
Manual de utilizare
Televizor cu ecran LCD

Român�

V� mul�umim c� a�i cump�rat acest produs Panasonic.
V� rug�m s� citi�i aceste instruc�iuni cu aten�ie înainte de a folosi aparatul �i s� le p�stra�i pentru consult�ri 
ulterioare.
Imaginile prezentate în acest manual au doar scop ilustrativ.
V� rug�m s� consulta�i Garan�ia Pan-European� dac� dori�i s� lua�i leg�tura cu reprezentantul local 
Panasonic pentru a solicita asisten��.

Model nr.
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Tr�i�i senza�ii multimedia 
la un nivel incredibil

Referitor la func�iile DVB
Acest TV este conceput pentru îndeplinirea standardelor (în vigoare în august, 2009) de 
servicii terestre digitale DVB-T (MPEG2 �i MPEG4-AVC(H.264)) �i servicii de cablu digital 
DVB-C (MPEG2 �i MPEG4-AVC(H.264)).
Consulta�i distribuitorul local pentru disponibilitatea serviciilor DVB-T în zona dumneavoastr�.
Consulta�i furnizorul de servicii de cablu pentru disponibilitatea serviciilor DVB-C cu acest TV.

Acest TV nu va opera corect cu semnal care nu îndepline�te standardele DVB-T sau DVB-C.�
Nu toate func�iile sunt disponibile, acest lucru depinzând de �ar�, zon�, furnizor de servicii �
�i emi��tor.
Nu toate modulele CI opereaz� corect cu acest TV. Consulta�i furnizorul de servicii privind �
disponibilitatea modulului CI.
Acest TV nu va opera întotdeauna corect cu un modul CI care nu este aprobat de furnizorul �
de servicii.
Taxe suplimentare pot fi impuse în func�ie de furnizorul de servicii.�
Nu este garantatã compatibilitatea cu servicii DVB viitoare.�
Consulta�i ultimele informa�ii privind serviciile disponibile pe urm�torul website. (Doar limba englez�)�
http://panasonic.jp/support/global/cs/

VCR

Bucura�i-v� de o experien�� multimedia bogat�

Amplificator cu 
sistem de difuzoare

DVD player
DVD recorder
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Acest produs este licen�iat sub licen�a portofoliului de patente AVC 
pentru uzul personal �i necomercial al unui consumator (i) pentru 
a coda fi�iere video în conformitate cu standardul AVC („AVC 
Video”) �i/sau (ii) pentru a decoda fi�iere video AVC care au fost 
codate de c�tre un consumator angajat într-o activitate personal� 
sau necomercial� �i/sau care au fost ob�inute de la un distribuitor 
video licen�iat pentru a oferi fi�iere video AVC. Niciun fel de licen�� 
nu este acordat� sau presupus� pentru o alt� utilizare. 
Informa�ii suplimentare pot fi ob�inute de la MPEG LA, LLC. A se 
vedea http://www.mpegla.com.

Cuprins
Citi�i

M�suri de siguran�� �  ················································ 4
(Avertisment / Aten�ie)
Între�inerea �  ····························································· 5

Instalarea rapid�
Accesorii / Op�iuni �  ·····································6
Identificarea elementelor de comand� �  ······8
Conexiuni principale �  ································10
Configurarea automat� �  ···························12

Instalarea rapid�

Bucura�i-v� de televizorul 
dumneavoastr�!
Func�ii de baz�

Vizionarea programelor TV �  ··································· 14
Folosirea ghidului de programe �  ···························· 18
Vizualizarea teletextului �  ········································ 20
Urm�rirea ie�irilor externe �  ···································· 22
Folosirea VIERA TOOLS �  ······································ 24
Folosirea func�iilor din meniu  �  ······························· 25

Instruc�iuni de operare

Func�ii avansate
Revenirea din Meniu setare �  ································· 32
Acordarea �i editarea canalelor (DVB) �  ················· 34
Acordarea �i editarea canalelor (Analogic) �  ·········· 36
Programare temporizator �  ····································· 38
Blocare copii �  ························································· 40
Etichete intrare �  ····················································· 41
Utilizarea interfe�ei obi�nuite �  ································ 42
Condi�ii presetate �  ················································· 43
Actualizarea softului televizorului �  ························· 44
Utilizarea Media Player �  ········································ 46
Func�iile link-urilor �  ················································ 50
(Q-Link / VIERA Link)
Echipamente externe �  ··········································· 58

Avansat

Întreb�ri frecvente etc.
Informa�ii tehnice �  ·················································· 60
Întreb�ri frecvente �  ················································ 65
Date tehnice �  ························································· 67
Licen�� �  ·································································· 68

Întreb�ri 
frecvente etc.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. �I / SAU FILIALELE 
ACESTEIA NU Î�I ASUM� NICIO RESPONSABILITATE PENTRU 
CORECTITUDINEA INFORMA�IILOR DESPRE PROGRAMAREA 
CANALELOR, FURNIZATE DE C�TRE SISTEMUL GUIDE PLUS+. 
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. �I/SAU FILIALELE 
ACESTEIA. NU Î�I ASUM� NICIO RESPONSABILITATE DE 
NATUR� FINANCIAR� PENTRU SC�DEREA PROFITURILOR, 
PAGUBELE COMERCIALE SAU DAUNELE INDIRECTE, 
SPECIALE SAU REZULTATE CA URMARE A RESPECT�RII 
PREVEDERILOR SAU A UTILIZ�RII INFORMA�IILOR, 
ECHIPAMENTELOR SAU SERVICIILOR AFERENTE SISTEMULUI 
GUIDE PLUS+.

http://www.europe.guideplus.com/

Card SD

Camer� video

Decodor
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M�suri de siguran��
Avertisment

Manipularea �techerului �i a cablului de alimentare
� Introduce�i �techerul complet în priz�. (Dac� �techerul nu este bine fixat, el se poate înc�lzi �i poate cauza incendii.)

Asigura�i acces u�or al cablului electric la priza electric�� .
Nu atinge�i �techerul dac� ave�i mâinile ude. Pericol de electrocutare!�
Nu distruge�i cablul de alimentare, un cablu de alimentare deteriorat poate cauza incendii sau poate duce la  �
electrocutare.

Nu muta�i televizorul atâta timp cât cablul este conectat la priz�• .
Nu a�eza�i obiecte grele pe cablu �i nu a�eza�i cablul în apropierea unor obiecte care au o temperatur� ridicat�.• 
Nu r�suci�i cablul, nu îl îndoi�i prea tare �i nu îl întinde�i.• 
Nu trage�i de cablul de alimentare• . �ine�i ap�sat pe corpul prizei în momentul deconect�rii cablului de alimentare.
Nu folosi�i aparatul dac� �techerul sau priza este defect�.• 
Asigura�i-v� c� televizorul nu strive�te mufa de alimentare.• 

În cazul în care 
constata�i 
neregularit��i, scoate�i 
�techerul din priz� imediat!

220-240 V c. a.,
50 Hz

Alimentare
Acest televizor a fost proiectat s� func�ioneze la  �
curent alternativ de 220-240 V, 50 Hz.

Nu îndep�rta�i capacele
NU modifica�i singur aparatul
� Componente de înalt� tensiune pot cauza �ocuri electrice 

puternice, nu demonta�i capacul din spate deoarece 
permite�i accesul la piese parcurse de curent electric.
În interior nu se afl� componente reparabile de c�tre  �
proprietarul televizorului.
Duce�i aparatul la reprezentantul local Panasonic �
pentru orice lucr�ri de verificare, reglare sau repara�ie.

Nu expune�i televizorul ploii 
sau umidit��ii excesive

Pentru a se preveni deteriorarea, care poate avea  �
ca urmare electrocutarea sau incendiul, nu expune�i 
acest TV ploii sau umidit��ii excesive.
Nu amplasa�i deasupra aparatului vase cu lichid, ca  �
de ex. vaze �i nu expune�i TV-ul pic�turilor de ap� �i 
apei curg�toare.

Nu expune�i televizorul la ac�iunea direct� 
a razelor solare �i a altor surse de c�ldur�

Nu se va supune televizorul la ac�iunea direct� a  �
razelor solare �i a altor surse dec�ldur�. 

Pentru a preveni propagarea 
focului, p�stra�i întotdeauna la 
distan�� de acest produs lumân�ri 
sau alte fl�c�ri deschise.

Nu introduce�i corpuri str�ine 
în aparat

Nu permite�i obiectelor s� cad� în televizor prin  �
orificiile de ventilare deoarece pot provoca incendii 
sau �ocuri electrice.

Nu a�eza�i televizorul pe 
suprafe�e instabile

Televizorul ar putea c�dea sau se poate r�sturna. �

Folosi�i numai echipament 
specific de montare / suport de 
sus�inere original
� Utilizarea suporturilor neaprobate sau a altor instrumente 

de fixare duce la instabilitatea aparatului TV �i la riscul 
de accidentare. Ruga�i dealer-ul dumneavoastr� 
Panasonic s� efectueze montarea sau instalarea.
Folosi�i suporturi de sus�inere / suporturi în consol� �
pentru perete aprobate (p. 6-7).

Nu permite�i copiilor s� 
manevreze cardul SD sau alte 
piese periculoase

Ca în cazul oric�ror obiecte de dimensiuni reduse, �
cardul SD poate fi înghi�it de copiii mici. V� rug�m 
s� scoate�i cardul SD imediat dup� folosire �i 
depozita�i-l într-un loc sigur, greu accesibil copiilor. 
Prezentul produs con�ine piese posibil periculoase  �
care pot fi aspirate sau înghi�ite întâmpl�tor. A nu se 
l�sa aceste piese la îndemâna copiilor.



5

Aten�ie
Scoate�i �techerul din priz� când cur��a�i aparatul �

Cur��area aparatului când acesta se afl� sub tensiune poate duce la electrocutare.�
Scoate�i mufa de alimentare din priz� atunci când televizorul nu este folosit �
pentru o perioad� îndelungat� de timp

Televizorul va avea în continuare un consum de electricitate chiar �i atunci când este oprit, atâta vreme cât �
cablul de alimentare este conectat la re�ea.
Înaintea oric�ror conect�ri sau deconect�ri a cablurilor, deconecta�i �tec�rul de la re�eaua electric�. �

Nu bloca�i orificiile de aerisire din spate �
O ventilare adecvat� este esen�ial� pentru a preveni defec�iunea componentelor electronice.�
Ventilarea nu trebuie împiedicat� prin acoperirea orificiilor de ventilare cu obiecte precum ziare, fe�e de mas� �
�i draperii.
V� recomand�m s� p�stra�i o distan�� de cel pu�in 10 �
cm în jurul receptorului televizorului chiar �i atunci când 
este a�ezat într-un dulap sau între rafturi.
Dac� utiliza�i postamentul atunci l�sa�i spa�iu liber între  �
partea de jos a televizorului �i suprafa�a pardoselii.
Dac� nu se folose�te un suport de sus�inere, asigura�i-v� �
c� orificiile de ventilare din partea inferioar� a televizorului 
nu sunt blocate.

Distan�a minim�

 

10

10

10 10

(cm)

Nu aplica�i presiune puternic� �i nu lovi�i panoul de afi�are�
Acest lucru poate provoca deteriorarea panoului, ceea ce ar putea conduce la v�t�mare.�

Nu expune�i urechile dumneavoastr� volumului excesiv de la c��ti �
V� pute�i cauza v�t�marea ireversibil� a auzului.�

Func�ia de trecere automat� în modul de a�teptare �
Dac� în timp de 30 de minute nu a fost recep�ionat nici un semnal �i dac� nu a fost executat� nici o opera�iune în �
regim analog atunci televizorul trece automat în modul stand-by.

Transporta�i televizorul în pozi�ie vertical��

Între�inerea
Mai întâi scoate�i �techerul din priz�.

Panoul de afi�are, Carcasa, Difuzor
Îngrijirea periodic�: 
�terge�i cu aten�ie suprafa�a ecranului de afi�are, carcasa sau piedestalul prin utilizarea unei cârpe moi pentru a cur��a 
urmele de murd�rie sau amprentele.
Pentru urme persistente de murdãrie:
Umeziþi o cârp� moale cu apã curat� sau cu ap� care conþine o cantitate mic� de detergent neutru (1 parte detergent la 
100 p�r�i ap�). Apoi stoarce�i cârpa �i �terge�i suprafa�a. La final, �terge�i suprafa�a cu o cârp� uscat�.

Aten�ie
Nu utiliza�i o cârp� cu asperit��i �i nu freca�i suprafa�a prea puternic. Acest lucru poate cauza zgârieturi pe suprafa��.�
Ave�i grij� ca suprafe�ele televizorului s� nu ajung� în contact cu ap� sau detergent. Dac� ajung lichide în interiorul �
televizorului, exist� pericolul defect�rii produsului.
Ave�i grij� ca suprafe�ele s� nu ajung� în contact cu insecticide, solven�i, diluan�i sau alte substan�e volatile. Acestea ar �
putea distruge calitatea suprafa�ei prin desprinderea stratului de vopsea.
Evita�i lovirea sau zgârierea suprafe�ei cu unghiile sau cu alte obiecte dure.�
Nu l�sa�i carcasa �i piedestalul s� ajung� în contact o perioad� mai lung� cu obiecte din cauciuc sau PVC. Acest lucru �
ar putea afecta calitatea suprafe�ei.

�techerul
�terge�i �techerul cu o cârp� uscat� la intervale regulate. Umezeala �i praful pot duce la incendii sau electrocutare.
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Accesorii op�ionale
Suport pentru suspendare pe perete

Lua�i leg�tura cu cel mai apropiat reprezentant Panasonic pentru a achizi�iona 
elementul de fixare recomandat pentru montarea pe perete. Pentru detalii 
suplimentare, consulta�i manualul de instalare al elementului de fixare pe perete.

TY-WK3L2RW�

AVERTISMENT!
� Nefolosirea elementului de fixare Panasonic sau montarea unit��ii de c�tre client se fac pe r�spunderea clientului. 

Apela�i întotdeauna la un tehnician calificat pentru executarea instal�rii. Montarea incorect� poate duce la c�derea 
echipamentului, ceea ce ar putea avea ca rezultat accident�ri sau deteriorarea produsului. Orice deterior�ri ap�rute 
ca urmare a faptului c� montarea nu s-a f�cut de c�tre un tehnician calificat duc la anularea garan�iei.
Atunci când se folosesc accesorii op�ionale sau suporturi în consol� pentru perete, asigura�i-v� întotdeauna c� �
instruc�iunile incluse sunt urmate corect.
Nu monta�i aparatul direct sub surse de lumin� de pe tavan (precum spoturi sau l�mpi cu halogen)�  care emit 
c�ldur� mare. Acest lucru ar putea deforma sau deteriora p�r�ile din plastic ale carcasei.
La montarea suportului de suspendare pe perete proceda�i cu mare pruden��. Echipamentul de montare �
pe perete nu trebuie împ�mântat folosind metal prin interiorul peretelui. Înainte de montare convinge�i-v� 
întotdeauna dac� în zid nu exist� cabluri electrice sau conducte. 
Pentru a preveni deta�area �i astfel v�t�marea, îndep�rta�i televizorul din pozi�ia fix� de pe perete atunci când �
nu mai este folosit.

(Vedere din lateral)

Partea din spate a televizorului

G�uri pentru montarea suportului 
pentru suspendare pe perete

200 mm Adâncime �urub:
minimum 9 mm, maximum 12 mm

200 mm

Urub pentru fixarea televizorului pe 
suport pentru suspendare pe perete (nu 
este furnizatã cu televizorul)

Montarea / scoaterea bateriilor în / din telecomand�

1 Trage�i 
pentru a 
deschide

Cârlig

2
Aten�ie la polaritatea
corect� (+ sau -)

Închide�i

Aten�ie
Instalarea incorect� poate duce la curgerea bateriilor �i coroziune, ceea ce ar putea distruge telecomanda. �
Nu amesteca�i baterii vechi cu baterii noi. �
Înlocui�i doar cu acela�i tip sau unul echivalent. Nu amesteca�i diferite tipuri de baterii (ca de exemplu baterii �
alcaline cu baterii pe baz� de mangan).
Nu folosi�i baterii reînc�rcabile (Ni-Cd). �
Nu arunca�i bateriile în foc �i nu le desface�i.�
Nu expune�i bateriile la c�ldur� excesiv� precum razele solare, foc sau orice alte surse de c�ldur�.�
Asigura�i-v� c� arunca�i bateriile în mod corespunz�tor.�
Asigura�i-v� c� bateriile sunt înlocuite corect deoarece exist� pericolul de explozie �i incendiu în cazul în care �
bateria este inversat�.

Accesorii / Op�iuni
Accesorii standard Verifica�i dac� ave�i toate accesoriile �i articolele prezentate 

Telecomand� 	
N2QAYB000487 �

TV

EXIT

DIRECT TV REC

OPTION RETURN

LAST VIEW

TEXT

PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

MENU

SD CARD

NASPECT

INPUT
TV AV

REC

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

Baterii pentru telecomand� (2) 	
R6 (UM3)                    �

  

Manual de utilizare 	
Garantia Pan-Europeana 	

Piedestal (p. 7) 	 �urub de montare  	
pentru Suport (4)

                              M4



A
ccesorii / O

p�iuni
 �

Instalarea rapid�

7

Ata�area piedestalului
Avertisment

Nu dezasambla�i sau modifica�i piedestalul.
În caz contrar exist� posibilitatea ca aparatul s� cad� �i s� se distrug� sau exist� chiar pericolul r�nirii unor  �
persoane.

Aten�ie
Nu folosi�i un alt televizor sau alte afi�aje.

În caz contrar exist� posibilitatea ca aparatul s� cad� �i s� se distrug� sau exist� chiar pericolul r�nirii unor  �
persoane.

Nu folosi�i piedestalul dac� se deformeaz� sau dac� prezint� deterior�ri.
Dac� folosi�i piedestalul deteriorat, exist� pericolul r�nirii unor persoane. Lua�i leg�tura imediat cu cel mai  �
apropiat dealer Panasonic.

În timpul asambl�rii, folosi�i doar �uruburi incluse �i asigura�i-v� c� toate �uruburile sunt strânse complet.
Dac� nu se acord� suficient� aten�ie la asigurarea c� �uruburile sunt strânse complet în timpul asambl�rii, �
suportul de sus�inere nu va fi destul de sigur pentru a sus�ine televizorul. Acesta se poate r�sturna �i deteriora �i 
astfel, poate cauza v�t�mare personal�.

Asigura�i-v� c� televizorul nu poate s� cad�.
Dac� televizorul este lovit sau copiii se urc� pe piedestal atunci când televizorul este montat, este posibil ca  �
televizorul s� cad�, putând rezulta leziuni personale.

Este nevoie de dou� sau mai multe persoane pentru a instala �i îndep�rta televizorul.
Dac� nu sunt prezente dou� sau mai multe persoane, este posibil ca televizorul s� fie sc�pat, putând rezulta  �
leziuni personale.

  �urub de asamblare (4)
XSS4+16FNK�

  �urub de asamblare (4)
XYN4+F12FJK�

 Suport (1)
TUX0E197�

 Baz� (1)
TBL0E0108�
(TX-L32C20E)
TBL0E0129�
(TX-L32C20ES)

Ata�area piedestalului�
Pentru fixarea sigur� a suportului  pe baz� folosi�i 
cele patru �uruburi de montare .

Verifica�i dac� �uruburile sunt bine strânse. �

A
C

D

Fa��

Asigurarea televizorului�
Pentru o fixare sigur� folosi�i doar �uruburile de 
montare livrate .

Verifica�i dac� �uruburile sunt bine strânse. �
Efectua�i lucr�rile pe o suprafa�� orizontal� �i plan�..�

B B

Folie din burete sau cârp� 
moale, groas�
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EXIT

DIRECT TV REC

OPTION RETURN
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PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

MENU NASPECT

INPUT
TV AV

REC

SD CARD

LAST VIEW

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def
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Telecomand�

Taste cursor
Efectueaz� selec�ii �i reglaje�

Întrerup�tor activare / dezactivare mod de a�teptare
Activeaz� sau dezactiveaz� modul de a�teptare �

F�r� sonor
Activeaz� sau dezactiveaz� sonorul�

Meniu principal (p. 25)
Ap�sa�i pentru a accesa Imagine, �
Sunet �i Meniurile setare

Canalul urm�tor / anterior
Selecteaz� programele succesiv�

Opera�iunile echipamentului conectat
(p. 23 �i p. 56)

Teletext (p. 20)
Comut� în modul teletext�

OK
Confirm� select�rile �i op�iunile�
Pentru o modificare rapid� a canalului �
ap�sa�i dup� selectarea pozi�iilor canalelor
Afi�eaz� List� canale�

Cre�terea / reducerea volumului 

Informa�ii canal / programe (p. 15)
Afi�eaz� informa�ii despre canale �i programe�

Index (p. 21)
Revenire la pagina de index a teletextului �
(modul teletext)

Butoane colorate
Folosite pentru selectare, navigare �i �
utilizarea diverselor func�ii

Ie�ire
Revine la ecranul normal�

Butoane numerice
Schimb� canalele �i paginile teletext�
Seteaz� caracterele �
În modul de a�teptare, activeaz� televizorul�
(Ap�sa�i timp de 1 secund�)

Meniu VIERA Link (p. 54)
Acceseaz� meniul VIERA Link�

Ghid TV (p. 18)
Afi�eaz� ghidul TV�

Meniu op�iuni (p. 17)
Seteaz� u�or op�iunile de �
vizionare �i de sunet

Aspect (p. 16)
Modific� formatul imaginii din lista de �
selectare a aspectului
Formatul preferat se poate ob�ine �
�i prin ap�sarea repetat� a acestui buton

Subtitr�ri (p. 16)
Afi�eaz� subtitr�rile�

Selecteaz� modul de intrare
TV -  comut� modul DVB-C / DVB-T / �

Analogic (p. 14)
AV -  comut� la modul de intrare AV din �

lista Selectare intrare (p. 22)

Media Player (p. 46)
Comut� la modul de vizualizare Card SD�
(VIERA IMAGE VIEWER)

Întoarcere
Revenire la meniul / pagina precedent��

Men�inere
Blocare / deblocare imagine (p. 15)�
Men�ine afi�at� pagina de teletext curent� �
(mod teletext) (p. 20)

Normalizare (p. 25)
Readuce set�rile imaginii �i sunetului la �
set�rile implicite

Înregistrare direct� din televizor 
(p. 52 �i p. 54)

Pentru a înregistra imediat programe �
cu ajutorul videorecorderului sau 
al DVD-recorderului folosind conexiunea 
Q-Link sau VIERA Link

Ultima vizualizare (p. 17)
Trece la canalul vizionat anterior sau la �
modul de introducere date

VIERA TOOLS (p. 24)
Afi�eaz� pictogramele unor func�ii �
speciale �i le acceseaz� cu u�urin��

Identificarea elementelor de comand�
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Modific� modul de intrare

Muf� pentru 
c��ti (p. 58)

Slot IO (p. 42)

TV

Întrerup�tor pornire / oprire alimentare
Ap�sa�i pentru a porni televizorul sau pentru a-l trece în �
modul de a�teptare prin intermediul telecomenzii.

Mut� canalul cu o pozi�ie înainte sau înapoi. 
Dac� este afi�at� o func�ie, ap�sa�i pentru a regla func�ia 
selectat�. În modul de a�teptare, activeaz� televizorul 
(Ap�sa�i timp de 1 secund�).

Selectare func�ii
Volum / Contrast / Luminozitate / Culoare / Claritate / Nuan�� �
(Semnal NTSC) / Sunete joase (Mod „Muzic�” sau „Dialog” 
în Meniu sunet) / Sunete înalte (Mod „Muzic�” sau „Dialog” în 
Meniu sunet) / Balans / Setare automat� (p. 32 �i p. 33)

Slot pentru Card 
SD (p. 46)

LED de alimentare �i temporizator
Mod de a�teptare: ro�u�
Pornit: verde
Programare temporizator Activat: portocaliu
Programare temporizator sau Înregistrare direct� din televizor în desf��urare: 
portocaliu (intermitent)
Mod Standby cu Programare temporizator Activat sau Înregistrare direct� din 
televizor în desf��urare: ro�u cu portocaliu intermitent
La folosirea telecomenzii, indic� faptul c� televizorul a recep�ionat o comand�.�

Receptor de semnal pentru telecomand�
Nu amplasa�i nici un fel de obiecte între telecomand� �i senzorul de captare al telecomenzii �
de pe TV.

Folosirea meniului afi�at pe ecran
Multe func�ii disponibile pe acest televizor pot fi accesate prin meniul afi�at pe ecran.

Folosirea telecomenzii�

Mutarea cursorului / selectarea meniului Mutarea cursorului / reglarea nivelurilor / 
selectarea dintr-o serie de op�iuni

Accesarea meniului / memorarea set�rilor 
dup� efectuarea reglajelor sau setarea 
op�iunilor

RETURN
Revenire la meniul precedent

MENU Deschiderea meniului principal
EXIT Ie�ire din sistemul meniului �i revenire la 

ecranul de vizionare normal�

Caset� de instruc�iuni pentru AJUTORUL AFI�AT PE ECRAN – Ghid de utilizare�
    Exemplu (Meniu sunet):

Selectare
Ie�ire
Schimbare
Revenire

Pagin� în sus

Pagin� în jos

Meniu sunet 1/2
Mod sunet Muzic�
Sunete joase
Sunete înalte
Balans
Volum c��ti

DezactivatSurround
Corec�ie volum
Distan�a box� - perete Peste 30 cm
MPX Stereo

0

11
0
0
0

Ghidul de utilizare v� vine în ajutor.
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RF OUT

RF IN

1

Y

PB

PR

V

L

R

AUDIO
 IN

AV2
COMPONENT

1

Y

PB

PR

V

L

R

AUDIO
 IN

AV2
COMPONENT

 Conexiuni principale

Cablu Cablu

Echipamentele externe �i cablurile ilustrate în imagini nu se livreaz� împreun� cu televizorul.
Asigura�i-v� c� aparatul este deconectat de la priz� înainte de a lega sau deconecta orice fel de cabluri.

