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SPECIFICATIONS

TH-L32U5M/TH-L32U5X/TH-L32U5T/TH-L32U5V

Power Source AC 110-240 V, 50/60Hz

Rated Power 
Consumption

114 W

Standby Power 
Consumption

0.5 W

Dimensions (W × H × D)
With Pedestal:
779 mm × 547 mm × 230 mm
Without Pedestal (TV only):
779 mm × 495 mm × 128 mm

Mass
With Pedestal:
10 kg
Without Pedestal (TV only):
9 kg

D
isplay panel

Aspect Ratio 16:9

Visible screen size 698.4 mm (H) × 392.9 mm (V)
31.  inches (diagonal)

Number of pixels 2,073,600 (1,920 (W) × 1,080 (H))

Sound

Speaker (132 mm × 34 mm × 34.5 mm) × 2, 16 Ω

Audio Output 10 W (5 W + 5 W), 10% THD

Headphones 3.5mm stereo mini Jack × 1

Receiving System PAL / NTSC / SECAM 

Aerial input VHF / UHF

Operating Conditions Temperature : 0 °C - 35 °C

Humidity : 10 % - 90 % RH (non-condensing)

6
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Input Signal Compatibility Chart

COMPONENT (Y, PB, PR), HDMI

Signal name COMPONENT HDMI
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1,125 (1,080) / 60i, 50i
1,125 (1,080) / 60p, 50p, 24p

 Mark : Applicable input signal

PC (from D-sub terminal/ HDMI terminal)

Signal name Horizontal frequency (kHz) Vertical frequency (Hz)
640 × 400 @70 Hz 31.47 70.08
640 × 480 @60 Hz 31.47 59.94
640 × 480 @75 Hz 37.50 75.00
800 × 600 @60 Hz 37.88 60.32
800 × 600 @75 Hz 46.88 75.00
800 × 600 @85 Hz 53.67 85.08
1,024 × 768 @60 Hz 48.36 60.00
1,024 × 768 @70 Hz 56.48 70.07
1,024 × 768 @75 Hz 60.02 75.03
1,024 × 768 @85 Hz 68.68 85.00
1,280 × 768 @60 Hz 47.78 59.87
1,280 × 1,024 @60 Hz 63.98 60.02
1,366 × 768 @60 Hz 48.39 60.04
Macintosh13” (640 × 480) 35.00 66.67
Macintosh16” (832 × 624) 49.73 74.55
Macintosh21” (1,152 × 870) 68.68 75.06

Applicable input signal for PC is basically compatible to VESA standard timing
Applicable input signal for PC is basically compatible to HDMI standard timing

Note:
•	Signals other than above may not be displayed properly.
•	The above signals are reformatted for optimal viewing on your display.
•	PC signal is magnified or compressed for display, so that it may not be possible to show fine detail with sufficient clarity.
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Multi-media Supported Specification

Photo

Format File extension Image resolution  
(pixel) Details / Restrictions

JPEG .jpeg

Baseline jpeg: 
4x4 to 17000 x 10000
Progressive jpeg: 
4x4 to 4000 x 4000

DCF*1 and EXIF*2 standards
Sub-sampling : 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

*1 :  Design rule for Camera File system - unified standard established by Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association (JEITA)

*2 :  Exchangeable Image File - image file format used by digital cameras

Music

Codec File extension Restrictions
MP3 .mp3 –

Note:
•	Some files may not be played back even if they fulfill these conditions.
•	Do not use two-byte characters or other special codes for data.
•	The card may become unusable with this TV if the file or folder names are changed.
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LICENSE

This product incorporates the following software or technology:

(1) the software based in part on the work of the Independent JPEG Group,

(2) the software developed by the Free Type Project.

Dolby

•	Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are 
trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI

•	HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC.



Web Site : http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2012

Customer’s Record
The model number and serial number of this product may be found on its rear panel. You should note this 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



Web Site : http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2012تمت الطباعة في الصين

سجل العميل
يمكنك العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي لهذا المنتج على اللوحة الخلفية للجهاز. كما يجب عليك تسجيل هذا الرقم التسلسلي في المساحة الموجودة باألسفل 

وحفظ هذا الكتاب باإلضافة إلى إيصال الشراء كسجل دائم للشراء لمساعدتك على التعرف عليه في حالة السرقة أو الفقدان فضاًل عن أغراض خدمة الضمان.

الرقم التسلسليرقم الطراز
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الترخيص

يتضمن هذا المنتج كافة البرامج والتكنولوجيات اآلتية:
)1( يعتمد البرنامج بشكل جزئي على عمل مجموعة JPEG المستقلة 

،)Independent JPEG Group(
.Free Type 2( تم تطوير هذا البرنامج بمعرفة مشروع(

Dolby نظام

تم التصنيع بموجب ترخيص صادر عن مختبرات Dolby Laboratories. يعد Dolby ورمز حرف D المزدوج عالمتين 	•
.Dolby Laboratories تجاريتين مسجلتين لمختبرات

HDMI

HDMI وشعار HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة 	•
HDMI Licensing LLC. لصالح شركة



22

مواصفات الوسائط المتعددة المدعومة:

صورة فوتوغرافية

التفاصيل / القيوددقة الصورة )البكسل(امتداد الملفتنسيق

JPEG.jpeg

jpeg الرئيسي:
 4×4 إلى 

10000 × 17000
jpeg الُمحّسن:

4×4 إلى 4000 × 4000

2*EXIF1 و*DCF مقياسي
المعاينة الفرعية: 4:4:4، 2:2:4، 0:2:4

)JEITA( 1 :  قواعد التصميم المفروضة على نظام ملفات الكاميرا - المعايير الموحدة التي تم وضعها من قبل شركة إلكترونيات اليابان وتكنولوجيا معلومات الصناعة*
*2 :  ملف الصورة القابل للتغيير - تنسيق ملف الصورة الُمستخدم في الكاميرات الرقمية

الموسيقى

القيودامتداد الملفبرنامج الترميز
MP3.mp3–

مالحظة:
قد يتعذر تشغيل بعض الملفات حتى وإن استوفت هذه المتطلبات.	•
ال تستخدم حرف ثنائي البايت أو أكواد أخرى في التعامل مع البيانات.	•
قد تصبح البطاقة غير صالحة لالستخدام مع هذا التلفزيون في حال َتغُير أسماء الملفات أو المجلدات.	•
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مخطط توافق إشارات الدخل

HDMI وفيديو ، )PR ،PB ،Y( فيديو المكّون

HDMIالمكّوناسم اإلشارة

60p ،60i / )480( 525

50p ،50i / )576( 625

50p ،60p / )720( 750

50i ،60i / )1.080( 1.125

24p ،50p ،60p / )1.080( 1.125

: إشارة الدخل الُمطبقة عالمة 

)HMDI طرف توصيل / D-sub توصيل الكمبيوتر )من طرف التوصيل

التردد الرأسي )هرتز(التردد األفقي )كيلو هرتز(اسم اإلشارة
64031.4770.08 × 400 عند 70 هرتز
64031.4759.94 × 480 عند 60 هرتز
64037.5075.00 × 480 عند 75 هرتز
80037.8860.32 × 600 عند 60 هرتز
80046.8875.00 × 600 عند 75 هرتز
80053.6785.08 × 600 عند 85 هرتز

1.02448.3660.00 × 768 عند 60 هرتز
1.02456.4870.07 × 768 عند 70 هرتز
1.02460.0275.03 × 768 عند 75 هرتز
1.02468.6885.00 × 768 عند 85 هرتز
1.28047.7859.87 × 768 عند 60 هرتز

