מדריך למשתמש

רסיבר DVDלרכב
אנא קרא את המדריך הזה בקפידה לפני שאתה מפעיל את המכשיר שלך ,ושמור אותו לסימוכין
עתידיים.

דגם
LDF900UN
P/NO:MFL63284927
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מידע לגבי בטיחות

1

מידע לגבי בטיחות

1
מידע לגבי בטיחות
על מנת להפחית את סכנת ההתחש־
מלות ,אל תסיר את הכיסוי או את החלק
האחורי של מוצר זה .אין בפנים כל חל־
קים לטיפול המשתמש .לקבלת שירות,
פנה לאנשי שירות מוסמכים.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

זהירות :על מנת להפחית את סכנת ההתחשמלות,
אל תסיר את הכיסוי )או החלק האחורי( .אין בפנים כל
חלקים לטיפול המשתמש .לקבלת שירות ,פנה לאנשי
שירות מוסמכים.

על מנת להפחית את הסיכון לשריפה או להתחשמלות,
אל תחשוף מוצר זה למים מטפטפים או
מתיזים ,גשם או לחות.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך
משולש שווה צלעות מיועד להזהיר את
המשתמש מפני קיומו של מתח מסוכן
שאינו מבודד במארז של המוצר ,שעלול
להיות בדרגה מספקת כדי להוות סכנת
התחשמלות לאנשים.
סימן הקריאה בתוך משולש שווה צלעות
מיועד להזהיר את המשתמש לגבי קיומן
של הנחיות הפעלה או תחזוקה )טיפול(
חשובות בספרות שנלווית למוצר.
הפעל תמיד את הרכב באופן בטוח.
אל תיתן למתרחש ברכב להסיח את
דעתך כשאתה נוהג ,והייה מודע תמיד
לכל תנאי הנהיגה .אל תשנה הגדרות
או פונקציות כלשהן .עצור בצד באופן בטוח וחוקי לפני
שאתה מבצע פעולות מעין אלה.
אל תשתמש במשך שעות רבות
בטמפרטורה נמוכה או גבוהה באופן
קיצוני ) C° 10-עד .(C° 60
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הטמפרטורה בסביבת המוצר יכולה לה־
יות גבוהה מאד .אנא השתמש ביחידה
רק לאחר התקנה נאותה ברכב שלך.

8 cm

לא ניתן להשמיע תקליטורים של  8ס“מ
ביחידה זו )השתמש בתקליטור  12ס“מ
בלבד(.
בזמן נהיגה ,הקפד שעוצמת הקול תהיה
ברמה סבירה.
אל תפיל את המוצר והימנע מלהניח עליו
דברים כבדים בכל זמן שהוא.
לנהג אסור לצפות במסך בזמן נהיגה.
אם הנהג צופה במסך בזמן נהיגה ,זה
יכול להוביל לנהיגה רשלנית ואף לגרום
לתאונה.

יחידה זו מותאמת לרכבים בעלי מצבר
 12וולט וקוטב שלילי המחובר למרכב.
טרם התקנה בקרון נגרר ,משאית או
אוטובוס ,בדוק את מתח המצבר .כדי
להימנע מקצרים במערכת החשמלית,
אל תשכח לנתק את כבל המצבר לפני
שאתה מתחיל בהתקנה.
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מידע לגבי בטיחות

שימוש בכלי בקרה ,התאמות או בנהלים שונים מאלה
שצוינו כאן ,עשוי לגרום חשיפה מסוכנת לקרינה.
על מנת למנוע חשיפה ישירה לקרן הלייזר ,אל תנסה
לפתוח את המארז .ישנה קרינה גלויה כאשר המארז
פתוח .אל תביט אל תוך הקרן.

ﻝכדי להבטיח נסיעה בטוחה
• כדי להימנע מהגדלת הסיכון לביצוע תאונה והפרה
של חוקי מדינה ,אין לחבר ליחידה זו מסך אשר ניתן
לצפייה על ידי הנהג.
• המכשיר יודע לזהות את מצב בלם החנייה של
המכונית ,ומונע ממך לצפות ב ,DVD, VCD-תמונות
או סרטים במסך הקדמי בזמן נהיגה .כאשר תנסה
לצפות ב ,DVD, VCD-תמונות או סרטים במסך
הקדמי הוא יחשיך .כאשר תחנה את מכוניתך במקום
בטוח ותשים את בלם החניה ,תופיע התמונה על
המסך

1
מידע לגבי בטיחות

אזהרה :מוצר זה נעזר במערכת לייזר.
על מנת להבטיח שימש הולם במוצר זה ,אנא קרא את
בקפידה את המדריך למשתמש ושמור אותו לצורך
סימוכין עתידיים .אם היחידה דורשת תחזוקה ,צור קשר
עם מרכז שירות מוסמך.

3

”מתקן זה מצויד בסוללה או מצבר ניידים.
הדרך הבטוחה ביותר להוציא את הסוללה מהציוד:
הוצא את הסוללה או את מארז הסוללות הישן ,בצע את
הצעדים בסדר הפוך מסדר ההרכבה .על מנת למנוע
זיהום של הסביבה וליצור איום אפשרי לבריאותם של
בני אדם וחיות ,יש לשים את הסוללות הישנות במכלים
בתחנות איסוף המיועדות לכך .אל תזרוק את הסוללה
או הסוללות יחד עם פסולת אחרת .מומלץ להשתמש
בסוללות או במצברים של מערכות מקומיות אשר נותנות
פיצוי כנגד החזרת סוללות או מצברים משומשים“.
אין לחשוף את הסוללה לחום מופרז כגון אור שמש,
להבה וכדומה.
אתה חייב לשנות את אופציית פורמט הדיסק ל-
] [Masteredעל מנת שהדיסק יהיה מותאם לעבוד עם
נגני  LGכאשר מפרמטים דיסק הניתן לכתיבה חוזרת.
אם נקבעה האופציה  ,Live File Systemלא תוכל
להשתמש בדיסק עם נגני .LG
) :Mastered/Live File Systemsאלה מצבי פירמוט
דיסקים עבור (Windows Vista
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תוכן עניינים

תוכן עניינים
מידע לגבי בטיחות
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מידע לגבי בטיחות
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התקנה

מידע לגבי בטיחות
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חיבור הפאנל הקדמי

13

הסרת הפאנל הקדמי

13

התקנה בסיסית

13

הוצאת המערכת הקיימת מן
התושבת

14

הכנות

התקנת ISO-DIN

14

הכנסת סוללות לשלט הרחוק

6

הכנות

15

חיבור

9

פאנל קדמי

16

חיבור לרכב

10

שלט רחוק

17

חיבור למכשור נוסף

17
17
17
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התקנה
מידע לגבי פאנל קדמי נשלף
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כיוון הגדרות כלליות
כפתורי ההגדרות של MENU
סקירה כללית של פריטי
התפריט

18

XDSS+/EQ

18

Sound

19

Display

19

Light

20

Setup
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האזנה לרדיו
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שמירת תדירויות רצויות
באופן ידני

26

האזנה לתחנה שמורה
בזיכרון

26
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٢2

טיפול במכשיר
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١
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פתרון בעיות
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נספח
31

רשימת קודים אזוריים

32

מפרט טכני

33

סימנים מסחריים ורישיונות

٤4

שינוי הגדרות הרדיו
ליהנות ממוזיקה וסרטים על ידי
חיבור להתקן חיצוני
מניעת שינויים קיצוניים
בעוצמת השמע כאשר
מחליפים בין מקורות שונים

٥5

הקלטה ל USB-מדיסק או רדיו

٦6

٧7
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הכנות
2

הקדמה

הכנות

לגבי סמל ה.“ ”-

הסימן ” ” יכול להופיע על גבי המסך בזמן
פעולה ולהצביע על כך שהפונקציה המוסברת
במדריך זה אינה קיימת עבור דיסק זה.