Exemplu 1
Conectarea antenei

Exemplu 2
Conectarea unui DVD recorder / VCR

Numai TV TV, DVD recorder sau VCR

Observa�ie
Conecta�i la AV1 al televizorului un DVD recorder / VCR care suport� Q-Link (p. 52).�
Pentru echipamentele compatibile HDMI exist� posibilitatea conect�rii la terminalele HDMI (HDMI1 / HDMI2) �
folosind cablul HDMI (p. 59).
Conexiune Q-Link �  p. 50
Conexiunea VIERA Link �  p. 50 �i p. 51
V� rug�m citi�i, de asemenea, manualul echipamentului conectat.�

Cablu de 
alimentare

Cablu de 
alimentare

Cablu SCART 
complet cablat

DVD recorder sau VCR

Cablu RF

Anten� 
terestr�

Anten� 
terestr�

Partea din spate a televizorului Partea din spate a televizorului

Cablu RF

220-240 V c. a.,
50 Hz

220-240 V c. a.,
50 Hz

Cablu RF
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RF OUT

RF IN

RF IN

RF OUT

RF IN

1

(ARC)

DIGITAL
AUDIO
OUT

Y

PB

PR

V

L

R

AUDIO
 IN

AV2
COMPONENT

Cablu

Exemplu 3
Conectarea unui DVD recorder / VCR �i a decodorului

DVD recorder / VCR �i decodor

DVD recorder 
sau VCR

Anten� 
terestr�

Cablu de alimentare

Partea din spate a televizorului

Decodor

220-240 V c. a.,
50 Hz

Cablu RF

Cablu SCART 
complet cablat

Cablu SCART 
complet cablat

Cablu HDMI potrivit, 
complet cablat

Cablu RF

Cablu RF

Cablu RF
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 Configurarea automat�
Canalele TV sunt c�utate �i memorate automat.

Ace�ti pa�i nu trebuie parcur�i în cazul în care configurarea a fost f�cut� de reprezentantul local al firmei Panasonic.�
V� rug�m s� finaliza�i conexiunile (p. 10 �i p. 11) �i set�rile (dac� este necesar) echipamentului conectat �
înainte de a începe Setarea automat�. Pentru detalii despre set�rile echipamentului conectat, citi�i manualul 
echipamentului.

1 Conecta�i televizorul la priz� �i porni�i-l
(Dureaz� câteva secunde pân� apare imaginea)

2 Selecta�i limba
Menüsprache

Deutsch Dansk Polski Srpski
English Svenska 
eština Hrvatski
Français Norsk Magyar Slovenš
ina
Italiano Suomi Sloven
ina Latviešu
Español Türkçe �������� eesti keel

Português
Nederlands

�������� Român� Lietuvi�

 selectare

 setare

3 Selecta�i �ara
�ar�

Germania Danemarca Polonia
Austria Suedia Cehia
Fran�a Norvegia Ungaria
Italia Finlanda Slovacia

Spania Luxemburg Slovenia
Portugalia

Elve�ia
Malta

Andora

Belgia Estonia
Olanda Lituania
Turcia
Grecia

Alte

 selectare

 setare
În func�ie de �ara selectat�, poate fi �
necesar� selectarea regiunii. În acest caz, 
selecta�i regiunea dumneavoastr�.

4 Selecta�i modul pe care dori�i s�-l acorda�i

D

A

DHD

Selectare semnal TV
DVB-C
DVB-T

Analogic
Pornire setare auto.

Suport DVB-T pentru servicii HD
 selectare

 acord / omitere acord

:  acord (modul va fi acordat �i va începe 
c�utarea pentru canalele disponibile)

:  omitere acord
„DVB-C” nu se va afi�a întotdeauna, acest �
lucru depinzând de �ara selectat� (p. 67).

5 Selecta�i „Pornire setare auto.”

D

A

DHD

Selectare semnal TV
DVB-C
DVB-T

Analogic
Pornire setare auto.

Suport DVB-T pentru servicii HD
 selectare

 accesare

Începe setarea 
automat� Configurarea automat� va începe s� caute �

canalele TV �i s� le memoreze. 
Canalele stocate �i ordinea canalelor 
sortate variaz� în func�ie de �ar�, zon�, 
sistem de transmisie �i condi�iile de 
recep�ie a semnalului.
Dac� acordul e�ueaz�, verifica�i �
conexiunea cablului RF �i apoi urma�i 
instruc�iunile de pe ecran.
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Trimitere date presetate
V� rug�m a�tepta�i!
0% 100%

Telecomand� indisponibil�

Dac� este conectat un echipament de înregistrare compatibil, cu �
tehnologie Q-Link, VIERA Link sau similar� (p. 52 �i p. 53), set�rile 
canalelor, limbii, ��rii / regiunii sunt desc�rcate automat pe echipament.
Dac� desc�rcarea nu a reu�it, pute�i desc�rca mai târziu din �
elementele meniului.  „Descarc�” (p. 28)

6 Selecta�i „Acas�”
V� rug�m selecta�i mediul de vizionare

Acas� Magazin

 setare

 selectare

Selecta�i mediul de �
vizualizare „Acas�” 
pentru utilizare în 
mediul dumneavoastr� 
de acas�.

Mediu de vizualizare „Magazin” �
(doar pentru afi�are în magazin)
Mediul de vizualizare „Magazin” este un 
mod demonstrativ pentru a explica func�iile 
principale ale acestui televizor.

Selecta�i mediul de vizualizare „Acas�” 
pentru utilizare în mediul dumneavoastr� 
de acas�.

Pute�i reveni la ecranul de selectare a �
modului de vizualizare în ecranul de 
confirmare Magazin �i în ecranul de 
selectare Dezactivat / Activat Demo automat.

  Revenire la ecranul de selectare a 
mediului de vizualizare
Magazin

A�i selectat modul "magazin" RETURN

Demo automat
Dezactivat Activat

 Selecta�i „Acas�”
V� rug�m selecta�i mediul de vizionare

Acas� Magazin  selectare
 setare

Setarea automat� este finalizat�
Pentru a modifica ulterior mediul de �
vizualizare, va trebui s� ini�ializa�i toate 
set�rile prin accesarea Condi�ii presetate.

 „Condi�ii presetate” (p. 43)

Setarea automat� este încheiat� �i 
televizorul este gata de func�ionare.

Pentru verificarea rapid� a listei de canale�
  „Folosirea ghidului de programe” (p. 18)

Pentru a edita sau ascunde (omite) canalele�
  „Acordarea �i editarea canalelor” (p. 34 - 37)

Observa�ie
Dac� acordul a e�uat sau pentru a acorda din nou toate canalele �   „Setare automat�” (p. 32 �i p. 33)
Pentru a ad�uga un mod TV disponibil ulterior �  „Adaug� semnal TV”(p. 29)
Pentru ini�ializarea tuturor set�rilor �    „Condi�ii presetate” (p. 43)
Dac� a�i oprit televizorul în timp ce era în modul de a�teptare, acesta va trece în modul de a�teptare când este �
pornit urm�toarea dat� de la întrerup�torul de pornire / oprire a aliment�rii.

Setarea automat� variaz� în func�ie de �ara selectat�.
Set�ri de re�ea DVB-C�
Introduce�i Frecven�� de baz� �i 
ID re�ea specificate de furnizorul 
dumneavoastr� de cablu. 
Apoi, selecta�i „Pornire setare auto.”.

 introduce�i frecven�a �i ID de re�ea

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def În func�ie de �ara selectat�, se afi�eaz� „Auto” �i nu mai 
este cazul s� introduce�i aceste set�ri.
În acest caz, Frecven�� de baz� �i ID re�ea vor fi setate 
automat.

 selecta�i „Pornire setare auto.”

 accesare
Set�ri re�ea DVB-C

Frecven��
ID re�ea 41001

Pornire setare auto.

362 MHz

Setare automat� DVB-C� Setare automat� DVB-T� Setare automat� analogic��
Setare automat� DVB-C

Nr.
Aceasta va dura cca. 3 minute.

Desf��urare

1
2
3

TV gratuit: 3
C�utare

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4

TV cu tax�: 0 Radio: 0

Tip Calitate
TV gratuit 10
TV gratuit 10
TV gratuit 10

Nume canal

0% 100%
Setare automat� DVB-T

CH
Aceasta va dura cca. 3 minute.

TV gratuit: 4

Desf��urare

62
62
62
62

Nume canal

C�utare
TV cu tax�: 0

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4
Cartoon Nwk

Tip Calitate

Radio: 0

TV gratuit 10
TV gratuit 10
TV gratuit 10
TV gratuit 10

CH 5 69

 

Setare automat� analogic�

CH Nume canal

C�utare

Aceasta va dura cca. 3 minute.

Analogic: 2

CH 2 CC 1 4178

CH 29

Scanare

CH 33 BBC1

În func�ie de �ara selectat�, ecranul de selectare canal va fi afi�at 
dup� Setare automat� DVB-T dac� mai multe canale au acela�i 
num�r de canal logic. Selecta�i canalul dumneavoastr� preferat sau 
p�r�si�i ecranul pentru select�ri automate.
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Vizionarea programelor TV

Volum

1 Porni�i televizorul
(Ap�sa�i timp de aproximativ 1 secund�)

Întrerup�torul de pornire / oprire a aliment�rii trebuie s� fie în �
pozi�ia de pornire. (p. 9)

2 Selecta�i modul
Selectare TV
DVB-C
DVB-T
Analogic

TV

 accesare

 selectare

Modurile selectabile variaz� în func�ie de canalele stocate (p. 12).�
Dac� nu este afi�at meniul „Selectare TV”, ap�sa�i butonul TV pentru a �
schimba modul.

1 BBC ONE WALES 20:35
Coronation Street
20:00 - 20:55 Acum Pentru info pres�

Schimbare categorie.
Toate canalele DVB-T

Banerul informativ apare ori de câte ori selecta�i un 
canal.

Pentru informa�ii suplimentare �  p. 15

Pute�i selecta modul �i ap�sând în mod repetat pe butonul TV de pe �
telecomand� sau de pe panoul frontal al televizorului. (p. 9)

3 Selecta�i un canal
înainte

înapoi     
sau

    
jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def Pentru selectarea unui num�r de program �
format din mai mult de dou� cifre, ex. 399

 def   wxyz  wxyz 

Pentru a selecta din List� canale�
   Toate canalele DVB-T Sortare 123...

6
7
8
1
2
3
4

Cartoon Nwk
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
BBCi
CBBC Channel

 vizionare

 selectarea canalului

Pentru a schimba categoria �  Ro�u

Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetic� �  
Albastru

Observa�ie
Pentru a urm�ri �
canalele cu plat� 

  „Utilizarea interfe�ei 
obi�nuite” 
(p. 42)

Selectarea unui canal folosind banerul informativ � (p. 15)
Pute�i confirma denumirea canalului �i a programului înainte de a schimba canalele.
Afi�a�i banerul informativ dac� 
acesta nu este afi�at

În timp ce banerul este afi�at, 
selecta�i canalul

 selectarea canalului

 vizionare
Pute�i seta durata de afi�are �
din „Durat� afi�. baner” (p. 30).

Selectarea unui canal folosind ghidul de programe � (p. 18)
Pute�i confirma ghidul TV (EPG) înainte de a schimba canalele.
Afi�a�i 
Ghid TV

Selecta�i canalul sau 
programul curent

Selecta�i „Vizualizare” 
(Mod DVB)

 selectare

 accesare
Vizualizare

Das Erste
 19:30- 20:00

Programare temporizator

Pentru a utiliza Programare temporizator �  p. 19

 selectare
 vizionare
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Men�inere

Blocare / deblocare imagine HOLD

Afi�area banerului informativ

1 ZDF 20:35Radio
Coronation Street

Acum Pentru info pres�
Schimbare categorie.

Toate canalele DVB-T

45Codificat Dolby D +
20:00 - 20:55

Categorie
Pentru a schimba categoria �  

Albastru
Tip Canal (canal Radio sau Date)

Pozi�ia �i numele canalului

Program 

Exemplu (DVB):

Ora de începere / 
încheiere a programului

Indicatorul de timp progres al programului selectat
Func�ii disponibile / Semnifica�ia mesajelor

Ora curent�

Afi�area banerului informativ
Apare �i la schimbarea unui canal�

Encrypted SubtitlesAD

Radio

For info press

3 ITV 19:35
itv1

Toate canalele analogice

CH23
Stereo 45

Exemplu (Analogic):

Num�rul canalului
Sonor la zero activat

Semnal slab
Calitate slab� semnal TV

Codificat
Canal distorsionat

Dolby D +, Dolby D
Melodie Dolby Digital Plus sau Dolby Digital

Serviciu subtitr�ri disponibil

Serviciu teletext disponibil

Audio multiplu disponibil

Video multiplu disponibil

Semnal audio �i video multiplu disponibil

Stereo, Mono
Mod audio

1 - 90
Durata r�mas� pentru Timp deconectare

Pentru set�ri �  p. 17

Pentru a confirma denumirea �
altui canal acordat  

Pentru a viziona canalul din baner �  

Informa�ii despre programul urm�tor �  
   (DVB)

Pentru ascundere �  
EXIT

Informa�ii suplimentare �   
(DVB)                          (ap�sa�i din nou pentru 

a ascunde banerul)

Pentru a seta durata de afi�are din �
 „Durat� afi�. baner” (p. 30)

15

Alte func�ii utile�



16

Vizionarea programelor TV
Afi�area subtitr�rilor
Afi�area / ascunderea subtitr�rilor (dac� sunt disponibile)

Pentru a modifica limba pentru DVB (dac� este disponibil�)�
 „Subtitrare preferat�” (p. 30)

STTL

Observa�ie
Dac� ap�sa�i butonul STTL în modul Analogic, se comut� la serviciul teletext �i se afi�eaz� o pagin� favorit� �
(p. 21).  Ap�sa�i butonul EXIT pentru a reveni la modul TV.

Aspect

Modificarea aspectului (dimensiune imagine) ASPECT

Delecta�i-v� cu o imagine la dimensiune �i aspect optime.
În mod normal, programele au Semnal de control al aspectului (semnal ecran lat etc.) �i televizorul alege 
automat formatul imaginii conform Semnalului de control al aspectului (p. 60).

Dac� dori�i s� modifica�i manual formatul imaginii �
Afi�eaz� lista Selectare aspect În timp ce lista este afi�at�, selecta�i modul 
ASPECT

Selectare
Schimbare Ie�ire

Revenire

Selectare aspect
Auto
16:9
14:9
Par�ial
4:3
4:3 Complet
Zoom1
Zoom2
Zoom3

Lista Selectare aspect

 memoreaz�

 selectare

Pentru a modifica modul folosind doar butonul ASPECT �
 ASPECT (Ap�sa�i de mai multe ori pân� ajunge�i la modul dorit)

Auto
A�i ales cel mai bun format, iar imaginea este m�rit� pentru a umple ecranul.
Pentru informa�ii suplimentare  p. 60

16:9 4:3 Complet
Afi�eaz� direct imaginea în format 16:9 
f�r� distorsiuni (anamorfozat�).

Afi�eaz� o imagine 4:3 m�rit� pe 
orizontal� pentru a umple ecranul.

Numai semnal HD�

14:9 Zoom1
Afi�eaz� imaginea la standardul 14:9 
f�r� distorsiuni.

Afi�eaz� o imagine 16:9 tip letterbox sau 
4:3 f�r� distorsiune.

Par�ial Zoom2
Afi�eaz� o imagine 4:3 pe tot ecranul. 
Întinderea se observ� numai la marginile 
din stânga �i din dreapta.

Afi�eaz� o imagine 16:9 tip letterbox 
(anamorfozat�) pe tot ecranul f�r� 
distorsiune.

4:3 Zoom3
Afi�eaz� imaginea la standardul 4:3 f�r� 
distorsiuni.

Afi�eaz� o imagine 2,35:1 tip letterbox 
(anamorfozat�) pe tot ecranul f�r� 
distorsiune. La 16:9, afi�eaz� imaginea la 
dimensiunea sa maxim� (u�or m�rit�).

Observa�ie
Aspectul este fixat la „16:9” când „Mod de vizionare” este setat la „Joc” în „Meniu imagine”.�
Nu se poate utiliza când func�ia subtitr�ri este activ�.�
Nu se poate utiliza în regimul Teletext.�
Modul aspect poate fi memorat separat pentru semnalele SD (Defini�ie standard) �i HD (Defini�ie înalt�).�
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Afi�a�i set�rile selectabile pentru programul curent

Verifica�i sau modifica�i imediat 
starea actual� a programului

OPTION
Pentru modificare �

 
 modificare
 selectare

Multi Video (mod DVB)
V� permite s� selecta�i imaginea 
(dac� este disponibil�)

Multi Audio (mod DVB)
V� permite s� selecta�i limba pentru coloanele sonore 
(dac� este disponibil�)

Dual Audio (mod DVB)
V� permite s� selecta�i stereo / mono (dac� este 
disponibil)

Sub canal (modul DVB)
V� permite s� selecta�i programul – canalul secundar 
multifeed (dac� este disponibil)

Limb� subtitrare (mod DVB)
V� permite s� selecta�i limba în care vor ap�rea 
subtitr�rile (dac� este disponibil�) 

Observa�ie
Set�rile se pot modifica �i din lista Meniu (p. 26 - 31).�

Setare caractere teletext
Seteaz� limba pentru teletext

 Meniu setare (p. 30)

Limb� teletext (mod DVB) 
V� permite s� selecta�i limba pentru teletext 
(dac� este disponibil�) 

MPX (mod Analogic) 
Selecteaz� mod sunet multiplex (dac� este disponibil) 

 Meniu sunet (p. 27)

Corec�ie volum
Regleaz� volumul unui anumit canal sau modul de 
intrare

Ultima vizualizare
Trecere simpl� la canalul 
vizionat anterior sau la modul de 
introducere date

LAST VIEW

Ap�sa�i din nou pentru a reveni la vizualizarea �
curent�.

Observa�ie
Comutarea canalelor nu este disponibil� în timp ce func�iile Programare temporizator sau Înregistrare direct� �
din televizor sunt în desf��urare.
Vizionarea a mai pu�in de 10 secunde nu este considerat� ca mod de intrare sau canal vizionat anterior.�

Timp deconectare
Activeaz� automat modul standby al televizorului dup� o perioad� fix�
Afi�a�i meniul Selecta�i „Setare” Selecta�i „Timp deconectare” �i seta�i durata

MENU Meniu principal
Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link

Programare temporizator

Blocare copii
Meniu acord DVB-T
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

1/2

 setare
 selectare

Pentru anulare �  Seta�i-l la „Dezactivat” sau închide�i televizorul.
Pentru a afi�a durata r�mas��   Baner informativ (p. 15)

Observa�ie
Atunci când durata r�mas� este de maximum 3 minute, aceasta se va aprinde intermitent pe ecran.�
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Folosirea ghidului de programe
Ghid TV�Ghid electronic de programe (GEP) ofer� o list� pe ecran a programelor transmise în 
momentul de fa�� �i a transmisiunilor viitoare pentru urm�toarele �apte zile (în func�ie de post).

Aceast� func�ie variaz� în func�ie de �ara selectat� (p. 12).�
Poate fi necesar� introducerea codului po�tal sau o actualizare pentru utilizarea sistemului GUIDE Plus+, în �
func�ie de �ara selectat�.  „Vizualizare reclam�” (p. 19)
Canalele DVB-T �i analogice sunt afi�ate pe acela�i ecran al ghidului de programe. �
Canalele analogice sunt enumerate dup� canalele DVB-T, dar programele nu vor fi afi�ate. „D” înseamn� canal 
DVB-T, iar „A”, canal analogic.
Atunci când televizorul este pornit pentru prima dat� sau este oprit pentru mai mult de o s�pt�mân�, poate dura o �
vreme pân� când ghidul TV s� fie afi�at în întregime.

1 Selecta�i modul
 p. 14

TV

2 Vizualizarea ghidului de programe
Pentru a modifica aspectul (Peisaj / Portret)              �  
vizualizare „Peisaj” pentru a vedea multe canale
vizualizare „Portret” pentru a vedea un singur canal

70

Mie 28.10.2009
10:46

Ghid TV: Peisaj
Toate tipurile Toate canalele

1 BBC ONE
20:00 - 20:30  DIY SOS : We open in the Battersbys

Mie 28.10.2009

19:30Ora: 20:00 20:30 21:00
BBC ONE
BBC THREE
E4
BBC FOUR
BBC 2W
BBCi
BBC Radi

1
7

14

72
105
719

D
D
D
D
D
D
D

Hot Wars
Emmerdal.
10 O’ clock News BBC
Panorama
I’m A Celebrity
Rugby

DIY SOS

Coronation Street

Spring watch

15 To 1

The Bill Red Cap
Holiday Program

The Bill
Pepsi Char. Good bye

Coast
Pop Idol News

The Bill

-24 ore +24 ore Tip program

Pagin� în sus

Pagin� în jos

Categorie

Programare temporizator

Selectare canal

Selectare program
Revenire

Ie�ire

Das Erste

Info
Schimbare mod afi�are
Selectare

GUIDE

OPTION

Data �i ora curente
Program

Peisaj (afi�at în func�ie de canal) 

Ora ghidului 
TV

Pozi�ia �i numele canalului
Publicitate

Data Ghidului TVExemplu:
Ghid TV: Portret

Toate tipurile Toate canaleleMie 28.10.2009
10:46

Mie 28.10.2009
D    1 BBC ONE D    7 BBC THREE D    14 E4 D    70 BBC FOUR

19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-22:00
22:30-23:00
23:00-23:30
23:00-00:00

DIY SOS
The Bill
Red Cap
Live junction
POP 100
Rugby

+24 ore Tip program Categorie

Pagin� în sus

Pagin� în josProgramare temporizator

Selectare program

Selectare canal
Revenire

Ie�ire Info
Schimbare mod afi�are
Selectare

GUIDE

OPTION

Das Erste

Portret (afi�at în func�ie de or�)

Exemplu:
D: DVB-T
A: Analogic

Pentru a urm�ri programul�
Selecta�i canalul sau 
programul curent

Selecta�i „Vizualizare” 
(Mod DVB)

 selectare

 accesare
Vizualizare

Das Erste
 19:30- 20:00

Programare temporizator

Pentru a utiliza Programare temporizator �  p. 19

 selectare
 vizionare

În ziua anterioar� �
(mod DVB)

 
Ro�u

În ziua urm�toare �
(mod DVB)

 
Verde

Pentru a vizualiza �
o list� de canale 
de tipul selectat 
(mod DVB)

 
Galben

Toate t ipuri le
Film
�tir i

......

Tip program
Toate t ipuri le

(List� Tip)

 selectare tip

 vizualizare

Pentru a vizualiza �
o list� de canale 
din categoria 
selectat� 

 
Albastru

Pentru a enumera canalele favorite�  
 p. 35

Toate canalele

TV gratuit

Toate canalele DVB-T
Toate canalele analogice

HDTV
Radio gratuit
Radio cu tax�
Favorite1 
Favorite2 
Favorite3 
Favorite4 

Categorie
Toate canalele

TV cu tax�

Sunt enumerate numai canalele Analogice
(List� Categorie)

 selectare categorie

 vizualizare

Pentru a reveni �
la TV 

 
EXIT

În func�ie de �ara �
selectat�, pute�i 
selecta tipul de 
Ghid TV

  „Ghid implicit” 
în „Set�ri afi�aj” 
(p. 30)

Dac� selecta�i „List� 
canale”, lista de 
canale va ap�rea 
când este ap�sat 
butonul GUIDE.
Toate canalele DVB-T Sortare 123...

6
7
8
1
2
3
4

Cartoon Nwk
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
BBCi
CBBC Channel

(List� canale)

  selectarea 
canalului
 vizionare
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Vizualizare detalii ale programului (Mod DVB)
Selecta�i programul Vizualizare detalii Mie 28.10.2009

10:46

Programare temporizator Revenire

Ie�ire

Mie 28.10.2009
DIY SOS
BBC ONE
20:00 - 20:30, 30 min.

Ghid TV: Peisaj

Revenire la list�

Detalii
Ap�sa�i din nou �
pentru a reveni la 
Ghid TV.

selectare

Programare temporizator (Mod DVB)
Programare temporizator este un temporizator pentru a reaminti urm�rirea sau înregistrarea 
programului pe echipamentul de înregistrare extern.
Selecta�i 
programul 
viitor

 selectare

 setare

Selecta�i func�ia 
(Aplica�ie de reamintire 
sau Înregistrare extern�)

LED
LED-ul va lumina în portocaliu dac� �
seta�i Programare temporizator. 
(LED-ul portocaliu va lumina 
intermitent dac� func�ia Programare 
temporizator este în desf��urare.)