1.28063.9860.02 × 1.024 عند 60 هرتز
1.36648.3960.04 × 768 عند 60 هرتز

35.0066.67ماكنتوش 13 بوصة )640 × 480(
49.7374.55ماكنتوش 16 بوصة )832 × 624(

68.6875.06ماكنتوش 21 بوصة )1.152 × 870(
إشارة الدخل الُمطَبقة الخاصة بجهاز الكمبيوتر تتوافق بصفة أساسية مع ناقل VESA القياسي
إشارة الدخل الُمطَبقة الخاصة بجهاز الكمبيوتر تتوافق بصفة أساسية مع كابل HDMI القياسي

مالحظة:
قد ال يتم عرض اإلشارات بخالف تلك التي ورد ذكرها أعاله بصورة صحيحة.	•
يتم إعادة تهيئة اإلشارات المذكورة أعاله لتحقيق الرؤية المثلى على الشاشة.	•
يتم تكبير إشارة الكمبيوتر أو ضغطها للعرض، إذ ال يمكن إلشارة الكمبيوتر عرض التفاصيل الدقيقة بدرجة وضوح كافية.	•
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المواصفات

TH-L32U5M/TH-L32U5X/TH-L32U5T/TH-L32U5V

تيار متردد 110 240- فولت، 60/50 هرتزمصدر التيار

114 واطمعدل استهالك الطاقة

استهالك الطاقة أثناء وضع 
0.5 واطاالستعداد

األبعاد )العرض × االرتفاع × 
العمق(

بالقاعدة:
779 مم × 547 مم × 230 مم
بدون القاعدة )التلفزيون فقط(:
779 مم × 495 مم × 128 مم

الوزن
بالقاعدة:
10 كجم

بدون القاعدة )التلفزيون فقط(:
9 كجم

الشاشة

9:16نسبة العرض إلى االرتفاع

698.4 مم )أفقي( × 392.9 مم )رأسي(حجم الشاشة المرئية
.31 بوصة )قطري(

2.073.600 )1.920 )عرض( × 1.080 )ارتفاع((عدد وحدات البكسل

صوت
ال

)132 مم × 34 مم × 34.5 مم( × 2, 16 أوممكبر الصوت

10 واط )5 واط + 5 واط(، 10% من إجمالي التشويش المتناسقخرج الصوت

عدد 1 كابل صوت استريو صغير 3.5 ممسماعتي الرأس

PAL / NTSC / SECAM نظام االستقبال

VHF / UHFدخل الهوائي

درجة الحرارة: تتراوح بين 0° و35° درجة مئويةظروف التشغيل
الرطوبة: تتراوح بين 10 % و90 % لمستوى الرطوبة النسبية في حالة عدم التكثيف

6
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استكشاف األعطال وإصالحها
قبل االتصال بموردك أو مركز الخدمة لطلب مساعدة، تحقق من األمور الواردة 

أدناه مرة أخرى.
تحقق من توصيل جهاز التلفزيون المزود بشاشة LCD بجهازك.- 1
تأكد من توصيل الكابل، وأن جميع األجهزة الخارجية وكابالت الطاقة موصلة - 2

على نحو صحيح.
تحقق من تشغيل جميع مصادر الطاقة.- 3
إذا استمرار جهاز التلفزيون المزود بشاشة LCD في عدم إظهار صورة، أعد - 4

تشغيل الجهاز الخارجي.
إذا استمرت الصورة في عدم الظهور، افصل جهاز التلفزيون المزود بشاشة - 5

LCD من الجهاز الخارجي وافحصه، قد تكون هناك مشكلة بوحدة التحكم 
في بطاقة الرسوم بداًل من جهاز التلفزيون المزود بشاشة LCD، )فعند إعادة 
توصيل جهاز التلفزيون، تذكر إيقاف تشغيل التلفزيون والجهاز الخارجي قبل 

توصيل الطاقة لجهاز التلفزيون المزود بشاشة LCD، ثم قم بتشغيل الطاقة 
بجهاز التلفزيون المزود بشاشة LCD والجهاز الخارجي.(

فإذا استمرت المشكلة، قم بالرجوع إلى الرسم البياني التالي.- 6

جرب هذه الحلولالمشكلة

وصل هذا التلفزيون المزود بشاشة 	•عدم وصول طاقة
LCD في بمأخذ تيار متردد.

اضغط على زر الطاقة الموجود في وحدة 	•
التحكم الموجودة بالجهاز أو وحدة التحكم 
عن بعد لتشغيل جهاز التلفزيون المزود 

.LCD بشاشة
تحقق من مؤشر الطاقة، فإن لم يومض 	•

هذا المؤشر، فإن جهاز التلفزيون هذا 
يوجد به مشكلة.

تحقق من البطاريات	•وحدة التحكم عن بعد ال تعمل
تأكد من عدم وجود فاصل بين المستقبل 	•

عن بعد ووحدة التحكم عن بعد.
تأكد من عدم وجود مسافة كبيرة للغاية 	•

بينك وبين جهاز التلفزيون المزود بشاشة 
LCD عند استخدام وحدة تحكم عن بعد.

الحد األقصى لنطاق التشغيل )7 م 	•
وزاوية 30 درجة من الجهة المقابلة 

لجهاز التلفزيون(.
هل أشعة الشمس المباشرة أو مصدر 	•

الضوء الصناعي القوي موّجه إلى 
مستقبل األشعة تحت الحمراء الخاصة 
بشاشة جهاز التلفزيون المزود بشاشة 

LCD؟ تخلص من الضوء عن طريق 
غلق الستائر وإبعاد الضوء في اتجاه 

مختلف وهكذا.
يلزم استخدام وحدة التحكم المحددة هنا 	•

والمخصصة لهذا الطراز، وال يمكن 
استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة 

بالعالمات التجارية األخرى )بما في ذلك 
طرازات Panasonic األخرى(.

تحقق من االتصال بين الجهاز الخارجي 	•ال يوجد صور.
.LCD وجهاز التلفزيون المزود بشاشة

عند تشغيل جهاز التلفزيون المزود بشاشة 	•
LCD، يستغرق ثوان قليلة لعرض 

الصورة.
تحقق من أن النظام الذي حددته متوافق 	•

مع الجهاز الخارجي أو جهاز الفيديو.
تحقق من أن درجة الحرارة ال تختلف 	•

عن درجة حرارة التشغيل )0 درجة 
مئوية ~ 35 درجة مئوية(.

قم بإيقاف تشغيل الطاقة ثم قم بتشغيلها 	•
مرة ثانية وأعد تشغيل جهاز التلفزيون 

.LCD المزود بشاشة

جرب هذه الحلولالمشكلة

تأكد من توصيل كابل الصوت من مصدر 	•ال يوجد صوت
دخل الصوت.

اضبط نظام الصوت.	•
اضغط على زر VOLUME )+( )رفع 	•

مستوى الصوت(.
اضغط على زر كتم الصوت.	•

هناك نقاط سوداء دقيقة و/أو 
نقاط مضيئة على شاشة جهاز 

التلفزيون

قد تظهر نقاط سوداء أو مضيئة )حمراء 	•
أو خضراء أو زرقاء( على الشاشة، هذه 
من خصائص شاشة LCD وليس عطل 
.LCD بجهاز التلفزيون المزود بشاشة

تم تصنيع شاشة LCD بتقنية عالية 	•
الدقة، إذا كان هناك 99.99% أو نقاط 
بكسل أكثر، ولكن هناك أيًضا %0.01 

أو نقاط بكسل أقل أو نقاط بكسل مضيئة 
باستمرار، فال يعد هذا عيًبا فيها.