איפוס היחידה
ניתן לאפס את היחידה כאשר היא לא פועלת
כראוי.
 .1לחץ על מנת לפתוח את לוח הבקרה) .עיין
בעמוד  12בנוגע להסרת לוח הבקרה(
 .2לחץ על כפתור האיפוס ) (RESETבעזרת חפץ
חד.

סמלים שבהם נעשה שימוש במדריך זה

9:27:37

DVD

-DVDוידאו DVD±R/RW ,במצב
וידאו או במצב הקלטה וכאשר
הקלטה הושלמה

ACD

תקליטורי שמע

MOVIE

קבצי וידאו

MUSIC

קבצי שמע

PHOTO

קבצי תמונה

2010-11-02
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דרישות להתקן חיבור USB

תאימות לקבצים

• אל תוציא התקן  USBבזמן פעולתו )ניגון וכו‘(.

קבצי שמע

• התקן  ,USBשדורש תוכנת התקנה נוספת
כשמחברים אותו ,אינו נתמך.

• תדירויות שמע :בין  kHz 8ל,(MP3) kHz 48-
מתחת .(WMA) kHz 48

• התקן  :USBהתקן  USBאשר תומך בגרסאות
 USB 1.1ו 2.0-במהירות מקסימלית.

• קצב העברת נתונים :בין  8קילו-בייטים לשנייה
ל 320-קילו-בייטים לשנייה ) ,(MP3מתחת
ל 320-קילו-בייטים לשנייה ).(WMA

• מומלץ לעשות גיבוי באופן שגרתי על מנת
למנוע אובדן של נתונים.

• סיומות קבצים,“wav.” ,“wma.” ,“mp3.” :
”) aac.” ,“ogg.מתחת .“(kHz 16

2

• סוג קובץ .CD-ROM: ISO9660/JOLIET

הכנות

• המכשיר תומך בקבצי סרטים ,מוזיקה ותמונות.
להסבר מפורט לגבי צורת הפעלת הקבצים ,יש
לפנות לעמודים הרלוונטיים.

• מספר מקסימלי של קבצים :עד .3000

• אם משתמשים בכבל  USBמאריך ,מפצל
 ,USBמתקן לקריאת כרטיסי זיכרון רבים או
כונן קשיח חיצוני ,יש סיכוי שהתקן ה USB-לא
יזוהה.

קבצי תמונה

• כאשר מחברים התקן  USBעם יותר ממחיצה
אחת ,תזוהה רק המחיצה הראשונה.

• מספר פיקסלים מקסימלי 4000 :כפול 4000
פיקסלים.

• אנו ממליצים על תוכנת ,Easy-CD Creator
אשר יוצרת קבצי מערכת מסוג .ISO9660

• התקני  USBמסוימים לא יעבדו עם המכשיר.

• מספר מקסימלי של קבצים :עד .3000

• מצלמות דיגיטליות וטלפונים ניידים לא נתמכים.

• ייתכן שדיסקים מסוימים לא יעבדו כמו שצריך
עקב פורמט הקלטה שונה או בגלל מצב הדיסק.

• לא ניתן לחבר את שקע ה USB-של המכשיר
למחשב .המכשיר לא יכול לשמש כמתקן
אחסון.

7

• סיומות קבצים,“png.” ,“gif.” ,“tiff.” ,“bmp.” :
”.“jpg.” ,“jpeg.
• סוג קובץ .CD-ROM: ISO9660/JOLIET

קבצי וידאו
• גודל רזולוציה זמין 720 :כפול ) 576רוחב כפול
גובה( פיקסלים.
• מהירות הצגת תמונות 30 :תמונות לשנייה.
• סוגי קבצים שבהם תומך המכשיר3IV2”,” :
“3IV1”, “3IV0”, “MSVC”, “3IVX”,
“MP4V3S”, “MPEG1”, “MPEG2”,
.““MPEG4
• נגן זה תומך רק בנקודת פיתול אחת של קידוד
.(Global Motion Compensation) GMC

9:27:37
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סוגי דיסקים נתמכים
- DVDוידאו )דיסק בקוטר  12ס"מ(.
דיסקים של סרטים שניתן לקנות או
להשכיר.
) DVD-Rדיסק בקוטר  12ס“מ(
) DVD-RWדיסק בקוטר  12ס“מ(

2
הכנות

) DVD+Rדיסק בקוטר  12ס“מ(
תומך גם בדיסקים בעלי שכבה
כפולה
) DVD +RWדיסק בקוטר  12ס“מ(
דיסק שמע :דיסק מוזיקה או
 CD-R/CD-RWעל גבי דיסקים
בפורמט של מוזיקה שניתן לרכוש.
חלק מהדיסקים מסוג  DVD±RW/DVD±Rאו
 CD-RW/CD-Rלא ניתן יהיה להשמיע במכשיר
עקב איכות הקלטה או מצב פיזי של הדיסק ,או
עקב מאפיינים של מכשיר ההקלטה ורישוי תוכנה.

קודים אזוריים
על גבי מכשיר זה מוטבע קוד אזורי בחלק העליון
שלו .מכשיר זה יכול לנגן רק דיסקים של DVD
אשר יש להם את אותו הקוד אשר מוטבע על
המכשיר או ”.“ALL

9:27:37
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זכויות יוצרים
אסור במבחינה חוקית להעתיק ,לשדר ,להראות בפומבי,
לשדר דרך הכבלים או להשכיר חומר אשר מוגן בזכויות
יוצרים ללא רשות .במוצר זה מותקנת פונקציית הגנה
של  Roviמפני העתקה .חלק מהדיסקים מוגנים מפני
העתקה על ידי אותות אשר צרובים על גבי הדיסק .כאשר
מנגנים ומקליטים את התמונות שעל גבי הדיסק יופיע
פתאום רחש .מוצר זה מכיל טכנולוגיית הגנה על זכויות
יוצרים אשר מוגנת על ידי פטנט בארה“ב ועל ידי זכויות
נוספות בנוגע לקניין רוחני .שימוש בטכנולוגיות אלו צריך
להיות מאושר על ידי  ,Roviוהוא מיועד לשימוש ביתי
ושאר שימושים מוגבלים אלא אם כן הדבר אושר באופן
ספציפי על ידי  .Roviפירוקו של המכשיר כדי להבין כיצד
הוא פועל ,אסור בהחלט.
צרכנים צריכים לשים לב שלא כל מכשירי הטלוויזיה
בהבחנה גבוהה ) (high definitionתומכות באופן מלא
במכשיר וייתכנו שיבושים בתמונה .במקרה של בעיות
סריקה פרוגרסיבית של  525או  625קווים )פורמט
 NTSCאו  (PALמומלץ למשתמש לשנות את שיטת
החיבור ל‘-הגדרה בסיסית‘ .אם יש שאלות לגבי מידת
התאימות של דגמי ה 525p-וה 625p-של מכשיר זה
עם מכשירי טלוויזיה ,אנא צור קשר עם מחלקת שירות
הלקוחות שלנו.
יצירת עותקים לא מאושרים של חומר מוגן בפני
העתקה לרבות תוכנות מחשב ,קבצים ,תשדירים
והקלטות קול ,עלולה להוות הפרה של זכויות יוצרים
ולהוות עבירה פלילית.
אין להשתמש בציוד למטרות מעין אלה.
הייה אחראי
כבד זכויות יוצרים
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פאנל קדמי