Programare temporizator Mie 28.10.2009 10:46

1D BBC ONE
<TEMPORIZATOR>

Mie 28.10.2009 20:00 20:30

Data Start Sfâr�it

--- --/-- --:-- --:--

--/-- --:-- --:--

- - - --/-- --:-- --:--

- - - --/-- --:-- --:--

--/-- --:-- --:--

(30 min.)

(--- min.)

(--- min.)

(--- min.)

(--- min.)
---

Înreg. Ext.

- - -

- - -

- - -

- - -

Nume canalFunc�ie Nr.

(Ecran Programare temporizator)

Înreg. Ext.  :  pentru a înregistra programul pe echipamentul de înregistrare
În momentul pornirii, va fi comutat automat, iar semnalele video �i audio vor fi transmise. 
Cu 2 minute înainte de momentul pornirii, apare un mesaj de reamintire în 
cazul în care urm�ri�i televizorul.

Reamintire :  pentru a reaminti urm�rirea programului
Când viziona�i un program TV, un mesaj de reamintire apare cu 2 minute înaintea 
timpului de pornire. Ap�sa�i butonul OK pentru a comuta la canalul programat.
Nu va fi emis nici un semnal de la terminale.

 accesare

 memoreaz�

Pentru a verifica / modifica / anula un eveniment Programare temporizator�  
 „Programare temporizator” (p. 39)

Pentru a reveni la Ghid TV �  RETURN

Dac� selecta�i programul curent�
Va fi afi�at un ecran de confirmare, pentru ca dumneavoastr� s� confirma�i dac� dori�i s� urm�ri�i sau s� 
înregistra�i programul.
Selecta�i „Programare temporizator” �i seta�i „Înreg. Ext.” pentru a înregistra din momentul în care finaliza�i 
setarea Programare temporizator.

Vizualizare

Das Erste
 19:30- 20:00

Programare temporizator
 selectare
 accesare

Not�
Aceast� func�ie nu este disponibil� în modul Analog.�
Programare temporizator nu opereaz� corect dac� televizorul nu ob�ine datele corecte de or� din semnalul TV.�
Niciun alt canal nu poate fi selectat în timp ce func�ia Înreg. Ext. din Programare temporizator este în desf��urare.�
La înregistrarea programelor, asigura�i-v� c� efectua�i set�rile corespunz�toare pe echipamentul de înregistrare conectat la televizor.�
Dac� un echipament de înregistrare compatibil, dotat cu tehnologie Q-Link, VIERA Link sau alte tehnologii 
similare este conectat la televizor (p. 52 �i p. 53) �i „Set�ri Link” (p. 28) sunt finalizate, nu mai sunt necesare 
set�ri ale echipamentului de înregistrare. De asemenea, citi�i manualul echipamentului de înregistrare.

Vizualizare reclam�
În func�ie de �ara selectat�, acest televizor suport� sistemul GUIDE Plus+ în modul DVB-T sau 
Analogic
Este necesar s� introduce�i sau s� actualiza�i codul po�tal. Urma�i instruc�iunile mesajului.

Configurarea se poate face �i manual, din Meniu setare �
 „Actualizare” / „Cod po�tal” din „Set�ri GUIDE Plus+” (p. 31)

Introduce�i codul po�tal când folosi�i aceast� func�ie pentru prima dat�. Dac� introduce�i un cod po�tal gre�it �
pentru zona dumneavoastr� sau dac� nu introduce�i niciun cod po�tal, este posibil ca publicitatea s� nu fie afi�at� corect.

Afi�area informa�iilor despre publicitate
OPTION Pentru a afi�a cel mai recent anun� publicitar �

 „Actualizare” din „Set�ri GUIDE Plus+” (p. 31)

Pentru modificarea anun�urilor publicitare�
Pentru a reveni la Ghidul TV� OPTION

sau
RETURN

Observa�ie
Pentru actualizarea permanent� a informa�iilor, televizorul trebuie s� fie în modul de a�teptare pe timpul nop�ii.�

Alte func�ii utile�
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Vizualizarea teletextului
Serviciile teletext sunt informa�iile text furnizate de transmi��tori.
Op�iunile pot diferi în func�ie de transmi��tori.
Ce este modul FLOF (FASTEXT)?
În modul FLOF, patru subiecte colorate diferit sunt dispuse în partea de jos a ecranului. Pentru a accesa 
informa�iile legate de unul dintre aceste subiecte, ap�sa�i butonul de culoarea respectiv�. Aceast� func�ie v� 
permite accesul rapid la informa�iile legate de acele subiecte.
Ce este modul TOP? (în cazul transmisiunii text TOP)
TOP este o îmbun�t��ire special� a serviciului teletext standard care are ca rezultate o c�utare mai u�oar� �i o 
ghidare eficient�.

Prezentare general� rapid� a informa�iilor teletext disponibile�
Selectare facil�, pas cu pas, a subiectului de interes�
Informa�ii despre pagin� în partea de jos a ecranului�
Posibilitate de deplasare înainte / înapoi cu o pagin�  

Ro�u
 
VerdePentru a selecta un grup de subiecte  

Albastru
Pentru a selecta urm�torul subiect din grupul de subiecte
(Dup� ultimul subiect, trece la urm�torul grup de subiecte).  Galben

Ce este modul Listare?
În modul Listare, în partea de jos a ecranului se afi�eaz� patru numere de pagini colorate diferit. Fiecare dintre 
aceste numere poate fi modificat �i stocat în memoria televizorului. („Memorarea paginilor vizualizate des”, p. 21)

Pentru modificarea modului�   „Teletext” în Meniu setare (p. 30)

1 Comuta�i la teletext
<< 01 02 03 04 05 06 07                       >>

TELETEXT
INFORMATION

17:51 28 Feb Ora / data

Num�rul subpaginii

Bara de culori

Num�rul 
paginii 
curente

TEXT Afi�eaz� pagina de �
index (con�inutul 
variaz� în func�ie 
de compania care 
transmite programul)

2 Selecta�i pagina

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

sau
înainte

înapoi
sau

(Corespunde barei de culori)
Ro�u Verde Galben Albastru

Pentru reglarea contrastului �  
MENU

 (ap�sa�i de trei ori)  
Când este afi�at� 
bara albastr�

Pentru a reveni la TV �  
EXIT

Afi�area datelor ascunse
Afi�area unor cuvinte ascunse, ex. r�spunsuri la emisiuni-concurs
MENU

Ro�u Pentru a ascunde din nou �  Ro�u

COMPLET / SUS / JOS
(partea de SUS) (partea de JOS) Normal (COMPLET)

MENU
Verde

(Extinderea jum�t��ii de SUS) (Extinderea jum�t��ii de JOS)

MEN�INERE
Oprire actualizare automat�
(Dac� dori�i s� men�ine�i pagina actual� f�r� ca aceasta s� fie actualizat�)

HOLD Pentru reluare �  HOLD
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INDEX
Revenire la pagina de index principal�

INDEX

Afi�area paginii favorite
Vizualizare pagin� favorit� memorat�

STTL Afi�a�i pagina memorat� cu butonul albastru (modul Listare).�
Setarea din fabric� este „P103”.�

Vizualizare în fereastr� multipl�
Vizualiza�i programul TV �i teletextul în dou� ferestre deodat�

MENU
 (ap�sa�i de dou� ori) Selecta�i activarea sau dezactivarea 

imaginii �i a textului

Opera�iunile pot fi efectuate numai în ecranul de teletext�
Memorarea paginilor vizualizate des
Memorarea paginilor vizualizate des în bara de culori (Numai în modul Listare) 

Când pagina 
este afi�at� Butonul colorat 

aferent

�ine�i 
ap�sat

Num�rul se schimb� în alb.

Pentru modificarea paginilor memorate�

Butonul colorat 
pe care dori�i s� îl 
modifica�i

Introduce�i noul num�r al paginii
�ine�i 
ap�sat

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

Vizualizarea subpaginii
Vizualizarea subpaginii (Numai când teletextul are mai mult de o pagin�)

Apare în partea de 
sus a ecranului

Pentru vizualizarea unei anumite subpagini�
MENU

Albastru

Introduce�i num�rul 
format din 4 cifre
exemplu: P6

   mno

Subpagini: �
Num�rul subpaginilor difer� în func�ie de compania care transmite teletextul (pân� la 79 de subpagini). 
C�utarea poate dura mai mult, dar în timpul c�ut�rii pute�i viziona programul TV.

Vizionarea programului TV în timp ce se a�teapt� actualizarea
Vizionarea programului TV în timp ce se caut� o pagin� de teletext
Teletextul se actualizeaz� automat când sunt disponibile informa�ii noi.

Schimbare temporar� la ecranul TV Vizualizarea paginii actualizate

MENU
Galben

P108 Apare când 
actualizarea este 
finalizat� Galben

(Nu pute�i modifica programul.)

Pagina de �tiri ofer� o func�ie care indic� apari�ia unor �tiri de ultim� or� („News Flash”).�
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Conecta�i echipamentele externe (VCR, DVD, etc.) �i pute�i viziona semnalul de intrare.
Pentru a conecta echipamentul  �  p. 10, 11 �i p. 58

Telecomanda poate controla anumite func�ii ale echipamentului extern selectat. 

Urm�rirea ie�irilor externe

1 Porni�i televizorul
Când conecta�i cu SCART, ca în exemplul 2 sau 3 � (p. 10 �i p. 11)

    Semnalele de intrare sunt recep�ionate automat când începe redarea
Semnalele de intrare sunt identificate automat de mufa SCART (pin 8).�
Aceast� func�ie este disponibil� �i pentru conexiunile HDMI (p. 58).�

Dac� modul de intrare nu este comutat automat�
    Parcurge�i  �i 

Verifica�i configura�ia echipamentului.�

2 Afi�a�i meniul de selec�ie a Intr�rii
AV

3 Selecta�i modul de intrare care este conectat la 
echipament
Selectare intrare

AV1/S
AV2
COMPONENT
HDMI1
HDMI2
TV

 selectare

 vizionare

Intrarea poate fi selectat� �i prin utilizarea butonului AV de pe �
telecomand� sau de pe panoul lateral al televizorului.
Ap�sa�i butonul de mai multe ori pân� ajunge�i la intrarea dorit�.
Pentru a schimba între AV1 �i AV1S, muta�i indicatorul ap�sând butonul �
cursorului la stânga �i la dreapta.
Pute�i eticheta sau ignora fiecare mod de intrare �  „Etichete intrare” (p. 41)
Intr�rile ignorate nu sunt afi�ate atunci când ap�sa�i butonul AV.

4 Vizualizare

1

Afi�eaz� modul selectat

Observa�ie
Dac� echipamentul extern are o func�ie pentru reglarea aspectului, alege�i setarea �
„16:9”.
Pentru mai multe detalii, consulta�i manualul sau întreba�i reprezentantul local.�

Pentru a reveni �
la TV 

 TV
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Utilizarea echipamentului cu telecomanda televizorului
Echipamentul conectat la televizor poate fi utilizat direct cu ajutorul butoanelor din telecomanda 
televizorului, descrise mai jos.

Mod de a�teptare
Trecere în modul de a�teptare / Pornire

Redare
Redare caset� video / DVD

Oprire
Oprirea opera�iunilor

Derulare înapoi / Ignorare / C�utare
VCR: Derulare înapoi, vizionarea rapid� a imaginii înapoi
DVD:  Salt la melodia sau titlul anterior

Ap�sa�i butonul �i men�ine�i ap�sat pentru c�utare înapoi

Derulare înainte / Ignorare / C�utare
VCR: Derulare înainte, vizionare rapid� a imaginii înainte
DVD:  Salt la melodia sau titlul urm�tor

Ap�sa�i butonul �i men�ine�i ap�sat pentru c�utare înainte

Pauz�
Pauz� / Reluare
DVD: Ap�sa�i butonul �i men�ine�i ap�sat pentru a reda la vitez� mic�

PROGRAMME Canalul urm�tor / anterior
Selectare canal

REC Înregistrare
Începerea înregistr�rii

Cum s� modifica�i codul acestui tip de echipament�
Fiecare tip de echipament Panasonic are propriul cod de telecomand�.
V� rug�m s� modifica�i codul în func�ie de echipamentul pe care dori�i s� îl utiliza�i.
Dac� utiliza�i echipamentul conectat din VIERA Link (p. 56), selecta�i codul „73”.

Ap�sa�i butonul �i �ine�i-l ap�sat în  timpul urm�toarelor opera�iuni

Introduce�i codul adecvat, 
vezi tabelul de mai jos

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

Ap�sa�i 

Tipul echipamentului Cod
DVD Recorder, DVD Player 70 (predefinit)

Player theatre, Blu-ray Disc theatre 71
VCR 72

Echipamentul care utilizeaz� VIERA Link
 „Control VIERA Link” (p. 56) 73

Observa�ie
Confirma�i func�ionarea corect� a telecomenzii dup� ce a�i modificat codul.�
Codurile pot fi resetate la valorile ini�iale dac� se înlocuiesc bateriile.�
Unele opera�iuni nu sunt disponibile la anumite modele de echipamente.�
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Folosirea VIERA TOOLS
Pute�i accesa cu u�urin�� anumite func�ii speciale folosind func�ia VIERA TOOLS.

Pentru a reveni �
la TV

 
EXIT

 sau VIERA TOOLS

1 Afi�a�i pictogramele func�iei
VIERA TOOLS

2 Selecta�i o func�ie

Control VIERA Link

 accesare

 selectare

3 Urma�i ac�iunile fiec�rei func�ii
Control VIERA Link�  „Control VIERA Link” (p. 56)

Când dou� sau mai multe echipamente compatibile sunt conectate, va fi afi�at 
un ecran de selectare.
V� rug�m s� selecta�i descrierea �i accesul corecte.

Pause Live TV�  „Pause Live TV” (p. 55)

Fotografii�  „Mod Foto” (p. 46)

Video�  „Mod Video” (p. 48)

Observa�ie
Dac� func�ia selectat� nu este disponibil�, demonstra�ia de explicare a modului de �
utilizare poate fi afi�at�. Ap�sa�i butonul OK pentru a vizualiza demonstra�ia dup� 
selectarea func�iei indisponibile.
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Folosirea func�iilor din meniu 
Diferite meniuri permit efectuarea set�rilor pentru imagine, sunet �i alte func�ii.

1 Afi�a�i meniul
MENU Afi�eaz� func�iile care pot fi setate �

(variabil în func�ie de semnalul de intrare)

2 Selecta�i meniul
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

(exemplu: Meniu imagine)

 accesare

 selectare

3 Selecta�i elementul
Meniu imagine 1/2

Mod de vizionare Dinamic
Contrast
Luminozitate
Culoare
Claritate
Nuan��
Temp. de culori Cald

Dezactivat
Dezactivat

0
5

30
0

60

Culori vii
P-NR

(exemplu: Meniu imagine)

selectare

4 Regla�i sau selecta�i
Meniu imagine 1/2

Mod de vizionare Dinamic
Contrast
Luminozitate
Culoare
Claritate
Nuan��
Temp. de culori Cald

0
5

30
0

60

Dezactivat
Dezactivat

Culori vii
P-NR

(exemplu: Meniu imagine)

 modificare

  memorare sau accesare
( necesar pentru unele func�ii)

Pentru a reveni �
oricând 
la modul TV

 
EXIT

Pentru a reveni la �
ecranul anterior

 
RETURN

Pentru a modifica �
paginile meniului

 
înainte

înapoi

Alege�i dintre alternative� Pentru a reseta set�rile�
Pentru a reseta numai set�rile video�

  „Resetare la ini�ial” în Meniu imagine 
(p. 26)

Pentru a reseta numai set�rile audio�
  „Resetare la ini�ial” în Meniu sunet 
(p. 27)

Pentru a reseta set�rile video �i audio�
N  (Sunt resetate �i nivelul 

volumului �i modul aspect )
Pentru ini�ializarea tuturor set�rilor�

  „Condi�ii presetate” în Meniul setare 
(p. 31)

Temp. de culori Normal

Modificat

Num�rul �i pozi�ia alternativelor

Regla�i folosind bara de reglare�
Claritate 5

Mutat

Salt la urm�torul ecran�
Blocare copii Acces

Afi�eaz� urm�torul ecran

Introduce�i caracterele din meniul de introducere liber��
Pute�i introduce liber nume sau numere pentru unele elemente.
Intrare utilizator

Nume
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z Á Â � É Î Í Ö Ó
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z á â � é î í ö ó

O P Q R S T
� � Ü ! :
o p q r s t
� � ü # ( )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - . _*

Seta�i caracterele unul câte unul Memorare

 setare

 selectare RETURN

Pute�i seta caracterele folosind butoanele numerice.�
 „Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice” (p. 62)
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Lista de meniuri�

Meniu Element Reglaje / Configura�ii (alternative)

Im
agine

Mod de vizionare

Mod de baz� pentru imagine (Dinamic / Normal / Cinema / True Cinema / Joc)
În fiecare mod de vizionare, Contrast, Luminozitate, Culoare, Claritate, Nuan��, Temp. 
de culori, Culori vii, P-NR �i 3D-COMB pot fi ajustate �i stocate pentru a corespunde 
cerin�elor dumneavoastr� de vizualizare.

Setare pentru fiecare semnal de intrare.�
Dinamic    :  Asigur� un contrast �i o claritate m�rite ale imaginii atunci când vizionarea 

se face într-o înc�pere luminoas�.
Normal     :  Recomandat pentru vizionarea în condi�ii normale de lumin� exterioar� 

dintr-o înc�pere.
Cinema     :  Pentru urm�rirea filmelor într-o înc�pere întunecoas� cu îmbun�t��ire a 

contrastului, nivelului de negru �i reproducerii culorilor
True Cinema :  Reproduce precis calitatea original� a imaginii f�r� alte proces�ri.
Joc           :  Semnal cu r�spuns rapid pentru a oferi imagini adecvate pentru jocuri 

Nu este valabil în modul TV�
În col�ul din dreapta sus al ecranului se poate afi�a înregistrarea �
permanent� a duratei de timp petrecut� în Mod joc.

 „Afi�are timp de joc” (p. 30)

Contrast, Luminozitate, 
Culoare, Claritate M�re�te sau reduce nivelurile acestor op�iuni în func�ie de preferin�ele personale

Nuan��
Cu un emi��tor de semnal NTSC conectat la televizor, tonurile imaginii pot fi reglate 
dup� preferin�e

Numai pentru semnale de tip NTSC�

Temp. de culori V� permite s� seta�i tonalitatea global� a imaginii (Rece / Normal / Cald)

Culori vii Regleaz� automat culorile dup� cele vii (Dezactivat / Activat)

P-NR
Reducerea zgomotelor imaginii
Reduce automat zgomotul nedorit al imaginii �i zgomotul de scânteiere din zonele 
eviden�iate ale unei imagini (Dezactivat / Minim / Mediu / Maxim)

3D-COMB

Fotografiile statice sau în mi�care lent� arat� mult mai vii (Dezactivat / Activat)
Ocazional, în timpul vizion�rii imaginilor statice sau lente, poate fi observat� cromatica �
imaginii. 
Seta�i la „Activat” pentru a afi�a culorile mai intense �i mai aproape de realitate. 
Numai pentru semnale de tip PAL sau NTSC �
Nu este valabil pentru RGB, S-Video, Componente, HDMI �i cardul SD�

Panou

Închide ecranul atunci când selecta�i „Dezactivat” (Dezactivat / Activat)
Sunetul este activ chiar dac� ecranul se stinge.�
Ap�sa�i orice butoane pentru a deschide ecranul.�
Aceast� func�ie este eficient� în reducerea consumului de energie atunci când �
asculta�i un sunet f�r� a urm�ri ecranul TV.

Resetare la ini�ial Ap�sa�i butonul OK pentru a reveni de la set�rile Modului vizionare imagine la set�rile 
ini�iale
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Meniu Element Reglaje / Configura�ii (alternative)

Sunet

Mod sunet

Selecteaz� modul de sunet de baz� (Muzic� / Dialog / Utilizator)
Modul selectat afecteaz� toate semnalele de intrare.�

Muzic�: Îmbun�t��e�te calitatea sunetului pentru urm�rirea videoclipurilor muzicale, etc.
Dialog: Îmbun�t��e�te calitatea sunetului pentru urm�rirea �tirilor, teatrelor etc.

În modul Muzic� �i DIalog, pute�i ajusta set�rile „Sunete joase”�i „Sunete înalte”, iar �
aceste set�ri vor fi stocate pentru fiecare mod.

Utilizator:  Ajusteaz� sunetul manual prin utilizarea egalizatorului, în func�ie de calitatea 
sonic� preferat� de dumneavoastr�.

Pentru modul Utilizator, „Egalizor” va ap�rea pe Meniu sunet în loc de „Sunete joase” �
�i „Sunete înalte”. Selecta�i „Egalizator” �i ajusta�i frecven�a. 

 „Egalizor” (mai jos)
Sunete joase M�re�te sau reduce nivelul pentru a amplifica sau diminua sunetele mai joase, mai profunde 
Sunete înalte M�re�te sau reduce nivelul pentru a amplifica sau diminua sunetele mai înalte, mai ascu�ite 

Egalizor

Ajusteaz� nivelul frecven�ei pentru a corespunde calit��ii sonice preferate de dumneavoastr�
Aceast� func�ie este disponibil� când „Mod sunet” este setat la „Utilizator”.�
Selecta�i frecven�a �i modifica�i nivelul frecven�ei utilizând butonul cursor.�
Dac� dori�i s� îmbun�t��iti calitatea sunetelor joase, ridica�i nivelul frecven�elor �
inferioare. Dac� dori�i s� îmbun�t��iti calitatea sunetelor înalte, ridica�i nivelul 
frecven�elor superioare.
Pentru a reseta nivelele fiec�rei frecven�e la set�rile predefinite, selecta�i „Resetare la �
ini�ial” utilizând butonul cursor �i apoi ap�sa�i butonul OK.

Balans Regleaz� nivelul de volum pentru difuzoarele din stânga �i din dreapta
Volum c��ti Regleaz� volumul c��tilor 

Surround
Set�ri pentru sunetul surround (Dezactivat / V-Audio)
V-Audio:  Ofer� un ameliorator dinamic de l��ime pentru simularea efectelor spa�iale 

îmbun�t��ite
Corec�ie volum Regleaz� volumul unui anumit canal sau modul de intrare

Distan�a box� - perete
Regleaz� sunetul de joas� frecven�� (Peste 30 cm / Pân� în 30cm)

Dac� spa�iul dintre televizor �i perete dep��e�te 30 de cm, se recomand� „Peste 30 cm”.�
Dac� spa�iul dintre televizor �i perete nu dep��e�te 30 de cm, se recomand� „Pân� în 30cm”.�

MPX

Selecteaz� mod sunet multiplex (dac� este disponibil)
Normal: Stereo�
Nu se poate recep�iona semnal stereo: Mono�
M1 / M2: Disponibil când se transmite semnal mono�
Numai modul Analogic�

Preferin�e audio

Selecteaz� setarea ini�ial� pentru pistele audio (Auto / MPEG)
Auto :  Selecteaz� automat melodiile dac� programul are mai mult de dou� melodii. 

Prioritatea este acordat� în urm�toarea ordine - Dolby Digital Plus, HE-AAC, 
Dolby Digital, MPEG.

MPEG :   Prioritatea este acordat� MPEG atâta timp cât programul include fi�iere audio MPEG.
Dolby Digital Plus �i Dolby Digital sunt metodele de codificare a semnalelor digitale, �
dezvoltate de Dolby Laboratories. Pe lâng� audio stereo (2 canale), aceste semnale 
pot fi semnale audio transmise prin mai multe canale. 
HE-AAC este o metod� de codificare perceptiv�, folosit� pentru a comprima �
semnalele audio digitale, în vederea stoc�rii �i transmiterii eficiente. 
MPEG este o metod� de comprimare audio, care reduce dimensiunea fi�ierului audio, �
f�r� a determina diminuarea considerabil� a calit��ii sunetului. 
Dolby Digital Plus �i HE-AAC sunt tehnologii aplicabile programelor HD (de înalt� defini�ie).�  
Numai în modul DVB�

Selectare SPDIF

SPDIF : Un format de fi�ier de transfer audio standard
Selecteaz� setarea ini�ial� a semnalului audio digital de ie�ire din conectorul DIGITAL 
AUDIO OUT (Auto / PCM)
Auto  :  Dolby Digital Plus �i Dolby Digital sunt redate ca Dolby Digital Bitstream. 

HE-AAC (48 kHZ) este redat ca DTS.
MPEG este redat ca PCM.