مع النظر بعين االعتبار لهذه الخصائص، 	•
قد تظل الصورة ثابتة )مثل المرآة( عندما 
تتغير الصورة وذلك عندما تعرض نفس 

الصورة لفترة طويلة، والحل األمثل 
إلصالح هذا العيب هو تغيير الصورة أو 

إيقاف تشغيل مصدر الطاقة.
قد يظهر شكل مخطط )خطوط متداخلة 	•

كثيرة( على الشاشة حسب طبيعة 
الصورة المنعكسة.

اضبط قيمة اللون.	•لون الصورة غير طبيعي

تحذير
.LCD يتم استخدام فولطات عالية لتشغيل جهاز التلفزيون هذا المزود بشاشة

وال تحاول القيام بفتح اإلطار المحيط بالشاشة.
إذا استمرت المشكلة بعد اتباع جميع تعليمات التشغيل، يرجى االتصال بالبائع 

أو مركز الخدمة الذي باع لك جهاز التلفزيون المزود بشاشة LCD. أعطه رقم 
الطراز ثم اشرح له العطل. وحينها سيتم إرشادك بطريقة الحصول على الصيانة.
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وسائط متعددة

مشغل الوسائط

تحديد المحتويات

اختيار

وصول

وسائط تخزين

صور الموسيقى

إدخال جهاز تخزين USB بمنفذ USB الموجود بجهاز التلفزيون.- 1
 اضغط على زر USB الموجود بوحدة التحكم عن بعد ثم اضغط على زر- 2

OK للدخول إلى محتوى الوسائط المتعددة.

مالحظة:

•	.NTFS ال يدعم تنسيق ،FAT32 :القسم 
 )FAT32—الحد األقصى للقسم: 32 جيجا بايت، الحد األقصى للملف:

4 جيجا بايت(

صور
استعراض الصور	•

الوصفاألزرار

تشغيل عرض الشرائح.	•أحمر

تحديد نوع العرض.	•أخضر

تحديد صورة أو موسيقى.	•أصفر

فتح قائمة الخيارات.	•أزرق

a/b/c/d•	.تحديد الصور

تشغيل عرض الشرائح	•

الوصفاألزرار

فتح قائمة الخيارات.	•أزرق

الموسيقى

الوصفاألزرار

فتح قائمة الخيارات.	•أزرق

تحديد صورة أو موسيقى.	•أصفر

a/b/c/d•	.تحديد مقاطع موسيقى

الموسيقى

يمكنك أن تضغط على مفتاح اللون األزرق، في قائمة الوسائط المتعددة، لتحديد 	•
أحد الخيارات التالية.

عرض الصور الفوتوغرافية
تأثير االنتقال	•
حجم الصورة	•
الفاصل الزمني	•
تكرار	•

تشغيل الموسيقى
تكرار	•
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اإلعداد

منع عبث األطفال
اللغة

قائمة الموالفة
إعدادات الشاشة
HDMI تحكم

قائمة النظام
توفير القدرة

اختيار
وصول خروج

رجوع

القائمة الرئيسية

تشغيل

إيقاف

اإلنجليزية

الصورة

الصوت

مؤقت

اإلعداد

اضغط على زر MENU وزري ab لتحديد اإلعداد، وستظهر قائمة - 1
اإلعداد.

اضغط على زر OK لالنتقال إلى قائمة اإلعداد.- 2
اضغط على زري ab لتحديد العنصر المطلوب.- 3
اضغط على زري cd لضبط القيمة.- 4
اضغط على زر RETURN للعودة إلى القائمة السابقة.- 5
اضغط على زر  EXIT للخروج من قائمة التشغيل.- 6

إعداد الكمبيوتر
خاص بمصدر دخل جهاز الكمبيوتر فقط.	•

تحليل الدخل
يعتمد تغيير الخيارات على اإلشارات.	•

الساعة
ضبط المستوى األدنى في حال حدوث ضوضاء.	•

موضع أفقي
ضبط الوضع األفقي.	•

موضع رأسي
ضبط الوضع الرأسي.	•

طور الساعة
تساعد هذه الخاصية في التخلص من التشويش والتشوه.	•

الضبط التلقائي
ضبط إعدادات الصورة تلقائًيا مثل الموضع والمرحلة الزمنية.	•

منع عبث األطفال
قفل القناة/دخل AV لمنع الوصول ألي منهما.	•
في حال تحديد القناة القنوات المغلقة/اإلدخال، ستظهر رسالة محتواها، "يتعين 	•

عليك إدخال رقم PIN لمشاهدة المحتوى المحجوب".

PIN رمز
يتعين عليك إدخال رمز PIN عند الوصول إلى القنوات المغلقة أو اإلدخاالت.	•
رمز PIN االفتراضي هو 0000.	•

حجب القناة
تحول هذه الخاصية دون مشاهدة األطفال لبعض القنوات.	•

حجب اإلدخال
تعمل هذه الخاصية على تعطيل إشارات دخل خارجية معينة.	•

PIN قم بتغيير
تعمل هذه الخاصية على تغيير األربع أرقام الخاصة برمز PIN للتحكم 	•

األسري.

مسح الكل
مسح إعدادات إقفال األطفال.	•

اللغة
تعمل هذه الخاصية على تغيير لغة المعروض على الشاشة.	•

قائمة الموالفة

ضبط السيارات
تعمل هذه الخاصية على ضبط القنوات تلقائًيا.	•

الموالفة اليدوية
تساعد هذه الخاصية في البحث عن قنوات التلفزيون التناظرية وتخزينها يدوًيا.	•

مالحظة:
سيقوم التلفزيون بتخزين القنوات الممسوحة حتى إن لم يتم إكمال مسح القنوات.

تحرير القنوات
تساعد هذه الخاصية في تعديل رقم القناة أو اسمها.	•

تخطي القناة
تساعد هذه الخاصية على تخطي قناة واحدة أو أكثر عند استخدام وحدة التحكم 	•

عن بعد للتبديل بين القنوات.

فرز القنوات
إعادة ترتيب القنوات في قائمة البرنامج.	•

الموالفة الدقيقة
ضبط توليف القنوات التناظرية الدقيق يدوًيا عندما يكون االستقبال ضعيًفا.	•

مسح قائمة القناة
تساعد هذه الخاصية على مسح برامج القنوات الموجودة.	•

إعدادات الشاشة

انقضاء عرض الشعار
ضبط مدة عرض معلومات الشعار على الشاشة.	•

HDMI تحكم
.HDMI أواًل، يرجى توصيل التلفزيون بجهاز متوافق مع

سيتم تشغيل التلفزيون وعرض مصدر الدخل المعروض سابًقا، عندما يكون 	•
الجهاز المتصل والمتوافق مع HDMI في وضع التشغيل.

سيتم تشغيل الجهاز المتصل والمتوافق مع HDMI على وضع االستعداد عندما 	•
يكون التلفزيون في وضع االستعداد.

قائمة النظام

حالة الشحن
تعمل هذه الخاصية على ضبط جميع اإلعدادات، على سبيل المثال، في البيت 	•

المتنقل.

معلومات النظام
تساعد هذه الخاصية في عرض معلومات عن النظام الخاص بهذا التلفزيون.	•

ترخيص البرمجيات
عرض معلومات عن النظام الخاصة بهذا التلفزيون.	•

توفير القدرة
تقليل مستوى سطوع الصورة للحد من استهالك الطاقة.	•
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اسحب 3:2 
تعمل هذه الخاصية على كشف الفيلم المعتمد على المصدر تلقائًيا )مشفر بشكل 	•

أساسي عند 24 إطار/ثانية( وتحليله ثم تكوين إطار الفيلم الخاص بدرجة 
الوضوح العالية لجودة الصورة.