2
הכנות

SRC/•OFF a
• כשאתה לוחץ עליו ,אתה יכול לבחור
פונקציות שונות.
• כשאתה לוחץ עליו ומשאיר לחוץ ,זה מכבה
ומדליק את המכשיר.
 bחוזר צעד אחורה.
 cכפתור עוצמת השמע
• מכוון את עוצמת השמע.
• מאשר את ההגדרות.
• בוחר רצועות או קבצים.
 NX dמנגן או משהה נגינה.
 REC eמקליט להתקן .USB
BAND f
• בוחר רצועת תדרים במצב רדיו.
• בוחר קטגורית תפריט בזמן ניגון של דיסק
או התקן  USBאשר מכיל קבצים של וידאו,
מוזיקה ותמונות ביחד.
 gחלון התצוגה.
 hכפתור פתיחת הפאנל הקדמי.

 iיציאת .USB
 jמציג מידע לגבי הקובץ או הדיסק.
MENU k
מפעיל או מכבה את תפריט ההגדרות.
b[-/+[B l
מדלג  /מחפש  /מאתר  /מכוון
 mחיישן לשלט רחוק.
AUX n
אם היחידה מחוברת לנגן חיצוני אחר ,אתה
יכול ליהנות מהמוזיקה שלה במכשיר.

הערה
כדי שתוכל לשמוע במכשיר חיצוני ,עליך לחבר אותו
בעזרת כבל  3.5מ“מ ) 4קוטבים( לפי השרטוט למטה.

Audio L a
GND c

9:27:37
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Audio R b
Video d
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הכנות

שלט רחוק
 : ./> SKIPמדלג לרצועה  /פרק  /קובץ
הבא או הקודם.
 : Xמשהה את הנגן.
 : Nמתחיל לנגן או להקליט.

2
הכנות

 :xמפסיק את הנגן.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • c
 :MENUמפעיל או מכבה את תפריט ההגדרות.
 :RETURNחוזר צעד אחורה.
 :Direction buttonsניווט בין אפשרויות בתפריט.
:LIST/ ENTER
• בחירת רצועות או קבצים במצב דיסק או קביעת
תחנות במצב רדיו.
• אישור הגדרות.
 :DISPLAYהצגת מצב ’תצוגה על המסך‘ או
יציאה ממנו.
:DISC MENU/• TITLE
• כאשר לוחצים עליו ,נכנסים לתפריט של הדיסק.
• כאשר לוחצים ומשאירים לחוץ ,הוא מציג את
תפריט כותרות ה ,DVD-אם זמין.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • d
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a
 :OFFמכבה את המכשיר.
 :SRCבוחר פונקציות.
 :MUTEמשתיק את הצלילים באופן זמני.
BAND
• בוחר רצועת תדרים במצב רדיו.
• בוחר קטגורית תפריט בזמן ניגון של דיסק או
התקן  USBאשר מכיל קבצים של וידאו ,מוזיקה
ותמונות ביחד.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • b
 : m/M SCANמחפש קדימה או אחורה.

9:27:37

2010-11-02

כפתורי ספרות )(1-6
בוחר תחנת רדיו שנשמרה מראש או פרק כאשר
מוכנס .DVD
 :VOL. +/מכוון את עוצמת השמע. :REPEATניגון חוזר.
 :SHUFFLEניגון אקראי.
 :INTROסריקה מקדימה.
 :AUDIOבוחר שפה או ערוץ שמע.
 :SUBTITLEבוחר את שפת הכתוביות הרצויה.
 :ANGLEבוחר זווית צילום ה DVD-אם זמינה.

LDF900UN.HEBREW 4.0.indd 10

התקנה

11

3
התקנה
מידע לגבי פאנל קדמי
נשלף

חיבור הפאנל הקדמי

3
התקנה

אתה צריך לחבר את הפאנל הקדמי לאחר הוצאתו
מהאריזה על מנת שתוכל להשתמש במכשיר.
ואתה יכול לנתק אותו לפי צרכיך ולשמור אותו
בקופסה כדי להגן עליו.

B
A

חיבור הפאנל הקדמי
 .1חבר את החלק  Aשל הפאנל הקדמי לחלק
 Bשל המכשיר.
 .2חבר את חלק  Cשל הפאנל לחלק  Dשל
המכשיר תוך כדי דחיפת הפאנל לצד שמאל.

D
C

 .3סגור את הפאנל הקדמי.

אזהרה
• כפתורי הבקרה לא יעבדו כפי שצריך אם הפאנל לא
מחובר כיאות .במצב כזה ,לחץ בעדינות על התצוגה.
• אל תשאיר את הפאנל בשום מקרה במקום שחשוף
לטמפרטורה גבוהה או לשמש ישירה.
• אל תפיל את הפאנל או לחילופין אל תפעיל עליו לחץ
כבד.
• אל תאפשר לחומרים מתלקחים כגון בנזין ,מדללים
למיניהם או חומרי הדברה לבוא במגע עם הפאנל.

9:27:37
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התקנה

הסרת הפאנל הקדמי
הסרת הפאנל הקדמי

הערה
נגב מדי פעם את החיבורים האלקטרוניים שמאחורי
הפאנל הקדמי בעזרת צמר גפן טבול באלכוהול .למען
הבטיחות ,סגור את מתג ההצתה של הרכב לפני
הניקוי ,והוצא את המפתח.

3
התקנה
 .1לחץ על

כדי לפתוח את הפאנל הקדמי.

 .2לחץ על הפאנל לכיוון שמאל.
 .3שלוף את הפאנל מחוץ למכשיר.
 .4שים את הפאנל בתוך הקופסה שלו.

9:27:37

2010-11-02
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התקנה

ﺍהתקנה בסיסית

13

הוצאת המערכת הקיימת מן
התושבת
במידה שכבר קיים שרוול תושבת בלוח המחוונים,
חייבים להוציא אותו.

הוצאת המערכת הקיימת מן התושבת

התקנה בסיסית
לפני ההתקנה ,ודא שמתג ההצתה כבוי ונתק את מצבר
הרכב על מנת להימנע מקצר חשמלי.

התקנה בסיסית

3
התקנה

כופף את
ציפורני
המתכת
בהתאם
לעוביו של
לוח
המחוונים

 .1הוצא את התומכה האחורית של המכשיר.
 .2שלוף את הפאנל הקדמי ואת טבעת הכיסוי.
 .3הכנס את מנופי המתכת משני צידי המכשיר
ושלוף אותו מן התושבת.