PCM : Semnalul digital transmis este fixat la PCM.
Pentru modul DVB sau Mod Video (p. 48)�

Nivel optic MPEG
Pute�i regla nivelul ie�irii audio al semnalului MPEG de la conectorul DIGITAL AUDIO 
OUT ca setare ini�ial� (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB)

În mod normal, sunetul MPEG este mai complex în compara�ie cu alte tipuri de melodii�
Numai în modul DVB�

Intrare HDMI1 / 2 
Selecta�i s� se potriveasc� cu semnalul de intrare (Digital / Analogic) (p. 63)
Digital     : Conexiune cablu HDMI
Analogic : Conexiune cablu adaptor HDMI-DVI

Numai modul de intrare HDMI�

Întârziere SPDIF
Regla�i timpul de întârziere al ie�irii audio din terminalul DIGITAL AUDIO OUT dac� 
sunetul nu este sincronizat cu imaginea

Numai în modul DVB�
Resetare la ini�ial Ap�sa�i butonul OK pentru a reseta Mod sunet, Balans, Volum c��ti �i Surround la 

set�rile predefinite

Va fi afi�at un meniu diferit în modul de card SD. (p. 47 �i p. 49)�
Se pot selecta doar elementele disponibile.�
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Meniu Element Reglaje / Configura�ii (alternative)

Setare

Programare 
temporizator

Seteaz� un temporizator pentru a reaminti urm�rirea sau înregistrarea programelor 
viitoare (p. 38)

Numai în modul DVB�

Timp deconectare Seteaz� ora la care televizorul intr� automat în modul standby 
(Dezactivat / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minute)

Set�ri Link

VIERA Link Seteaz� utilizarea func�iilor VIERA Link (Dezactivat / Activat) (p. 53)

Ie�ire AV1
Alege semnalul care va fi transmis de la televizor la Q-Link 
(TV / AV2 / Monitor)

Monitor: Imaginea afi�at� pe ecran �
Semnalele Component (Component�) �i HDMI nu pot fi emise.�

Link activat Seteaz� utilizarea func�iei Link activat (Dezactivat / Activat) (p. 52 �i p. 53)

Link dezactivat Seteaz� utilizarea func�iei Link dezactivate (Dezactivat / Activat) (p. 52 �i p. 53)

Standby economic
Controleaz� consumul de curent în modul de a�teptare al echipamentului conectat 
pentru a reduce consumul (Dezactivat / Activat) (p. 54)

Aceast� op�iune este disponibil� când „VIERA Link” �i „Link dezactivat” sunt setate la �
„Activat”.

Standby 
Intelligent Auto

Comut� echipamentul nesupravegheat sau nefolosit în modul de a�teptare pentru a 
reduce consumul de curent 
(Dezactivat / Activat (cu afi�are) / Activat (f�r� afi�are)) (p. 54)

Aceast� op�iune este disponibil� când „VIERA Link” este setat la „Activat”.�

Descarc�
Descarc� set�rile canalelor, limbii, ��rii / regiunii pe un echipament compatibil 
Q-Link sau VIERA Link �i conectat la televizor

Set�rile canalelor DVB-C nu pot fi desc�rcate.�

Blocare copii Blocheaz� un canal / o intrare AV pentru a împiedica accesarea acestuia / acesteia 
(p. 40)
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Meniu Element Reglaje / Configura�ii (alternative)

Setare

M
eniu acord D

VB
-C

Editare favorite Creeaz� lista de canale DVB-C favorite (p. 35)

List� canale Ignor� canalele DVB-C nedorite sau editeaz� canalele DVB-C (p. 35)

Setare automat� Seteaz� automat canalele DVB-C furnizate (p. 32)

Acord manual Seteaz� manual canalele DVB-C (p. 35)

Actualizare list� 
canale Actualizeaz� lista de canale DVB-C p�strând set�rile dumneavoastr� (p. 34)

Mesaj canal nou Selecteaz� afi�area unui mesaj informativ la g�sirea unui nou canal DVB-C 
(Dezactivat / Activat) (p. 34)

Stare semnal Verific� starea semnalului DVB-C (p. 34)

Atenuator Reduce automat semnalul DVB-C pentru a evita interferen�ele 
(Dezactivat / Activat) (p. 34)

Adaug� semnal TV

Adaug� modul TV
Aceast� func�ie este disponibil� dac� omite�i orice mod pentru a acorda �
„Setare automat�” la prima utilizare a televizorului.
Pentru operare, consulta�i opera�iile „Setare automat�” pentru prima utilizare a �
televizorului (p. 12 �i p. 13).

M
eniu acord D

VB
-T

Editare favorite Creeaz� lista de canale DVB-T favorite (p. 35)

List� canale Ignor� canalele DVB-T nedorite sau editeaz� canalele DVB-T (p. 35)

Setare automat� Seteaz� automat canalele DVB-T furnizate (p. 33)

Acord manual Seteaz� manual canalele DVB-T (p. 35)

Actualizare list� 
canale Actualizeaz� lista de canale DVB-T p�strând set�rile dumneavoastr� (p. 34)

Re�ea favorit� Selecteaz� re�eaua preferat� pentru fiecare transmi��tor (disponibil doar în unele 
��ri)

Mesaj canal nou Selecteaz� afi�area unui mesaj informativ la g�sirea unui nou canal DVB-T 
(Dezactivat / Activat) (p. 34)

Stare semnal Verific� starea semnalului DVB-T (p. 34)

Adaug� semnal TV

Adaug� modul TV
Aceast� func�ie este disponibil� dac� omite�i orice mod pentru a acorda �
„Setare automat�” la prima utilizare a televizorului.
Pentru operare, consulta�i opera�iile „Setare automat�” pentru prima utilizare a �
televizorului (p. 12 �i p. 13).

M
eniu acord analogic

List� canale Ignor� canalele analogice nedorite sau editeaz� canalele analogice (p. 37)

Setare automat� Seteaz� automat canalele analogice recep�ionate în zon� (p. 33)

Acord manual Seteaz� manual canalele Analogice (p. 37)

Adaug� semnal TV

Adaug� modul TV
Aceast� func�ie este disponibil� dac� omite�i orice mod pentru a acorda �
„Setare automat�” la prima utilizare a televizorului.
Pentru operare, consulta�i opera�iile „Setare automat�” pentru prima utilizare a �
televizorului (p. 12 �i p. 13).

Va fi afi�at un meniu diferit în modul de card SD. (p. 47 �i p. 49)�
Se pot selecta doar elementele disponibile.�
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Meniu Element Reglaje / Configura�ii (alternative)

Setare

Lim
b�

Limb� mesaje OSD Modific� limba meniurilor afi�ate pe ecran

Audio 1 / 2 preferat Selecteaz� prima �i a doua limb� preferat� pentru DVB multi audio (în func�ie de post)

Subtitrare 1 / 2 
preferat�

Selecteaz� prima �i a doua limb� preferat� pentru subtitr�rile DVB (în func�ie de post)
Pentru a afi�a subtitr�rile �  p. 16

Teletext preferat Selecteaz� limba preferat� pentru serviciul teletext DVB (în func�ie de transmi��tor)

Set�ri afi�aj

Tip subtitrare 
preferat�

Selecteaz� tipul de subtitrare preferat (Standard / Deficien�e auditive)
Tipul „Deficien�e auditive” v� ajut� s� în�elege�i �i s� v� bucura�i de subtitr�rile �
DVB (în func�ie de transmi��tor).
„Subtitrare 1 / 2 preferat�” din „Limb�” are prioritate.�

Teletext Mod de afi�are a teletextului (TOP (FLOF) / Listare) (p. 20)

Setare caractere 
teletext

Selecteaz� limba teletextului (Vest / Est1 / Est2)
Vest: englez�, francez�, german�, greac�, italian�, spaniol�, suedez�, turc� etc.�
Est1: ceh�, englez�, eston�, leton�, român�, rus�, ucrainean� etc.�
Est2: ceh�, maghiar�, leton�, polonez�, român� etc.�

Ghid implicit

Selecteaz� tipul de Ghid TV predefinit la ap�sarea butonului GUIDE 
(Ghid TV / List� canale)
Ghid TV           : Ghidul de Program Electronic (EPG) este disponibil.

Pentru a utiliza EPG �  p. 18
List� de canale :  EPG nu este disponibil, iar lista de canale va ap�rea în locul 

acestuia.

Etichete intrare Eticheteaz� sau ignor� fiecare muf� de intrare (p. 41)

Durat� afi�. baner Seteaz� cât de mult r�mâne pe ecran banda de informa�ii (p. 15)
(lips� afi�are / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 secunde)

Afi�are timp de joc
Seta�i pe „Activat” pentru a afi�a permanent durata de timp în Modul joc la fiecare 
30 de minute (Dezactivat / Activat)

Aceast� func�ie este disponibil� când se selecteaz� „Joc” în „Mod de vizionare” �
(p. 26).

Mod Radio

Seteaz� temporizatorul pentru închiderea automat� a ecranului atunci când este 
selectat un canal radio (Dezactivat / 5 / 10 / 15 / 20 secunde)

Sunetul este activ chiar dac� ecranul se stinge.�
Ap�sa�i orice butoane pentru a deschide ecranul.�
Aceast� func�ie este eficient� în reducerea consumului de energie la ascultarea �
unui canal radio.

Interfa�� obi�nuit� Folose�te func�ia de includere pentru a urm�ri canalele cu plat� (p. 42)

Folosirea func�iilor din meniu 
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Meniu Element Reglaje / Configura�ii (alternative)

Setare

M
eniu sistem

Condi�ii presetate Reseteaz� toate set�rile, de exemplu când v� muta�i (p. 43)

Actualizare sistem Desc�rca�i noul software pe televizor (p. 44)

Licen�� program soft Afi�eaz� informa�ii despre licen�a programului soft

Informa�ii sistem Afi�eaz� informa�iile de sistem ale acestui televizor

A
lte set�ri 

Sistem color AV Selecteaz� un sistem de culoare op�ional, în func�ie de semnalele video în modul 
AV (Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Set�ri G
U

ID
E Plus+

Actualizare Efectueaz� actualizarea programului GUIDE Plus+ �i a informa�iilor publicitare 
pentru sistemul GUIDE Plus+ (p. 19)

Cod po�tal Seteaz� codul po�tal pentru afi�area informa�iilor publicitare din sistemul 
GUIDE Plus+ (p. 19)

Informa�ii 
sistem Afi�eaz� informa�iile de sistem pentru GUIDE Plus+

Standby automat

Seteaz� ora la care televizorul intr� automat în modul standby atunci când nu este 
efectuat� nicio opera�ie pentru intervalele de timp selectate (Dezactivat / 2 / 4 ore)

Ini�ierea automat� a Program�rii temporizatorului nu afecteaz� aceast� func�ie.�
Comutarea automat� a intr�rii cu echipamentul conectat afecteaz� aceast� �
func�ie, iar cronometrul va fi resetat.
Mesajul de notificare va ap�rea cu 3 minute înainte de intrarea în modul Standby.�

Economisire energie Reduce luminozitatea imaginii pentru a economisi energie (Dezactivat / Activat)

Suprascanare 16:9

Selecteaz� zona de ecran care afi�eaz� imaginea (Dezactivat / Activat)
Activat : Imaginea este m�rit� pentru a ascunde marginile imaginii.
Dezactivat : Afi�eaz� imaginea la dimensiunile sale ini�iale.

Seta�i la „Activat” dac� exist� zgomot generat pe marginea ecranului.�
Aceast� func�ie este disponibil� când raportul imaginii este setat la Auto (numai �
semnal 16:9) sau 16:9.
Aceast� func�ie poate fi memorat� separat pentru semnalele SD (Defini�ie �
standard) �i HD (Defini�ie înalt�).

Fus orar
Regleaz� ora

Ora va fi corectat� pe baza GMT.�
Seta�i la „Auto” pentru a regla ora automat în func�ie de zona dumneavoastr�.�

Setare intrare DVI

Modifica�i manual nivelul de negru în imagine pentru modul de intrare HDMI cu 
semnal de intrare DVI (Normal / Toat� gama)

Când semnalul de intrare DVI de la echipamentul extern, în special de la PC, este �
afi�at, este posibil ca nivelul de negru s� nu fie adecvat. În acest caz, selecta�i 
„Toat� gama”.
Nivelul de negru pentru semnalul de intrare HDMI va fi ajustat automat.�

Va fi afi�at un meniu diferit în modul de card SD. (p. 47 �i p. 49)�
Se pot selecta doar elementele disponibile.�



Pentru setarea automat�, �
cu ajutorul butoanelor 
de pe panoul lateral al 
televizorului (p. 9)

      Ap�sa�i de mai multe ori, 
pân� când apare „Setare 
automat�”

       
      Acces „Setare automat�”
       
      Seta�i modul de c�utare 

�i modul de scanare
         (selecta�i elementul)
        (seta�i)
      Ini�ia�i „Setare automat�”
        (confirmare)
        (pornire)

Pentru a reveni la TV �  

EXIT

MENU

INPUT
TV

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def
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Revenirea din Meniu setare
Canale DVB-C

Executa�i din nou automat acordul fin al tuturor canalelor DVB-C furnizate.
Aceast� func�ie este disponibil� dac� acordul canalului DVB-C a fost deja efectuat.�
Se re-execut� acordul fin numai în cazul canalelor DVB-C.�
Toate set�rile anterioare pentru acord sunt �terse.�
Dac� s-a setat un cod PIN pentru Blocare copii (p. 40), acesta trebuie introdus.�

1 Selecta�i DVB-C
 p. 14

TV

2 Afi�a�i meniul MENU

3 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

4 Selecta�i „Meniu acord DVB-C”
Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link

Programare temporizator

Blocare copii
Meniu acord DVB-C
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

Acces

1/2  accesare

 selectare

5 Selecta�i „Setare automat�”
Meniu acord DVB-C

Editare favorite
List� canale
Setare automat�
Acord manual
Actualizare list� canale
Mesaj canal nou
Stare semnal

Acces

Activat

Atenuator Dezactivat

 accesare

 selectare

6 Setarea set�rilor de Setare automat�.
Set�ri pentru Setare automat� DVB-C

Mod c�utare Canale gratuite
Mod scanare
Frecven��
Symbol Rate

Rapid

Auto
ID re�ea 41001

362 MHz

Setare normal� rat� simbol �
„Auto”.

Mod c�utare, Mod scanare� Frecven��, ID re�ea� Memorare

 setare
 selectare  selectare

  enter

   

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

Complet:  scaneaz� întreaga 
gam� de frecven�e

Rapid:  scaneaz� frecven�a 
potrivit� din �ara 
dumneavoastr�

Introduce�i Frecven�� de baz� �i ID re�ea 
specificate de furnizorul dumneavoastr� de 
cablu.
În func�ie de �ara selectat�, se afi�eaz� „Auto” �i 
nu mai este cazul s� introduce�i aceste set�ri.

7 Ini�ia�i Setare automat�

Toate datele de acord DVB-C vor fi �terse

Setare automat� DVB-C

   

Setare automat� DVB-C

Nr.
Aceasta va dura cca. 3 minute.

Desf��urare

1
2
3

TV gratuit: 3
C�utare

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4

TV cu tax�: 0 Radio: 0

Tip Calitate
TV gratuit 10
TV gratuit 10
TV gratuit 10

Nume canal

0% 100%

Set�rile se realizeaz� automat
La finalizarea opera�iunii, va fi afi�at canalul din pozi�ia cea mai de jos.

Pentru a reveni la TV�
 
EXIT

Observa�ie
Dac� acordul nu a fost finalizat �

  „Acord manual” (p. 35)
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Pentru setarea automat�, �
cu ajutorul butoanelor 
de pe panoul lateral al 
televizorului (p. 9)

      Ap�sa�i de mai multe ori, 
pân� când apare „Setare 
automat�”

      Acces „Setare automat�”

      Ini�ia�i „Setare automat�”

Pentru a reveni la TV �  

TEXT STTL INDEX HOLD

DIRECT TV RECASPECT N
AV

OPTION RETURN

PROGRAMME

EXIT

INPUT
TV

MENU
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1 Selecta�i DVB-T sau 
Analogic

 p. 14

TV

2 Afi�a�i meniul MENU

3 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

4 Selecta�i „Meniu acord DVB-T” sau 
„Meniu acord analogic”

Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link
Blocare copii
Meniu acord DVB-T

Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

Acces
Meniu acord analogic Acces

1/2
Programare temporizator

 accesare

 selectare

„Meniu acord DVB-T” este �
disponibil numai în modul DVB-T.
„Meniu acord analogic” este �
disponibil numai în modul 
Analogic.

5 Selecta�i „Setare automat�”
DVB-T:  accesare

 selectare

Meniu acord DVB-T
Editare favorite
List� canale
Setare automat�
Acord manual
Actualizare list� canale

Acces

Mesaj canal nou Activat
Stare semnal

Analogic:
Meniu acord analogic

List� canale
Setare automat�
Acord manual

Acces

6 Ini�ia�i Setare automat�

Toate datele de acord DVB-T vor fi �terse

Setare automat� DVB-T

DVB-T:

   

Setare automat� DVB-T

CH
Aceasta va dura cca. 3 minute.

TV gratuit: 4

Desf��urare

62
62
62
62

Nume canal

C�utare
TV cu tax�: 0

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4
Cartoon Nwk

Tip Calitate

Radio: 0

TV gratuit 10
TV gratuit 10
TV gratuit 10
TV gratuit 10

CH 5 69

Toate datele analogice de acord vor fi �terse

Setare automat� analogic�

Analogic:

    

Setare automat� analogic�

CH Nume canal

C�utare

Aceasta va dura cca. 3 minute.

Analogic: 2

CH 2 CC 1 4178

CH 29

Scanare

CH 33 BBC1

Set�rile se realizeaz� automat
Set�rile canalelor, limbii, ��rii / regiunii sunt desc�rcate pe un �
echipament compatibil Q-Link sau VIERA Link �i conectat la televizor.

La finalizarea opera�iunii, va fi afi�at canalul din pozi�ia „1”.

Canale DVB-T sau analogice
Reacorda�i automat toate programele DVB-T sau canalele analogice recep�ionate în zon�.

Setarea automat� DVB-T este disponibil� dac� acordul canalului DVB-T a fost deja efectuat.�
Se re-execut� acordul fin în modul DVB-T numai în cazul canalelor DVB-T.�
Numai programele analogice sunt reacordate în modul Analogic.�
Toate set�rile anterioare pentru acord sunt �terse.�
Dac� s-a setat un cod PIN pentru Blocare copii (p. 40), acesta trebuie introdus.�

Pentru a reveni la TV�
 
EXIT

Observa�ie
Dac� acordul nu a fost finalizat �

  „Acord manual” 
(p. 35 �i p. 37)
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1 Selecta�i DVB-C sau DVB-T
 p. 14

TV

2 Afi�a�i meniul MENU

3 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

4 Selecta�i „Meniu acord DVB-C” sau „Meniu acord DVB-T”
Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link
Blocare copii
Meniu acord DVB-C
Meniu acord DVB-T
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

Acces
Acces

1/2
Programare temporizator

 accesare

 selectare

„Meniu acord DVB-C” este disponibil numai �
în modul DVB-C.
„Meniu acord DVB-T” este disponibil numai �
în modul DVB-T.

5 Selecta�i una din urm�toarele func�ii �i seta�i
Meniu acord DVB-C

Editare favorite Acces
List� canale
Setare automat�
Acord manual
Actualizare list� canale
Mesaj canal nou
Stare semnal

Acces
Acces
Acces
Acces
Activat
Acces

Atenuator Dezactivat

Setare automat� �   „Revenirea din Meniu setare” (p. 32 �i p. 33)

 accesare

 selectare

Elementele func�iilor difer� în func�ie de �
�ara selectat� (p. 12).

Pute�i reacorda canalele sau v� pute�i crea propriile liste de canale favorite �i ignora canalele nedorite etc.

Pentru a reveni �
la TV

 
EXIT

Acordarea �i editarea canalelor
(DVB)

Actualizarea automat� a canalelor DVB Actualizare list� canale
Pute�i ad�uga canale noi, pute�i elimina canalele �terse, pute�i actualiza numele canalului �i pute�i pozi�iona 
automat la lista de canale.

Actualizare list� canale DVB-T

CH Nume canal Tip Calitate

C�utare

Aceasta va dura cca. 3 minute.

TV gratuit: 4

Desf��urare CH 5 69

TV cu tax�: 0 Radio: 0

Lista de canale se actualizeaz� p�strând set�rile din Editare favorite, Lista �
de canale, Blocare copii etc.

Afi�area unui mesaj informativ Mesaj canal nou
Selecteaz� dac� s� afi�eze un mesaj informativ la g�sirea unui nou canal DVB. (Dezactivat / Activat)

Au fost g�site canale noi.
Ap�sa�i OK pentru actualizarea listei de canale.
Ap�sa�i EXIT pentru a ignora op�iunea.

Selectarea op�iunii OK efectueaz� opera�iunea „Actualizare list� canale”.�

Verificarea semnalului DVB Stare semnal
Selecteaz� un canal �i verific� starea semnalului DVB. Pentru a schimba canalul�   

Stare semnal DVB-T
Nume canal 70 CBBC Channel
Calitate semnal
Intensitate semnal

0 10
10

Nume re�ea Wenvoe
Parametru [CH62] 802 MHz

0
Rat� eroare bit 0.00E+00

O intensitate bun� a semnalului nu este o indica�ie a unui semnal potrivit pentru recep�ia 
DVB. V� rug�m s� folosi�i indicatorul Calitate semnal dup� cum urmeaz�:
Calitate semnal:

Bara verde �  Bun�
Bara galben� �  Slab�
Bara ro�ie �  Proast�  (Verifica�i semnal aerian terestru sau cablu)

Reduce�i semnalul DVB-C Atenuator
Dac� semnalul DVB-C este prea puternic, pot ap�rea interferen�e. În acest caz, seta�i la „Activat” pentru a 
reduce automat semnalul.

Aceast� func�ie este disponibil� doar pentru semnal DVB-C.�
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Listarea canalelor DVB favorite Editare favorite
Crea�i lista dumneavoastr� de canale favorite de la diver�i transmi��tori (maximum 4: de la Favorite1 la 4).
Listele de canale DVB favorite sunt disponibile în op�iunea „Categorie” din banerul informativ (p. 15) �i în ghidul de programe (p. 18).

 Selecta�i un canal pentru afi�are
Editor favorite DVB-C Sortare 123...

BBC One Wales
Toate canalele DVB-C

1
BBC THREE7
E414
CBBC Channel70
Cartoon Nwk72
BBCi105
BBC Radio Wales719
BBC Radio Cymru720

Favorite1

Pentru a schimba categoria �  Ro�u

Pentru a afi�a alte Favorite �  Verde

selectare

Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetic� �
 

Albastru

 Ad�uga�i-l la lista Favorite
Editor favorite DVB-C Sortare 123...

BBC One Wales
Toate canalele DVB-C

1 BBC One Wales1
BBC THREE7
E414
CBBC Channel70
Cartoon Nwk72
BBCi105
BBC Radio Wales719
BBC Radio Cymru720

Favorite1

Se adaug� un canal

Pentru a ad�uga un bloc continuu de canale la list� o singur� dat��
 Galben  Creare bloc

 
   

Pentru a edita Lista favorite�
Selecta�i câmpul Favorite de editat �i:

Pentru a �terge canalul �  

Pentru a �terge toate canalele� Galben

Pentru a denumi Favorite�
Ro�u

Seta�i caracterele unul câte unul Memorare
Intrare utilizator

Nume
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z Á Â � É Î Í Ö Ó
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z á â � é î í ö ó

O P Q R S T
� � Ü ! :
o p q r s t
� � ü # ( )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - . _*

(maximum: zece caractere)

 setare

 selectare RETURN

Pute�i seta caracterele folosind butoanele numerice.
  „Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice” (p. 62)

Pentru a muta canalul�
Verde

Selecta�i noua pozi�ie sau jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

Confirmare Verde

 Memorare
RETURN

  

Ignorarea canalelpr DVB nedorite, editarea canalelor DVB List� canale
Pute�i ascunde canalele DVB nedorite. 
Canalele ascunse nu pot fi afi�ate decât în aceast� func�ie. Folosi�i aceast� func�ie pentru a ignora canalele nedorite.
Selectarea unui canal �i afi�area / ascunderea sa

Toate canalele DVB-C Sortare 123...

70
72

105
719
720

1
7

CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE

 afi�are / ascundere

 selectare

: afi�are
:  ascundere 
(ignorare)

Pentru a afi�a toate canalele�
 
Galben

Pentru a edita canalele�
Pute�i edita fiecare canal din List� canale.

Pentru a schimba categoria� Ro�u

1 ZDF 19:35
Coronation Street

Acum Pentru info pres�
Schimbare categorie.

Toate canalele DVB-T

19:30 - 20:00

Pozi�ia canalului

Pentru a schimba pozi�ia canalului �
(dac� este disponibil�) Verde

Introduce�i noul num�r al pozi�iei jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def Memorare

Verde

Pentru a muta pozi�ia canalului �
(dac� este disponibil�) Verde Selecta�i noua pozi�ie

Memorare

Verde

Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetic�� Albastru

Setarea manual� a canalelor DVB Acord manual
Utiliza�i normal „Setare automat�” sau „Actualizare list� canale” pentru a reacorda canalele DVB.
Dac� acordul nu a fost finalizat, sau pentru reglarea direc�iei antenei, utiliza�i aceast� func�ie.

Toate canalele g�site vor fi ad�ugate la List� canale.�
DVB-C: Introduce�i 

frecven�a C�utare

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

DVB-T:

 c�utare

 selectarea canalului
 reglarea frecven�ei

Acord manual DVB-C

Nr. Nume canal Tip Nou

Oprit
TV gratuit: 0

Frecven��
Symbol Rate
Service ID
Calitate semnal 0 10
Intensitate semnal 0 10

TV cu tax�: 0 Radio: 0

474,00 MHz
Auto
Auto

Acord manual DVB-T

Analogue Scan 21 68

Nr. Nume canal Tip Nou

TV gratuit: 0 TV cu tax�: 0 Radio: 0 Date: 0
Oprit

Intensitate semnal 0 10
Calitate semnal 0 10
Frecven�� 474,00 MHz[CH21]

În mod normal, seta�i Symbol Rate �i Service ID la �
„Auto”.

Seta�i atunci când nivelul pentru „Calitate semnal” �
ajunge la maximum.