يمكن تحديد اسحب 3:2  عند عرض شاشة القناة لدقة دخل تصل إلى 576i  أو 	•
. 1080i 480  أوi 

الصوت

وضع
جهير منخفض التردد

جهير عالي التردد
موازنة

قوة صوت سماعة الرأس
صوت منتشر

MPX

0
0
0

٣٠

الموسيقى

إيقاف
ستيريو

القائمة الرئيسية

الصورة

الصوت

مؤقت

اإلعداد

اختيار
وصول خروج

رجوع

اضغط على زر MENU وزري ab لتحديد الصوت، وسيتم عرض قائمة - 1
الصوت.

اضغط على زر OK للدخول إلى قائمة الصوت.- 2
اضغط على زري ab لتحديد العنصر المطلوب.- 3
اضغط على زري cd لضبط القيمة.- 4
اضغط على زر RETURN للعودة إلى القائمة السابقة.- 5
اضغط على زر  EXIT للخروج من قائمة التشغيل.- 6

وضع
حدد وضع الصوت األساسي الموسيقى أو حديث.	•

الموسيقى
يعمل على تحسين جودة الصوت لمشاهدة ملفات فيديو الموسيقى وغيرها.	•

حديث
تحسين جودة الصوت لمشاهدة األخبار والدراما وغيرها.	•

جهير منخفض التردد

زيادة أو خفض المستوى لرفع أو تقليل الصوت العميق المنخفض. )-14~14(	•

جهير عالي التردد

زيادة أو خفض المستوى لرفع أو تقليل الصوت العالي الحاد. )-14~14(	•

موازنة
ضبط مستوى صوت السماعتين اليسرى واليمنى. )-50~50(	•

قوة صوت سماعة الرأس
ضبط مستوى صوت سماعتي الرأس. )0~100(	•

صوت منتشر

زيادة )توسيع وتعميق( جودة الصوت.	•

MPX
تحديد وضع مضاعفة إرسال الصوت )إن وجد(.	•
ال يستخدم إال مع الوضع التناظري.	•

HDMI دخل
يحدد طريقة دخل إشارة الصوت.	•

رقمي
•	.HDMI يحدد رقمي إلدخال إشارة الصوت من طرف توصيل

تناظري
•	.AV2 يحدد تناظري إلدخال إشارة الصوت من مقابس يسار/يمين لدخل

مؤقت

مؤقت اإليقاف
وضع االنتظار التلقائي

إيقاف

اختيار
وصول خروج

رجوع

إيقاف

القائمة الرئيسية

الصورة

الصوت

مؤقت

اإلعداد

اضغط على زر MENU وزري ab لتحديد مؤقت، وستظهر قائمة مؤقت.- 1
اضغط على زر OK لالنتقال إلى قائمة الموقت.- 2
اضغط على زري ab لتحديد العنصر المطلوب.- 3
اضغط على زري cd لضبط القيمة.- 4
اضغط على زر RETURN للعودة إلى القائمة السابقة.- 5
اضغط على زر  EXIT للخروج من قائمة التشغيل.- 6

مؤقت اإليقاف
ضبط الوقت حتى يدخل التلفزيون تلقائًيا إلى وضع االستعداد.	•

وضع االنتظار التلقائي
جعل األجهزة المتصلة التي ال ُتستخدم أو ُتشاهد في وضع االستعداد لتقليل 	•

استهالك الطاقة.
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قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

الصورة

القائمة الرئيسية

عاديوضع المشاهدة
اإلضاءة الخلفية

التباين
السطوع
األلوان

الحدة

٩٠
٥٠
٥٠
٥٠

توازن األلوان
P-NR

3D-COMB

باردة
تشغيل
تشغيل

٥٠

٧٠

اختيار
وصول خروج

رجوع

الصورة

الصوت

مؤقت

اإلعداد

الدرجة

اضغط على زر MENU وأزرار ab لتحديد الصورة، وسيتم عرض قائمة - 1
الصور.

اضغط على زر OK للدخول إلى قائمة الصور.- 2
اضغط على زري ab لتحديد العنصر المطلوب.- 3
اضغط على زري cd لضبط القيمة.- 4
اضغط على زر RETURN للعودة إلى القائمة السابقة.- 5
اضغط على زر  EXIT للخروج من قائمة التشغيل.- 6

وضع المشاهدة

يتكون وضع العرض األساسي من ديناميكية/عادي/سينما/المستخدم/ألعاب.	•

ديناميكية
تقديم تباين متطور للصورة وإظهار حدة األلوان عند العرض في حجرة 	•

ساطعة.

عادي
يوصي بهذا الوضع للعرض في ظروف إضاءة محيطة عادية في الغرفة.	•

سينما
لمشاهدة األفالم في حجرة مظلمة مع تحسين أداء التباين وتصوير باأللوان 	•

وأبيض وأسود.

المستخدم
تعيين اإلعدادات المفضلة لديك.	•

ألعاب
إشارة االستجابة السريعة بالتحديد لتوفير الصور المالئمة لتشغيل األلعاب.	•

اإلضاءة الخلفية

ضبط مستوى اإلضاءة الخلفية. )0~100(	•

التباين

زيادة مستويات التباين أو خفضها حسب تفضيلك الشخصي. )0~100(	•

السطوع

زيادة مستويات السطوع أو خفضها حسب تفضيلك الشخصي. )0~100(	•

األلوان

زيادة مستويات األلوان أو خفضها حسب تفضيلك الشخصي. )0~100(	•

الحدة

زيادة من مستويات الحدة أو خفضها حسب تفضيلك الشخصي. )0~100(	•

الدرجة
عند توصيل مصدر إشارة NTSC بالتلفزيون، يمكن ضبط تدرج لون الصورة 	•

لتناسب ذوقك الخاص. )-50~50(
الستقبال إشارة NTSC فقط.	•

توازن األلوان
السماح بتعيين درجة اللون الكلية للصورة باردة/عادي/دافئة.	•

P-NR

تمكين أو تعطيل P-NR )خفض تشويش الصورة(	•
تقليل تشوش الصورة غير المرغوب وتشوش الوميض تلقائًيا في األجزاء 	•

المحيطة للصورة.

3D-COMB
العمل على ثبات أو إبطاء الصور المتحركة حتى تصبح أكثر إشراًقا.	•
الستقبال إشارة CVBS فقط.	•

عرض الشاشة
تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة.	•
اضغط على أي زر )ماعدا وضع االستعداد( لتشغيل الشاشة.	•
يكون الصوت نشًطا حتى في حالة إيقاف تشغيل الشاشة.	•
تمثل هذه الوظيفة فعالية في الحد من استهالك الطاقة وذلك عند سماع الصوت 	•

دون تشغيل شاشة التلفزيون.

إعدادات متقدمة
توفير إعدادات متقدمة عديدة لتحسين جودة الصورة.	•

المسح اإلضافي 16:9
تحديد مساحة الشاشة التي تعرض الصورة.	•

تشغيل: تكبير الصورة إلخفاء حواف الصورة. −
إيقاف: عرض الصورة بحجمها الطبيعي. −

AV نظام ألوان
•	 AV حدد منظومة األوان االختيارية بناًءا على إشارات الفيديو في وضع

.NTSC/M.NTSC/SECAM/PAL/تلقائي
خاص بمصدر دخل AV فقط.	•

السطوع التلقائي
تعمل هذه الخاصية تلقائًيا على ضبط السطوع والتباين بعد تحليل إشارة الدخل. 	•

تزيد هذه الوظيفة من األلوان وعمق الصورة.

ديناميكية الضوء الخلفي
تعمل تلقائًيا على تحسين مستويات اإلضاءة الخلفية للمشاهد المعتمة.	•

DVI إعدادات دخل
•	 HDMI العمل على تغيير مستوى اللون األسود بالصورة الخاص بوضع دخل

مع إشارة دخل DVI يدوًيا.
خاص بطرف توصيل HDMI1 مع إشارة دخل DVI فقط.	•
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اإلعداد األولي

مسح القنوات 4
 

خروج

تحديد
رجوع

التالي

أوًال،يرجى توصيل الهوائي. 

ابدأ استطالع القنوات اآلن ؟ 

إذا قمت بتخطي هذه الخطوة، يمكن تنفيذ استطالع القنوات من القائمة.

المسح

تخطي االستطالع

قناة المسح الضوئي اإلعداد المبدئي

خروجالتالياختيارخلفي Exit

البحث عن القنوات 5

إلغاء
قد يستغرق استطالع القنوات بعض الوقت حتى يكتمل.

الحالة: جاري االستطالع...
القنوات التناظرية: 2

15%

خروج Exit

قناة المسح الضوئي اإلعداد المبدئي

تم االنتهاء من اإلعداد األولي 6

 

رجوع

تهانينا!!

اكتمل اإلعداد المبدئي.

يرجى ضغط [OK] للخروج من المعالج.

خلفي

تمت !! اإلعداد المبدئي
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اإلعداد األولي

اإلعداد األولي 1

اإلعداد المبدئي

مرحًبا بك في استخدام المعالج لإلعداد المبدئي !!

 يرجى ضغط [OK] لبدء المعالج.

إعدادات اللغة 2

خروج

تحديد
رجوع

التالي

اللغة

يرجى اختيار اللغة:

English

简体中文

Français

اإلعداد المبدئي

خروجالتالياختيارخلفي Exit

تحديد الوضع )إعداد مكان التلفزيون( 3

 

خروج

تحديد
رجوع

التالي

اختيار نمط اإلعداد المبدئي

يرجى اختيار الوضع الذي تريده :

المنزل

المتجر

خروجالتالياختيارخلفي Exit

مالحظة:
إذا قمت بتحديد Shop )متجر(، فستظهر رسالة "هل أنت متأكد؟" حدد Yes )نعم( للمتابعة، أو حدد No )ال( لتغيير اختيارك.
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تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون
1 -.LCD أكمل توصيل التوصيالت الطرفية قبل تشغيل التلفزيون المزود بشاشة
ِصل كابل التيار الكهربائي المتردد الخاص بجهاز التلفزيون بمأخذ التيار - 2

المتردد.
اضغط على زر الطاقة على جانب وحدة التحكم بالجهاز أو استخدم وحدة - 3

التحكم عن بعد للتشغيل.
عندئٍذ يضيء مؤشر الطاقة باللون )األخضر(.

اضغط على زر الطاقة مرة ثانية للدخول إلى حالة االستعداد، وسيضئ مؤشر 
الطاقة باللون األحمر.

مالحظة:
إذا لم يكن هناك رد فعلي عند الضغط على  )الطاقة( من وحدة التحكم عن بعد، 

اضغط على زر  )الطاقة( في جانب وحدة التحكم بالجهاز مرة ثانية لتنشيط 
التلفزيون.

تحديد مصدر الدخل
 TV أو USB أو PC أو HDMI أو AV 3 أو AV 2 أو AV 1 حدد وضع

 INPUT/OK من وحدة التحكم عن بعد أو زر INPUT)AV(  بالضغط على زر
في وحدة التحكم الموجودة بالجهاز.

AV 1
AV 2
AV 3

HDMI
PC

اختيار الدخل

USB
TV

نسبة العرض إلى االرتفاع
حدد حجم الشاشة من بين "9:16" و"مضبوط" و"3:4" و"زوم 1"

و"زوم 2" بالضغط على زر  ASPECT )نسبة العرض إلى االرتفاع( من 
وحدة التحكم عن بعد.

]16:9[
يعرض الصورة مباشرة عند 9:16 دون 

انحراف )عرض مشوه(.

]مضبوط[
عرض التنسيق الصحيح حسب مصدر الدخل. 

]4:3[
عرض الصورة عند 3:4 القياسية دون انحراف.

]زوم 1[
ضبط مقياس الصورة 3:4 التقليدية إلى الشكل 

.9:14

]زوم 2[
ضبط مقياس الصورة 3:4 التقليدية إلى الشكل 

.9:16
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وحدة التحكم عن بعد

9 ) ( 
اختر وضع مضاعفة إرسال الصوت.	•
MENU )القائمة( 10
فتح أو غلق قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.	•
أحمر/أخضر/أصفر/أزرق )زر األلوان( 11
يستخدم للقيام بوظائف التحديد والتنقل والتشغيل المختلفة.	•
 )Favourite Page( .F.P )الصفحة المفضلة( 12
فتح قائمة الصفحة المفضلة في وضع قناة المعلومات.	•

مالحظة:
إضافة صفحة قناة المعلومات في قائمة صفحة المفضلة:	•

عند الدخول إلى صفحة قناة المعلومات، اضغط على الزر  −
صفحة المفضلة لفتح قائمة صفحة المفضلة، ثم اضغط على 

موافق إلضافة صفحة قناة المعلومات في قائمة صفحة المفضلة.
عرض صفحة المفضلة:	•

اضغط على الزر صفحة المفضلة لفتح قائمة صفحة المفضلة،  −
واختيار صفحة قناة المعلومات، ثم اضغط على موافق إلدخال 

المحتوى.
إزالة صفحة المفضلة من قائمة صفحة المفضلة:	•

اضغط على الزر صفحة المفضلة لفتح قائمة صفحة المفضلة،  −
واختيار صفحة قناة المعلومات، ثم اضغط على موافق إلدخال 

المحتوى.
اضغط على الزر صفحة المفضلة مرة أخرى لفتح قائمة صفحة  −

المفضلة، واختيار صفحة قناة المعلومات الحالية، ثم اضغط على 
موافق إلزالة صفحة قناة المعلومات من قائمة صفحة المفضلة.

REVEAL )إظهار( 13
إظهار المعلومات المخفية مثل اإلجابة على اختبار.	•
14 
تشغيل اإلرجاع السريع للوسائط المتعددة.	•
15 
التشغيل أو اإليقاف المؤقت لتشغيل الوسائط المتعددة.	•
 )INFO( )معلومات( 16
عرض معلومات القنوات والبرامج.	•
 LAST VIEW )أخر عرض( 17
التبديل إلى أخر قناة تم عرضها أو وضع الدخل.	•
 HOLD )تعليق( 18
إيقاف التنقل بين الصفحات وتعليق الصفحة الحالية في وضع قناة 	•

المعلومات.
إيقاف خاصية فك شفرات النصوص لعملية استالم البيانات.	•
 INDEX )الفهرس( 19
الرجوع إلى صفحة الفهرس في وضع قناة المعلومات.	•
20 )  /  CH )قناة  / 
تحديد القنوات بالترتيب.	•
21 )AV دخل( INPUT )AV( 
فتح قائمة مصدر الدخل والتبديل إلى مصدر دخل الفيديو.	•
 EXIT )خروج( 22
الرجوع إلى شاشة العرض الطبيعية.	•
23 USB
•	.USB التبديل إلى مصدر دخل
a/b/c/d( a/b/c/d OK موافق( 24
تأكيد التحديدات واالختيارات.	•
 RETURN )رجوع( 25
الرجوع إلى القائمة/ الصفحة السابقة.	•
SUBPAGE )الصفحة الفرعية( 26
لتحديد الصفحة الفرعية عند احتواء الصفحة الحالية عليها.	•
SIZE )الحجم( 27
مفتاح وظيفة حجم قناة المعلومات.	•
28 
إيقاف تشغيل الوسائط المتعددة.	•
29 
التقديم السريع للوسائط المتعددة.	•

1

2

3

4

6

8

01

7

5

9

11

41

21
31

51
82
92

61

71

81

02

22

52

42

12

91

32

62
72

 مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل وضع االستعداد )POWER()القوة( 1
تشغيل أو إيقاف تشغيل وضع االستعداد بالتلفزيون.	•

أزرار األرقام 2
تغيير القناة وصفحات قناة المعلومات.	•

 ASPECT )نسبة العرض إلى االرتفاع( 3
تغيير نسبة العرض إلى االرتفاع.	•
وذلك بالضغط على هذا الزر بشكل متكرر حتى تصل إلى مستوى نسبة العرض إلى 	•

االرتفاع المطلوبة.
 TEXT )النص( 4
االنتقال إلى وضع قناة المعلومات.	•

 STTL )ترجمة( 5
عرض الترجمة.	•

-/+ VOL )رفع/خفض مستوى الصوت( 6
اضغط لضبط مستوى الصوت.	•

 )TV( INPUT )دخل )التلفزيون(( 7
تبديل إلى مصدر دخل التلفزيون.	•

 MUTE )إسكات( 8
اضغط لكتم الصوت أو استعادته.	•
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توصيل كابل التيار الكهربائي المتردد
يستخدم جهاز التلفزيون جهد كهربائي بسيط يتراوح بين 110 و240 تيار متردد.

وقد تم تصميم هذا الجهاز للعمل مع أنظمة التيار األحادي. وللحد من خطر 
التعرض لصدمة كهربائية، تجنب التوصيل بأي نوع آخر من أنظمة الطاقة. وفي 

حال عدم التأكد من نوع التيار الكهربائي المتاح، اتصل بالموزع المعتمد أو مركز 
الصيانة.

ثم قم بتوصيل جهاز التلفزيون المزود بشاشة LCD بكافة األجهزة الطرفية قبل 
تشغيله.

تنبيه
لدواعي السالمة، انزع كابل التيار المتردد في حالة عدم استخدام جهاز 	•

التلفزيون.

كابل التيار المتردد

التوصيل الكابلي أو الهوائي
الكابل المستخدم في التوصيل )ال يتوفر هذا الكابل الهوائي الخارجي ضمن جهاز 

).LCD التلفزيون المزود بشاشة
الكابل الهوائي	•

AV IN

PC AUDIO
via AV 2

ST3

ST3

COMPONENT ST3

>PC<

Manufactured under license from 
Dolby Laboratories. Dolby and the 
double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

مالحظة:
لمزيٍد من المعلومات حول كافة أعطال الدائرة الهوائية، ُيرجى االتصال بالموزع 

المحلي.

تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد
قم بإزالة غطاء حجرة البطارية.- 1

أدخل بطاريتين من حجم AAA  )1.5 فولت( وفًقا لعالمتي القطبين "+" و"-" - 2
داخل حجرة البطارية.

أغلق غطاء حجرة البطارية.- 3

تنبيه
لضمان التشغيل اآلمن، ُيرجى مراعاة االحتياطات التالية:

احرص على استبدال البطاريتين في نفس الوقت.	•
تجنب استخدام بطارية جديدة بأخرى مستهلكة.	•
تجنب مالمسة البطارية للمياه أو السوائل.	•
تجنب تعرض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات للرطوبة أو مصادر الحرارة 	•

كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
تجنب إسقاط وحدة التحكم عن بعد.	•
في حالة تسرب بطارية في وحدة التحكم عن بعد، قم بمسح مكان البطاريات 	•

بحرص ثم ركب بطاريتين جديدتين.
تجنب خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير مناسب.	•
تخلص من البطاريات المستعملة حسب التعليمات.	•
تحتوي وحدة التحكم عن بعد على بطارية AAA ويجب حفظها بعيًدا عن 	•

متناول الصغار حتى ال يبتلعوها على نحو غير ملحوظ.
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الوصالت

وصالت الكمبيوتر

 الكابل المستخدم في التوصيل )ال يتوفر هذا الكابل ضمن جهاز التلفزيون المزود 
).LCD بشاشة

كابل PC/VGA  )من النوع D-SUB ذي 15 مشبك(	•
•	HDMI كابل
كابل الصوت )يسار/يمين(	•

مالحظة:
عند توصيل هذا الكابل، يجب فصل كابالت التيار المتردد بجهاز التلفزيون 
المزود بشاشة LCD والجهاز الخارجي عن مأخذ التيار المتردد. ثم قم بعد 

ذلك بتشغيل جهاز التلفزيون المزود بشاشة LCD والجهاز الطرفي قبل 
تشغيل الكمبيوتر.

مالحظة:
يمكنك توصيل مصدر DVI بطرف دخل HDMI من خالل توصيل DVI بمحول HDMI ثم قم بتوصيل مدخل الصوت بطرف دخل صوت بالكمبيوتر )مقبس يسار/

.)AV2 يمين لدخل

توصيل جهاز الفيديو

الكابالت المستخدمة في التوصيل )ال تتوفر هذه الكابالت ضمن بجهاز التلفزيون المزود 
).LCD بشاشة

كابل المكّون للفيديو والصوت	•
•	HDMI دخل :HDMI كابل

مالحظة:
عند توصيل هذا الكابل، يجب فصل كابالت التيار المتردد بجهاز التلفزيون 

المزود بشاشة LCD والجهاز الخارجي عن مأخذ التيار المتردد.

AV IN

PC AUDIO
via AV 2

ST3

ST3

COMPONENT ST3

>PC<

Manufactured under license from 
Dolby Laboratories. Dolby and the 
double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

يتوافق دخل الفيديو المكّون /ومصدر 
الفيديو AV2 مع كابل الفيديو أو كابل 

المكّون.

أجهزة فيديو DVD (مثل مشغل 
DVD أو مصدر تلفزيوني عالي الجودة)

كابل الفيديو

يو
فيد

 ال

(RCA x3)

كابل الصوت 
(RCA x2)

HDMI دخل
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أسماء األجزاء ووظائفها

عناصر التحكم بالتلفزيون/ مؤشرات التلفزيون

3

4

5

6

7

1 2

مستقبل إشارة وحدة التحكم عن بعد 1
يحظر وجود أية أجسام بين مستقبل إشارة وحدة التحكم 	•

عن بعد الخاص بالتلفزيون ووحدة التحكم عن بعد.

مؤشر الطاقة 2
أحمر: وضع االستعداد
أخضر: وضع التشغيل

أخضر وامض: استقبال أمر من وحدة التحكم عن بعد.

-/+ VOL )رفع/خفض مستوى الصوت( 3
يتم استخدامهما في تغيير مستوى الصوت.	•
يتم استخدامهما لضبط قيمة العنصر المحدد في قائمة 	•

المعلومات المعروضة على الشاشة.

4 )  /  CH )قناة  / 
يتم استخدامهما في تغيير القنوات.	•
ويتم استخدامهما لتحديد عنصر ما في قائمة المعلومات 	•

المعروضة على الشاشة.

MENU )القائمة( 5
فتح أو غلق قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.	•

INPUT/OK )إدخال/موافق( 6
يستخدم الختيار مصدر اإلدخال.	•
يستخدم لتأكيد االختيار وإدخاله.	•

)القوة( زر الطاقة 7
يستخدم لتشغيل التلفزيون أو إيقافه.	•

)جانب / ظهر( التلفزيون

AV IN

PC AUDIO
via AV 2

ST3

ST3

COMPONENT ST3

>PC<

Manufactured under license from 
Dolby Laboratories. Dolby and the 
double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

>PC<

1 54

7

8

2 3 6

9

1 HDMI
•	.HDMI توصيل جميع أنواع األجهزة المزودة بخرج
 عند القيام بتوصيل جهاز DVI باستخدام مهايئ 	•

.HDMI عليك توصيل الجهاز بمقبس ،HDMI-DVI
AV 1 دخل 2
توصيل خرج الصوت والفيديو من أجهزة الفيديو.	•
AV 2 دخل 3
توصيل خرج الصوت والفيديو من أجهزة الفيديو.	•
4 PC
توصيل خرج الكمبيوتر بالمنفذ.	•
ويتم استخدامهما لتحديد عنصر ما في قائمة المعلومات 	•

المعروضة على الشاشة.
5 ANT
للكابالت الرقمية والبث األرضي الرقمي والبث القديم 	•

التناظري.
AUDIO OUT )خرج الصوت( 6
توصيل نظام صوت خارجي بهذين المقبسين.	•

سماعة الرأس 7
يمكن توصيل سماعة الرأس )ستريو( بهذا المقبس وفي 	•

هذه الحالة سيتم كتم صوت خرج سماعة التلفزيون.
AV 3 دخل 8
توصيل خرج الصوت والفيديو من أجهزة الفيديو.	•
9 USB
قم بتوصيل ذاكرة USB بهذا المنفذ لتشغيل الوسائط 	•

المتعددة.
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قياسات مسامير التثبيت:

أ

المسافة بين التلفزيونمسامير التثبيت
والحائط )أ(

 القطر: 6 مم والطول: 8 مم 
10 سم)بحد أدنى( و10 مم )بحد أقصى(

حامل التعليق على الحائط )اختياري(
يرجى االتصال بأقرب بائع Panasonic وذلك لشراء الملحقات االختيارية 

الموصى بها.
لمزيٍد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلي دليل الملحقات االختيارية.

هناك احتمال بالتعرض لإلصابة الشخصية أو تضرر المنتج عند استخدام 	•
حوامل التعليق األخرى أو تركيب الحامل بنفسك. للحفاظ على فاعلية المنتج 
وسالمته، احرص كل الحرص على أن تطلب من البائع أو أحد المتعاقدين 

المرخصين القيام بتركيب حامل التعليق لضمان التركيب المحكم. سيؤدي أي 
ضرر ينتج عن التثبيت بدون االستعانة بفني تركيب مؤهل إلى إلغاء الضمان.

ابتعد عن تركيب الجهاز مباشرة تحت أضواء السقف )مثل المصابيح الكاشفة 	•
أو المصابيح الغامرة أو مصابيح الهالوجين( التي عادة ما يتولد عنها حرارة 
عالية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تشويه أجزاء من اإلطار الخارجي البالستيكي 

أو تلفه.
توخ الحذر عند تثبيت الحوامل بالحائط، وتأكد دائًما من عدم وجود كابالت 	•

كهربائية أو مواسير داخل الحائط قبل القيام بتعليق الحامل.
تجنًبا لسقوط التلفزيون أو حدوث إصابة، أزله من الموضع المخصص على 	•

الحائط عند التوقف عن استخدامه.

الصق التركيب على الحائط
لمنع الزواحف المنزلية من السكنى بالثقوب الموجودة بالقاعدة أسفل التلفزيون، 	•

ننصح بشدة إغالق ثقوب القاعدة بإحكام بعد فك القاعدة للتثبيت بالحائط.

Wall mount stickerالصق التركيب على الحائط
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تركيب قاعدة الحامل
ضع التليفزيون على سطح مستو ومغطى بجسم ناعم )مثل البطانية( بحيث - 1

تكون الشاشة متجهة ألسفل وذلك لحمايتها.
استخدم أربع مسامير تركيب لتثبيت العنق بالقاعدة بإحكام.- 2

اضبط وضع القاعدة مع أسفل التلفزيون.- 3

ال تستخدم إال مسامير التركيب المصاحبة للجهاز لتثبيت القاعدة بالتلفزيون - 4
كما ينبغي.

فك قاعدة الحامل
ضع التليفزيون على سطح مستو ومغطى بجسم ناعم )مثل البطانية( بحيث - 1

تكون الشاشة متجهة ألسفل وذلك لحمايتها.
قم بفك المسامير من الفتحتين باستخدام المفك.- 2

التثبيت على الحائط )غير مرفق(
استخدم المسامير الموجودة بفتحات تثبيت الحامل على الجانب الخلفي للتلفزيون 

لتثبيته بمجموعة التثبيت على الحائط بإحكام 

مالحظة:
مجموعة التثبيت على الحائط غير مرفقة.

من دواع األمن والسالمة استخدام المسامير الطويلة مع هذا المنتج.
عند استخدام المسامير الطويلة، من الممكن أن يرتخي المسمران السفليان، إال 

أن االثنين العلويين سيظالن محكمان بمكانيهما، وبالتالي لن يتعرض التلفزيون 
للسقوط من الحائط.

عمق المسمار: ۱۰ مم
القطر : ٦ مم
    

 
احكم ربط المسمار لتثبيت التلفزيون                     

بحامل التعليق على الحائط 
(غير موجود مع جهاز التلفزيون)

(منظر جانبي)

 

فتحات التثبيت بالحائط

VESA واجهة مطابقة لمواصفات جمعية المعايير القياسية إللكترونيات الفيديو

200 × 200 مم
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الملحقات القياسية

Check you have all the items shown.

AAA عدد )2( بطارية     وحدة التحكم عن بعد
)TZZ00000001A(

   عدد 4 مسامير
)مسامير تركيب القاعدة(

 عدد 2 مسمار
)مسامير تركيب القاعدة(

  العنق والقاعدة

  الصق للتركيب على الحائط 
)انظر الصفحة 7(

  كابل التيار الكهربائي

توصيل قاعدة الحامل

تحذير

تجنب فك القاعدة أو إدخال أي تعديالت عليها؛
ألن ذلك قد يعرض التلفزيون للسقوط والتلف وحدوث إصابة لألشخاص.	•

تنبيه

ال تستخدم إال القاعدة المصاحبة للتلفزيون،
ألن ذلك قد يعرض التلفزيون للسقوط والتلف وحدوث إصابة لألشخاص.	•

ال تستخدم القاعدة في حالة تهالكها أو تعرضها للتلف.
إذا ما استخدمت القاعدة وهي تالفة، فقد يتعرض األشخاص لإلصابة. اتصل بأقرب 	•

بائع Panasonic على الفور.
أثناء التركيب، ال تستخدم إال المسامير المصاحبة للجهاز وتأكد من ربط المسامير 

بإحكام.
إذا لم تحرص على ربط المسامير بإحكام أثناء التركيب، فلن تكون القاعدة 	•

قوية بما يكفي لتحّمل التلفزيون، وقد يتعرض التلفزيون للسقوط ومن ثم التلف 
وتعرض األشخاص لإلصابة.

تأكد من أن التلفزيون في موضع بعيد عن السقوط.
في حالة خبط التلفزيون أو تسلق األطفال القاعدة والتلفزيون مثبت عليها، قد يسقط 	•

التلفزيون على األرض ويتعرض األشخاص لإلصابة.
يحتاج تركيب التلفزيون وإزالته إلى وجود شخصين أو أكثر.

إن لم تتم عملية التركيب أو اإلزالة بوجود شخصين أو أكثر، فربما يسقط 	•
التلفزيون ويتعرض األشخاص لإلصابة.

تنبيه
األجزاء الصغيرة

يحتوي هذا المنتج على أجزاء خطيرة يمكن لألطفال استنشاقها أو ابتالعها عن 
طريق الخطأ

احتفظ باألجزاء الخطيرة بعيًدا عن متناول األطفال.	•

ضع عالمة بأن جميع األصناف ظاهرة.

يتميز الجزء المعدني من عنق الحامل بحوافه الحادة.
يرجى الحذر الشديد عند التعامل مع عنق الحامل.
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تنبيه

انزع قابس التيار الرئيسي من المقبس عند تنظيف التلفزيون
قد يؤدي تنظيف التلفزيون وهو موصل بالتيار الكهربي إلى حدوث صدمة 	•

كهربية.

قم بإزالة قابس التيار من مقبس التيار الكهربي بالحائط عند 
عدم استخدام التلفزيون لفترة طويلة.

سيظل التلفزيون يستهلك بعض الطاقة حتى وهو في وضع إيقاف التشغيل، 	•
طالما أن قابس التيار موصاًل بالمقبس.

انزع قابس التيار من مقبس الحائط قبل توصيل الوصالت أو فصلها.	•

ال ُتعرض أذنيك لمستوى صوت مرتفع جًدا من سماعة الرأس
من الممكن أن يؤدي ذلك إلى أضرار ال يمكن معالجتها.	•

احذر استخدم القوة المفرطة مع الشاشة أو رطمها بشدة
فقد يؤدي ذلك إلى أضرار تتسبب في حدوث إصابات.	•

ينبغي نقل التلفزيون وهو في وضع عمودي
يحظر إعاقة تيار الهواء ناحية فتحات التهوية الخلفية

التهوية الكافية أمر ضروري لمنع تلف المكونات اإللكترونية.	•
ينبغي عدم إعاقة التهوية من خالل تغطية فتحات التهوية بأشياء مثل: الصحف 	•

والمفارش والستائر.
يوصى بترك فراغ ال يقل عن 10 سم جميع يحيط بجهاز استقبال التلفزيون من 	•

جميع االتجاهات حتى عندما يتم وضعه داخل خزانة أو بين الرفوف.
عند استخدام القاعدة، يرجى مراعاة وجود مسافة بين الجزء السفلي من 	•

التلفزيون والسطح الذي يوضع عليه التلفزيون. في حالة عدم استخدام القاعدة، 
تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية بالجزء السفلي من التلفزيون.

الحد األدنى للمسافة

١٠ سم

١٠ سم ١٠ سم ١٠ سم

الصيانة

أواًل، قم بإزالة مقبس التيار الرئيسي من المقبس الموجود 
بالحائط.

الشاشة واإلطار الخارجي والقاعدة

العناية الدورية:
امسح سطح الشاشة أو اإلطار الخارجي أو القاعدة برفق باستخدام قطعة قماش 

ناعمة لتنظيف االتساخ أو بصمات األصابع.

أما بالنسبة إلى االتساخات الملتصقة:
بلل قطعة قماش ناعمة بماء نظيف أو منظف متعادل مخفف )لكل جزء من 

المنظف 100 جزء من الماء(، ومن ثم اعصر قطعة القماش وامسح السطح. 
أخيًرا، ينبغي عليك مسح البلل تماًما.

تنبيه
تجنب استخدم القماش الخشن أو فرك السطح بعنف، فقد يتسبب ذلك في حدوث 	•

خدوش بالسطح.
احرص على عدم تعرض أسطح التلفزيون إلى الماء أو المنظفات، فقد يؤدي 	•

دخول الماء إلى داخل التلفزيون إلى حدوث عطل بالجهاز.
احرص على عدم تعريض أسطح الجهاز إلى السوائل الطاردة للحشرات أو 	•

المذيبات أو مادة الثنر أو غيرها من المواد المتطايرة، فقد يؤدي هذا إلى تدهور 
حالة السطح أو التسبب في تقشير الطالء.

احذر النقر على السطح أو خدشه باألظافر أو األجسام الصلبة.	•
احرص على عدم التصاق اإلطار الخارجي والقاعدة بالمطاط أو مادة بولي 	•

كلوريد الفينيل لفترة طويلة، فقد يؤدي هذا إلى تدهور حالة السطح.

قابس التيار
امسح قابس التيار بقطعة قماش جافة على فترات زمنية منتظمة، ألن البلل والغبار 

قد ينشب عنهما حدوث حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
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احتياطات السالمة

تحذير

كيفية التعامل مع قابس وكابل التيار الرئيسي
أدخل قابس التيار بالكامل في المقبس بالحائط. )إذا لم يتم إدخال القابس بالكامل؛ 	•

فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة والتسبب في حدوث 
حريق.(

تأكد من أنه يمكن الوصول إلى قابس التيار بكل سهولة.	•
يحظر لمس قابس التيار ويديك مبللتين؛ فقد يتسبب ذلك في تعرضك لصدمة 	•

كهربائية.
يحظر إتالف سلك التيار الكهربائي؛ فقد يتسبب إتالف السلك في نشوب حريق 	•

أو حدوث صدمة كهربائية.
يحظر نقل التلفزيون والكابل موصل بالمقبس بالحائط. −
تجنب وضع أشياء ثقيلة الوزن على الكابل أو وضع الكابل قرب مصادر  −

ذات حرارة مرتفعة.
تجنب لوي الكابل أو ثنيه بإفراط أو شده. −
ال تقم بجذب الكابل من المقبس، بل يجب عليك اإلمساك بجسم قابس التيار  −

عند نزعه من المقبس.
تجنب استخدام قابس تالف أو مقبس تالف بالحائط. −
تأكد من عدم ضغط التلفزيون على كابل التيار. −

في حالة اكتشاف أي خلل، انزع قابس التيار على الفور.

تيار متردد 110 240- 
فولت، 60/50 هرتز

مصدر التيار الكهربائي
تم تصميم هذا التلفزيون للعمل مع تيار متردد 110-240 فولت، 60/50 هرتز	•

تجنب فك األغطية و'احذر' تعديل أي شيء بالتلفزيون بنفسك
قد تتسبب المكونات عالية الفولطية في صدمات كهربية خطيرة، لذا ال تنزع 	•

الغطاء الخلفي إذ يمكن الوصول إلى األجزاء المكهربة عند نزعه.
ال توجد أية أجزاء داخل الغطاء يمكن للمستخدم أن يقوم بصيانتها بنفسه.	•
•	 Panasonic احرص على فحص التلفزيون أو ضبطه أو إصالحه عند بائع

المحلي.

ال تعّرض التلفزيون لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة 
األخرى
تجنب تعريض التلفزيون لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة األخرى.	•

يرجى االحتفاظ بالمنتج بعيدًا دائمًا 
عن الشموع أو غيرها من مصادر 

اللهب المكشوفة لتجنب نشوب 
حريق

يحظر تعرض التلفزيون للمطر أو الرطوبة الشديدة
لمنع األضرار التي قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق؛ 	•

يحظر تعرض التلفزيون للمطر أو الرطوبة الشديدة.
تجنب تعريض التلفزيون لقطرات أو رشاش المياه، وكذلك ال تضع فوقه أي 	•

شيء مملوء بسائل، كالزهريات مثاًل.

ال تضع التلفزيون على أسطح غير ثابتة
فقد يؤدي ذلك إلى سقوط التلفزيون أو انقالبه.	•

ال تستخدم إال القاعدة / أدوات التثبيت األصلية المخصصة
يؤدي استخدام القواعد غير المعتمدة أو المثبتات األخرى إلى عدم استقرار 	•

 Panasonic التلفزيون، مما قد يحدث األذى. احرص على أن تطلب من بائع
المحلي أن يقوم بعملية اإلعداد أو التركيب.

ال تستخدم إال القواعد / الحوامل المثبتة الحائط المعتمدة.	•
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