 .1הוצא את המערכת הקיימת מן התושבת.
 .2הכן את החיבורים הנחוצים.
 .3התקן את השרוול שאליו יתלבש המכשיר.
 .4הכנס את המכשיר אל תוך השרוול.

9:27:37

2010-11-02
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התקנה

הכנסת סוללות לשלט
הרחוק

התקנת ISO-DIN
התקנת ISO-DIN

הכנסת סוללות לשלט הרחוק

1

4
3

3

2

5

התקנה
 .1הכנס את המכשיר לתוך מסגרת ה .ISO-DIN
 .2הכנס את הברגים שהוצאו מהתושבת
הקודמת.

 .1הוצא את מחזיק הסוללה בעזרת מכשיר חד
או עט כדורי.

 .3הכנס את המכשיר עם המסגרת לתוך המקום
המתאים בלוח המחוונים.

 .2הרכב את הסוללה על מחזיק הסוללה תוך
.
הקפדה על כיווני

 .4התקן את טבעת התיאום )בהתאם לדגמים
השונים ,ייתכן שלא יהיה צורך בצעד זה(

 .3דחוף את מחזיק הסוללה חזרה למקומו.

 .5חבר את הפאנל הקדמי למכשיר.

הערה
• השתמש רק בסוללת ליתיום מסוג .(3V) CR2025
• הוצא את הסוללה אם אינך משתמש בשלט הרחוק
לזמן ממושך.
• אל תשאיר את המכשיר במקום חם או לח.
• אל תטפל בסוללה בעזרת כלי מתכת.
• אל תאכסן את הסוללה עם חפצים מתכתיים.

9:27:38

2010-11-02
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התקנה

15

חיבור
חיבור לרכב
לפני ההתקנה ,ודא שמתג ההצתה מכובה ונתק את מצבר הרכב כדי למנוע קצר חשמלי.
חיבור 1

3
התקנה

A8
A7
A2
A1
A5

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

9:27:38
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A3
A4
A6
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התקנה

חיבור למכשור נוסף
ניתן מכשור נוסף לחלק המתאים במכשיר.
חיבור 2
התקנים נוספים )טלוויזיה,
מסך ,וכו‘(

מגבר )אופציונאלי(

3
התקנה

מצלמה

אות אחורי ממצלמה אחורית

כניסה חוטית
)אופציונאלי(

מספר

9:27:38

חיבור

חיבור

1

כניסת וידאו

מצלמה אחורית

2

יציאת שמע

רמקול אחורי שמאלי או סאב-וופר שמאלי )אופציונאלי(

3

יציאת שמע

רמקול אחורי ימני או סאב-וופר ימני )אופציונאלי(

4

יציאת וידאו

התקן נוסף )טלוויזיית רכב ,מסך ,וכו'(

5

יציאת שמע

רמקול קדמי שמאלי

6

יציאת שמע

רמקול קדמי ימני

7

כניסה חוטית

מכשור שליטה ובקרה בחיבור חוטי )לא מסופק(

8

כניסת אות אחורי ממצלמה אחורית

מצלמה אחורית

2010-11-02
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התקנה

כיוון הגדרות כלליות
אתה יכול לשנות את ההגדרות של המכשיר על ידי
לחיצה על .MENU

סקירה כללית של פריטי התפריט

XDSS+
/EQ

OFF
+XDSS
Pop
Classic
Rock
Jazz
Vocal
Salsa
Samba
Reggae
Russy
User EQ 1
User EQ 2
Balance/Fader

יחידה
ראשית

שלט
רחוק

לחץ על
MENU

MENU

סיבוב
כפתור
השמע

U/u
I/i

לחיצה על
כפתור
השמע

LIST/
ENTER

• משנה את ערכי
הפריט הנבחר.
• בוחר או קובע את
הפריט בתפריט,
רק כאשר קיימים
 3פריטים בלבד
בתפריט.

RETURN

• כאשר לוחצים עליו,
חוזר צעד אחורה.
• כאשר לוחצים עליו
בלי לעזוב ,חוזר
למצב ניגון.

Sound

User EQ 1/2
Auto-EQ

שלט רחוק

DRC
Language

פותח או סוגר את
תפריט ההגדרות
• מדלג לפריט הבא
בתפריט.
• משנה את ערכי
הפריט הנבחר.

3
התקנה

Subwoofer

כפתורי ההגדרות של MENU

17

TV Aspect
B.L.E
Display

Album Art
TV System
Code Page

Light

Brightness
Contrast
DVD Audio Lang
DVD Subtitle Lang
DVD Menu Lang

Setup

Lock
REC Bit Rate
Beep
Clock

9:27:38

2010-11-02
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התקנה

XDSS+/EQ
פונקציה זו מאפשרת לך ליהנות מקול בצורה
מלאה יותר .הפריט יואר בסדר הבא:
OFF T XDSS+ T Pop T Classic T
Rock T Jazz T Vocal T Salsa T
Samba T Reggae T Russy T User EQ 1
... T User EQ 2 T

 .5כוונן את איזון הרמקולים )קדמי  /אחורי(
בעזרת כפתור הווליום ) Uאו  uבשלט רחוק(.

Sound
Balance/ Fader
אתה יכול לכוונן את יציאת הסאונד לכל רמקול
שמאלי  /ימני  /קדמי  /אחורי.

3

 .1לחץ .MENU

ולחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.

Subwoofer

התקנה

 .2בחר ] [Soundולחץ על כפתור הווליום
) LIST/ENTERבשלט רחוק(.

Subwoofer level
כיוונון עוצמת הסאב-וופר

 .3בחר ] [Balance/ Faderולחץ על כפתור
הווליום ) LIST/ENTERבשלט רחוק(.

Subwoofer Frequency
כיוונון עוצמת הסאב-וופר

 .4כוונן את איזון הרמקולים )שמאל /ימין( בעזרת
כפתור הווליום ) Uאו  uבשלט רחוק(.

User EQ 1/2
אתה יכול לכוונן את רמת הבאסים ,מידל וטראבל
על ידי סיבוב כפתור הווליום ביחידה הראשית או
על ידי לחיצה על > או < בשלט רחוק.

Auto-EQ

ולחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.

הוא מאבחן את הז'אנר המתאים בעזרת תג
ה ID3-שבקובץ השיר ויודע להתאים לו את
האקולייזר המתאים .האקולייזר האוטומטי פועל
רק על סוגי קבצים אשר מכילים תג של ז'אנר.

)DRC(Dynamic Range Control
גורם לצליל להיות נקי יותר כאשר מחלישים
את עוצמת השמע )רק במצב דולבי דיגיטל( .יש
להעביר למצב ] [ONכדי לקבל אפקט זה.

9:27:38
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התקנה

Display
Language
בוחר את שפת התפריט ותצוגת המסך.
TV Aspect
בחר את יחס הרוחב  /גובה לפי סוג המסך.
][16:9
בחר ביחס זה כאשר מסך  16:9מחובר .תמונת
 4:3תמתח לרוחב כדי למלא את כל רוחב
המסך.

][4:3 Pan Scan
בחר ביחס זה כאשר מסך  4:3מחובר .מציג
מסך רחב חתוך מהצדדים כדי להתאים לגודל
המסך.

)B.L.E (Black Level Enhancement

][Full Screen
מציג גם טקסט וגם את מעטפת האלבום לפי
תג  ID3על מסך מלא.

TV System
אתה צריך לבחור את שיטת השידור הרצויה לך
עבור הטלוויזיה שלך מבין האפשרויות NTSC,
 PALאו .Auto

Code Page
אם טקסט הדיסק ,תג ה ID3-או כתוביות קבצי
הסרטים לא מוצגים כראוי ,אתה יכול לשנות את
דף הקוד כדי שייראו כיאות.
 .1השתמש במקשי כפתור הווליום כדי לבחור בדף
הקוד הרצוי  Uאו  uבשלט רחוק(.

3
התקנה

][4:3 Letter Box
בחר ביחס זה כאשר מסך  4:3מחובר .מציג
מסך רחב כאשר שני פסים שחורים נמצאים
מעל ומתחת לתמונה.

19

 .2לחץ על מקש הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( שוב ושוב עד שהטקסט מוצג כיאות ואז
תלחץ לאשר זאת.

Light

הגבר את רמת הצבע השחור רק כאשר המוניטור
הוא מסוג .NTSC

Brightness
כוונן את רמת הבהירות של המסך לפי מצב יום או
לילה.

כאשר אתה מאזין לקובצי מוזיקה ,אתה יכול לבחור
את סוג התצוגה על ידי לחיצה על ’תצוגה‘ .אז ,אם
תבחר ’מעטפת אלבום‘ ,תוכל לכוון את התצוגה
בהתאם לשיר.

Contrast
כוונן את רמת הניגודיות של המסך לפי מצב יום
או לילה.

Album Art

][Text
מציג רק את הטקסט לפי תג  ID3או כותרת
הדיסק.

הערה
לפי מצב הדימר שברכב ,המכשיר יודע לזהות אם
זה יום או לילה.

][Thumbnail
מציג גם טקסט וגם את מעטפת האלבום לפי
תג .ID3

9:27:38
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התקנה

Setup
DVD Audio / DVD Subtitle / DVD Menu
Language
בחר את השפה הרצויה שבה יושמע הדיסק ,שפת
הכתוביות ותפריט הדיסק בזמן ניגון ה.DVD-
Original
מתייחס לשפת המקור שבה הוקלט הדיסק.

REC Bit Rate
אתה יכול לבחור את איכות הקלטת הקבצים בין
 128 Kbps ,96 Kbpsאו .192 Kbps
Beep
2nd
נשמע צפצוף כאשר כפתור מסוים נלחץ למשך
יותר משתי שניות.
All
נשמע צפצוף כל פעם שלוחצים על כפתור.

Lock

3
התקנה

Password
ניתן לשנות סיסמה .כאשר אתה משתמש
במכשיר בפעם הראשונה הכנס את סיסמת
ברירת המחדל .0000
 .1הכנס את הסיסמה הנוכחית ולחץ על כפתור
הווליום ) LIST/ENTERבשלט רחוק(.
 .2הכנס את הסיסמה החדשה ולחץ על כפתור
הווליום ) LIST/ENTERבשלט רחוק(.
 .3הכנס את הסיסמה החדשה שוב ולחץ על
כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( כדי לאשר.
Area Code
הכנס את הקוד האזורי שלך שעל פי התקן שלו
אנו משתמשים כדי לדרג את דיסק ה,DVD-
בהתאם לרשימה שבעמוד .31
Rating
חוסם ניגון של  DVDבהתאם לרמת הדירוג
שלו שמבוססת על תוכנו) .לא כל הדיסקים
מדורגים(.

OFF
הצפצוף מכובה.

Clock
רק כאשר פונקצית  CTכבויה בתפריט  FUNCשל
מצב רדיו ,ניתן לשנות אפשרות זו.
Time format
ניתן לבחור את מערכת השעון בין מערכת 12
או  24שעות.
Clock Setting
קבע את השעות ואז את הדקות בעזרת כפתור
הווליום ) או בשלט רחוק( .לאחר כיוון השעה,
לחץ על כפתור הווליום ) או בשלט רחוק( כדי
לאשר זאת.

הערה
אם אתה קובע את מערכת השעון ל 12-שעות,
אתה צריך קודם לקבוע אם זה לפני או אחרי 12
בצהריים.

][Rating 1-8
לדירוג  1יש את מירב ההגבלות ודירוג  8הוא
הכי פחות מוגבל.
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הפעלה

21

4
הפעלה
הפעלה בסיסית

לפני צפייה בDVD-
DVD

 .1הדלק את המכשיר על ידי לחיצה על כל כפתור
שהוא.
 .2הכנס את הדיסק לאחר לחיצה על
התקן  USBלשקע ה.USB-

MOVIE

כאשר אתה מנסה לצפות ב ,DVD-על המסך תוצג
התמונה שלמטה .כעת ,בחר ] [Yesאו ] [Noעל ידי
סיבוב כפתור הווליום או על ידי לחיצה על > או <
בשלט הרחוק.

או חבר

 .3בחר באפשרות של דיסק או  USBעל ידי
לחיצה על .SRC

4

הערה
אל תשכח ללחוץ על כפתור שליפת הדיסק לאחר
פתיחת הפאנל הקדמי כדי להוציא את הדיסק .עיין
בתמונה למטה.

הפעלה

 .4סובב את כפתור הווליום על גבי המכשיר או
לחץ  VOL.+/-בשלט רחוק.

][Yes
המכשיר יתחיל לפעול ללא שום עיכובים.
][No
המסך יחשיך  5שניות לאחר הבחירה באופציה
הזו .עם זאת ,כאשר תלחץ על כפתור כלשהו
המסך יידלק למשך  5שניות ואז ייכבה שוב.

הערה
אפילו אם בחרת ] ,[Noאתה יכול לחבר חוט בין בלם
היד למכשיר ,ואז המסך לא ייכבה גם אחרי  5שניות.

איך להשתמש בדיסק מעורב או
בהתקן USB
כאשר מנגנים דיסק או התקן  USBאשר מכילים
קבצי מוזיקה ,וידאו ותמונות ביחד ,ניתן לבחור
את קטגורית הקבצים הרצויה על ידי לחיצה על
.BAND
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הפעלה

הפסקת הניגון

פעולות נוספות

לחץ  X) NXבשלט רחוק( כדי להפסיק את
הנגן.
לחץ  N) NXבשלט רחוק( כדי להמשיך את
הנגן.

הצגת מידע עבור קובץ
סריקה קדימה ואחורה
• במכשיר עצמו
לחץ והחזק את הכפתור  b[-או  +[Bוחזור על
הפעולה בזמן הניגון כדי לנוע מהר קדימה או
אחורה במהירות משתנה.
• בשלט רחוק
לחץ על הכפתור  mאו  Mוחזור על הפעולה
בזמן הניגון כדי לנוע מהר קדימה או אחורה
במהירות משתנה.

4
הפעלה

איך לדלג לפרק  /רצועה  /קובץ
הבאים  /הקודמים
בזמן ניגון ,לחץ  b[-או  .) +[Bאו >
בשלט רחוק( כדי לעבור לפרק  /רצועה  /קובץ
הבאים או על מנת לחזור להתחלת הפרק  /רצועה
 /קובץ הנוכחיים.
לחץ  .) b[-בשלט רחוק( במהירות פעמיים
כדי לחזור לפרק  /רצועה  /קובץ קודמים.

אם ברצונך להציג את הקובץ  /דיסק הנוכחי
) DISPLAYבשלט רחוק(.
בזמן ניגון ,לחץ

הערה
) DISPLAYבשלט רחוק(
לקובצי מוזיקה ,לחץ
שוב ושוב בזמן ניגון .תוכל להגדיר את רקע התצוגה
כשם הקובץ ,תג  ID3או השעה.

האטת מהירות הניגון
כאשר הניגון מופסק ,לחץ  Mפעם אחר פעם
כדי לקבוע מהירויות שונות של הילוך איטי לסרט.

ניגון תמונה-אחר-תמונה
לחץ  Xבזמן הקרנת סרט .לחץ  Xפעם אחר פעם
כדי לנגן את הסרט תמונה אחר תמונה ברצף.

כיבוי הסאונד באופן זמני
 .1לחץ על  MUTEכדי להשתיק את המכשיר.
 .2כדי לבטל ,לחץ על כל כפתור.

9:27:38

2010-11-02

LDF900UN.HEBREW 4.0.indd 22

הפעלה

חיפוש מהיר
 .1לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( כדי לסמן קבצים.

23

הערה
• אם לא לוחצים על אף כפתור במשך  10שניות,
תצוגת המסך תיעלם.
• לא ניתן לבחור מספר כותרת בדיסקים מסוימים.
• פריטים מסוימים יכולים להיות זמינים או לא
בהתאם לדיסקים ולכותרות.

שימוש בתפריט הפונקציות
 .2לחץ
תיקייה.

) RETURNבשלט רחוק( כדי לחפש

 .3בחר את התיקייה הרצויה על ידי שימוש
בכפתור הווליום ) U/u/I/iבשלט רחוק(
 .4לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.

 .6לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( על מנת להתחיל לנגן.
לגבי דיסק  ,DVDאתה יכול לחפש בהתאם
לפריטים למטה .כאשר אתה בוחר באפשרויות
’חיפוש כותרת‘ או ’חיפוש פרק‘ ,אתה יכול לבחור
את הפרק או הכותרת הרצויים בעזרת כפתור
הווליום ) Uאו  uבשלט רחוק( לאחר צעד  1לעיל.

 .1לחץ .MENU
 .2בחר  Funcולחץ על כפתור הווליום
) LIST/ENTERבשלט רחוק(.
 .3בחר בפריט הרצוי על ידי שימוש בכפתור
הווליום ) Uאו  uבשלט רחוק(.
 .4לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( עד להשגת הערך המבוקש.

4
הפעלה

 .5בחר את הקובץ  /רצועה הרצויים בעזרת
כפתור הווליום U) .או  uבשלט רחוק(.

על ידי שימוש בתפריטי הפונקציות ) ,(Funcתוכל
ליהנות מקבצים  /רצועות  /פרקים בדרך שלך.

 .5לחץ
) RETURNבשלט רחוק( כדי לחזור
לתפריט הקודם.
][Repeat
PHOTO MUSIC MOVIE DVD
קובע איזה פריט יחזור על עצמו .האם זה
קובץ ,תיקייה ,רצועה ,כותרת או פרק.
][Shuffle
MUSIC
קובע סדר ניגון אקראי בהתאם לקבצים,
תיקיות או רצועות .בזמן ניגון אקראי ,אפילו
אם תלחץ  .) b]-בשלט רחוק( ,לא תחזור
לפריט הקודם.
][Intro Scan
MUSIC
יושמעו  10השניות הראשונות מכל רצועה /
קובץ על הדיסק או מתוך התיקייה הנוכחית.
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הפעלה

שימוש בסרגל הזמן

][Audio
MOVIE DVD

MOVIE DVD

קובע את שפת או ערוץ השמע.
][Subtitle
MOVIE DVD

על ידי שימוש בסרגל הזמן ,תוכל למצוא בקלות
את הנקודה שבה תרצה להתחיל להקרין את
הסרט.

קובע את שפת הכתוביות הרצויה.
][Angle
DVD

 .1תוך כדי הקרנה ,לחץ והחזק את כפתור הווליום
) LIST/ENTERבשלט רחוק( עד שהסרגל
הופך לאדום.

אם הדיסק מכיל סצנות אשר מצולמות בזוויות
צילום נוספות ,אתה יכול לשנות את זווית הצילום
במהלך הקרנת הסרט.

הערה

4

בשביל לכוון את תפריטי החזרה ,ניגון אקראי ,תצוגה
מקדמית ,שפת שמע ,כתוביות או זווית הצילום ,תוכל
פשוט להשתמש בכפתורי הקיצור על גבי השלט
הרחוק.

הפעלה

 .2סובב את כפתור הווליום או לחץ על הכפתורים
 Iאו  iכדי לבחור את הנקודה שבה אתה
רוצה להתחיל את ההקרנה.
 .3לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.

המשך הניגון
DVD
המכשיר יודע לזהות את הנקודה שבה לחצת על
עצירה  – xתלוי בדיסק.
אם ”) Xxהמשך לאחר עצירה(“ מופיע על המסך
לזמן קצר ,לחץ  Bכדי להמשיך בהקרנה )מאותה
נקודה(.
אם אתה לוחץ  xפעמיים) x ,עצירה מוחלטת[
יופיע על המסך .המכשיר ימחק את נקודת
העצירה.

הערה
סימון נקודת ההמשך יכול להימחק כאשר מכבים את
המכשיר או כאשר מוציאים את הדיסק.
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הפעלה

צפייה בתמונה
 .1לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( כדי לסמן קבצים.
 .2לחץ
תיקייה.

) RETURNבשלט רחוק( כדי לחפש

 .3בחר את התיקייה הרצויה על ידי שימוש
בכפתור הווליום U) .או  uבשלט רחוק(.
 .4לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.
 .5בחר את הקובץ הרצוי בעזרת כפתור הווליום.
) Uאו  uבשלט רחוק(.
 .6לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( על מנת לצפות בתמונה.

דילוג לתמונה הבאה  /הקודמת

הערה
אם אתה רוצה להגיע לקובץ הראשון בתיקיה
הקודמת או הבאה ,לחץ  Uאו  uבשלט רחוק.

איך לסובב תמונה
לחץ  mאו  Mבשלט רחוק כדי לסובב תמונה
עם או נגד כיוון השעון.

כיוונון מהירות מצגת השקפים
אתה יכול לקבוע את מהירות התחלפות השקפים
במצגת דרך תפריט הפונקציות.
 .1לחץ .MENU
 .2בחר ב Func-ולחץ על כפתור הווליום
) LIST/ENTERבשלט רחוק(.
 .3בחר ב‘-מצגת שקפים‘ על ידי שימוש בכפתור
הווליום U) .או  uבשלט רחוק(.
 .4לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( עד שתגיע למהירות הרצויה – לאט,
רגיל או מהיר.