TV

EXIT

RETURN

INPUT
TV

MENU

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

36

1 Selecta�i Analogic
 p. 14
TV

2 Afi�a�i meniul
MENU

3 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

4 Selecta�i „Meniu acord analogic”
Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link

Programare temporizator

Blocare copii
Meniu acord analogic
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

Acces

1/2  accesare

 selectare

5 Selecta�i una din urm�toarele func�ii 
Meniu acord analogic

List� canale Acces
Setare automat� Acces
Acord manual Acces

Setare automat� �   „Revenirea din Meniu setare” 
(p. 33)

 accesare

 selectare

Elementele func�iilor difer� în func�ie de �
�ara selectat� (p. 12).

6 Seta�i

Pute�i reacorda canalele sau pute�i ignora canalele nedorite, edita canalele etc.

Pentru a reveni �
la TV

 
EXIT

Acordarea �i editarea canalelor
(Analogic)
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Ignorarea canalelor analogice nedorite, editarea canalelor analogice List� canale

Pute�i ascunde canalele analogice nedorite. 
Canalele ascunse nu pot fi afi�ate decât în aceast� func�ie. Folosi�i aceast� func�ie pentru a ignora canalele 
nedorite.
Selectarea unui canal �i afi�area / ascunderea sa

List� canale analogice
1
2
3
4
5
6
7

BBC1
*****
*****

 afi�are / ascundere

 selectare
: afi�are
:  ascundere 
(ignorare)

Pentru a afi�a toate canalele�
 
Galben

Pentru a edita canalele�
Pute�i edita fiecare canal din List� canale.

Selecta�i un canal pentru editare �i:
Mute Encrypted SubtitlesAD TXT

Radio

For info press
45Multi Audio

23:35
itv

Toate canalele analogice

CH23

3 ITV

Pozi�ia canalului
Numele canalului

Pentru a reacorda fiecare canal (Acord manual)� Ro�u (vezi mai jos)

Pentru a muta pozi�ia canalului�
Verde

Selecta�i noua pozi�ie Memorare

Verde

Pentru a redenumi canalul�
Albastru

Seta�i caracterele unul câte unul Memorare
Editare nume canal

Nume
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z Á Â � É Î Í Ö Ó
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z á â � é î í ö ó

O P Q R S T
� � Ü ! :
o p q r s t
� � ü # ( )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - . _*
 setare

 selectare RETURN

(maximum: cinci caractere)
Pute�i seta caracterele folosind butoanele numerice.�

  „Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice” (p. 62)

Observa�ie
În cazul în care un videorecorder este conectat numai cu cablul RF, edita�i „VCR”.�

Setarea manual� a canalelor analogice Acord manual

Acord fin�
Folosi�i aceast� func�ie pentru a face mici reglaje acord�rii unui canal (afectat� de condi�iile meteo etc.) 
Acord manual�
Seta�i manual canalul analogic dup� Setarea automat�.

Seta�i Sistem sunet �i Sist. de culoare, apoi utiliza�i aceast� func�ie. �
Setarea obi�nuit� pentru Sist. de culoare este „Auto”.
În cazul în care un videorecorder este conectat numai cu cablul RF, selecta�i pozi�ia canalului „0”.�

Acord manual analogic
1 BBC1 CH33
Acord fin
Acord manual
Sistem sunet
Sist.de culoare

412 78 1
SC1
Auto

SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F:     SECAM L, L’

Selecta�i pozi�ia canalului Selecta�i canalul C�utare �i memorare

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

 memoreaz�
 c�utare
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Programare temporizator
Programare temporizator din meniu

Meniul Programare temporizator v� permite s� alege�i programele pe care dori�i s� le înregistra�i sau 
pentru care dori�i s� vi se reaminteasc� urm�rirea. La ora corect�, televizorul se va porni �i se va acorda 
pe canalul corect chiar �i dac� televizorul este în modul standby. 
Ghid TV poate fi, de asemenea, utilizat pentru a seta programarea de temporizator (p. 19).

Aceast� func�ie nu este disponibil� în modul Analog.�
Programare temporizator nu opereaz� corect dac� televizorul nu ob�ine datele corecte de or� din semnalul TV.�
Televizorul trebuie s� fie pornit sau în modul standby pentru func�ia Înreg. Ext. din Programare temporizator.�
Niciun alt canal nu poate fi selectat în timp ce func�ia Înreg. Ext. din Programare temporizator este în �
desf��urare.
Nu va fi posibil� înregistrarea unui program codificat (care este protejat la copiere).�
La înregistrarea programelor, asigura�i-v� c� efectua�i set�rile corespunz�toare pe echipamentul de înregistrare �
conectat la televizor.
Dac� un echipament de înregistrare compatibil, dotat cu tehnologie Q-Link, VIERA Link sau alte tehnologii 
similare este conectat la televizor (p. 52 �i p. 53) �i „Set�ri Link” (p. 28) sunt finalizate, nu mai sunt necesare 
set�ri ale echipamentului de înregistrare. De asemenea, citi�i manualul echipamentului de înregistrare.
În cazul în care recorderul  nu este compatibil cu Q-Link, VIERA Link sau alte tehnologii asem�n�toare, �
efectua�i programarea cronometrului de înregistrare de la aparatul video.Pentru preg�tirea unui echipament de 
înregistrare, citi�i manualul echipamentului de înregistrare.
Înregistrarea este posibil� doar în video compozit prin SCART, inclusiv con�inut HD.�
Cu 2 minute înainte de momentul pornirii, apare un mesaj de reamintire în cazul în care urm�ri�i televizorul.�

Pentru a �terge mesajul �i a începe programarea •  

Pentru a anula programarea •  
EXIT

1 Selecta�i modul pe care dori�i s�-l seta�i
 p. 14
TV

2 Afi�a�i meniul
MENU

3 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

4 Selecta�i „Programare temporizator”
Meniu setare 1/2

Timp deconectare Dezactivat
Acces

Set�ri Link
Blocare copii
Meniu acord DVB-C
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

Programare temporizator
 accesare

 selectare

5 Setare

Pentru a reveni �
la TV

 
EXIT

Pentru a �
debloca radio-ul 
(oprire înregistrare)

   EXIT
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Not�
Verifica�i dac� LED-ul este aprins (portocaliu). În caz contrar, programele de temporizator nu sunt active sau nu sunt stocate.�
„!” identific� faptul c� evenimente de programare temporizator au fost suprapuse. „Înreg. Ext.” are prioritate �
asupra “Reamintire”. Dac� se suprapune dou� sau mai multe func�ii „Înreg. Ext.”, atunci primul eveniment de 
programare temporizator va fi ini�iat �i finalizat în modul programat.
Func�ia Înreg. Ext. din Programare temporizator va trece automat la canalul dorit cu 10 secunde înainte de �
momentul pornirii.
Pentru a începe înregistrarea evenimentului de programare direct înaintea momentului pornirii, este necesar� �
oprirea manual� a echipamentului de înregistrare.
Func�ia Înreg. Ext. din Programare temporizator va fi efectuat� chiar dac� televizorul este în modul de �
înregistrare Pause Live TV (p. 55). În acest caz, înregistrarea Pause Live TV va fi anulat�.

Seta�i detaliiile de programare temporizator Programare temporizator
  Începe�i efectuarea set�rilor

  Selecta�i func�ia (Aplica�ie de reamintire sau Înregistrare extern�)

selectare

Înreg. Ext.  :  pentru a înregistra programul pe echipamentul de înregistrare
În momentul pornirii, va fi comutat automat, iar semnalele video �i 
audio vor fi transmise. Cu 2 minute înainte de momentul pornirii, apare 
un mesaj de reamintire în cazul în care urm�ri�i televizorul.

Reamintire :  pentru a reaminti urm�rirea programului
Când viziona�i un program TV, un mesaj de reamintire apare cu 2 
minute înaintea timpului de pornire. Ap�sa�i butonul OK pentru a 
comuta la canalul programat.
Nu va fi emis nici un semnal de la terminale.

  Seta�i canalul, data �i ora (repeta�i opera�iile de mai jos)
Seta�i elementele în ordinea  la .

selecta�i 
elementul setare

� ,  �i  pot fi, de 
asemenea, introduse 
cu butoane numerice.

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

Mie 28.10.2009 17:00 18:30

Data Start Sfâr�it

Mie 28.10.2009 18:00 20:00

--/-- --:-- --:--

Joi 29.10.2009

STTL

21:30 22:30

(90 min.)

(120 min.)

( i )

(60 min.)

Reamintire

Înreg. Ext.

- - -

3

Programare temporizator Mie 28.10.2009 10:46

Înreg. Ext.

Func�ie Nume canal
7D BBC7

<TEMPORIZATOR>
1D BBC1

<TEMPORIZATOR>
C ITV1

<TEMPORIZATOR>
---

Nr.

  Num�r canal
 Dat�

 Or� de pornire

Înregistr�ri cu subtitr�ri (dac� sunt disponibile)
Pentru a indica acest �   

Galben
 ( ap�sa�i din nou pentru 

de elimina subtitr�rile)

 Or� de finalizare

cu o zi înainte

zilnic sau 
s�pt�mânal 
(ap�sa�i repetat)

Durat� (afi�are automat�)

Zilnic Dum-Sâm: Duminic� - Sâmb�t��
Zilnic Lun-Sâm: Luni - Sâmb�t��
Zilnic Lun-Vin: Luni - Vineri�
S�pt�mânal Sâm/Vin/Joi/Mie/Mar/Lun/Dum: �
Aceea�i or� în aceea�i zi, s�pt�mânal

Se afi�eaz� dac� evenimentele de programare 
temporizator sunt suprapuse

C: DVB-C
D: DVB-T
(nu pute�i modifica modul TV 
din cadrul meniului)

 Stocare

Pentru a modifica un eveniment de programare temporizator�
 Selecta�i programul de modificat 

 accesare

 selectare
  Corecta�i în modul necesar 
(la fel ca mai sus)

Pentru a anula un eveniment de programare temporizator�
 Selecta�i programul de �ters   

Ro�u
  

Înregistr�ri cu subtitr�ri � (dac� sunt disponibile)

 Selecta�i programul de înregistrat cu subtitr�ri   
Galben

La fiecare ap�sare:�
auto  dezactivare

Pentru a anula temporar un eveniment de programare temporizator�
 Selecta�i programul de anulat   

Albastru
 La fiecare ap�sare:�

anulare  oprire anulare
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Blocare copii

1 Afi�a�i meniul
MENU

2 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

3 Selecta�i „Blocare copii”
Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link

Programare temporizator

Blocare copii
Meniu acord DVB-C
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

Acces

1/2  accesare

 selectare

4 Seta�i

Pute�i bloca anumite canale / mufe de intrare AV �i controla cine le urm�re�te.
La selectarea canalului / intr�rii blocat(e) este afi�at un mesaj; dac� introduce�i codul PIN, pute�i urm�ri 
canalul / intrarea.

Pentru a reveni la TV�
 
EXIT

Controlarea audien�ei canalelor Blocare copii  
 Introduce�i codul PIN (4 cifre)

Introducere PIN blocare copii
V� rug�m introduce�i noul PIN
PIN *  *  *  *

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def Introduce�i codul PIN de dou� ori la prima setare.�
 Nota�i-v� codul PIN, în caz c� îl uita�i.�
„0000” poate fi memorat ca num�r PIN ini�ial în �
func�ie de �ara selectat� (p. 12).

 Selecta�i „List� blocare copii”
Blocare copii

Modificare PIN
List� blocare copii
Limitare parental�

Acces
F�r� limit�  selectare

 accesare

 Selecta�i canalul / intrarea pe care dori�i s� îl (o) bloca�i Pentru anulare �   Selecta�i canalul / intrarea blocat(�)  
Pentru a merge rapid în partea de sus a intr�rii urm�toare�   

Ro�u
Pentru a le bloca pe toate �  Verde

Pentru a le debloca pe toate �  Galben
Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetic� �  Albastru

AV

List� blocare copii - TV �i AV
Nume
BBC 1 Wales
BBC THREE
E4
VCR
BBC1
*****
AV1/S
AV2

101
7

14

1
2

Intrare
DVB-C
DVB-T
DVB-T
Analogic
Analogic
Analogic
Extern�
Extern�

Tip
TV gratuit
TV gratuit
TV gratuit
Analogic
Analogic
Analogic
AV

Blocare

Sortare 123...

 selectare

 blocare

Apare atunci când canalul / intrarea este blocat(�)
Pentru modificarea codului PIN�
Selecta�i „Modificare PIN” Introduce�i noul cod PIN de dou� ori
Blocare copii

Modificare PIN Acces
List� blocare copii
Limitare parental� F�r� limit�  selectare

 accesare
jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

Pentru a seta op�iunea Limitare parental��
Disponibilitatea acestei func�ii variaz� în func�ie de �ara selectat� (p. 12).�

Dac� programul DVB con�ine informa�ii care dep��esc vârsta selectat�, trebuie s� introduce�i codul PIN 
pentru a o urm�ri (în func�ie de postul transmi��tor).
Selecta�i „Limitare parental�” �i seta�i o vârst� pentru a restric�iona accesul la anumite programe.
Blocare copii

Modificare PIN
List� blocare copii
Limitare parental� F�r� limit�  selectare

 setare

Observa�ie
Setarea „Condi�ii presetate” (p. 43) �terge codul PIN �i toate set�rile.�
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Etichete intrare

1 Afi�a�i meniul
MENU

2 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

3 Selecta�i „Set�ri afi�aj”
Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link

Programare temporizator

Blocare copii
Meniu acord DVB-C
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

Acces

1/2  accesare

 selectare

4 Selecta�i „Etichete intrare”
Set�ri afi�aj

Tip subtitrare preferat� TV programfüzet
Teletext
Setare caractere teletext

Etichete intrare
Durat� afi�. baner
Mod Radio

TOP
Vest

Ghid implicit Ghid TV
Acces
3 secunde
Dezactivat

 accesare

 selectare

5 Selecta�i o muf� de intrare �i seta�i-o
Etichete intrare

AV1/S AV1/S
AV2
COMPONENT
HDMI1

DVB-C
DVB-T
Analogic

AV2
COMPONENT
HDMI1

DVB-C
DVB-T
Analogic

HDMI2 HDMI2

 setare

 selectare

Etichetele pe care le seta�i vor fi afi�ate în meniul „Selectare intrare” (p. 22), 
meniul „Selectare TV” (p. 14) sau în baner.

Dac� se selecteaz� „Salt peste”, nu pute�i selecta modul.�

Pentru o mai u�oar� identificare �i selectare a modului de intrare, pute�i eticheta fiecare mod de intrare 
sau pute�i ignora mufa neconectat� la un echipament.

Pentru selectarea modului de intrare �  p. 22

Intrare utilizator�
    Pute�i denumi fiecare mod de intrare dup� cum dori�i. 

Selecta�i 
„Intrare utilizator” Seta�i caracterele unul câte unul Memorare

 accesare

 selectare

Intrare utilizator
Nume
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z Á Â � É Î Í Ö Ó
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z á â � é î í ö ó

O P Q R S T
� � Ü ! :
o p q r s t
� � ü # ( )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - . _*

 setare

 selectare
RETURN

(maximum: zece caractere)
Pute�i seta caracterele folosind butoanele numerice.�

 „Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice” (p. 62)

Pentru a reveni �
la TV

 
EXIT
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Utilizarea interfe�ei obi�nuite

1 Selecta�i DVB-C sau DVB-T
 p. 14
TV

2 Afi�a�i meniul
MENU

3 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

4 Selecta�i „Interfa�� obi�nuit�”
Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link

Programare temporizator

Blocare copii
Meniu acord DVB-C
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem

Acces

1/2  accesare

 selectare

5 Accesa�i Interfa�� obi�nuit�
Interfa�� obi�nuit�

Slot 1: Modul introdus

6 Urma�i ghidul de utilizare de pe ecran
De exemplu:  selecta�i, accesa�i  

  

Caractere colorate  Ro�u  Verde  Galben  Albastru

Este posibil ca manualul de utilizare de pe ecran s� nu corespund� �
butoanelor telecomenzii.

Meniul Modul interfa�� obi�nuit� asigur� accesul la software-ul din modulele de interfa�� obi�nuit� (IO).
Este posibil ca aceast� func�ie s� nu fie disponibil� în unele ��ri sau regiuni.�

Cu toate c� modulul IO v� poate asigura vizualizarea anumitor servicii, acest televizor nu poate garanta 
toate serviciile (de exemplu, urm�rirea canalelor cu plat�).
V� rug�m s� utiliza�i numai modulul IO aprobat de c�tre postul transmi��tor.
Pentru detalii �i condi�ii ale serviciilor, adresa�i-v� dealerului Panasonic local sau posturilor 
transmi��toare.

Aten�ie
Decupla�i întrerup�torul Activare / Dezactivare a aliment�rii �
atunci când introduce�i sau scoate�i modulul IO.
Dac� un card de vizionare �i un cititor de carduri sunt �
livrate ca set, introduce�i mai întâi cititorul de carduri �i apoi 
cardul de vizionare în cititorul de carduri.
Introduce�i modulul în direc�ia corect�.�

Introduce�i sau scoate�i
în linie dreapt� �i complet

Modul IO

Partea lateral� a televizorului

Slot IO
Scoate�i capacul înainte de  �
a utiliza slotul IO.

Introducerea modulului IO (op�ional)
Func�iile care apar pe ecran depind de con�inutul modulului IO selectat.�
În mod normal, vor ap�rea serviciile de televiziune cu plat�. Urma�i ghidul de utilizare de pe ecran �
Dac� nu apare canalul de televiziune cu plat�, executa�i urm�toarele.
Pentru informa�ii suplimentare, consulta�i manualul modulului IO sau lua�i leg�tura cu transmi��torul.�

Pentru a reveni �
la TV

 
EXIT
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Condi�ii presetate

1 Afi�a�i meniul
MENU

2 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

3 Selecta�i „Meniu sistem”
Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link

Programare temporizator

Blocare copii
Meniu acord DVB-C
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem Acces

1/2  accesare

 selectare

4 Selecta�i „Condi�ii presetate”
Meniu sistem

Condi�ii presetate Acces
Actualizare sistem
Licen�� program soft
Informa�ii sistem

 accesare

 selectare

5 Seta�i

Reseteaz� televizorul la starea ini�ial�, adic� f�r� niciun canal acordat.
Toate set�rile (canale, imagine, set�ri de sunet etc.) au fost resetate.

Pentru a reveni la TV�
 
EXIT

Resetarea  Condi�ii presetate

 Verifica�i mesajul �i ini�ializa�i

Ie�ire

Revenire

Confirmare

Toate canalele memorate vor fi �terse
Sunte�i sigur ?
Sunte�i sigur ?

Condi�ii presetate

(confirmare)

(confirmare)

 (ini�ia�i Condi�ii presetate)

 Urma�i instruc�iunile de pe ecran

    

Resetarea la set�rile din fabric� 
terminate.

V� rug�m opri�i televizorul.

„Setare automat�” va începe automat atunci când întrerup�torul de Activat / Dezactivat a aliment�rii este setat la Activat. (p. 12)�
Pentru a reacorda numai canalele, de exemplu, dup� ce v-a�i mutat�

  „Revenirea din Meniu setare” (p. 32 �i p. 33)
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Actualizarea softului televizorului

1 Afi�a�i meniul
MENU

2 Selecta�i „Setare”
Meniu principal

Imagine
Sunet
Setare

 accesare

 selectare

3 Selecta�i „Meniu sistem”
Meniu setare

Timp deconectare Dezactivat
Set�ri Link

Programare temporizator

Blocare copii
Meniu acord DVB-C
Limb�
Set�ri afi�aj
Interfa�� obi�nuit�
Meniu sistem Acces

1/2  accesare

 selectare

4 Selecta�i „Actualizare sistem”
Meniu sistem

Condi�ii presetate
Actualizare sistem
Licen�� program soft
Informa�ii sistem

Acces

 accesare

 selectare

5
Seta�i

Din când în când, o nou� versiune a softului poate fi disponibil� pentru desc�rcare, în scopul 
îmbun�t��irii performan�elor sau utiliz�rii televizorului.
Dac� exist� o actualizare disponibil�, este afi�at un baner informativ atunci când canalul de�ine informa�ii 
actualizate.

Pentru a desc�rca �  
Dac� nu dori�i s� desc�rca�i �  

EXIT

Pute�i actualiza automat orice soft sau pute�i efectua actualizarea manual.

Pentru a reveni la TV�
 
EXIT
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Actualizarea software-ului televizorului Actualizare sistem
Pentru a actualiza automat�
Selecta�i „C�ut. actual.autom. în a�tep.”
Actualizare sistem

C�ut. actual.autom. în a�tep. Dezactivat
C�utare actualiz�ri sist. acum  setare

 selectare

La fiecare setare, televizorul execut� automat �
o c�utare în modul de a�teptare �i descarc� o 
actualizare, dac� aceasta este disponibil�.
Actualizarea automat� se execut� în urm�toarele condi�ii:�

În a�teptare (televizor oprit de la telecomand�)• 
Func�iile Programare temporizator sau Înregistrarea • 
direct� din televizor nu sunt în desf��urare.

Dac� se execut� actualizarea sistemului, software-ul va fi actualizat (poate modifica func�iile 
televizorului). Dac� nu dori�i s� se întâmple acest lucru, seta�i „C�ut. actual.autom. în a�tep.” 
la „Dezactivat”.

Pentru a actualiza imediat�
Selecta�i „C�utare actualiz�ri sist. acum” Descarc�
Actualizare sistem

C�ut. actual.autom. în a�tep. Dezactivat
C�utare actualiz�ri sist. acum Acces

 accesare

 selectare

Caut� o actualizare (timp de 
câteva minute) �i afi�eaz� 
un mesaj corespunz�tor 
dac� o g�se�te

Observa�ie
Desc�rcarea poate dura aproximativ 60 de minute.�
În timpul desc�rc�rii �i actualiz�rii softului, NU opri�i televizorul.�
Mesajul poate fi în�tiin�area prealabil�. În acest caz, vor fi afi�ate informa�iile despre programare (data la �
care poate fi folosit� noua versiune). Pute�i restric�iona actualizarea. Actualizarea nu va fi f�cut� atunci 
când televizorul este oprit.
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Pentru a reveni �
la TV

 
EXIT

 sau 
SD CARD

Pentru a reveni �
la ecranul 
anterior

 
RETURN

Mod Foto

Mod Foto   : Vor fi afi�ate imaginile statice înregistrate cu camere digitale.
Mod Video : Imaginile video înregistrate cu camere video digitale vor fi redate.

În timpul oper�rii, semnalul audio este transmis prin terminalele AV1 �i DIGITAL AUDIO OUT. Dar nu sunt �
transmise semnale video. AV1 pot transmite semnal audio dac� seta�i „Ie�ire AV1” la „Monitor” în Meniu setare 
(p. 28).
„Data” afi�eaz� data la care a fost efectuat� înregistrarea cu camera digital� sau camera video digital�. Este �
afi�at fi�ierul f�r� înregistrarea datei „**/**/****”.
Pentru detalii privind cardurile SD �  p. 61

Modul Foto va citi toate fi�ierele cu extensie „.jpg” de pe card.

Suprafa�� 
etichetat�

Sec�iuneAp�sa�i pân� la 
auzirea unui clic

Pentru a introduce  �
cardul SD

     Introduce�i cu aten�ie 
cardul SD cu suprafa�a 
etichetat� orientat� în 
sus.

Pentru a scoate  �
cardul SD

Ap�sa�i centrul 
cardului

Utilizarea Media Player
Vizualizare de pe cardul SD (VIERA IMAGE VIEWER)

1 Introduce�i cardul SD �i porni�i 
playerul de fi�iere media

2 Selecta�i „Fotografii”
Transmisia de semnal de la toate terminalele 
AV va fi dezactivat� în timpul vizion�rii 
pe Media Player.
Ap�sa�i OK pentru a continua.
Ap�sa�i EXIT pentru a reveni în modul 
vizualizare TV.

Media Player

Fotografii Video

Selectare con�inut

Ie�ire

Revenire
Selectare

Acces

 accesare

 selectare

De asemenea, pute�i accesa modul Foto �
direct utilizând VIERA TOOLS. 

 „Folosirea VIERA TOOLS” (p. 24)

Media Player Fotografii Toate fotografiile

Slide show Selectare con�inut

Info
Ie�ireVizualizare

Revenire
Vedere selectare

Selectare

(Imagine miniatural� - Toate fotografiile)

Afi�are erori 
(imagini care nu pot fi înc�rcate, etc.)

Vor fi afi�ate imaginile miniaturale ale tuturor 
fotografiilor de pe cardul SD. 