האזנה לרדיו
 .1לחץ על כפתור  SRCובחר באפשרות ’רדיו‘.
 .2בחר רצועת תדרים על ידי לחיצה על מקש
.BAND
 .3לחיפוש ידני ,לחץ והחזק על b[-/+[B
במכשיר ו I-או  iבשלט רחוק עד שהמילה
’ידני‘ מופיעה .כעת ,לחץ עד שתגיע לתדירות
הרצויה.

4
הפעלה

בזמן צפייה בתמונה ,לחץ על  b[-או  I) +[Bאו
 iבשלט רחוק( כדי לקפוץ לתמונה הקודמת או
הבאה.

25

בשביל חיפוש אוטומטי ,לחץ על b[-/+[B
במכשיר ו I-או  iבשלט רחוק עד שתופיע
המילה ’חיפוש‘.
 .4סובב את כפתור הווליום על גבי המכשיר או
לחץ  VOL.+/-בשלט רחוק.

צפייה בקבצי תמונה כמצגת שקפים
 .1לחץ  N) NXבשלט רחוק( כדי להתחיל
מצגת שקפים.
 .2לחץ  X) NXבשלט רחוק( בזמן מצגת
שקפים כדי להפסיק אותה.
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הפעלה

שמירת תדירויות רצויות באופן ידני

שינוי הגדרות הרדיו

 .1לחץ על מקש  BANDעל מנת לבחור רצועת
התדרים שממנה תרצה לשמור.

 .1לחץ .MENU

 .2לחץ והחזק על במכשיר ו >-או < בשלט רחוק
עד שתגיע לתדירות הרצויה.
 .3בחר במספר הרצוי לשמירה.
• במכשיר
לחץ על כפתור הווליום וסובב אותו .כעת ,לחץ
עליו שוב על מנת לשמור.
• בשלט רחוק
לחץ והחזק על אחד מבין ששת המספרים 6-1
בשלט רחוק עד להישמע הצפצוף.
 .4חזור על צעדים  3-1כדי לשמור תחנות נוספות.

הערה
4
הפעלה

כאשר תחנה נשמרת תחת מספר שקודם הכיל
תחנה אחרת מאותה רצועת תדרים ,התחנה
שהיתה שם קודם תימחק.

האזנה לתחנה שמורה בזיכרון
 .1לחץ על מקש  BANDעל מנת לבחור רצועת
התדרים.
 .2לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.

 .2בחר  Funcולחץ על כפתור הווליום
) LIST/ENTERבשלט רחוק(.
 .3בחר בפריט הרצוי על ידי שימוש בכפתור
הווליום ) Uאו  uבשלט רחוק(.
 .4לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( עד להשגת הערך המבוקש.
 .5לחץ
) RETURNבשלט רחוק( כדי לחזור
לתפריט הקודם.
Auto Store
ששת התדירויות בעלות העוצמה הגבוהה
ביותר תישמרנה תחת מספרי התחנות 6-1
לפי סדר חוזק האות .כדי לבטל ,לחץ BAND
או .SRC
Preset scan
כדי לבטל ,לחץ  BANDאו .SRC
Sensitivity
באזורים שבהם האות המתקבל הוא חלש,
זה יגרום לסורק הרדיו לחפש עוד תחנות.
ניתן לשנות את רגישות קבלת האות בהתאם
לאזורים השונים.
] [Localלאזורים עם עוצמת אות טובה.
] [Normalלאזורים עם עוצמת אות רגילה.
] [Dxלאזורים עם עוצמת אות גרועה.

 .3סובב את כפתור הווליום במכשיר או לחץ על
 Iאו  iבשלט רחוק כדי לבחור תחנה שמורה.
 .4לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.
או
לחץ על מקש  BANDואז על המספר הרצוי מבין
 6-1המספרים בשלט רחוק.
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הפעלה

27

ליהנות ממוזיקה וסרטים
על ידי חיבור להתקן
חיצוני
אתה יכול ליהנות ממוזיקה וסרטים על ידי חיבור
התקן חיצוני למכשיר ה.DVD-

 .1חבר את ההתקן החיצוני ליציאת

הAUX-

בעזרת כבל.
 .2בחר באפשרות  AUXעל ידי לחיצה על .SRC
 .3הפעל את הנגן בהתקן החיצוני.
 .4כוון את עוצמת השמע הרצויה בעזרת כפתור
השמע במכשיר או כפתור ה VOL.+/- -בשלט
רחוק.
4
הפעלה

מניעת שינויים קיצוניים בעוצמת השמע
כאשר מחליפים בין מקורות שונים
ניתן לכוון את עוצמת השמע של כל מקור כדי
למנוע שינויים קיצוניים בעוצמה של הווליום על ידי
כיוונון .AUX Input Gain
 .1לחץ .MENU
 .2לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק( עד לקבל הערך  AUX Input Gainמ-
 db -6ועד .db +6
 .3לחץ
) RETURNבשלט רחוק( כדי לחזור
לתפריט הקודם.
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הפעלה

הקלטה ל USB-מדיסק
או רדיו
 .1פתח את כיסוי ה USB-וחבר אותו אל
המכשיר.
 .2בחר תקליטור אודיו או טיונר .FM
 .3התחל בנגינה.
 .4במצב רדיו ,לחץ  RECעל מנת להתחיל
בהקלטה.
במצב ניגון  ,CDלחץ על  RECואז התפריט
יראה כך:
Track
אתה יכול להקליט את הרצועה הרצויה.
 .1לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.

4

 .5לחץ  RECאו
כדי לעצור.

) RETURNבשלט רחוק(

הערה
• אל תסיר את התקן ה USB-במהלך ההקלטה,
אחרת עלול להיווצר קובץ לא שלם שלא יימחק
במחשב.
• כאשר זיכרון ה USB-מלא ,תופיע הודעת ”Not
) “Enough Memoryאין מספיק זיכרון( וההקלטה
תיפסק.
• עבור הקלטה מרדיו ,השידורים נקלטים באמצעות
 20רגעים על שם קובץ.
• אם מסירים את ה ,USB-פותחים את הפאנל הקדמי
או שמכבים את המכשיר בזמן הקלטה ,ההקלטה
נעצרת.
• אם ההקלטה נעצרת בפתאומיות ,רק שם הקובץ
נשמר בתיקיה המתאימה ללא ההקלטה עצמה.

הפעלה

 .2סובב את כפתור הווליום )LIST/ENTER
בשלט רחוק( כדי לבחור את הרצועה הרצויה.
 .3לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.
All
אתה יכול להקליט את כל הרצועות.
Remaining
אתה יכול להקליט החל מהרצועה שנבחרה
ואת כל הרצועות שעוד נשארו.
 .1בחר ]) Remainingכל השאר([ על ידי שימוש
בכפתור הווליום ) Uאו  uבשלט רחוק(.
 .2לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.
 .3סובב את כפתור הווליום )LIST/ENTER
בשלט רחוק( כדי לבחור את הרצועה הרצויה.
 .4לחץ על כפתור הווליום ) LIST/ENTERבשלט
רחוק(.
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5
תחזוקה
הערות לגבי דיסקים

טיפול במכשיר

טיפול בדיסקים

אריזה ושליחה
אנא שמור את האריזה המקורית ואת חומרי
האריזה .אם אתה צריך לשלוח את המכשיר,
להגנה מרבית ,ארוז אותה כפי שהגיעה מהמפעל.

אף פעם אל תדביק נייר או נייר דבק על הדיסק.
אחסון דיסקים
ואף פעם אל תשאיר אותו במכונית חונה חשוף
לשמש ישירה.
ניקוי דיסקים

שמור על המשטח החיצוני נקי.
• אל תשתמש בחומרים דליקים כגון ספריי נגד
חרקים בקרבת המכשיר.
• ניגוב בלחץ חזק יכול לפגוע במשטח המכשיר.
• אל תשאיר חלקי גומי או פלסטיק במגע עם
המכשיר לאורך זמן ממושך.
ניקוי המכשיר
תחזוקה

על מנת לנקות את הנגן ,השתמש במטלית
רכה ויבשה .אם המשטח מלוכלך באופן קיצוני,
השתמש במטלית רכה טבולה בתמיסת ניקוי
עדינה .אל תשתמש בממיסים חזקים כגון
אלכוהול ,בנזין או חומר מדלל משום שהם יכולים
לפגוע במשטח המכשיר.

5

תחזוקת המכשיר
אל תשתמש בממיסים חזקים כגון אלכוהול ,בנזין,
חומר מדלל ,חומרי ניקוי מסחריים או ספריי אנטי
סטטי שנהגו להשתמש בו לתקליטי ויניל ישנים.
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המכשיר הינו מוצר היי-טק מדויק .אם העדשה
האופטית או הרכיבים הפנימיים של הדיסק
מתלכלכים או נפגעים ,איכות התמונה יכולה
להיפגע .לפרטים נוספים ,אנא צור קשר עם מרכז
השירות הקרוב אליך.
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פתרון בעיות

6
פתרון בעיות
סימפטום

תיקון

אין אספקת חשמל  /היחידה
לא פועלת

• ודא שוב שכל החיבורים נכונים.
• תקן את הבעיה שגרמה לנתיך להישרף ,ולאחר מכן החלף אותו.
ודא היטב שאתה מתקין את הנתיך הנכון עם אותו הספק.
• כבה את היחידה והפעל שוב.

אין קול או שהקול משובש

• המערכת סורקת ,נמצאת בהילוך איטי או ב.Pause-
• עוצמת השמע נמוכה.
• חבר את הכבלים בצורה נכונה) .עמ‘ (15

הנגינה קופצת
הנגינה לא מתאפשרת

אבטח את היחידה בחוזקה.
• הכנס דיסק לנגינה) .בדוק את סוג הדיסק ,מערכת צבעים וקוד
אזורי(
• הדיסק הוכנס הפוך.
• נקה את התקליטור.

6

• בטל את פונקציית הדירוג או שנה את רמת הדירוג

פתרון בעיות

לא ניתן לכוון את תחנות
הרדיו
השלט רחוק אינו עובד כיאות

• כוון את התחנות ידנית.
• קבע את התחנות.
• השלט רחוק אינו מכוון לחיישן שעל המכשיר.
• השלט רחוק מרוחק מדי מן המכשיר.
• ישנם מחסומים בין השלט למכשיר.
• טען סוללות חדשות.
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7
נספח
רשימת קודים אזוריים
בחר בקוד איזור מתוך הרשימה.

אזור
אפגניסטן

 AFפיג‘י

 FJמונקו

 MCסינגפור

SG

ארגנטינה

 ARפינלנד

 FIמונגוליה

 MNסלובקיה

SK

אוסטרליה

 AUצרפת

 FRמרוקו

 MAסלובניה

אוסטריה

 ATגרמניה

 DEנפאל

 NPדרום אפריקה

ZA

בלגיה

 BEבריטניה

 GBהולנד
 GRאנטילים
 GLניו זילנד

 NLדרום קוריאה
 ANספרד

KR

ברזיל

 BRהונג קונג

קמבודיה

 KHהונגריה

קנדה

 CAהודו

 HKניגריה
 HUנורבגיה
 INעומאן

צ‘ילה

 CLאינדונזיה

סין

 CNישראל

 IDפקיסטן
 ILפנמה

 PKתאילנד
 PAטורקיה

קולומביה

 COאיטליה

 ITפרגוואי
 JMפיליפינים

 PYאוגנדה
 PHאוקראינה

 JPפולין
 KEפורטוגל

 PLארצות הברית
 PTאורוגוואי

בהוטן

 BTיוון

בוליביה

 BOגרנלנד

קונגו

 CGג‘מייקה

קוסטה ריקה

 CRיפן

קרואטיה

 HRקניה

צ‘כיה

 CZכווית

דנמרק

 DKלוב

אקוודור

 ECלוקסמבורג

 KWרומניה
רוסיה
LY
ערב הסעודית
LU
סנגל
MY

מצרים

 EGמלזיה

אל סלבדור

 SVמלדיבים

MV

אתיופיה

 ETמקסיקו

MX

2010-11-02

 NZסרי לנקה
 NGשבדיה
 NOשוויץ
 OMטייוון

 ROאוזבקיסטן
RU
וייטנאם
SA
זימבבווה
SN

SI

ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR

נספח
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קוד אזור

קוד אזור

קוד אזור

קוד

UG
UA
US
UY

7

UZ
VN
ZW
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נספח

מפרט טכני
כללי

AUX

הספק חשמלי:

 4 x 53 Wערוצים )מרבי(
DC 12 V

מקור חשמל:

4Ω

ניגודיות רמקולים:

שלילית

מערכת הארקה:

 Hz 20עד kHz 20
תגובת תדר
dB 85
יחס S/N
0.1%
עיוות
dB 55
הפרדה בין ערוצים )(kHz 1
V2
דרגת תשומה מרבית )(kHz 1

מידות )ר  xג  xע(:
 169 x 50 x 178מ“מ )ללא לוח בקרה(
 1.42ק“ג

משקל נטו:

USB
גרסה

טיונר

USB 1.1 or USB 2.0 Full Speed

:FM
 MHz 87.5עד  MHz, 87.5 MHz 107.9עד 108

)Bus Power Supply (USB
 5 DCוולט

500 mA

):AM (MW
 kHz 520עד  kHz 1720או  kHz 522עד kHz 1620

כבל יוצא
תקליטור
תגובת תדר

 Hz 20עד kHz 20

נספח

יחס S/N
עיוות
הפרדה בין ערוצים )(kHz 1

תגובת תדר

 Hz 20עד kHz 20

מתח תפוקה

) V 2מרבי(

dB 85
0.1%
dB 55

סאב וופר
תגובת תדר

 Hz 20עד Hz 120

מתח תפוקה

) V 2מרבי(

7
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33

סימנים מסחריים ורישיונות

מיוצר תחת רישיון מעבדות דולבי  .דולבי וסמל D
כפול הנם מותגים של מעבדות דולבי .

”לוגו  “DVDהנו מותג של תאגיד רישוי פורמט /
לוגו .DVD

נספח
7
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