Pentru a modifica muzica de fundal �
 „Setare foto” (p. 47)

Pentru a afi�a informa�iile fotografiilor eviden�iate �
  1/48

Nume fi�ier
p1010001.JPG

Data
23/10/2009

Pixel
1600X1200

num�r fi�ier / 
num�r total fi�iere

Câte una�  - Afi�are una o dat�
Selecta�i fi�ierul din imaginile miniaturale ale fotografiilor de vizualizat

 accesare

 selectare

(Câte una)

Rotire

Slide show

Selectare

Câte una

Câte una

Ie�ire

Revenire

Ghid de operare

Pentru a afi�a / ascunde ghidul de operare �  
Pentru a opera vizualizarea Câte une�

 

La fotografia anterioar�
Rotire 90° 
(în sens invers acelor de ceasornic)
La fotografia urm�toare
Slide show
Rotire 90� 
(în sensul acelor de ceasornic)

Pentru a reveni la imaginea miniatural� �  
RETURN

Slide show�  - Slide show va fi finalizat� în cadrul imaginii miniaturale din care a fost ini�iat�.
Selecta�i fi�ierul din imaginile 
miniaturale ale fotografiilor 
pentru prima vizualizare

Ini�iere 
Slide show

Pentru a afi�a / ascunde �
ghidul de operare  
Pentru pauz� �
(revenire la vizualizare Câte una)  
Pentru a reveni la �
imaginea miniatural�  

RETURN

selectare

Ro�u
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Setare foto
Setare a set�rilor pentru modul Foto.
Afi�a�i 
meniul

MENU

Selecta�i „Setare foto” Selecta�i elementele �i seta�i
Meniu principal

Imagine
Sunet

Setare foto
Configurare video

 selectare

 accesare Meniu de setare foto
Muzic� de fundal Tip1

Efecte color
Efecte tranzi�ie
Mod ecran

Dezactivat
Fade
Normal

Cadru Dezactivat

Interval Normal
Repetare Activat

 selectare
 setare

Alte elemente �  p. 26 - 27 �i p. 49
Menu Element Ajust�ri / Configur�ri (alternative)

Setare foto

Muzic� 
de fundal

Selecteaz� muzica de fundal în timpul modului Foto (Dezactivat / Tip1 / Tip2 / Tip3)
Tip1, Tip2 �i Tip3 sunt modurile fixe de muzic�, instalate în acest televizor.�

Cadru
Selecteaz� cadrul de indicare al slideshow (Dezactivat / Multiple / Colaj)
Multiple : 9 ferestre de afi�are a imaginilor
Colaj     : O fotografie este afi�at� la pozi�ie aleatorie �i pe scal� aleatorie.

Efecte 
color

Selecteaz� efectul de culoare a fotografiilor pe vizualizare Câte una �i Slide show 
(Dezactivat / Sepia / Scal� de gri)

Efecte 
tranzi�ie

Selecteaz� efectul de tranzi�ie pentru comutarea fotografiei în timpul slide show 
(Dezactivat / Fade / Slide / Dissolve / Mi�care / Aleatoriu)
Fade      : Urm�toarea fotografie se modific� gradat.
Slide       : Urm�toarea diaporam� foto apare din partea stâng�.
Dissolve : Fotografia este înlocuit� de o unitate bloc nedefinit�.
Mi�care  :  Fotografia este înlocuit� cu o fotografie m�rit�, redus�, mutat� în sus sau mutat� în jos.
Aleatoriu : Fiecare tranzi�ie este selectat� aleatoriu.

Aceast� func�ie este disponibil� când „Cadru” este setat la „Dezactivat”.�
Mod 
ecran

Selecteaz� vizualizare m�rit� sau normal� pe vizualizare Câte una �i Slideshow (Normal / Zoom)
În func�ie de dimensiunea fotografiei, este posibil ca aceasta s� nu fie m�rit�.�

Interval Selecteaz� intervalul de slide show (Scurt / Normal / Lung)
Repetare Repetare Slide show (Dezactivat / Activat)

Comuta�i la Mod Video
Pute�i comuta la Mod Video al Media Player din imaginea miniatural�.
În timp ce imaginea miniatural� este afi�at�, 
este afi�at� �i selectarea con�inutului

Selecta�i „Video”

Albastru

Media Player Fotografii Toate fotografiile

Slide show Selectare con�inut

Info
Ie�ireVizualizare

Revenire
Vedere selectare

Selectare
Fotografii Video

Selectare con�inut

Ie�ire

Revenire
Selectare

Acces

 selectare
 accesare

Pentru detalii privind opera�iile �
Mod Foto 

  „Mod Video” (p. 48)

Pentru a sorta în func�ie de folder, dat� înregistrat� �i lun� înregistrat��
Afi�a�i selec�ia 
vizualiz�rii

Selecta�i tipul de 
sortare

Selecta�i unul dintre grupurile sortate pentru a 
afi�a imaginea miniatural� a grupului selectat

Verde
Vizualizare folder

Selectare dup� dat�
Selectare dup� lun�

 selectare

 accesare

Afi�eaz� imaginile 
miniaturale grupate în 
func�ie de folder

Fi�ierele care nu se afl� �
într-un folder, vor fi colectate 
în folderul denumit „/”.

Afi�eaz� imaginile 
miniaturale grupate în 
func�ie de aceea�i dat�

Grupul fotografiilor f�r� data �
înregistrat� este afi�at ca 
„Necunoscut”.

Afi�eaz� imaginile 
miniaturale grupate în 
func�ie de aceea�i lun�

Grupul fotografiilor f�r� data �
înregistrat� este afi�at ca 
„Necunoscut”.

Selectare dup� dat�

24/11/2009 01/12/2009 03/12/2009 20/12/2009 22/12/2009

23/10/2009 25/10/2009 01/11/2009 05/11/2009 10/11/2009 22/11/2009 23/11/2009

Media Player Fotografii

Slide show Selectare con�inut

Info
Ie�ireAcces

Revenire
Vedere selectare

Selectare

 selectare

  imagine miniatural� 
a grupului selectat

Pentru a reveni la imaginea �
miniatural� a tuturor 
fotografiilor

 Verde  
  selecta�i 
„Toate 
fotografiile”

 accesare

Pentru a afi�a informa�iile grupului �
eviden�iat

  
1/12

Nume folder
23/10/2009

Num�r fi�iere
3

23/10/2009

dat� sau nume

num�r grup / 
num�r total 
grupuri
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Pentru a reveni �
la TV

 
EXIT

 sau 
SD CARD

Pentru a reveni �
la ecranul 
anterior

 
RETURN

Mod Video

Utilizarea Media Player
Vizualizare de pe cardul SD (VIERA IMAGE VIEWER)

1 Introduce�i cardul SD �i porni�i 
playerul de fi�iere media

2 Selecta�i „Video”
Transmisia de semnal de la toate terminalele 
AV va fi dezactivat� în timpul vizion�rii 
pe Media Player.
Ap�sa�i OK pentru a continua.
Ap�sa�i EXIT pentru a reveni în modul 
vizualizare TV.

Media Player

Fotografii Video

Selectare con�inut

Ie�ire

Revenire
Selectare

Acces

 accesare

 selectare

Pute�i accesa, de asemenea, modul Video �
direct utilizând VIERA TOOLS 

 „Folosirea VIERA TOOLS” (p. 24)

Media Player Video Vedere titlu

Redare Selectare con�inut

Info
Ie�ireAcces

Revenire

2009_9

Nature2 Nature3 Nature4 Nature5 Nature6 2009_4 2009_7

Trip1 Trip2 Trip3 Trip4 Trip5 Room Nature1

Selectare

(Imagine miniatural� - Vizualizare Titlu)

Afi�are erori 
(imagini care nu pot fi înc�rcate, etc.)

Vor fi afi�ate imaginile miniaturale ale titlurilor 
video de pe cardul SD. 
Previzualizarea va începe când titlul este 
eviden�iat dac� acesta suport� o previzualizare.

Pentru a dezactiva previzualizarea �
 „Configurare video” (p. 49)

Pentru a afi�a informa�iile titlului eviden�iat�
  1/15

Titlu
Trip1

Data / ora
19/02/2009 11:21

Num�r scene
8

Durat�
00h15m39s

Trip1 num�r titlu / 
num�r titlu total

format de fi�ier

Redare din vizualizare Titlu�
    Redarea titlul selectat va începe.

Selecta�i titlul Porni�i redarea
selectare

Ro�u

Redare din scena selectat� în titlu�
    Redarea va începe de la scena selectat� spre sfâr�itul titlului.

Selecta�i titlul Selecta�i scena pentru pornirea red�rii

 accesare

 selectare
Vedere titlu  >  Trip1

Trip1_8

Trip1_1 Trip1_2 Trip1_3 Trip1_4 Trip1_5 Trip1_6 Trip1_7

Media Player Video

Selectare con�inut

Info
Ie�ireRedare

RevenireSelectare

(Imagine miniatural� - Vizualizare scen�)

 redare

 selectare

Previzualizarea va începe când 
scena este eviden�iat� dac� 
aceasta suport� o previzualizare.

Pentru a dezactiva previzualizarea �
 „Configurare video” (p. 49)

Pentru a repeta redarea �
 „Configurare video” (p. 49)

Pentru a afi�a informa�iile fotografiilor eviden�iate�
  1/8

Scen�
Trip1_1

Data / ora
19/02/2009 11:21

Durat�
00h04m12s

Trip1 num�r scen� / num�r total scene
format de fi�ier

Mod de operare redare�

(Redare)

Titlu
Data / ora

Trip1
19/02/2009 11:21

00:02.05 / 00:15.39

Ie�ire

Revenire

Ghid de operare
bar� informa�ii

Pentru a afi�a / ascunde ghidul �
de operare �i bara de informa�ii  

Pentru a opera redarea�

 

   Derulare înapoi
 Pauz� / Redare

    Redare
   Derulare înainte

     Oprire

La scena anterioar� �  Ro�u

La scena urm�toare �  Verde

Pentru a modifica raportul �
(doar pentru con�inut video 4:3) 

 
ASPECT

Pentru a reveni la �
imaginea miniatural�  

RETURN

Modul video suport� formate de fi�iere AVCHD �i MPEG2.
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Set�ri sunet
V� pute�i bucura de sunet multi-canal prin intermediul unui amplificator conectat la terminalul 
DIGITAL AUDIO OUT.

Pentru a confirma sau modifica starea curent� a sunetului � (în timpul red�rii)
Afi�a�i meniul Op�iuni Schimba�i sunetul (dac� semnalul video are semnale audio multiple)

OPTION Meniu op�iuni
Multi Audio Stereo

(stare curent� sunet)
modificare Modificarea sunetului poate dura câteva secunde.�

Set�ri ie�ire audio�
Afi�a�i 
meniul

MENU

Selecta�i „Sunet” Selecta�i „Selectare SPDIF” �i seta�i
Meniu principal

Imagine
Sunet

Setare foto
Configurare video

 selectare

 accesare 1/2Meniu sunet
Mod sunet
Sunete joase
Sunete înalte
Balans
Volum c��ti
Surround
Corec�ie volum
Distan�a box� - perete
Selectare SPDIF

Muzic�

Dezactivat

Peste 30 cm
Auto

11
0
0
0

0

 selectare
 setare

Menu Element Ajust�ri / Configur�ri (alternative)

Sunet

Selectare 
SPDIF

SPDIF : Un format de fiºier de transfer audio standard
Selecteaz� setarea ini�ial� pentru semnalul de ie�ire audio digital� de la terminalul 
DIGITAL AUDIO OUT (Auto / PCM)
Auto: Dolby Digital este transmis ca Dolby Digital Bitstream. MPEG este transmis ca PCM.
PCM: Semnalul de ie�ire digital� este fixat la PCM.

Configurare video
Setare a set�rilor pentru modul Video.

Afi�a�i 
meniul

MENU

Selecta�i 
„Configurare video”

Selecta�i „Alte set�ri” Selecta�i elementele �i seta�i

Meniu principal
Imagine
Sunet

Setare foto
Configurare video

Configurare meniu video
Set�ri afi�aj
Alte set�ri Acces

 selectare

 accesare
Repetare Dezactivat

Alte set�ri
Suprascanare 16:9 Activat
Previzualizare video Activat

 selectare
 setare

Suprascanare 16:9 �
  p. 31

Alte elemente �
  p. 26 - 27 �i p. 47

Set�ri afi�aj �
  p. 30

Menu Element Ajust�ri / Configur�ri (alternative)Configurare 
video

A
lte set�ri

Previzualizare 
video

Seteaz� ini�ierea previzualiz�rii titlului sau scenei în ecranul de imagine miniatural� 
(Dezactivat / Activat)

Este posibil ca imaginea s� nu fie afi�at� imediat în ecranul de imagine �
miniatural�. Seteaz� previzualizarea la „Dezactivat” pentru a rezolva acest lucru.

Repetare Repetare redare în cadrul titlului (Dezactivat / Activat)

Comuta�i la Mod Foto
Pute�i comuta la Mod Foto al Media Player din imaginea miniatural�.
În timp ce imaginea miniatural� este afi�at�, 
este afi�at� �i selectarea con�inutului

Selecta�i „Fotografii”

Albastru

Media Player Video Vedere titlu

Redare Selectare con�inut

Info
Ie�ireAcces

Revenire

2009_9

Nature2 Nature3 Nature4 Nature5 Nature6 2009_4 2009_7

Trip1 Trip2 Trip3 Trip4 Trip5 Room Nature1

Selectare
Fotografii Video

Selectare con�inut

Ie�ire

Revenire
Selectare

Acces

 selectare
 accesare

Pentru detalii privind opera�iile �
Mod Foto 

  „Mod Foto” (p. 46)

Not�
Structura titlurilor �i scenelor poate varia în func�ie de camera video digital� utilizat�.�
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Func�iile link-urilor ( Q-Link 
VIERA Link)

Q-Link realizeaz� leg�tura dintre televizor �i DVD recorder / VCR �i permite înregistrarea �i redarea 
u�oar� etc. (p. 52) 
VIERA Link (HDAVI ControlTM) conecteaz� televizorul �i echipamentul prin intermediul func�iei 
VIERA Link �i permite controlarea �i înregistrarea u�oare, redarea, economia de energie, crearea unui 
sistem de redare etc., f�r� a fi necesare set�ri complicate. (p. 53 - 57)
Pute�i folosi func�iile Q-Link �i VIERA Link împreun�.

Acest televizor suport� func�ia „HDAVI Control 5”. Func�iile disponibile depind îns� de versiunea HDAVI Control a �
echipamentului conectat. V� rug�m s� consulta�i manualul echipamentului pentru confirmarea versiunii.
Op�iunile VIERA Link pot fi disponibile �i la echipamentele altor produc�tori, care accept� HDMI CEC.�

Sumarul func�iilor Q-Link �i VIERA Link
Q-Link (numai conexiune SCART)�

Echipamente 
conectate

Func�ii

DVD recorder / 
videorecorder 

cu func�ia Q-Link
Desc�rcare presetat�
Redare u�oar�
Link activat
Link dezactivat
Înregistrarea direct� din televizor 

Conexiune

Folosi�i un cablu SCART complet cablat.�
Conecta�i DVD-recorderul / videorecorderul care accept� �
Q-Link la mufa TV AV1 cu ajutorul unui cablu SCART.

VIERA Link (numai conexiune HDMI)�
Echipamente 

conectate
Func�ii

Echipament de 
înregistrare DIGA cu 
func�ia VIERA Link

DVD Player / 
Blu-ray Disc Player cu 

func�ia VIERA Link

Camer� video HD / 
Camera LUMIX cu 
func�ia VIERA Link

Desc�rcare presetat�    �2 – –
Redare u�oar�
Link activat
Link dezactivat
Reducerea consumului inutil de 
curent în modul de a�teptare    �3    �3 –

Mod de a�teptare automat pentru 
echipamentul care nu este necesar    �3    �3 –

Întreruperea programului Live TV      �2 
�4 – –

Înregistrarea direct� din televizor    �2 – –
Controlarea meniului echipamentului 
conectat cu telecomanda VIERA    �1    �1    �1

Comand� difuzoare – – –

Conexiune

Folosi�i un cablu HDMI potrivit, complet cablat.�
Conecta�i echipamentul care accept� VIERA Link la mufa TV HDMI1 sau HDMI2 cu ajutorul unui cablu HDMI.�
Pentru informa�ii despre cablul HDMI pentru conectarea camerei video HD Panasonic sau camerei LUMIX, �
citi�i manualul echipamentului.

VIERA Link (conexiuni HDMI �i SCART)�
Echipamente 

conectateFunc�ii
Echipament de înregistrare 
DIGA cu func�ia VIERA Link

Desc�rcare presetat�
Redare u�oar�
Link activat
Link dezactivat
Reducerea consumului inutil de 
curent în modul de a�teptare    �3

Mod de a�teptare automat pentru 
echipamentul care nu este necesar    �3

Întreruperea programului Live TV      �2 
�4

Înregistrarea direct� din televizor    �2

Controlarea meniului echipamentului 
conectat cu telecomanda VIERA    �1

Comand� difuzoare –

Conexiune

Folosi�i un cablu HDMI potrivit, complet cablat.�
Conecta�i echipamentul care accept� �
VIERA Link la mufa TV HDMI1 sau HDMI2 cu 
ajutorul unui cablu HDMI.
Folosi�i un cablu SCART complet cablat.�
Conecta�i echipamentul care accept� �
VIERA Link la mufa TV AV1 cu ajutorul unui 
cablu SCART.

Cablu SCART DVD recorder / videorecorder 
cu func�ia Q-Link

Cablu HDMI

DIGA Recorder / DVD Player / Blu-ray Disc Player / 
Camer� video HD / Camera LUMIX 
cu func�ia VIERA Link

Cablu HDMI

Cablu SCART

Echipament de 
înregistrare DIGA cu 
func�ia VIERA Link
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VIERA Link (conexiunile HDMI �i ie�ire Audio)�
Echipamente 

conectate
Func�ii

Player theatre cu 
func�ia VIERA Link

Blu-ray Disc theatre cu 
func�ia VIERA Link

Amplificator cu func�ia 
VIERA Link

Desc�rcare presetat� – – –
Redare u�oar�    �5    �5 –
Link activat –
Link dezactivat
Reducerea consumului inutil de curent în 
modul de a�teptare –    �3 –

Mod de a�teptare automat pentru 
echipamentul care nu este necesar      �3 

�6      �3 
�6    �3

Întreruperea programului Live TV – – –
Înregistrarea direct� din televizor – – –
Controlarea meniului echipamentului 
conectat cu telecomanda VIERA    �1    �1 –

Comand� difuzoare 
Conexiune

Cablu HDMI

Cablu audio 
digital optic 

sau  
cablu SCART

Player theatre / 
Blu-ray Disc theatre cu 
func�ia VIERA Link

Sistem de difuzoare 

�7

Pentru a utiliza Player theatre �
/ Blu-ray Disc theatre:

Cablu HDMI

Cablu audio 
digital optic 

Cablu SCART

Cablu 
HDMI

Cablu 
HDMI

Amplificator cu 
func�ia 
VIERA Link

Echipament de 
înregistrare DIGA cu 
func�ia VIERA LinkCamer� video HD / 

Camera LUMIX cu 
func�ia VIERA Link

Sistem de difuzoare 

�8

Pentru a folosi amplificatorul:�

Folosi�i un cablu HDMI potrivit, complet cablat.�
Conecta�i echipamentul care accept� VIERA Link la mufa TV HDMI1 sau HDMI2 cu ajutorul unui cablu HDMI.�
Folosi�i un cablu SCART complet cablat.�
Dac� utiliza�i un cablu SCART pentru ie�irea audio, conecta�i echipamentul compatibil cu VIERA Link la terminalul AV1 al televizorului �i �
seta�i „Ie�ire AV1 la „Monitor” în Meniu setare (p. 28)
Folosi�i oricare dintre cablurile audio optice digitale �i cablul SCART pentru ie�irea audio a televizorului.�

�1: Disponibil� cu echipamentul care prezint� func�ia „HDAVI Control 2 sau ulterioar�”.
�2: Disponibil� cu echipamentul care prezint� func�ia „HDAVI Control 3 sau ulterioar�”.
�3: Disponibil� cu echipamentul care prezint� func�ia „HDAVI Control 4 sau ulterioar�”.
�4: Disponibil� cu echipamentul de înregistrare DIGA care are unitate hard disk.
�5: în timpul red�rii unui disc
�6: cu excep�ia urm�ririi unui disc
�7:  Dac� echipamentul conectat dispune de func�ia „HDAVI Control 5”, nu trebuie s� utiliza�i acest cablu audio (Cablu audio digital optic, cablu RCA 

sau cablu SCART). În acest caz, conecta�i echipamentul la mufa HDMI2 a terminalului cu ajutorul unui cablu HDMI.
�8:    Dac� echipamentul conectat dispune de func�ia „HDAVI Control 5”, nu trebuie s� utiliza�i acest cablu audio (Cablu audio digital optic). În acest 

caz, conecta�i echipamentul la mufa HDMI2 a terminalului cu ajutorul unui cablu HDMI.

Control VIERA Link echipamentului conectat � (Control VIERA Link  p. 56)
Tabelul de mai jos afi�eaz� un num�r maxim de echipamente compatibile care pot fi controlate de prin Control VIERA Link. Acesta include �
conexiunile la echipament deja conectat la televizor. 
De exemplu, DIGA Recorder conectat la amplificator care este conectat la televizor prin intermediul unui cablu HDMI.

Tipul echipamentului Num�r maxim
Echipament de înregistrare (DIGA Recorder, etc.) 2
Player (DVD Player, Blu-ray Disc Player, Camer� video HD, Camer� LUMIX, 
Camera foto digital�, Player theatre, Blu-ray Disc theatre, etc.) 2

Sistem audio (Player theatre, Blu-ray Disc theatre, Amplificator, etc.) 1
Tuner (Decodor, etc.) 3
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Q-Link
Preg�tiri�
Conecta�i DVD-recorderul / videorecorderul cu urm�toarele logouri:�
„Q-Link”, „NEXTVIEWLINK”, „DATA LOGIC”, „Easy Link”, „Megalogic” sau „SMARTLINK”
Conexiune Q-Link �  p. 50
Folosi�i un cablu SCART complet cablat.�
Configura�i DVD-recorderul / videorecorderul. Citi�i manualul echipamentului de înregistrare.�
Presetare desc�rcare – setare canal, limb�, �ar� / regiune  �   „Desc�rcare presetat�” (vezi mai jos)

Func�ii disponibile�
Desc�rcare presetat�
Set�rile canalelor, limbii, ��rii / regiunii pot fi desc�rcate în echipamentul de înregistrare.

Nu pot fi desc�rcate set�rile pentru canale DVB-C.�
Pentru a desc�rca set�rile �   „Descarc�” (p. 28) sau „Setare automat�” (p. 33) sau „ Configurarea automat�” - 

la prima utilizare a televizorului (p. 12 �i p. 13)

Înregistrare direct� din televizor – Înregistra�i ce vede�i

Înregistrarea imediat� a programului curent pe DVD recorder / VCR.

EXIT

DIRECT TV REC DIRECT TV REC

Situa�ii posibile:�
Modul curent Utilizarea 

tunerului Modalitatea de înregistrare

Analogic
TV Ie�ire monitor TV

Echipament de 
înregistrare

Tunerul echipamentului de 
înregistrare

DVB TV Ie�ire monitor TV
AV
( urm�rirea tunerului 
echipamentului de înregistrare)

Echipament de 
înregistrare

Tunerul echipamentului de 
înregistrare

AV
( urm�rirea ie�irii externe a 
echipamentului de înregistrare)

– Ie�irea extern� a 
echipamentului de înregistrare

AV
( urm�rirea ie�irii externe a 
televizorului)

– Ie�ire monitor TV

La efectuarea unei înregistr�ri TV directe, echipamentul de înregistrare este �
pornit automat dac� este în modul În a�teptare.
Pute�i schimba canalul sau închide televizorul în timp ce echipamentul de �
înregistrare înregistreaz� de pe tunerul s�u.
Nu pute�i schimba canalul în timp ce echipamentul de înregistrare �
înregistreaz� de pe tunerul televizorului.
Pentru a opri înregistrarea  �
                      Debloca�i tunerul

         

DeblocareContinuare

Tuner blocat
Pentru operare, rug�m opri�i înregistrarea

 
EXIT

Link activat �i redare u�oar�
Seta�i Link activat la „Activat” în Meniu setare pentru a utiliza aceast� func�ie  „Link activat” (p. 28)
Când DVD recorderul sau videorecorderul începe redarea sau atunci când meniul de navigare direct� / 
meniul cu func�iile echipamentului este activat, televizorul este pornit automat pentru a putea viziona 
con�inutul. (Numai dac� televizorul este în modul de a�teptare).

Link dezactivat
Seta�i Link dezactivat la „Activat” în Meniu setare pentru a utiliza aceast� func�ie  „Link dezactivat” (p. 28)
Când televizorul trece în modul de a�teptare, echipamentul de înregistrare trece �i el automat în modul de 
a�teptare. (Numai când caseta video sau discul nu este activ/�).

Aceast� func�ie va opera doar dac� televizorul intr� în modul Standby prin func�ia automat� standby.�
„DATA LOGIC” (marc� înregistrat� a Metz Corporation)• 
„Easy Link” (marc� înregistrat� a Philips Corporation)• 

„Megalogic” (marc� înregistrat� a Grundig Corporation)• 
„SMARTLINK” (marc� înregistrat� a Sony Corporation)• 

Observa�ie
Unele echipamentele de înregistrare nu sunt acceptate. Citi�i manualul echipamentului de înregistrare.�

Func�iile link-urilor ( Q-Link 
VIERA Link)
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„  Control™” VIERA Link�
�Savura�i inter-operabilitatea suplimentar� HDMI cu produsele Panasonic care au func�ia „HDAVI Control”.
Acest televizor suport� func�ia „HDAVI Control 5”.
Conexiunile la echipamente (echipament de înregistrare DIGA, camer� video HD, sistem de redare, de 
amplificare etc.) cu cablurile HDMI �i SCART v� permit s� executa�i automat interconectarea acestora 
(p. 50 �i p. 51).
Aceste func�ii sunt limitate la modelele care încorporeaz� „HDAVI Control” �i „VIERA Link”.

Unele func�ii nu sunt disponibile, în func�ie de versiunea HDAVI Control a echipamentului. V� rug�m s� verifica�i �
versiunea HDAVI Control a echipamentului conectat.
VIERA Link „HDAVI Control”, care se bazeaz� pe func�iile de control furnizate de c�tre HDMI, care este un �
standard industrial cunoscut sub denumirea de HDMI CEC (Consumer Electronics Control), este o func�ie unic� 
pe care am dezvoltat-o �i am ad�ugat-o. În starea actual�, func�ionarea sa cu echipamentele altor produc�tori 
care suport� HDMI CEC nu poate fi garantat�.
V� rug�m s� consulta�i manualele separate pentru echipamentele altor produc�tori, care accept� func�ia VIERA Link. �
Pentru informa�ii privind echipamentele Panasonic compatibile, contacta�i dealerul Panasonic local.�
Preg�tiri�
Conecta�i echipamentul care accept� VIERA Link.�
Conexiunea VIERA Link �  p. 50 �i p. 51
Folosi�i un cablu HDMI potrivit, complet cablat. Cablurile care nu sunt compatibile cu HDMI nu pot fi utilizate. �
Num�r catalog cablu HDMI recomandat de Panasonic:

      RP-CDHS15 (1,5 m)• RP-CDHS30 (3,0 m)• RP-CDHS50 (5,0 m)• 
Folosi�i un cablu SCART complet cablat.�
Configura�i echipamentul conectat. Citi�i manualul echipamentului.�
Pentru o înregistrare optim�, este posibil s� fie nevoie ca set�rile echipamentului de înregistrare s� fie �
modificate. Pentru informa�ii suplimentare, citi�i manualul echipamentului de înregistrare.
Presetare desc�rcare – setare canal, limb�, �ar� / regiune  �   „Desc�rcare presetat�” (vezi mai jos)
Seta�i VIERA Link la Activat în Meniu setare �  „VIERA Link” (p. 28)
Configura�i televizorul�

        Dup� conectare, porni�i echipamentul conectat �i apoi televizorul. 
Selecta�i modul de intrare HDMI1 sau HDMI2 (p. 22) �i asigura�i-v� c� imaginea se afi�eaz� corect.

       Aceast� setare trebuie efectuat� ori de câte ori apar urm�toarele situa�ii:
pentru prima dat�• 
la ad�ugarea sau reconectarea echipamentului• 
la modificarea configura�iei• 

Func�ii disponibile�

Desc�rcare presetat�
Set�rile canalelor, limbii, ��rii / regiunii pot fi desc�rcate în echipamentul de înregistrare.

Nu pot fi desc�rcate set�rile pentru canale DVB-C.�
Pentru a desc�rca set�rile �   „Descarc�” (p. 28) sau „Setare automat�” (p. 33) sau „ Configurarea automat�” - 

la prima utilizare a televizorului (p. 12 �i p. 13)

Redare u�oar�
Comutare automat� a intr�rii - La ac�ionarea echipamentului conectat, modul de intrare este comutat 
automat. Când echipamentul nu mai func�ioneaz�, modul de intrare revine la setarea anterioar�.

Link activat
Seta�i Link activat la „Activat” în Meniu setare pentru a utiliza aceast� func�ie  „Link activat” (p. 28)
Atunci când echipamentul conectat începe redarea sau atunci când meniul de navigare direct� / meniul cu 
func�iile echipamentului este activat, televizorul este pornit automat. (Numai dac� televizorul este în modul 
de a�teptare).

Link dezactivat
Seta�i Link dezactivat la „Activat” în Meniu setare pentru a utiliza aceast� func�ie  „Link dezactivat” (p. 28)
Când televizorul trece în modul de a�teptare, echipamentul conectat trece �i el automat în modul de 
a�teptare.

Aceast� func�ie va opera doar dac� televizorul intr� în modul Standby prin func�ia automat� standby.�
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Func�iile link-urilor ( Q-Link 
VIERA Link)

Înregistrare direct� din televizor – Înregistra�i ce vede�i Direct TV Rec

Înregistrarea imediat� a programului curent pe echipamentul de înregistrare DIGA.
În cazul în care conecta�i simultan mai multe echipamente de înregistrare, inclusiv de la produc�tori diferi�i, v� �
rug�m s� conecta�i echipamentul de înregistrare DIGA la mufa cu num�r mai mic HDMI. De exemplu, dac� utiliza�i 
HDMI1 �i HDMI2 la dou� echipamente de înregistrare, conecta�i echipamentul de înregistrare DIGA la HDMI1.
Dac� nu îl pute�i utiliza, verifica�i set�rile �i echipamentul �

  „Sumarul func�iilor Q-Link �i VIERA Link” (p. 50 �i p. 51), „Preg�tiri” (p. 53)
Dac� dori�i s� înregistra�i un program nesuportat de DIGA Recorder, este necesar� o conexiune SCART, iar �
programul este înregistrat de func�ia Q-Link (p. 52).
În func�ie de program, poate fi necesar� o conexiune SCART pentru înregistrare.�
Pute�i schimba canalul sau închide televizorul în timp ce echipamentul de înregistrare înregistreaz� de pe tunerul s�u.�
Nu pute�i schimba canalul în timp ce echipamentul de înregistrare înregistreaz� de pe tunerul televizorului.�

ASPECT

OPTION RETURN

TEXT STTL INDEX HOLD

MENU

INPUT
TV AV
N

EXIT

DIRECT TV REC
1 Afi�eaz� 

„Meniu VIERA Link”

2 Selecta�i „Direct TV Rec” �i începe�i înregistrarea
Meniu VIERA Link

Pause Live TV Start
Direct TV Rec
Control VIERA Link
Selectare difuzor

Start
Recorder
Home Cinema

 selectare

 Pornire

Pute�i începe înregistrarea �i direct �  DIRECT TV REC

Pentru a opri înregistrarea �
Selecta�i „Stop” în „Direct TV Rec” �i accesa�i
Meniu VIERA Link

Pause Live TV Start
Direct TV Rec
Control VIERA Link
Selectare difuzor

Stop
Recorder
Home Cinema

 selectare
 Oprire

Pute�i opri înregistrarea �i direct�
                        Debloca�i tunerul 

           

DeblocareContinuare

Tuner blocat
Pentru operare, rug�m opri�i înregistrarea

 
EXIT

Func�ii disponibile � (Folosirea meniului VIERA Link)

Func�ii disponibile�
Reducerea consumului inutil de curent în modul de a�teptare Standby economic
Seta�i op�iunea Standby economic la „Activat” în Meniu setare, pentru a utiliza aceast� func�ie

 „Standby economic” (p. 28)
Consumul de curent în modul de a�teptare al echipamentului conectat este reglat la un nivel mai ridicat sau 
mai sc�zut sincronizat cu starea televizorului (pornit / oprit), pentru a reduce consumul. 
Când televizorul trece în modul de a�teptare, echipamentul conectat este setat automat în modul de a�teptare 
�i consumul de curent al echipamentului conectat în modul de a�teptare este automat redus la minimum.
Când televizorul este pornit, echipamentul conectat este înc� în modul de a�teptare, dar consumul de curent 
este crescut pentru a scurta timpul de pornire.

Aceast� func�ie este eficient� dac� echipamentul conectat poate schimba consumul de curent în modul de �
a�teptare �i dac� este setat la un consum mai ridicat.
Aceast� op�iune func�ioneaz� atunci când op�iunea „Link dezactivat” este setat� la „Activat”.�

Mod de a�teptare automat pentru echipamentul care nu este necesar Standby Inteligent Auto
Seta�i Standby Inteligent Auto la „Activat (cu afi�are)” sau la „Activat (f�r� afi�are)” în Meniul 
setare pentru a utiliza aceast� func�ie

   „Standby Inteligent Auto” (p. 28)
Când televizorul este pornit, echipamentul nesupravegheat sau nefolosit intr� automat în modul de a�teptare 
pentru a reduce consumul de curent. De exemplu, când modul de intrare este comutat din HDMI, când 
op�iunea Selectare difuzorul este schimbat� la „TV” (cu excep�ia vizion�rii unui disc).

Dac� selecta�i „Activat (Cu afi�are)”, mesajul de pe ecran este afi�at pentru a fi luat în considerare înainte de �
a utiliza aceast� func�ie.
În func�ie de echipamentul conectat, este posibil ca aceast� op�iune s� nu poat� fi utilizat� corect. Dac� este �
necesar, seta�i la „Dezactivat”.
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Întreruperea programului Live TV Pause Live TV

Pute�i întrerupe programul Live TV, reluându-l ulterior.
Programul Live TV este înregistrat pe hard disk-ul echipamentului de înregistrare DIGA.

Aceast� func�ie este disponibil� cu echipamentul de înregistrare DIGA care prezint� unitate de hard disk.�
În cazul în care conecta�i simultan mai multe echipamente de înregistrare, inclusiv de la produc�tori diferi�i, �
v� rug�m s� conecta�i echipamentul de înregistrare DIGA care are unitate de disc la mufa cu num�r mai 
mic HDMI. De exemplu, dac� utiliza�i HDMI1 �i HDMI2 la dou� echipamente de înregistrare, conecta�i 
echipamentul de înregistrare DIGA cu unitate hard disk la HDMI1.
Dac� nu îl pute�i utiliza, verifica�i set�rile �i echipamentul �

  „Sumarul func�iilor Q-Link �i VIERA Link” (p. 50 �i p. 51), „Preg�tiri” (p. 53)
Accesarea �i întreruperea programului Live TV

EXIT

ASPECT

RETURN

TEXT

PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

MENU
AV

DIRECT TV RECN

TV

INPUT
TV

OPTION

1 Afi�eaz� 
„Meniu VIERA Link”

2 Selecta�i „Pause Live TV”
Meniu VIERA Link

Pause Live TV Start
Direct TV Rec
Control VIERA Link
Selectare difuzor

Start
Recorder
Home Cinema

 selectare

 pauz�

Imaginea televizorului se va întrerupe.
Pute�i întrerupe �i direct, utilizând VIERA TOOLS �

 „Folosirea VIERA TOOLS” (p. 24)
Programul Live TV este înregistrat pe unitatea de hard disk de unde a fost �
întrerupt.
Dac� imaginea întrerupt� a televizorului dispare dup� câteva minute�

     
OPTION

 (imaginea întrerupt� va fi repornit�)

Urma�i ghidul de utilizare pentru a folosi func�ia Pause Live TV.�

Pentru a utiliza Pause Live TV�
c�utare înapoi
pauz�
c�utare înainte
redare
Oprire

 Dac� opri�i redarea, programul înregistrat va fi �
�ters de pe unitatea de hard disk.

Opera�iunile pot diferi în func�ie �
de echipamentul de înregistrare. 
În aceast� situa�ie, urma�i ghidul 
de utilizare sau citi�i manualul 
echipamentului de înregistrare.

Pentru a reveni la Live TV �
(oprirea red�rii Pause Live TV / anularea pauzei) 

Selecta�i „Da”
  TV   Pause Live TV

Da

Oprire Pause Live TV?

Nu

 selectare
 Oprire

Dac� opri�i redarea sau anula�i pauza, programul înregistrat va fi �ters �
de pe unitatea de hard disk.

Func�ii disponibile � (Folosirea meniului VIERA Link)
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Func�iile link-urilor ( Q-Link 
VIERA Link)

Func�ii disponibile � (Folosirea meniului VIERA Link)

Controlarea meniului echipamentului conectat cu telecomanda VIERA 
Control VIERA Link

Pute�i controla unele func�ii ale echipamentului conectat cu telecomanda televizorului (îndrepta�i 
telecomanda spre receptorul de semnal al televizorului).

Dac� nu îl pute�i utiliza, verifica�i set�rile �i echipamentul �
  „Sumarul func�iilor Q-Link �i VIERA Link” (p. 50 �i p. 51), „Preg�tiri” (p. 53)

Pentru detalii despre opera�iunile echipamentului conectat, citi�i manualul echipamentului.�
Accesarea �i utilizarea meniului echipamentului

EXIT

DIRECT TV RECASPECT

OPTION RETURN

TEXT STTL INDEX HOLD

MENU N

INPUT
TV AV

Dac� sunt conectate mai �
multe echipamente de 
înregistrare sau playere

Meniu VIERA Link
Pause Live TV Start
Direct TV Rec
Control VIERA Link
Selectare difuzor

Start
Recorder2
Home Cinema

Recorder1-2 / Player1-2

Num�rul este dat de mufa HDMI 
cu num�r mai mic a televizorului 
conectat� la acela�i tip de 
echipament. De exemplu, dou� 
echipamente de înregistrare 
conectate la HDMI1 �i HDMI2 
în acest caz, echipamentul de 
înregistrare conectat la HDMI1 
este afi�at ca „Recorder1”, iar 
cel conectat la HDMI2 este 
afi�at ca „Recorder2”.

Dac� accesa�i echipament �
non-VIERA Link

Meniu VIERA Link
Pause Live TV Start
Direct TV Rec
Control VIERA Link
Selectare difuzor

Start
Recorder
Home Cinema

Este afi�at tipul de echipament 
conectat.
Pute�i accesa meniul 
echipamentului. Dar nu îl pute�i 
utiliza. Folosi�i telecomanda 
acestuia pentru a-l utiliza.

1 Afi�eaz� 
„Meniu VIERA Link”

2 Selecta�i „Control VIERA Link”
Meniu VIERA Link

Pause Live TV Start
Direct TV Rec
Control VIERA Link
Selectare difuzor

Start
Recorder
Home Cinema

selectare

3 Selecta�i echipamentul pe care dori�i s� îl accesa�i
Este afi�at tipul de echipament conectat.
Selecta�i tipul echipamentului �i accesa�i-l.
Meniu VIERA Link

Pause Live TV Start
Direct TV Rec
Control VIERA Link
Selectare difuzor

Start
Recorder
Home Cinema  accesare

 selectare

Recorder / Player / Home Cinema / Camer� video / LUMIX / 
Camera foto digital� / Alte

Pute�i accesa �i direct, utilizând VIERA TOOLS �
 „Folosirea VIERA TOOLS” (p. 24)

Elementul afi�at poate varia, în func�ie de echipamentul conectat.�
„Home Cinema” se refer� la sistemul de redare, Blu-ray theatre �
sau la echipamentul de înregistrare.
„Alte” se refer� la Tuner decodor. �

Meniul echipamentului accesat
(Modul de intrare va fi modificat automat)

4 Utiliza�i meniul echipamentului.
Butoane disponibile pe telecomanda VIERA:
(în func�ie de echipamentul conectat)

DIRECT TV RECASPECT

INDEX HOLD

MENU N

INPUT
TV AV

EXIT

OPTION RETURN

TEXT

PROGRAMME

STTL

REC

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

 Seta�i codul telecomenzii la „73”
  „Cum s� modifica�i codul acestui tip de 
echipament” (p. 23)

 Urma�i ghidul de utilizare

Pentru afi�area ghidului de utilizare �  
OPTION

Dac� se acceseaz� echipamentul altor 
produc�tori, meniul Selectare setare / 
con�inut poate fi afi�at.

Când în bara de culori sunt afi�ate �
cuvintele cheie 

 Ro�u Verde Galben Albastru

Observa�ie
Este posibil ca unele opera�iuni s� nu �
fie disponibile în func�ie de echipament. 
În aceast� situa�ie, folosi�i telecomanda 
acestuia pentru a-l utiliza.
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Func�ii disponibile � (Folosirea meniului VIERA Link)

Observa�ie
În func�ie de echipamentul conectat, este posibil ca aceste op�iuni s� nu poat� fi utilizate corect.�
Este posibil ca imaginea sau sunetul s� nu fie disponibile în primele secunde când se comut� modul de intrare.�
Este disponibil� redarea cu u�urin�� prin utilizarea telecomenzii pentru sistemul de redare, Blu-ray Disc theatre �
sau sistemul de amplificare. Citi�i manualul echipamentului.
„HDAVI Control 5” este cel mai nou standard (intr� în vigoare din decembrie 2009) pentru echipamentele �
compatibile HDAVI Control. Acest standard este compatibil cu echipamentele HDAVI obi�nuite.
Pentru a confirma versiunea HDAVI Control a acestui televizor �  „Informa�ii sistem” (p. 31)

Comand� difuzoare  Selectare difuzor

Pute�i controla difuzorul sistemului cu telecomanda televizorului (îndrepta�i telecomanda spre receptorul 
de semnal TV).

Dac� nu îl pute�i utiliza, verifica�i set�rile �i echipamentul �
  „Sumarul func�iilor Q-Link �i VIERA Link” (p. 50 �i p. 51), „Preg�tiri” (p. 53)

Accesarea �i controlarea volumului difuzoarelor

EXIT

DIRECT TV RECASPECT

OPTION RETURN

TEXT

PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

MENU N

INPUT
TV AV

TV

1 Afi�eaz� 
„Meniu VIERA Link”

2 Selecta�i „Selectare difuzor”
Meniu VIERA Link

Pause Live TV Start
Direct TV Rec
Control VIERA Link
Selectare difuzor

Start
Recorder
Home Cinema

selectare

3 Seta�i la „Home Cinema” sau „TV”

setare

Home Cinema�
    Player theatre, Blu-ray Disc sau sistemul de amplificare va fi 

pornit automat dac� este în modul În a�teptare �i sunetul provine 
de la difuzoarele sistemului conectat la echipament.

Volum sus / jos �
  (Bara de reglare a volumului este afi�at� atunci 

când se regleaz� volumul echipamentului. )
F�r� sonor �  

Sonorul difuzoarelor televizorului este adus la zero.�
Dac� echipamentul este oprit, difuzoarele televizorului vor fi active.�

TV�
Difuzoarele televizorului sunt active.

Observa�ie
Dac� dori�i s� v� delecta�i cu sunetul transmis prin mai multe canale (de exemplu, �
Dolby Digital 5.1 canale) prin intermediul unui amplificator, conecta�i cablurile 
HDMI �i cel audio digital optic (p. 51), dup� care selecta�i „Home Cinema”. Dac� 
amplificatorul dumneavoastr� dispune de func�ia „HDAVI Control 5”, pute�i conecta 
doar cu cablu HDMI.
În acest caz, conecta�i amplificatorul la mufa HDMI2 a televizorului.
Pentru a v� delecta cu sunetul transmis prin mai multe canale al recorderului 
DIGA, conecta�i un cablu HDMI al recorderului DIGA la amplificator (p. 51).  
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Tipurile de echipamentele ce pot fi conectate la fiecare muf��
Muf�

Înregistrare / Redare
(echipament)

AV1 AV2

R

L

V

COMPONENT

PB

L

R

Y

PR

Pentru a înregistra / reda casete video / DVD-uri
(VCR / DVD recorder)
Pentru a viziona DVD-uri (DVD player)
Pentru a viziona imagini de pe camera video (Camer� video)
Pentru a urm�ri transmisiunile prin satelit (Decodor)
Pentru a juca jocuri (Echipament pentru jocuri)
Pentru utilizarea amplificatorului cu sistem de difuzoare
Q-Link

VIERA Link 
(cu HDMI)

Direct TV Recording
  :Conexiune recomandat�

�1 : aplicabil dac� amplificatorul dumneavoastr� dispune de func�ia ARC (Audio Return Channel) 

Echipamente externe
Aceste scheme prezint� recomand�rile noastre referitor la conectarea televizorului la diferite 
echipamente.
Pentru alte conexiuni, consulta�i instruc�iunile fiec�rui echipament, tabelul de mai jos �i specifica�iile (p. 67).

C��ti

Camer� video / 
Echipament pentru jocuri

� Pentru reglarea volumului
 „Volum c��ti” în Meniu sunet (p. 27)

( muf� mini 
stereo M3)

Pentru a viziona DVD-uri

Echipament de redare DVD

Ampli� cator cu 
sistem de difuzoare

Pentru a asculta cu difuzoare

Cablu audio digital optic

Pentru a v� delecta cu sunetul transmis 
prin mai multe canale al echipamentului 
extern (ex. Dolby Digital 5.1ch), 
conecta�i echipamentul la amplificator. 
Pentru conexiuni, citi�i �i manualele 
echipamentului �i amplificatorului.

(Vizionare)

(Ascultare)
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Y

PB

PR

V

L

R

AUDIO
 IN

AV2
COMPONENT

DIGITAL
AUDIO
OUT

(ARC)

1

DIGITAL AUDIO OUT

1 2

   �1

  „Conexiunea HDMI” (p. 63)

Decodor

DVD recorder / VCR

Cablu SCART 
complet cablat

Cablu SCART complet cablat

Pentru a urm�ri 
transmisiunile prin satelit

Pentru a 
înregistra / reda

Echipament de 
înregistrare DVD

(Vizionare)

(Ascultare)

Cablu HDMI 
potrivit, complet 
cablat

Echipament HDMI
Camer� video / 

Echipament HDMI

Cablu HDMI 
potrivit, complet 
cablat

Cablu HDMI potrivit, 
complet cablat

Cablu RF

sau
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Informa�ii tehnice
Aspect automat

Dimensiunea �i formatul optim pot fi alese automat �i astfel v� pute�i bucura de imagini mai clare. (p. 16)
Semnal de control al aspectului�
„LARG” apare în partea stâng� sus a ecranului dac� s-a detectat un semnal de identificare a ecranului lat (WSS) 
sau dac� s-a detectat un semnal de comand� prin mufa SCART / HDMI.
Formatul este modificat la 16:9 sau 14:9.
Aceast� op�iune func�ioneaz� în orice mod de aspect.

Muf� de intrare Formatul semnalului
de intrare

Semnal de control al aspectului
Semnal pentru ecran 
lat (WSS)

Semnal de control prin
mufa SCART (pin8) / mufa HDMI

Cablu
RF

DVB-C
DVB-T
PAL B, G, H, I
PAL D, K
SECAM B, G
SECAM L, L’
SECAM D, K
PAL 525/60 6,5 MHz –
PAL 525/60 6,0 MHz –
PAL 525/60 5,5 MHz –
M.NTSC 6,5 MHz –
M.NTSC 6,0 MHz –
M.NTSC 5,5 MHz –

AV1 (Compozit sau S-Video)
AV2 

PAL
SECAM
PAL 525/60 –
M.NTSC –
NTSC –

COMPONENT

525 (480) / 60i –
525 (480) / 60p –
625 (576) / 50i
625 (576) / 50p
750 (720) / 60p –
750 (720) / 50p –
1.125 (1.080) / 60i –
1.125 (1.080) / 50i –

HDMI1
HDMI2

525 (480) / 60i –
525 (480) / 60p –
625 (576) / 50i –
625 (576) / 50p –
750 (720) / 60p –
750 (720) / 50p –
1.125 (1.080) / 60i –
1.125 (1.080) / 50i –
1.125 (1.080) / 60p –
1.125 (1.080) / 50p –
1.125 (1.080) / 24p –

Modul automat�
Modul automat stabile�te cel mai bun format de imagine pentru a umple ecranul. Pentru aceasta se folose�te 
un proces cu patru etape (WSS, Semnal de control prin mufa SCART / HDMI, detectare Letterbox sau Aliniaz� 
pentru a umple ecranul).
Acest proces poate dura câteva minute, în func�ie de cât de întunecat� este imaginea.
Detectarea Letterbox: Dac� sunt detectate benzi negre în partea de sus �i de jos a ecranului, modul automat 
alege cel mai bun format �i m�re�te imaginea pentru a umple ecranul.
Dac� nu se detecteaz� niciun semnal de format, modul automat îmbun�t��e�te imaginea pentru pl�cerea 
vizualiz�rii optime.

Observa�ie
Formatul difer� în func�ie de program etc. Dac� formatul nu este în standardul 16:9, apar benzi negre în partea �
de sus �i de jos a ecranului. 
Dac� dimensiunea ecranului pare neobi�nuit� când se red� pe VCR un program înregistrat pentru ecran lat, �
regla�i urm�rirea pe VCR. Citi�i manualul videorecorderului.
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Card SD

Utiliza�i un card SD care îndepline�te standardele SD.
În caz contrar, televizorul poate suferi defec�iuni.

24 mm

32 mm

2,1 mm

M�suri preventive la manipularea cardurilor SD�
Nu scoate�i cardul în timp ce televizorul acceseaz� date (acest lucru poate distruge cardul sau televizorul).�
Nu atinge�i pinii de pe partea din spate a cardului.�
Nu expune�i cardul la presiuni mari sau �ocuri.�
Introduce�i cardul în direc�ia corect� (în caz contrar, cardul se poate deteriora).�
Interferen�ele electrice, electricitatea static� sau utilizarea gre�it� pot distruge datele sau cardul.�
Efectua�i o copie de siguran�� a datelor înregistrate la intervale regulate în cazul în care datele sunt deteriorate �
sau distruse sau televizorul este utilizat în mod gre�it. (Panasonic nu î�i asum� r�spunderea pentru 
distrugerea sau deteriorarea datelor înregistrate.)

Format de date pentru explorarea cardului�
Foto  :  Imaginile statice înregistrate cu camere foto digitale compatibile cu fi�ierele JPEG ale standardelor �

DCF� �i EXIF.
Format date – JPEG nivel de baz� (Sub-e�antionare 4:4:4, 4:2:2 sau 4:2:0)
Rezolu�ie imagine – 8 × 8 la 30.719 × 17.279 pixeli

Video :  Ver. standard SD-Video 1,2 [MPEG-2 (format PS)] �i fi�ierele compatibile cu standardul AVCHD cu un �
format audio care este fie format MPEG-1/Layer-2, fie format Dolby Digital  
(Pot fi folosite �i fi�iere înregistrate cu o frecven�� vertical� de 50 Hz. Datele modificate cu un calculator 
pot s� nu fie afi�ate corect.)

Format card :  Card SDXC - exFAT�
Card SDHC / Card SD - FAT16 sau FAT32

Tip card compatibil (capacitate maxim�):  Card SDXC (64 GB), card SDHC (32 GB), card SD (2 GB), card �
miniSD (2 GB) (necesit� adaptor miniSD)

Dac� se utilizeaz� cardul miniSD, introduce�i-l / scoate�i-l împreun� cu adaptorul.�
Verifica�i cele mai recente informa�ii despre tipul de card de pe pagina de internet urm�toare. (Numai englez�)�
http://panasonic.jp/support/global/cs/

��DCF (regul� de proiectare pentru sistemul de fi�iere al camerei): Standard unificat stabilit de Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association (JEITA - Asocia�ia Industriei Electronice �i a Tehnologiei Informa�iei din Japonia).

Observa�ie
Formata�i cardul cu echipamentul de înregistrat.�
Este posibil ca fotografia s� nu apar� corect pe acest TV, în func�ie de echipamentul de înregistrare utilizat.�
Afi�area poate dura un anumit timp atunci când sunt multe fi�iere sau directoare.�
Aceast� func�ie nu poate afi�a JPEG în mi�care �i imaginile statice neformatate JPEG (de ex. TIFF, BMP).�
Datele modificate cu un calculator pot s� nu fie afi�ate.�
Imaginile importate de pe PC trebuie s� fie compatibile cu EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1 �i 2.2.�
Fi�ierele par�ial degradate ar putea fi afi�ate la o rezolu�ie mai mic�.�
Denumirile de folder �i fi�ier pot fi diferite, în func�ie de camera digital� sau camera video digital� utilizat�.�
Nu utiliza�i caractere pe doi octe�i sau alte coduri speciale.�
Cardul poate s� devin� inutilizabil cu acest televizor dac� numele de fi�ier sau folder sunt schimbate.�
Mesaje afi�ate pe ecran�

Mesaj Semnifica�ie / Ac�iune

Nu pot citi fi�ierul
Fi�ierul este distrus sau imposibil de citit.�
Televizorul nu suport� formatul.�
(Pentru formatele �i datele acceptate, vezi mai sus.)

Nu este introdus niciun card SD Confirma�i introducerea corect� a cardului SD. �

Nu exist� fi�ier valid pentru redare Cardul nu are date.�

V� rug�m s� va asigura�i de integritatea 
cardului SD Cardul SD introdus are o problem�.�

Aceast� opera�ie nu este posibil� Opera�ia dumneavoastr� nu este disponibil�.�



62

Tabelul caracterelor aferente butoanelor numerice
Pute�i introduce caracterele folosind butoanele numerice pentru introducerea 
elementelor conform preferin�elor dumneavoastr�.
Ap�sa�i în mod repetat butonul numeric pân� ajunge�i la caracterul dorit.

Intrare utilizator
Nume
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z Á Â � É Î Í Ö Ó
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z á â � é î í ö ó

O P Q R S T
� � Ü ! :
o p q r s t
� � ü # ( )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - . _*

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def Caracterul este setat automat dac� nu ac�iona�i în interval de o �
secund�.
Pute�i seta �i caracterul ap�sând butonul OK sau alte butoane �
numerice în interval de o secund�.

Tabelul caracterelor: 
De câte ori 

se 
apas�

Butoane 
numerice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

. 1 ! : # + - * _ ( )
abc a b c 2 A B C á â � Á Â �
def d e f 3 D E F é É
ghi g h i 4 G H I î í Î Í
jkl j k l 5 J K L
mno m n o 6 M N O ö ó Ö Ó
pqrs p q r s 7 P Q R S � �
tuv t u v 8 T U V � ü � Ü
wxyz w x y z 9 W X Y Z

Spa�iu 0

Informa�ii despre mufa SCART �i HDMI

Mufa SCART � AV1
(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
AV1 – Pinii 15 �i 20 depind de modul de comutare AV1 
S-VHS / VIDEO.

Mufa�  HDMI

Mas� muf� 21
Ie�ire CVBS (video) 19
Mas� CVBS 17
Intrare ro�u, intrare S.C. 15
Mas� ro�u 13
Intrare verde 11
Mas� verde 9
Intrare albastru 7
Mas� albastru 5
Ie�ire audio (stânga) 3
Ie�ire audio (dreapta) 1

20 Intrare CVBS (video)
18 Mas� stare RGB
16 Stare RGB
14 Mas�
12 --
10 Date Q-Link
8 Stare CVBS
6 Intrare audio (stânga)
4 Mas� audio
2 Intrare audio (dreapta)

Detectare muf� încins� 19
Mas� DDC / CEC 17
SCL 15
CEC 13
Scut ceas TMDS 11
Date0 TMDS$ 9
Date0 TMDS+ 7
Scut date1 TMDS 5
Date2 TMDS$ 3
Date2 TMDS+ 1

18 Alimentare +5V 
16 SDA
14 Rezervat 

(în cablu, dar neconectat în aparat)
12 Ceas$ TMDS
10 Ceas+ TMDS
8 Scut date0 TMDS
6 Date1 TMDS$
4 Date1 TMDS+
2 Scut date2 TMDS

Informa�ii tehnice
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Conexiunea HDMI
HDMI (interfa�� multimedia de înalt� defini�ie) este prima interfa�� AV complet� pentru consumatorii digitali cu un 
standard f�r� comprimare.
HDMI permite vizionarea unor imagini digitale de înalt� defini�ie �i a sunetului de înalt� calitate prin conectarea 
televizorului �i a echipamentului.
Echipamentele compatibile HDMI(�1) cu terminal de ie�ire HDMI sau DVI, cum ar fi un echipament de redare DVD, 
un decodor sau o consol� pentru jocuri, pot fi conectate la terminalul HDMI cu un cablu compatibil HDMI (complet 
cablat).
Detalii despre conexiuni, vezi „Echipamente externe” (p. 58).

Caracteristici HDMI acceptate�
Semnal audio de intrare  : PCM liniar 2ch (frecven�e de e�antionare – 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)�
Semnal video de intrare  :  480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i �i 1080p �

  „Semnale PC care pot fi afi�ate” (p. 64)
Aten�ie la setarea ie�irii echipamentului digital.

Semnal PC de intrare      : �   „Semnale PC care pot fi afi�ate” (p. 64)
Aten�ie la setarea ie�irii PC.

VIERA Link (HDAVI Control 5) : �  „VIERA Link” (p. 53)
Audio Return Channel� (�3) (doar muf� HDMI2)

Conexiune DVI�
Dac� echipamentul extern are numai o ie�ire DVI, realiza�i conexiunea la mufa HDMI printr-un cablu adaptor DVI la 
HDMI(�2).
Dac� se folose�te cablul adaptor DVI la HDMI, conecta�i cablul audio la mufa de intrare audio (HDMI1 / 2: utiliza�i 
mufe COMPONENT-AUDIO ).

Observa�ie
Set�rile audio pot fi efectuate din Meniu sunet la „Intrare HDMI1 / 2”. (p. 27)�
Dac� echipamentul conectat are o func�ie pentru reglarea aspectului, alege�i setarea „16:9”.�
Ace�ti conectori HDMI sunt de „tip A”.�
Ace�ti conectori HDMI sunt compatibili cu HDCP (protec�ia pentru con�inut digital de înalt� defini�ie) protejat prin �
copyright.
Un echipament care nu are mufe de ie�ire digitale poate fi conectat la mufa de intrare „COMPONENT”, �
„S-VIDEO” sau „VIDEO” pentru a recep�iona semnale analogice.
Acest televizor încorporeaz� tehnologie HDMI™.�

(�1): Sigla HDMI este afi�at� pe echipamentele compatibile cu HDMI.
(�2): Solicita�i informa�ii de la magazine locale unde se vând echipamente digitale.
(�3):  Audio Return Channel (ARC) este o func�ie care permite trimiterea unui 

semnal audio digital prin cablu HDMI.
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Semnale PC care pot fi afi�ate:
COMPONENT (Y, PB, PR), HDMI
� Semn: Semnal de intrare aplicabil

Denumire semnal COMPONENT HDMI
525 (480) / 60i � �
525 (480) / 60p � �
625 (576) / 50i � �
625 (576) / 50p � �
750 (720) / 60p � �
750 (720) / 50p � �
1.125 (1.080) / 60i � �
1.125 (1.080) / 50i � �
1.125 (1.080) / 60p �
1.125 (1.080) / 50p �
1.125 (1.080) / 24p �

PC (de la mufa HDMI) Semnalul de intrare aplicabil pentru PC este compatibil cu standardul HDMI.
Denumire semnal Frecven�� orizontal� (kHz) Frecven�� vertical� (Hz)

640 × 480 @60 Hz 31,47 60,00
750 (720) / 60p 45,00 60,00
1.125 (1.080) / 60p 67,50 60,00

Observa�ie
Alte semnale decât cele de mai sus pot s� nu fie afi�ate corect.�
Semnalele de mai sus sunt reformate pentru a fi vizualizate optim pe ecran.�
Semnalul PC este m�rit sau comprimat pentru afi�are, astfel încât este posibil ca detaliile de fine�e s� nu poat� fi �
afi�ate suficient de clar.

Informa�ii tehnice
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Întreb�ri frecvente
Înainte de a solicita ajutor sau asisten��, urma�i indica�iile de mai jos pentru a încerca s� rezolva�i problema.
Dac� problema persist�, contacta�i dealerul Panasonic local pentru asisten��.

Zgomot de imagine, imagine 
înghe�at� sau imaginea 
dispare în modul DVB / Pete 
albe sau imagine remanente 
apar în modul analog / Unele 
canale nu pot fi acordate

Verifica�i pozi�ia, orientarea �i conexiunea �
antenei.
Verifica�i „Stare semnal” (p. 34). În cazul în �
care „Calitate semnal” se afi�eaz� în ro�u, 
semnalul DVB este slab.
Intemperiile pot afecta recep�ia semnalului �
(ploaie abundent�, z�pad�, etc.), în special 
în zone cu recep�ie slab�. Chiar �i în condi�ii 
de vreme favorabil�, o presiune ridicat� poate 
cauza o recep�ie slab� a unor canale.
Din cauza tehnologiilor de recep�ie digital� �
implicate, calitatea semnalelor digitale poate fi 
slab� în unele cazuri, în ciuda bunei recep�ii a 
canalelor analogice.
Opri�i televizorul de la întrerup�torul principal �
de Activat / Dezactivat �i apoi reporni�i-l.
Dac� problema persist�, consulta�i furnizorul �
de servicii sau distribuitorul local, privind 
disponibilitatea serviciilor.

Nu se red� nici imagine, nici 
sunet 

Televizorul este în mod AV?�
Verifica�i selectarea corect� ca modului de �
intrare AV.
Verifica�i dac� a�i conectat cablul de alimentare �
la priz�.
A�i pornit televizorul?�
Verifica�i Meniu imagine (p. 26) �i volumul.�
Verifica�i dac� toate cablurile necesare �i �
conexiunile sunt bine fixate.

Aspect automat
Func�ia de aspect automat este prev�zut� �
pentru a v� oferi cel mai bun raport de aspect 
pentru a umple ecranul. (p. 60)
Ap�sa�i butonul ASPECT dac� dori�i s� �
modifica�i manual formatul imaginii (p. 16).

S-Video / imagine alb-negru
Verifica�i ca ie�irea echipamentului extern s� �
fie compatibil� cu intrarea televizorului. Dac� 
ie�irea echipamentului extern este setat� la 
S-Video, televizorul trebuie �i el setat la 
S-Video (p. 22).

Niciun canal nu este afi�at în 
ghidul de programe

Verifica�i transmi��torul digital.�
Regla�i direc�ia antenei spre un alt emi��tor instalat în �
apropiere.
Verifica�i transmisiunea analogic�.�
În cazul în care calitatea imaginii este slab�, verifica�i 
antena �i consulta�i distribuitorul local.

Modul de intrare, adic� EC/AV1 
r�mâne pe ecran

Ap�sa�i butonul �  pentru a �terge.
Ap�sa�i înc� o dat� pentru a reafi�a mesajele.

Op�iunea Q-Link nu func�ioneaz�
Verifica�i cablul SCART �i conexiunea acestuia. �
Seta�i �i „Ie�ire AV1” în Meniu setare (p. 28).

„VIERA Link” nu func�ioneaz� �i 
este afi�at un mesaj de eroare

Confirma�i conexiunea. (p. 50 �i p. 51)�
Porni�i echipamentul conectat �i apoi televizorul. (p. 53)�

Înregistrarea nu începe imediat
Verifica�i set�rile echipamentului de înregistrare. Pentru �
informa�ii suplimentare, citi�i manualul echipamentului 
de înregistrare.

Pe ecran apar punctero�ii, albastre, 
verzi sau negru.

Aceasta este o caracteristic� a panourilor cu cristale �
lichide �i nu reprezint� o problem�. Panoul cu cristale 
lichide a fost creat pe baza unei tehnologii de înalt� 
precizie pentru a reda detalii fine ale imaginii. Uneori, 
câ�iva pixeli inactivi pot ap�rea pe ecran ca un punct fix 
de culoare albastr�, verde, ro�ie sau negru. Acest lucru 
nu influen�eaz� îns� performan�a ecranului LCD.
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Problem� Ac�iuni

Ecran

Imagine haotic�, cu zgomote
Seta�i „P-NR” din Meniu imagine (pentru a elimina zgomotele). �
(p. 26)
Verifica�i produsele electrice din apropiere�
(ma�in�, motociclet�, lamp� cu neon).

Nu se poate afi�a nicio imagine „Contrast”, „Luminozitate” sau „Culoare” din Meniu imagine sunt �
setate la valoarea minim�? (p. 26)

Imagine neclar� sau distorsionat�
(nu este sunet sau volumul este sc�zut) Reseta�i canalele. (p. 32 �i p. 33)�

Se afi�eaz� o imagine 
neobi�nuit�

Opri�i televizorul de la butonul de pornire / oprire a aliment�rii �i �
apoi reporni�i-l.
Dac� problema persist�, utiliza�i „Condi�ii presetate” (p. 43).�

Sunet

Nu se red� niciun sunet Este activat� op�iunea „Sonor la zero”? (p. 8)�
Volumul este setat la minim?�

Nivelul sunetului este sc�zut 
sau sunetul este distorsionat

Este posibil ca recep�ia semnalului s� fie perturbat�.�
Seta�i „MPX” (p. 27) din Meniu sunet la „Mono”. (Numai analogic) �

H
D

M
I

Sunetul este neobi�nuit
Seta�i sunetul echipamentului conectat la „2ch L.PCM”.�
Verifica�i setarea „Intrare HDMI1 / 2” din Meniu sunet. (p. 27)�
În cazul în care conexiunea pentru sunet digital are o problem�, �
selecta�i conexiunea pentru sunet analogic. (p. 63)

Imaginile de la un 
echipament extern sunt 
neobi�nuite când echipamentul 
este conectat prin HDMI

Verifica�i dac� a�i conectat corect cablul HDMI. (p. 58 �i p. 59 )�
Opri�i televizorul �i echipamentul, dup� care porni�i-le din nou.�
Verifica�i semnalul de intrare de la echipament. (p. 64)�
Folosi�i un echipament conform cu EIA/CEA-861/861B.�

A
lte

Televizorul nu porne�te Verifica�i dac� a�i conectat cablul de alimentare la priz�.�

Televizorul trece în 
„Mod de a�teptare”

Func�ia automat� standby este activat�. (p. 5)�
Televizorul intr� în modul de a�teptare dup� aproximativ 30 de �
minute de la încheierea emisiei.

Telecomanda nu func�ioneaz� 
sau func�ioneaz� intermitent

Bateriile sunt introduse corect? (p. 6)�
Televizorul a fost pornit?�
Bateriile sunt consumate. Înlocui�i-le.�
Îndrepta�i telecomanda direct c�tre televizor (la aproximativ 7 m �i �
un unghi de 30 de grade în partea frontal� a televizorului).
Amplasa�i televizorul departe de lumina soarelui sau de alte surse �
de lumin� puternic�, pentru a nu se reflecta în receptorul de semnal 
al telecomenzii televizorului.

P�r�i ale televizorului devin 
fierbin�i

Chiar dac� temperatura p�r�ilor frontale, superioar� �i posterioar� �
cre�te, aceste temperaturi nu pun pericole în ceea ce prive�te 
operarea �i calitatea.

Dac� ap�sa�i cu degetul pe 
panou, se îndoaie pu�in.

Pentru a evita deteriorarea panoului, în jurul acestuia trebuie l�sat �
un loc liber suficient de mare. 
Dac� ap�sa�i cu degetul pe panou, se îndoaie �i se poate auzi o �
pâr�ire slab�. Aceasta nu este defec�iune.

Apare un mesaj de eroare
Urma�i instruc�iunile mesajului.�
Dac� problema persist�, consulta�i distribuitorul local Panasonic �
sau un centru de service autorizat.

Întreb�ri frecvente
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Date tehnice
TX-L32C20E, TX-L32C20ES

Sursa de alimentare 220-240 V c. a., 50 Hz

Puterea consumat� nominal� 93 W

În modul de consum mediu 
de putere

(pe baza metodei de 
m�surare IEC 62087 Ed.2 )

77 W

Consum de curent electric în 
a�teptare

0,3 W

13W (Cu înregistrare prin ie�irea monitor)

Panoul de 
afi�are

Raport de aspect 16:9

M�rime ecran 80 cm (diagonal�)
697 mm (l��.) × 392 mm (în�l�.) 

Num�r de pixeli 1.049.088 (1.366 (l��.) × 768 (în�l�.))Sunet

Difuzor 160 mm × 42 mm × 2 buc, 8 �
Ie�ire audio 10 W (5 W + 5 W), 10% THD
C��ti Muf� jack M3 (3,5 mm) stereo x 1

Sisteme de recep�ie /
Nume band�

PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L’
    VHF E2 - E12                      VHF H1 - H2 (ITALIA)
    VHF A - H (ITALIA)               UHF E21 - E69
    CATV (S01 - S05)                CATV S1 - S10 (M1 - M10)
    CATV S11 - S20 (U1 - U10)   CATV S21 - S41 (Hiperband�)
PAL D, K, SECAM D, K
    VHF R1 - R2                       VHF R3 - R5
    VHF R6 - R12                      UHF E21 - E69 
PAL 525/60                  Redare de casete NTSC de pe unele videorecordere (VCR) de tip PAL
M.NTSC                     Redare de pe videorecordere (VCR) de tip M.NTSC
NTSC (doar intrare AV) Redare de pe videorecordere (VCR) de tip NTSC
DVB-T                        Servicii terestre digitale (MPEG2 �i MPEG4-AVC(H.264))
DVB-C                        Servicii de cablu digital (MPEG2 �i MPEG4-AVC(H.264))

��ri în care este disponibil serviciul DVB-C: Germania, Elve�ia, 
Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, Olanda

Consulta�i ultimele informa�ii privind serviciile disponibile pe urm�torul website. (Doar limba �
englez�)
http://panasonic.jp/support/global/cs/

Intrare anten� VHF / UHF

Condi�ii de utilizare Temperatura : 0 °C - 35 °C
Umiditatea    : 20 % - 80 % umiditate relativ� (f�r� condens)C

onectori C
onectori

AV1 (muf� SCART) Muf� cu 21 de pini (intrare audio / video, ie�ire audio / video, intrare RGB, intrare S-Video, 
Q-Link)

AV2 VIDEO PIN tip RCA × 1                       1,0 V[p-p] (75 �)

AUDIO L - R RCA PIN Type × 2                    0,5 V[rms]

COMPONENT VIDEO Y                                           1,0 V[p-p] (inclusiv sincronizare)
PB, PR                                    ±0,35 V[p-p]

Altele

HDMI
1 / 2 

Conectori TIPE A
HDMI2      :  HDMI (Versiunea 1,4 cu Audio Return Channel)

Acest televizor suport� func�ia „HDAVI Control 5”.�
Slot card Slot pentru card SD × 1

Slot Interfa�� obi�nuit� (conformitate cu CI+) × 1

Ie�ire DIGITAL 
AUDIO OUT PCM / Dolby Digital / DTS, Fibr� optic�

Dimensiuni 
(l��ime × în�l�ime × adâncime)

798 mm × 551 mm × 217 mm (cu piedestal)
798 mm × 511 mm × 93 mm (Numai televizorul)

Masa 11,0 kg Net (cu piedestal)
9,5 kg Net (Numai televizorul)

Designul �i caracteristicile pot fi modificate f�r� aviz prealabil. Dimensiunile �i greutatea indicate sunt doar valori aproximative.�
Acest echipament respect� standardele EMC enumerate mai jos. �
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.



Informa�ii pentru utilizatori privind colectarea �i debarasarea echipamentelor vechi �i a bateriilor uzate
Aceste simboluri, de pe produse, ambalajele acestora �i/sau documentele înso�itoare, au semnifica�ia c� produsele electrice �i 
electronice uzate �i bateriile nu trebuiesc amestecate cu de�eurile menajere generale.
În scopul aplic�rii unui tratament corespunz�tor, recuper�rii �i recicl�rii produselor �i bateriilor uzate, v� rug�m s� le preda�i la 
punctele de colectare destinate, în concordan�� cu legisla�ia na�ional� �i directivele 2002/96/CEE �i 2006/66/CEE.
Prin eliminarea corect� a acestor produse �i a bateriilor uzate ve�i contribui la salvarea unor resurse valoroase �i la prevenirea 
oric�ror efecte poten�ial negative asupra s�n�t��ii umane �i a mediului înconjur�tor, care, în caz contrar ar putea fi cauzate prin 
manipularea necorespunz�toare a de�eurilor.
Pentru informa�ii suplimentare privind colectarea �i reciclarea aparatelor vechi �i a bateriilor, v� rug�m s� contacta�i autorit��ile 
locale, firmele de salubrizare sau unitatea de la care a�i achizi�ionat produsele.
Pentru eliminarea incorect� a acestui tip de de�euri se pot aplica amenzi, în conformitate cu legisla�ia na�ional�.
Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea European�
Dac� dori�i s� v� debarasa�i de echipamente electrice �i electronice, v� rug�m s� contacta�i distribuitorul sau furnizorul 
dumneavoastr� pentru mai multe informa�ii.
[Informa�ii privind eliminarea de�eurilor în ��ri din afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea European�. Dac� dori�i s� elimina�i acest tip de produse uzate, v� rug�m s� 
contacta�i autorit��ile locale sau distribuitorul �i s� afla�i metoda corect� de eliminare.
Not� privitoare la simbolul pentru baterii (mai jos, dou� exemple de simboluri):
Acest simbol se poate folosi în combina�ie cu un simbol chimic. În acest caz, sunt îndeplinite prevederile directivei privind 
substan�a chimic� respectiv�.

Fi�a clientului
Num�rul modelului �i num�rul de serie al acestui produs se g�sesc pe panoul din spate al televizorului. Este 
recomandat s� nota�i acest num�r de serie în spa�iul de mai jos �i s� p�stra�i acest manual, precum �i chitan�a 
cu care a�i cump�rat televizorul, pentru a putea fi folosite la identificarea produsului în cazul unui furt sau al unei 
pierderi, respectiv pentru lucr�rile de service prev�zute de garan�ie.

Num�r model Num�r de serie

Web Site: http://www.panasonic.net
© Panasonic Corporation 2010

Tip�rit în Republica Ceh�

Chiar dac� nu s-a f�cut o referire special� la m�rcile înregistrate sau produsele companiei, aceste m�rci înregistrate au 
fost pe deplin respectate.

DVB �i logo-urile DVB sunt m�rci înregistrate ale DVB Project.�
Logo-ul SDXC este o marc� înregistrat� a SD-3C, LLC.�
HDMI, logo-ul HDMI �i High-Definition Multimedia Interface sunt m�rci comerciale sau m�rci înregistrate ale HDMI �
Licensing LLC în Statele Unite �i în alte ��ri.
HDAVI Control™ este marc� comercial� a Corpora�iei Panasonic.�
„AVCHD” �i logo-ul „AVCHD” sunt m�rci înregistrate ale Panasonic Corporation �i Sony Corporation.�
Produs sub licen�a Dolby Laboratories.�
Dolby �i simbolul dublu-D sunt m�rci ale Dolby Laboratories.
Fabricat sub licen�� conform brevetului SUA nr. 5.451.942 �i altor brevete din SUA �i interna�ionale emise sau în curs �
de omologare. DTS �i DTS Digital Out sunt m�rci înregistrate, iar logourile �i simbolul DTS sunt m�rci înregistrate ale 
DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
GUIDE Plus+ este (1) marc� comercial� înregistrat� sau marc� comercial� a, (2) produs sub licen�� �i (3) supus �
prevederilor diverselor brevete interna�ionale �i brevetelor de�inute de sau concesionate Gemstar-TV Guide 
International, Inc. �i/sau filialelor acesteia.

Licen��

Declara�ie de conformitate (DoC)
Dac� dori�i un exemplar al DoC-ului original al acestui televizor, v� rug�m s� vizita�i urm�torul site:
http://www.doc.panasonic.de
Reprezentant autorizat:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany


