עברית

מדריך למשתמש

טלוויזיית

LED

טלוויזיית  LEDשל  LGכוללת מסך  LCDעם תאורת רקע .LED

יש לקרוא מדריך זה לפני הפעלת הטלוויזיה ולשמור אותו לצורך עיון בעתיד.
19MN43D
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24MN43D

27MA43D

24MN43T

27MA43T
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רישיונות

3

רישיונות

המוצר מיוצר במסגרת רישיון ממעבדות  Dolby .Dolbyוסמל ה D-הכפול הם סימנים
מסחריים של מעבדות .Dolby

המונחים  HDMIו HDMI High-Definition Multimedia Interface-והלוגו של  HDMIהם סימנים
מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של  HDMI Licensing LLCבארצות הברית ובמדינות
אחרות.

אודות וידאו DivX®: DivXהינו פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על-ידי ,DivX ,LLCחברת בת
של חברת  .Rovi Corporationזהו התקן  DivXשקיבל אישור רשמי ומפעיל וידאו מסוג .DivX
בקרו באתר  divx.comלקבלת מידע נוסף ולקבלת כלי תוכנה להמרת הקבצים לווידאו .DivX
 Dזה כדי להפעיל סרטי
אודות  :DIVX VIDEO-ON-DEMANDיש לרשום התקן ivX Certified®
 Dשנרכשו .לקבלת קוד הרישום ,אתרו את החלק הנוגע
( ivX Video-on-Demand )VOD
ל- DivX VODבתפריט ההגדרות של המכשיר .עברו לאתר  vod.divx.comלקבלת מידע נוסף
אודות אופן השלמת הרישום.
 DivX Certified®להפעלת וידאו DivX®עד  ,HD 1080pכולל תוכן פרמיום.
 ivX®
,D DivX Certified®וסמלים דומים הם סימנים מסחריים של חברת  Rovi Corporationאו
של חברות בנות שלה ונעשה בהם שימוש ברישיון.
מוצר זה רשום כאחד מהפטנטים האמריקניים הבאים או יותר:;7,460,668 ;7,295,673
7,519,274 ;7,515,710

עברית

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם .למידע נוסף בנושא רישיונות ,בקרו באתר .www.lg.com
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הליך ההתקנה

הליך ההתקנה
עברית

 1פתחו את האריזה וודאו שנכללים בה כל האביזרים.
 2חברו את המעמד למסך הטלוויזיה.
 3חברו התקן חיצוני למסך הטלוויזיה.

הערה
yyייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
yyתצוגת ה( OSD-תצוגה על המסך) של הטלוויזיה שלכם עשויה להיות שונה במקצת מהמוצג בחוברת זו.
yyהתפריטים והאפשרויות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם להתקן הקלט המחובר או בהתאם לדגם המכשיר
שברשותכם.
yyייתכן שיתווספו מאפיינים חדשים למכשיר זה בעתיד.

הרכבה והכנה
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הרכבה והכנה
עברית

הוצאה מהאריזה
ודאו שהאביזרים הבאים מצורפים למכשיר שלכם .אם חסר אביזר כלשהו ,פנו למשווק שאצלו רכשתם את המכשיר .האיורים
המוצגים להלן עשויים להיות שונים ממראה המכשיר והאביזרים הנלווים.

הערה
yyהאביזרים הנלווים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
yyמפרטי המוצר ותוכנו של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג פונקציות המוצר.

זהירות
yyכדי להבטיח את בטיחותו של המוצר ואת אורך חייו ,אין להשתמש באביזרים נלווים שאינם מאושרים.
yyנזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזרים נלווים שאינם מאושרים אינם נכללים במסגרת האחריות.

הערה
yyהפריטים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
yyמפרטי המוצר ותוכנו של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג של הפונקציות של המוצר.
yyלחיבור מיטבי יש להשתמש בכבלי  HDMIובהתקני  USBשעוביים אינו עולה על  10מ"מ ורוחבם אינו עולה על  18מ"מ.
יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב USB 2.0-אם כבל  USBאו התקן זיכרון  USBאינם מתאימים לכניסת USB
שבטלוויזיה.
B

B
*A

A

A

*B

 10מ"מ
 18מ"מ
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הרכבה והכנה

24MN43T 24MN43D 22MN43D 19MN43D

עברית
תקליטור (מדריך למשתמש)
כרטיסים

שלט רחוק
סוללות ()AAA

בסיס המעמד
(ראו עמוד  ,12ראו עמוד )18

(ראו עמוד  ,36ראו עמוד )37

גוף המעמד

אזיקון

(ראו עמוד  ,12ראו עמוד )18

(ראו עמוד )17

לחלופין
כבל חשמל

(בהתאם למדינה)

(ראו עמוד )16

לחלופין
מבודד
(בהתאם למדינה)

מתאם AC-DC

(ראו עמוד )16

מתאם AC-DC
(בהתאם למדינה)

(ראו עמוד )16

הרכבה והכנה

27MA43D

7

27MA43T

עברית

תקליטור (מדריך למשתמש)
כרטיסים

שלט רחוק
סוללות ()AAA

בסיס המעמד
(ראו עמוד  ,14ראו עמוד )19

(ראו עמוד  ,36ראו עמוד )37

אזיקון

ברגים להרכבה

גוף המעמד

2 EA

(ראו עמוד  ,14ראו עמוד )19

(ראו עמוד  ,14ראו עמוד )19

(ראו עמוד )17

לחלופין
כבל חשמל

(בהתאם למדינה)

(ראו עמוד )16

לחלופין
מבודד
(בהתאם למדינה)

מתאם AC-DC

(ראו עמוד )16

מתאם AC-DC
(בהתאם למדינה)

(ראו עמוד )16
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הרכבה והכנה

הערה
עברית

y yמדריך להתקנת מבודד האנטנה
 -השתמשו במדריך זה להתקנת טלוויזיה באזור שבו ישנם הבדלי מתח חשמלי בין מקלט הטלוויזיה ובין  GNDשל אותהאנטנה.
» »אם יש הבדלים במתח החשמלי בין מקלט הטלוויזיה וה GND-של אות האנטנה ,חיבורי האנטנה עלולים להתחמם
יתר על המידה ולגרום לתקלות או לתאונות.
 -ניתן לשפר את הבטיחות בעת הצפייה בטלוויזיה באמצעות הורדת המתח החשמלי של אנטנת הטלוויזיה .מומלץלהתקין את המבודד על גבי הקיר .אם לא ניתן להתקינו על גבי קיר ,יש להתקין אותו על גבי הטלוויזיה .הימנעו מניתוק
מבודד האנטנה לאחר ההתקנה.
 -לפני הפעלת הטלוויזיה ,ודאו כי אנטנת הטלוויזיה מחוברת. .1חיבור לטלוויזיה

קיר
לחלופין

מבודד

ANTENNA/
CABLE IN

כבל/אנטנה

 .2חיבור לקופסת הממיר
חברו קצה אחד של המבודד לשקע הכבל/אנטנה ואת הקצה השני לטלוויזיה או לממיר.
"ציוד המחובר אל ההארקה של הבניין באמצעות חיבור החשמל או באמצעות ציוד נוסף המחובר להארקה  -ולמערכת פיצול
כבלים באמצעות כבל קואקסיאלי ,עלול לגרום לשריפה .מסיבה זו יש להתחבר למערכת פיצול הכבלים באמצעות התקן
המספק בידוד חשמלי מתחת לטווח תדרים מסוים (מבודד גלווני ,עיינו בתקן ")EN 60728-11
בעת התקנת מבודד  ,RFייתכן שיורגש איבוד קל של רגישות האות.

הרכבה והכנה
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חלקים ולחצנים
עברית

חיישן השלט הרחוק

נורית המתנה
yנורית מאירה:
y
כשהמכשיר כבוי
yנורית כבויה:
y
כשהמכשיר מופעל

לחצני מגע

תיאור

לחצן מגע
דפדוף בין ערוצים שנשמרו.
כוונון עוצמת הקול.
OK

בחירת האפשרות המסומנת בתפריט או אישור נתונים שהוזנו.

SETTINGS

גישה לתפריטים הראשיים ,או שמירת בחירה ויציאה מתפריטים.

INPUT

החלפת מקור הקלט.
הפעלה או כיבוי של המכשיר.

I/

הערה
כל הלחצנים רגישים למגע וניתן להפעילם באמצעות נגיעה קלה באצבע.
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הרכבה והכנה

עברית
27MA43D

19MN43D 22MN43D 24MN43D

27MA43T

24MN43T

לחלופין

(בהתאם לדגם)

לוח חיבורים (ראו עמוד )24

LAN

בריטניה בלבד

הרכבה והכנה

הרמת הטלוויזיה והזזתה

yyאחזו בטלוויזיה כשהמסך פונה הרחק מכם על מנת
למנוע שריטות.

עברית

בעת הזזת הטלוויזיה או הרמתה ,קראו את ההוראות
הבאות על מנת למנוע שריטות או נזק לטלוויזיה ולמען
הובלה בטוחה ללא קשר לסוג הטלוויזיה או לגודלה.

זהירות
הימנעו ממגע במסך ,אחרת עלול להיגרם נזק למסך
או לפיקסלים המשמשים ליצירת התמונה.

yyמומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך
חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
yyלפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה ,נתקו את כבל
החשמל ואת כל שאר הכבלים.
yyאחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון.
הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים ,ברמקולים או
באזור של סבכת הרמקולים.

11

yyבעת הובלת הטלוויזיה ,אין לחשוף את הטלוויזיה
לטלטולים או לרעידות חזקות.
yyבעת הובלת הטלוויזיה ,החזיקו את הטלוויזיה במצב
אנכי .לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או
להטות אותה שמאלה או ימינה.
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הרכבה והכנה

התקנת הטלוויזיה

 3חברו את בסיס המעמד לגוף המעמד בעזרת סיבוב
הבורג ימינה בעזרת מטבע.

עברית

24MN43T 24MN43D 22MN43D 19MN43D

חיבור המעמד
אם אינכם מתקינים את הטלוויזיה על קיר ,פעלו בהתאם
להוראות הבאות להתקנת הטלוויזיה על המעמד.
 1הניחו את הטלוויזיה על גבי משטח מרופד כשהמסך
פונה כלפי מטה.

זהירות
yyהניחו משטח מרופד או בד מגן על המשטח כדי
להגן על המסך מפני נזקים.
yyבעת חיבור המעמד לטלוויזיה ,הניחו את המסך
כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או
משטח ישר כדי להימנע משריטות.

 2חברו את גוף המעמד לטלוויזיה.

זהירות
הדקו את הברגים היטב על מנת למנוע את נפילת
הטלוויזיה לפנים .אין להדק את הברגים יתר על
המידה.

הרכבה והכנה
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זהירות
עברית

yyאין להחזיק את המסך כשהוא פונה כלפי מטה,
שכן הדבר עלול לגרום לו ליפול מהמעמד ולגרום
לנזק או לפציעה.
yyהאיור מציג דוגמה כללית להתקנה וייתכן שיהיה
שונה מהמכשיר שברשותכם.

yyאין להחזיק את המסך כשהוא פונה כלפי מטה
בעזרת אחיזת גוף המעמד ,שכן הדבר עלול
לגרום למסך ליפול ולגרום לנזק או לפציעה.
yyהאיור מציג דוגמה כללית להתקנה וייתכן שיהיה
שונה מהמכשיר שברשותכם.
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הרכבה והכנה

27MA43D

27MA43T

 3חברו את הטלוויזיה ואת גוף המעמד באמצעות שני
הברגים.

עברית

אם אינכם מתקינים את הטלוויזיה על קיר ,פעלו בהתאם
להוראות הבאות להתקנת הטלוויזיה על המעמד.
 1הניחו את הטלוויזיה כשהמסך פונה כלפי מטה על גבי
משטח מרופד.

אזהרה
אם לא תהדקו בחוזקה את הבורג ,הטלוויזיה תיפול
ותינזק.

 4חברו את בסיס המעמד לגוף המעמד ,בעזרת סיבוב
הבורג ימינה בעזרת מטבע.
 2חברו את גוף המעמד לטלוויזיה.
הכניסו את שני התפסים של גוף המעמד ישירות לחריץ
בחלק העליון של הטלוויזיה והדקו אותם באמצעות
לחיצה בצד ימין ושמאל של החלק התחתון.

תפס

זהירות
הדקו את הברגים היטב על מנת למנוע את נפילת
הטלוויזיה לפנים .אין להדק את הברגים יתר על
המידה.

הרכבה והכנה
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זהירות
עברית

yyאין להחזיק את המסך כשהוא פונה כלפי מטה ,שכן
הדבר עלול לגרום לו ליפול מהמעמד ולגרום לנזק
או לפציעה.
yyהאיור מציג דוגמה כללית להתקנה וייתכן שיהיה
שונה מהמכשיר שברשותכם.

yyאין להחזיק את המסך כשהוא פונה כלפי מטה ,שכן
הדבר עלול לגרום לו ליפול מהמעמד ולגרום לנזק
או לפציעה.
yyהאיור מציג דוגמה כללית להתקנה וייתכן שיהיה
שונה מהמכשיר שברשותכם.

16

הרכבה והכנה

התקנה על גבי שולחן

 2חברו את מתאם ה AC-DC-ואת כבל החשמל לשקע
החשמל.

עברית

 1הרימו את הטלוויזיה והטו אותה כך שתהיה במצב
מאונך על גבי השולחן.
לאוורור נאות ,השאירו מרווח מינימלי של  10ס"מ
מסביב לטלוויזיה.

 10ס"מ
 10ס"מ
 10ס"מ
 10ס"מ

לחלופין

אזהרה
בעת התאמת הזווית ,אין להחזיק את חלקה התחתון
של הטלוויזיה כפי שמוצג באיור הבא ,שכן אתם
עלולים לפגוע באצבעות.

זהירות
נתקו תחילה את כבל החשמל ורק לאחר מכן הזיזו
או התקינו את הטלוויזיה .אחרת ,הדבר עלול לגרום
להתחשמלות.

זהירות
אין להניח את הטלוויזיה בסמוך או על מקורות חום,
משום שהדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.

הרכבה והכנה

שימוש במערכת האבטחה של Kensington

הערה

+20

-5

מחבר מערכת האבטחה של  Kensingtonממוקם בחלקה
האחורי של הטלוויזיה .למידע נוסף אודות ההתקנה
והשימוש ,עיינו בחוברת המצורפת למערכת האבטחה של
 Kensingtonאו בקרו באתר .http://www.kensington.com
חברו את הכבל של מערכת האבטחה של  Kensingtonבין
הטלוויזיה לשולחן.

חלק קדמי

סידור הכבלים
אספו את הכבלים והדקו אותם באמצעות אזיקון הכבלים.

הערה
מערכת האבטחה של  Kensingtonהיא אופציונלית.
באפשרותכם לרכוש אביזרים נוספים במרבית חנויות
האלקטרוניקה.

עברית

כדי לכוונן את זווית הטלוויזיה ולהתאים אותה
להעדפות הצפייה שלכם ,הטו אותו למעלה או למטה
בין  +20לבין  -5מעלות.

חלק אחורי
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הרכבה והכנה

ניתוק המעמד
עברית

19MN43D

24MN43D 22MN43D

 3משכו והוציאו את גוף המעמד מהטלוויזיה.
24MN43T

 1הניחו את הטלוויזיה על גבי משטח מרופד כשהמסך
פונה כלפי מטה.

זהירות
yyהניחו משטח מרופד או בד מגן על המשטח כדי
להגן על המסך מפני נזקים.
yyבעת ניתוק המעמד מהטלוויזיה ,הניחו את המסך
כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או
משטח ישר כדי להינע משריטות.

 2סובבו את הבורג שמאלה ומשכו החוצה את בסיס
המעמד מגוף המעמד.

הרכבה והכנה

27MA43D

27MA43T

זהירות
yyהניחו משטח מרופד או בד מגן על המשטח כדי
להגן על המסך מפני נזקים.
yyבעת ניתוק המעמד מהטלוויזיה ,הניחו את המסך
כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או
משטח ישר כדי להימנע משריטות.

 2סובבו את הבורג שמאלה ומשכו והוציאו את בסיס
המעמד מגוף המעמד.

 3הוציאו את שני הברגים ומשכו והוציאו את גוף המעמד
מהטלוויזיה.

עברית

 1הניחו את הטלוויזיה על גבי משטח מרופד כשהמסך
פונה כלפי מטה.
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הרכבה והכנה

התקנה על הקיר
עברית

על מנת לאפשר אוורור הולם ,יש לתלות את המסך עם רווח
של  10ס"מ לפחות בין כל אחת מדפנות המסך לבין הקיר.
ניתן לקבל הוראות התקנה מפורטות מהספק .עיינו בהוראות
ההתקנה של ההתקן לתלייה על הקיר האופציונלי ובמדריך
ההתקנה.

 10ס"מ

 5יש לפעול לפי הדרישות הבאות של תקן .VESA
 784.8yyמ"מ ( 30.9אינץ') או פחות
* עובי הלוחית לתלייה על הקיר 2.6 :מ"מ
 4.0 Φמ"מ  xעובי  0.7מ"מ x
*בורג :
אורך  10מ"מ
 787.4yyמ"מ ומעלה
*יש להשתמש בלוחית לתלייה על הקיר העומדת
בתקן .VESA

דגם

19MN43D

22MN43D
24MN43D
24MN43T
27MA43D
27MA43T

75 x 75

100 x 100

 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

)A x B( VESA
בורג סטנדרטי
מספר הברגים
התקן תלייה לקיר
(אופציונלי)

M4
4
RW120

אם בכוונתכם לתלות את הטלוויזיה על הקיר ,חברו את
ההתקן לתלייה על הקיר (רכיב אופציונלי) לגב המכשיר.
בהתקנת הטלוויזיה באמצעות ההתקן לתלייה על הקיר
(רכיב אופציונלי) ,חברו אותה בזהירות כך שלא תיפול.
 1יש להשתמש בברגים ובהתקן לתלייה על הקיר
התואמים לתקני .VESA

V
(yy)A x B ESA

 2אם תשתמשו בבורג ארוך מהבורג התקני ,עלול להיגרם
נזק פנימי לטלוויזיה.
 3אם תשתמשו בבורג לא מתאים ,המוצר עלול להינזק
וליפול מהתקן התלייה .חברת  LG Electronicsאינה
אחראית במקרה זה.
 4התאימות לתקני  VESAרק בכל הנוגע למידות ההתקן
לתלייה על הקיר ומפרטי הברגים.

B

A

הרכבה והכנה
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זהירות

הערה
yyהשתמשו בברגים המפורטים במפרטים לפי תקן
.VESA
yyערכת התלייה על הקיר כוללת את חוברת
ההתקנה ואת הרכיבים הדרושים.
yyההתקן לתלייה על הקיר הוא אופציונלי .ניתן
לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי
שלכם.
yyאורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן
התלייה על הקיר .הקפידו להשתמש באורך
המתאים.
yyלמידע נוסף ,עיינו בחוברת המצורפת להתקן
התלייה על הקיר.

עברית

yyנתקו תחילה את כבל החשמל ורק לאחר מכן
הזיזו או התקינו את הטלוויזיה .אחרת ,הדבר
עלול לגרום להתחשמלות.
yyאם תתקינו את הטלוויזיה על התקרה או על קיר
נטוי ,היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
yyהשתמשו בהתקן תלייה על הקיר המורשה על-ידי
 LGופנו לספק מקומי או לטכנאי מוסמך.
yyאין להדק את הברגים יתר על המידה משום
שהדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולפקיעת
תוקף האחריות.
yyהשתמשו בברגים ובהתקנים לתלייה על הקיר
התואמים לתקן  .VESAנזקים או פציעות שייגרמו
כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם
מכוסים במסגרת האחריות.
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צפייה בטלוויזיה

צפייה בטלוויזיה
עברית

הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה
כאשר אתם מפעילים את הטלוויזיה בפעם הראשונה ,יופיע מסך הגדרות ראשוניות .בחרו שפה והתאימו את ההגדרות
הבסיסיות.
 1חברו את כבל החשמל לשקע החשמל.
בטלוויזיה או בשלט הרחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה.
 2לחצו על הלחצן
נורית ההמתנה נכבית.

הערה
כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב חיסכון באנרגיה ,נורית ההמתנה דולקת בכתום.
 3מסך ההגדרות הראשוניות יוצג כאשר תפעילו את הטלוויזיה בפעם הראשונה.

הערה
אם לא תפעילו את הטלוויזיה במשך  40שניות מהרגע שמסך תפריט ההגדרות יופיע ,מסך ההגדרות ייעלם.

 4עקבו אחר ההוראות שעל המסך להתאמת הגדרות הטלוויזיה בהתאם להעדפותיכם.
Language

בחירת שפת התצוגה.


Mode Setting


Power Indicator


Country


Time Zone

בחירת  Home Useלסביבה ביתית.
בחירת נורית ההמתנה .אם תבחרו במצב  ,Onנורית ההמתנה בטלוויזיה תידלק בלוח הקדמי
כשהטלוויזיה כבויה.
בחירת מדינה לצורך התצוגה.
בחירת אזור הזמן והגדרת שעון קיץ.
(כשבוחרים ברוסיה כמדינה)


Network Setting


Set Password

(אם יש יציאת  )LANבחרו באפשרות  Network Settingלתצוגה (בריטניה בלבד ,דגמי .)**43T
הגדרת הסיסמה.
(כשבוחרים בצרפת/איטליה כמדינה)


User Guide and FAQ

מציג כיצד להשתמש במדריך למשתמש ובשאלות הנפוצות.


Auto Tuning

סריקה ושמירה אוטומטית של הערוצים הזמינים.

צפייה בטלוויזיה
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הערה

 5לאחר שהוגדרו ההגדרות הבסיסיות ,יש ללחוץ על .OK

הערה
אם לא תשלימו את ההגדרה הראשונית ,היא תוצג בכל פעם שתפעילו את הטלוויזיה.

 6כדי לכבות את הטלוויזיה ,לחצו על הלחצן
נורית ההמתנה נדלקת.

בטלוויזיה.

זהירות
נתקו את כבל החשמל משקע החשמל אם אינכם משתמשים בטלוויזיה במשך זמן רב.

הערה
yyבאפשרותכם גם להעביר את הטלוויזיה ממצב  PCלמצב  ,TVעל ידי לחיצה על .TV/PC
yyניתן לגשת לאפשרות  Factory Resetדרך האפשרות  OPTIONבתפריט הראשי.

עברית

yyבמדינות ללא תקני שידור מאושרים של  ,DTVתכונות  DTVמסוימות עלולות שלא לפעול .הדבר תלוי בסביבת השידור
של .DTV
yyכשבוחרים בצרפת כמדינה ,הסיסמה הראשונית אינה ' '0' ,'0' ,'0' ,'0אלא '.'4' ,'3' ,'2' ,'1
yyכדי להציג תמונות באיכות הטובה ביותר לסביבה הביתית שלכם ,בחרו במצב .Home Use
yyמצב  Store Demoמתאים לשימוש בחנות.
yyאם תבחרו במצב  ,Store Demoהאפשרויות המותאמות אישית שהוגדרו לפני כן יעברו להגדרות ברירת המחדל של
מצב  Store Demoתוך  2דקות.
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חיבורים

חיבורים
עברית

חברו התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה והחליפו את מצבי הכניסה לבחירת התקנים חיצוניים .למידע נוסף על חיבור התקנים
חיצוניים ,עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.
ההתקנים החיצוניים הזמינים הם :מקלטי  ,HDנגני  ,DVDמכשירי וידאו ,מערכות שמע ,התקני אחסון  ,USBמחשבים ,מצלמות
ומצלמות מחשב ,קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

הערה
yyכאשר אתם מקליטים תוכנית טלוויזיה באמצעות מכשיר  DVDאו מכשיר וידאו ,הקפידו לחבר את כבל כניסת האות של
הטלוויזיה לטלוויזיה דרך מכשיר ה DVD-או מכשיר הווידאו .למידע נוסף על הקלטה ,עיינו במדריך של ההתקן המחובר.
yyייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה מדגם זה.
yyחברו התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר השקעים בטלוויזיה.

חיבור אנטנה
חברו אנטנה ,כבלים או ממיר כבלים לצפייה בטלוויזיה על פי האיור הבא .ייתכן שהאיור יהיה שונה מהאביזרים שבידיכם ,וכבל
 RFהוא אופציונלי.
.)75Ω( R
חברו את הטלוויזיה לשקע אנטנה שבקיר באמצעות כבל F

AV 1

(לא מצורף)

אנטנה חיצונית

שקע אנטנה בקיר

yyאנטנת VHF

yyאנטנת UHF

הערה
yyהשתמשו במפצל אות כדי להשתמש ביותר משתי
טלוויזיות.
yyאם איכות התמונה גרועה ,התקינו מגבר אות לשיפור
איכות התמונה.
yyאם איכות התמונה גרועה בזמן שאנטנה מחוברת,
כוונו את האנטנה לכיוון המתאים.
yyבקרו באתר  http://AntennaWeb.orgלקבלת מידע
נוסף לגבי חיבורי האנטנה והכבלים.

זהירות
yyהקפידו לא לכופף את חוטי הנחושת של כבל ה.RF-
חוט נחושת
yyהשלימו את החיבור בין ההתקנים ,ורק לאחר מכן
חברו את כבל החשמל לשקע החשמל על מנת
למנוע נזק לטלוויזיה.

חיבורים
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חיבור לרסיבר HDDVD , ,מכשיר וידאו או קונסולת משחקים
חיבור HDMI
 HDMIהוא הדרך הטובה ביותר לחיבור התקן.
העברה של אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהתקן חיצוני לטלוויזיה .חברו התקן חיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל  HDMIכפי שמוצג
באיור הבא.

הערה
yyהשתמשו בכבל.High Speed HDMI™
 Hמיועדים להעברת אותות  HDשל  1080pומעלה.
yyכבלי igh Speed HDMI™
yyשמע  DTVנתמךDolby Digital ,MPEG :
yyתבניות שמע  HDMIנתמכות,Dolby Digital : ( PCMעד ,1 92 KHz ,32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k  DTSלא נתמך).

(לא מצורף)

 / Blu-Ray / DVDממיר כבלים / HD
 / HD STBקונסולת משחקים

עברית

חברו רסיבר  ,HDנגן  DVDאו מכשיר וידאו לטלוויזיה ובחרו במצב הכניסה המתאים.
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חיבורים

חיבור  HDMIלDVI-
עברית

העברה של אותות וידאו דיגיטליים מהתקנים חיצוניים לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI

ל ,DVI-כפי שמוצג באיור הבא .להעברת אותות שמע ,חברו כבל שמע אופציונלי.

הערה
אם אינכם משתמשים ברמקול חיצוני ,חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל שמע אופציונלי.

(לא מצורף)

(לא מצורף)

לחלופין

(בהתאם לדגם)

 / Blu-Ray / DVDממיר כבלים / HD
 / HD STBקונסולת משחקים

חיבורים
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חיבור Component

הערה
yyאם הכבלים אינם מותקנים כהלכה ,ייתכן שהתמונה תוצג בשחור לבן או בצבעים מעוותים.
yyבדקו שהכבלים מחוברים לפי הצבעים המתאימים.

(לא מצורף)

 / Blu-Ray / DVDממיר כבלים / HD
 / HD STBקונסולת משחקים

(לא מצורף)

עברית

העברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקן חיצוני לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל
 ,componentכפי שמוצג באיור הבא .כדי להציג תמונות בעזרת סריקה מדורגת ,ודאו שאתם משתמשים בכבל .component
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חיבור Composite
עברית

העברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקן חיצוני לטלוויזיה .חברו התקן חיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל  compositeכפי
שמוצג באיור הבא.

הערה
בדקו שהכבלים מחוברים לפי הצבעים המתאימים.

(לא מצורף)

 / Blu-Ray / DVDממיר כבלים / HD
 / HD STBקונסולת משחקים

חיבורים
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חיבור Euro Scart

מצב פלט

)1TV Out( AV1

מצב כניסה
נוכחי
טלוויזיה דיגיטלית

טלוויזיה דיגיטלית

טלוויזיה אנלוגית,

טלוויזיה אנלוגית

AV

/Component
RGB
HDMI

 :TV Out 1מפיק אות טלוויזיה אנלוגי או דיגיטלי.

הערה
כל כבל  Euro Scartשנעשה בו שימוש חייב להיות מוגן בפני אותות.

(לא מצורף)

 / Blu-Ray / DVDממיר כבלים HD

עברית

העברה של אותות וידאו ושמע מהתקן חיצוני לטלוויזיה .חברו התקן חיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל  Euro Scartכפי שמוצג
באיור הבא .כדי להציג תמונות בעזרת סריקה מדורגת ,ודאו שאתם משתמשים בכבל .Euro Scart
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חיבורים

חיבור להתקן USB
עברית

חברו התקן אחסון  USBכגון זיכרון הבזק  ,USBכונן חיצוני קשיח ,נגן  MP3או קורא כרטיסי זיכרון  USBלטלוויזיה ועברו לתפריט
ה USB-כדי להפעיל את קובצי המולטימדיה השונים.

לחלופין
USB

(לא מצורף)

חיבור למודול CI
לצפייה בשירותים מוצפנים (בתשלום) במצב טלוויזיה דיגיטלית .תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.

הערה
בדקו אם המודול מותקן בחריץ ה PCMCIA-בכיוון הנכון .אם המודול לא הוכנס כהלכה ,הדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה
ולחריץ של כרטיס ה.PCMCIA-

(לא מצורף)
כרטיס PCMCIA

חיבורים
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חיבור לרשת קווית

זהירות
yyאין לחבר כבל טלפון מודולרי ליציאת .LAN
yyמכיוון שקיימות שיטות חיבור רבות ,יש לפעול בהתאם למפרטים של ספק התקשורת או ספק שירותי האינטרנט.

LAN

(לא מצורף)

4

3

הערה
[דגם ]**43T
yyבריטניה :יציאת ה LAN-זמינה (יציאת ה LAN-נוספה כדי לתמוך ב.)HD MHEG-
yyאזורים אחרים :יציאת ה LAN-אינה זמינה.

LAN

2

1

עברית

בריטניה בלבד ,דגמי **43T
חברו את הטלוויזיה לרשת מקומית ( )LANדרך יציאת  LANכפי שמוצג באיור הבא והגדירו את הגדרות הרשת .לאחר החיבור
הפיזי ,ייתכן שמספר קטן של רשתות ביתיות ידרשו התאמות של הגדרות הרשת של הטלוויזיה .הטלוויזיה תתחבר באופן
אוטומטי לרוב הרשתות הביתיות ללא צורך בהתאמות.
לקבלת פרטים ,פנו לספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב.
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חיבורים

חיבור למחשב
עברית

הטלוויזיה שלכם תומכת בתכונת " "Plug & Playוכוללת רמקולים מובנים עם צליל היקפי המפיק צלילים ברורים ובס עשיר.
*  :Plug & Playהפונקציה פועלת כאשר מחשב מזהה התקן שחיבר המשתמש למחשב ומפעילו ,ללא הגדרת ההתקן או
התערבות של המשתמש.

הערה
yyמומלץ להשתמש בחיבור  HDMIלאיכות התמונה הטובה ביותר.
yyאם אינכם משתמשים ברמקול חיצוני אופציונלי ,חברו את המחשב אל הטלוויזיה באמצעות כבל אודיו אופציונלי.
yyאם תפעילו את הטלוויזיה בעודה קרה ,המסך עלול להבהב .זוהי תופעה נורמלית.
yyייתכן שיופיעו על המסך כתמים אדומים ,ירוקים או כחולים .זוהי תופעה נורמלית.
yyחברו את כבל כניסת האות והדקו אותו על-ידי סיבוב הברגים עם כיוון השעון.
yyאין ללחוץ על המסך עם האצבע למשך זמן ממושך .פעולה זו עלולה לגרום לעיוותים זמניים במסך.
yyהימנעו מלהציג תמונה קבועה על המסך במשך זמן רב .דבר זה עלול לגרום לצריבת התמונה על גבי המסך .אם ניתן,
השתמשו בשומר מסך.

הערה
yyאם ברצונכם להשתמש במצב  ,HDMI-PCיש להגדיר את תווית הכניסה למצב .PC
yyההודעה ) OSD (On Screen Displayמוצגת.
» »כשמדליקים את המכשיר במצב כניסה .HDMI
» »כשעוברים למצב כניסה .HDMI
?Is the input connected to your PC

No

Yes

Do not show message again.

yyאם תלחצו על  Yesהגודל ואיכות התמונה ימוטבו בהתאם למחשב.
yyאם תלחצו על  Noהגודל ואיכות התמונה ימוטבו להתקן ( AVנגן  ,DVDממיר כבלים ,קונסולת משחקים).
yyאם תלחצו על  Do not show message againההודעה לא תופיע שוב עד לאיפוס הגדרות הטלוויזיה .ניתן לשנות את
הערך באפשרות .SETTINGS ► INPUT ► Input Label

חיבורים
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חיבור HDMI

הערה
yyהשתמשו בכבל.High Speed HDMI™
 Hמיועדים להעברת אותות  HDשל  1080pומעלה.
yyכבלי igh Speed HDMI™
yyאם ברצונכם להשתמש במצב  ,HDMI-PCעליכם להגדיר את תווית הכניסה על  PCאו על .DVI
yyשמע  DTVנתמךDolby Digital ,MPEG :
yyתבניות שמע  HDMIנתמכות,Dolby Digital : ( PCMעד ,1 92 KHz ,32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k  DTSלא נתמך).

(לא מצורף)

PC

עברית

העברה של אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהמחשב לטלוויזיה .חברו את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל  HDMIכפי שמוצג
באיור הבא .יש להגדיר את האפשרות  PCכתווית הכניסה כדי לחבר מחשב לטלוויזיה באמצעות חיבור .HDMI
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חיבורים

חיבור  HDMIלDVI-
עברית

העברה של אותות הווידאו הדיגיטליים מהמחשב לטלוויזיה .חברו את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל  HDMIל DVI-כפי
שמוצג באיור הבא .להעברת אותות שמע ,חברו כבל שמע אופציונלי.

הערה
yyאם ברצונכם להשתמש במצב  ,HDMI-PCיש להגדיר את תווית הכניסה למצב .DVI
yyאם אינכם משתמשים ברמקול חיצוני ,חברו את המחשב אל הטלוויזיה באמצעות כבל שמע אופציונלי.

(לא מצורף)

(לא מצורף)

לחלופין
PC

(בהתאם לדגם)

חיבורים
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חיבור RGB

הערה
אם אינכם משתמשים ברמקול חיצוני ,חברו את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל שמע אופציונלי.

(לא מצורף)

(לא מצורף)

לחלופין

(בהתאם לדגם)

PC

עברית

מעביר את אותות הווידאו האנלוגיים מהמחשב לטלוויזיה .חברו את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל  D-subבעל  15פינים כפי
שמוצג באיורים הבאים .להעברת אותות שמע ,חברו כבל שמע אופציונלי.
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שלט רחוק

שלט רחוק
עברית

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק .קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה.
להחלפת הסוללות ,פתחו את מכסה תא הסוללות ,החליפו בסוללות ( )1.5V AAAתוך התאמת הקטבים ו -למצוין בתווית
שבתוך התא ,וסגרו את מכסה תא הסוללות.
להוצאת הסוללות ,בצעו את הוראות ההתקנה בסדר הפוך.

זהירות
אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות משום
שהדבר עלול להזיק לשלט הרחוק.

הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט הרחוק בטלוויזיה.
ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

TV/RAD

בחירת ערוצי רדיו,
טלוויזיה ו.DTV-

(הפעלה/כיבוי)
הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

INPUT

החלפת מקור הקלט.
AD

הצגה והסרה של תיאור השמע.
(להוציאPIP )19MN43D :
הפעלה והסרה של מצב .PIP
(מדריך למשתמש)
גישה לתפריט המדריך למשתמש.

SUBTITLE

מעלה את מצב הכתוביות המועדף
עליכם במצב דיגיטלי.
לחצני הספרות
הזנת ספרות.
LIST

גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.

Q.VIEW

חזרה לערוץ הקודם שבו צפיתם.
P

בחירת ערוץ.
PAGE

מעבר למסך הקודם או הבא.

FAV

גישה לרשימת הערוצים
המועדפים.

GUIDE

הצגת מדריך התוכניות.
MUTE

השתקת כל הצלילים.

-

+

כוונון עוצמת הקול.

שלט רחוק

37

עברית

SETTINGS

גישה לתפריטים הראשיים.
לחצני טלטקסט
לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.

INFO

הצגת מידע על הערוץ הנוכחי
המוצג על המסך.

Q.MENU

גישה לתפריטים מהירים.

לחצני ניווט
דפדוף בתפריטים ובאפשרויות.
OK

בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור
הבחירה.

EXIT

סגירת התצוגה על המסך וחזרה
לצפייה בטלוויזיה.

BACK

חזרה לרמה הקודמת.
SIMPLINK

לחצני הפעלה
שליטה בתפריט  ,MY MEDIAאו
בהתקני  SIMPLINKתואמים
(.)SIMPLINK ,USB

תאורת רקע
כיוון הבהירות של
המסך באמצעות שליטה
בתאורת הרקע.

הערה
בערוץ  ,MHEGלא ניתן להתאים את תאורת הרקע בעזרת הלחצן הצהוב או הכחול.

כניסה למכשירי וידאו המחוברים
לכבל  HDMIדרך .HDMI-CEC
פתיחת תפריט .SIMPLINK
TV/PC

בחירה במצב  TVאו .PC

לחצנים צבעוניים
מאפשרים גישה לפונקציות
מיוחדות בתפריטים מסוימים.
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התאמה אישית של הגדרות

התאמה אישית של הגדרות
עברית

גישה לתפריטים הראשיים
 1לחצו על  SETTINGSכדי לגשת לתפריטים הראשיים.
 2לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאחד מהתפריטים הבאים ולחצו על .OK
 3לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או לאפשרות הרצויה ולחצו על .OK
 4לסיום ,לחצו על .EXIT
כדי לחזור לתפריט הקודם ,לחצו על

PICTURE

.BACK

שינוי גודל התמונה ,איכותה ואפקטים.

AUDIO

שינוי איכות הצליל ,אפקטים או עוצמת הקול.

SETUP

הגדרת ערוצים ועריכתם.

TIME

הגדרת אפשרויות השעה ,התאריך והטיימר.

LOCK

נעילה או שחרור נעילה של ערוצים ותוכניות.

OPTION
INPUT

שינוי ההגדרות הכלליות.
הצגת מקורות הקלט והתוויות שלהם.
(יוצא דופן :בריטניה ,דגמי )**43T

NETWORK

הגדרת אפשרויות הרשת( .חל על :בריטניה ,דגמי )**43T

MY MEDIA

שימוש בתכונת המדיה המשולבת.

yyלחצו על הלחצן האדום כדי לגשת לתפריט .Customer Support
yyלחצו על הלחצן הירוק כדי לגשת לתפריט .FAQ

לחצו על  ) ( OKלהגדרת ערוצים.
Exit

FAQ

FAQ

הצגת תשובות לשאלות נפוצות
לגבי הצפייה בטלוויזיה והגדרת
התפריטים המתאימים.

Customer Support

Customer Support
שימוש בתכונת שירות הלקוחות.
Software Updateyy
Picture Testyy
Sound Testyy
Signal Testyy
Product/Service Infoyy
( Network Testyyבריטניה בלבד ,דגמי )**43T
User Guideyy
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שימוש במדריך למשתמש

עברית

שימוש במדריך למשתמש
.ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכםyy
8VHU*XLGH





גישה למדריכים למשתמש
שימוש בתפריט הטלוויזיה

7RXVHLQSXWGHYLFH
7RXVH(QHUJ\6DYLQJIHDWXUH
352*5$00(6HWWLQJ

7RXVH683(5(QHUJ\6DYLQJIHDWXUH

3,&785(6281'6HWWLQJ

Customer לחצו על הלחצן האדום כדי לגשת לתפריט

7RXVH3,3 3LFWXUH,Q3LFWXUH

237,21

7RVHWWLPHRSWLRQV

$GYDQFHG)XQFWLRQ

. כדי לגשת לתפריטים הראשייםSETTINGS  לחצו על1

7RVHW79ORFNRSWLRQV

,QIRUPDWLRQ

2

.Support
 ולחצוUser Guide- לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל3
.OK על

7RVHWODQJXDJH


. מאפשר בחירה בקטגוריה הרצויה1
. מאפשר בחירה בפריט הרצוי2
. כדי לעבור בין העמודים/ ניתן להשתמש בלחצנים
 מאפשר דפדוף בתיאור של הפונקציה הרצויה מתוך3
.האינדקס

 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות הרצויה4
.OK ולחצו על
.BACK

.EXIT  לחצו על, לסיום5
 לחצו על,כדי לחזור לתפריט הקודם

 237,21!7RVHWODQJXDJH

8VHU*XLGH

6(77,1*Ö¨237,21¨/DQJXDJH
<RXFDQVHOHFWWKHODQJXDJHRIWKHPHQXGLVSOD\HGRQWKHVFUHHQDQGWKH
GLJLWDOVRXQGEURDGFDVWLQJ
y0HQX/DQJXDJH6HOHFWVDODQJXDJHIRUWKHGLVSOD\WH[W
y$XGLR/DQJXDJH>,Q'LJLWDO0RGH2QO\@6HOHFWWKHGHVLUHGODQJXDJH
ZKHQZDWFKLQJGLJLWDOEURDGFDVWLQJFRQWDLQJVHYHUDO
YRLFHODQJXDJHV
y6XEWLWOH/DQJXDJH>,Q'LJLWDO0RGH2QO\@8VHWKH6XEWLWOHIXQFWLRQZKHQ
WZRRUPRUHVXEWLWOHODQJXDJHVDUHEURDGFDVW
ɇ,IVXEWLWOHGDWDLQDVHOHFWHGODQJXDJHLVQRW
EURDGFDVWWKHGHIDXOWODQJXDJHVXEWLWOHZLOO
EHGLVSOD\HG

352*5$00(6HWWLQJ
3,&785(6281'6HWWLQJ
237,21
$GYDQFHG)XQFWLRQ
,QIRUPDWLRQ



=RRP,Q

&ORVH

6(77,1*Ö¨237,21¨/DQJXDJH
<RXFDQVHOHFWWKHODQJXDJHRIWKHPHQXGLVSOD\HGRQWKHVFUHHQDQGWKH
GLJLWDOVRXQGEURDGFDVWLQJ
y0HQX/DQJXDJH6HOHFWVDODQJXDJHIRUWKHGLVSOD\WH[W
y$XGLR/DQJXDJH>,Q'LJLWDO0RGH2QO\@HOHFWWKHGHVLUHGODQJXDJHZKHQ
ZDWFKLQJGLJLWDOEURDGFDVWLQJFRQWDLQJVHYHUDOYRLFH
ODQJXDJHV
y6XEWLWOH/DQJXDJH>,Q'LJLWDO0RGH2QO\@8VHWKH6XEWLWOHIXQFWLRQZKHQ
WZRRUPRUHVXEWLWOHODQJXDJHVDUHEURDGFDVW
ɇ,IVXEWLWOHGDWDLQDVHOHFWHGODQJXDJHLVQRWEURDG
FDVWWKHGHIDXOWODQJXDJHVXEWLWOHZLOOEHGLVSOD\HG



=RRP2XW

שימוש בשלט הרחוק

&ORVH

. מציג תיאור של התפריט שנבחר1
 כדי לעבור בין/ ניתן להשתמש בלחצנים
.העמודים
. הגדלה או הקטנה (זום) של המסך2

(מדריך למשתמש) כדי לגשת לתפריט

 לחצו על1
.User Guide

 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות הרצויה2
.OK ולחצו על
.BACK

.EXIT  לחצו על, לסיום3
 לחצו על,כדי לחזור לתפריט הקודם
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תחזוקה

תחזוקה
עברית

ניקוי הטלוויזיה שלכם
יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שברשותכם באופן קבוע כדי לשמור על רמת הביצועים המיטבית ולהאריך את חיי המוצר.

זהירות
yyודאו כי הטלוויזיה כבויה וכי ניתקתם את כל הכבלים המחוברים אליה.
yyבמקרים שבהם לא נעשה שימוש בטלוויזיה לפרקי זמן ממושכים ,נתקו את כבל המתח מהשקע בקיר כדי למנוע נזקים
אפשריים כתוצאה מברקים או מנחשולי מתח.

מסך ומסגרת
להסרת אבק ,נגבו את המשטח במטלית רכה ויבשה.
להסרת לכלוך קשה ,נגבו את המשטח בעזרת מטלית רכה עם מעט מים נקיים או תכשיר ניקוי עדין מדולל במים .לאחר מכן,
נגבו מיד במטלית נקיה ויבשה.

זהירות
yyאין לדחוף את מסך הטלוויזיה ,לשפשף אותו או לגעת בו באמצעות הציפורניים או באמצעות חפצים חדים .הדבר עלול
לגרום לשריטות במסך ולעיוותים בתמונה.
yyאין להשתמש בחומרים כימיים ,כגון שעווה ,בנזן ,אלכוהול ,מדלל ,קוטלי חרקים ,מטהרי אוויר או חומרי סיכה ,כיוון שאלו
עלולים להזיק לגימור של המסך ולגרום לשינויים בצבע.

ארונית ומעמד
להסרת אבק ,נגבו את הארונית במטלית רכה ויבשה.
להסרת לכלוך קשה ,נגבו את המשטח בעזרת מטלית רכה עם מעט מים נקיים או תכשיר ניקוי עדין מדולל בהרבה מים.

זהירות
yyאין לרסס נוזל כלשהו על הטלוויזיה .אם נוזלים יחדרו לטלוויזיה ,הם עלולים לגרום לשריפה ,להתחשמלות או לתקלה.
yyאין לעשות כל שימוש בכימיקלים ,שכן הדבר עלול לפגוע במשטח.

כבל חשמל
יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על כבל החשמל.

תחזוקה
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מניעה של "צריבת תמונה" על מסך הטלוויזיה
עברית

yyאם אותה תמונה מוצגת על מסך הטלוויזיה במשך זמן רב ,היא תיצרב על המסך ותעוות את התצוגה באופן קבוע .זוהי
"צריבת תמונה" והיא אינה מכוסה במסגרת האחריות.
yyאם יחס הרוחב/גובה של הטלוויזיה מוגדר ל- 4:3במשך זמן רב ,תיתכן צריבת תמונה בפסים השחורים שמעל לתמונה
ומתחתיה.
yyיש להימנע מהצגת תמונה באופן קבוע על המסך במשך זמן רב (שעתיים ומעלה למסכי  )LCDכדי למנוע צריבת תמונה.
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פתרון בעיות

פתרון בעיות
עברית

כללי
בעיה

פתרון

לא ניתן לשלוט בטלוויזיה בעזרת y yבדקו את חיישן השלט רחוק במכשיר ונסו שוב.
השלט רחוק.
y yבדקו אם יש חסימה כלשהי בין המכשיר לשלט רחוק.
y yבדקו אם הסוללות פועלות ומותקנות בצורה נכונה ( אל

,

אל

).

אין תמונה ואין קול.

y yבדקו אם המכשיר מופעל.
y yבדקו אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
y yבדקו אם קיימת בעיה בשקע החשמל על ידי חיבור מכשירים אחרים.

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי.

y yבדקו את הגדרות צריכת החשמל .ייתכן שאספקת החשמל נותקה.
y yבדקו אם תכונת הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הזמן.
y yהטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה אם היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא
מבוצעת פעולה כלשהי במשך  15דקות.

מפרטים
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מפרטים

טווח ערוצים

DVB-T/T2

DVB-T

DVB-C

DVB-C

,B/G/D/K PAL/SECAM
,
,
2
SECAM L/L ,PAL I/I

1

,VHF UHF

,VHF UHF
Ku-Band ,C-Band
6,000

מספר מרבי
של ערוצים שמורים

 E2 :VHFעד :UHF ,E12
 E21עד E69 S1 :CATV ,עד
,S20  S21 :HYPERעד S47

1,500

 1רק בדגמים התומכים במצב DVB-T2
 2להוציא דגמים התומכים במצב DVB-T2

19MN43D

מסך

אות וידאו

סוג מסך
צפיפות פיקסלים

 0.3מ"מ (גובה)  0.3 xמ"מ (רוחב)

רזולוציה מקסימלית

1366 × 768 @ 60Hz

רזולוציה מומלצת

1366 × 768 @ 60Hz

תדר אופקי

 30kHzעד 61kHz

תדר אנכי

 56Hzעד 75Hz

סוג סנכרון

סנכרון נפרד ,דיגיטלי

מחבר כניסת קלט
מתח

,Component ,PC Audio In ,AV1(SCART) ,D-Sub Analog ,TV
)PCMCIA ,USB ,HDMI ,AV2(CVBS
מתח נקוב

1.6 A

צריכת חשמל

מצב מופעל 5W :( 2אופייני)
מצב כבוי 0.4W

מתאם AC/DC

זווית הטיה

רוחב  470.0מ"מ ( 18.5אינץ')
גודל אלכסון תמונה ניתנת לצפייה 470.0 :מ"מ

19 V

יצרן ,Lien Chang :דגםLCAP25A ,LCAP16A-E :
יצרן ,Honor :דגםADS-40SG-19-2 19032G :

טווח הטיה

מידות (רוחב  Xעומק  Xגובה)
משקל

 -5עד 20°

כולל מעמד
 441.7מ"מ  167.8 xמ"מ  350.9 xמ"מ
 2.6ק"ג
לא כולל מעמד
 441.7מ"מ  62.9 xמ"מ  277.7 xמ"מ
 2.4ק"ג

תנאים סביבתיים

טמפרטורת הפעלה
לחות בהפעלה
טמפרטורת אחסון
לחות באחסון

 10°Cעד 35°C

 20%עד80%
 -10°Cעד 60°C

 5%עד90%

מפרטי המוצר המופיעים לעיל עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג פונקציות המוצר.

עברית

טלוויזיה דיגיטלית
שיטת שידור

טלוויזיה דיגיטלית

טלוויזיה אנלוגית
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22MN43D

עברית

מסך

סוג מסך
צפיפות פיקסלים

אות וידאו

רזולוציה מקסימלית
רזולוציה מומלצת

1920 x 1080 @ 6
 0Hz
 30kHzעד 83kHz

תדר אנכי

 56Hzעד 75Hz

סוג סנכרון

סנכרון נפרד ,דיגיטלי

מחבר כניסת קלט

,Component ,PC Audio In ,AV1(SCART) ,D-Sub Analog ,TV
)PCMCIA ,USB ,HDMI ,AV2(CVBS
מתח נקוב

1.6 A

צריכת חשמל

מצב מופעל 0W :( 3אופייני)
מצב כבוי 0.4W

מתאם AC/DC

זווית הטיה

 0.248מ"מ (גובה)  0.248 xמ"מ (רוחב)
1920 x 1080 @ 6
 0Hz

תדר אופקי

מתח

רוחב  550מ"מ ( 21.5אינץ')
גודל אלכסון תמונה ניתנת לצפייה 550 :מ"מ

19 V

יצרן ,Lien Chang :דגםLCAP25A ,LCAP16A-E :
יצרן ,Honor :דגםADS-40SG-19-2 19032G :

טווח הטיה

מידות (רוחב  Xעומק  Xגובה)
משקל

 -5עד 20°

כולל מעמד
 508.6מ"מ  186.7 xמ"מ  386.6 xמ"מ
 3.2ק"ג
לא כולל מעמד
 508.6מ"מ  62.9 xמ"מ  314.8 xמ"מ
 2.9ק"ג

תנאים סביבתיים

טמפרטורת הפעלה
לחות בהפעלה
טמפרטורת אחסון
לחות באחסון

 1 0°Cעד 35°C
 20%עד 0%
8
 -10°Cעד 60°C

 5%עד90%

מפרטי המוצר המופיעים לעיל עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג פונקציות המוצר.

מפרטים

24MN43D
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24MN43T

צפיפות פיקסלים
אות וידאו

 0.2715מ"מ (גובה)  0.2715 xמ"מ (רוחב)

רזולוציה מקסימלית

1920 x 1080 @ 6
 0Hz

רזולוציה מומלצת

1920 x 1080 @ 6
 0Hz

תדר אופקי

 30kHzעד 83kHz

תדר אנכי

 56Hzעד 75Hz

סוג סנכרון

סנכרון נפרד ,דיגיטלי

מחבר כניסת קלט

24MN43D

,Component ,PC Audio In ,AV1(SCART) ,D-Sub Analog ,TV
)PCMCIA ,USB ,HDMI ,AV2(CVBS
24MN43T

,Component ,PC Audio In ,AV1(SCART) ,D-Sub Analog ,TV
)( LAN JACK ,PCMCIA ,USB ,HDMI ,AV2(CVBSבריטניה בלבד)
מתח

מתח נקוב

2.0 A

צריכת חשמל

מצב מופעל 3W :( 3אופייני)
מצב כבוי 0.4W

מתאם AC/DC

זווית הטיה

19 V

יצרן ,Lien Chang :דגםLCAP25B ,LCAP16B-E :
יצרן ,LG Innotek :דגםPSAB-L204B ,PSAB-L205B :

טווח הטיה

מידות (רוחב  Xעומק  Xגובה)
משקל

 -5עד 20°

כולל מעמד
 556.5מ"מ  186.7 xמ"מ  413.8 xמ"מ
 3.8ק"ג
לא כולל מעמד
 556.5מ"מ  62.9 xמ"מ  343.0 xמ"מ
 3.6ק"ג

תנאים סביבתיים

טמפרטורת הפעלה
לחות בהפעלה
טמפרטורת אחסון
לחות באחסון

 10°Cעד 35°C

 20%עד80%
 -10°Cעד 60°C

 5%עד90%

מפרטי המוצר המופיעים לעיל עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג פונקציות המוצר.

עברית

מסך

סוג מסך

רוחב  610מ"מ ( 23.6אינץ')
גודל אלכסון תמונה ניתנת לצפייה 610 :מ"מ
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מפרטים

27MA43D

27MA43T

עברית

מסך

סוג מסך
צפיפות פיקסלים

אות וידאו

רוחב  690מ"מ ( 27אינץ')
גודל אלכסון תמונה ניתנת לצפייה 690 :מ"מ
 0.3114מ"מ (גובה)  0.3114 xמ"מ (רוחב)

רזולוציה מקסימלית

1920 x 1080 @ 6
 0Hz

רזולוציה מומלצת

1920 x 1080 @ 6
 0Hz

תדר אופקי

 30kHzעד 83kHz

תדר אנכי

 56Hzעד 75Hz

סוג סנכרון

סנכרון נפרד ,דיגיטלי

מחבר כניסת קלט

27MA43D

,Component ,PC Audio In ,AV1(SCART) ,D-Sub Analog ,TV
)PCMCIA ,USB ,HDMI ,AV2(CVBS
27MA43T

,Component ,PC Audio In ,AV1(SCART) ,D-Sub Analog ,TV
)( LAN JACK ,PCMCIA ,USB ,HDMI ,AV2(CVBSבריטניה בלבד)
מתח

מתח נקוב

2.0 A

צריכת חשמל

מצב מופעל( 35W :טיפוסי)
מצב כבוי 0.4W

מתאם AC/DC

זווית הטיה

19 V

יצרן ,Lien Chang :דגםLCAP25B ,LCAP16B-E :
יצרן ,LG Innotek :דגםPSAB-L204B ,PSAB-L205B :

טווח הטיה

מידות (רוחב  Xעומק  Xגובה)
משקל

 -5עד 20°

כולל מעמד
 641.3מ"מ  203 xמ"מ  458.3 xמ"מ
 5.3ק"ג
לא כולל מעמד
 641.3מ"מ  53 xמ"מ  391.2 xמ"מ
 4.7ק"ג

תנאים סביבתיים

טמפרטורת הפעלה
לחות בהפעלה
טמפרטורת אחסון
לחות באחסון

 10°Cעד 35°C

 20%עד80%
 -10°Cעד 60°C

 5%עד90%

מפרטי המוצר המופיעים לעיל עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג פונקציות המוצר.
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מצב ( HDMI (DTVנתמך

מצב ) RGB (PC) / HDMI (PCנתמך

720 x 480

31.469
31.500

59.940
60.000

720 x 576

31.250

50.000

1280 x 720

37.500

50.000

1280 x 720

44.960
45.000

59.940
60.000

1920 x 1080

33.720
33.750

59.940
60.000

28.125

50.000
24.000
30.000

רזולוציה

19MN43D
רזולוציה

תדר
אופקי ()kHz

תדר
אנכי ()Hz

720 x 400

31.468

70.080

640 x 480

31.469

59.940

640 x 480

37.500

75.000

800 x 600

37.879

60.317

800 x 600

46.875

75.000

1024 x 768

48.363

60.004

1920 x 1080

1024 x 768

60.023

75.029

1920 x 1080

27.000

1280 x 800

49.702

59.810

1920 x 1080

33.750

1366 x 768

47.717

59.790

1920 x 1080

56.250

50.000

1920 x 1080

67.430
67.500

59.940
60.000

הערה
רזולוציית הצג המיטבית היא .1366 X 768@60Hz
התזמון המיטבי בכל מצב הוא תדר אנכי של .60Hz

22MN43D

24MN43D

24MN43T

27MA43T

27MA43D

מצב  Componentנתמך
רזולוציה

תדר
אופקי ()kHz

תדר
אנכי ()Hz

720 x 480

15.730

59.940

720 x 480

15.750

60.000

720 x 576

15.625

50.000

720 x 480

31.470

59.940

720 x 480

31.500

60.000

720 x 576

31.250

50.000

1280 x 720

44.960

59.940

1280 x 720

45.000

60.000

37.500

50.000
59.940

רזולוציה

תדר
אופקי ()kHz

תדר
אנכי ()Hz

720 x 400

31.468

70.080

640 x 480

31.469

59.940

640 x 480

37.500

75.000

800 x 600

37.879

60.317

800 x 600

46.875

75.000

1024 x 768

48.363

60.004

1280 x 720

56.476

70.069

1920 x 1080

33.720

60.023

75.029

1920 x 1080

33.750

60.000

1152 x 864

67.500

75.000

1920 x 1080

28.125

50.000

1280 x 720

45.000

60.000

1920 x 1080

56.250

50.000

1280 x 800

49.702

59.810

1920 x 1080

67.432

59.940

1280 x 1024

63.981

60.020

1920 x 1080

67.500

60.000

1280 x 1024

79.976

75.025

1400 x 1050

65.317

59.978

1440 x 900

55.935

59.887

1600 x 900

60.000

60.000

1680 x 1050

64.674

59.883

1024 x 768

) HDMI(PCבלבד
1024 x 768

עברית

תדר
אופקי ()kHz

תדר
אנכי ()Hz

מידע לגבי חיבור Component

כניסות  Componentבטלוויזיה

Y

PB

PR

1680 x 1050

65.290

59.954

Y

1920 x 1080

67.500

60.000

PB

PR

Y

B -Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

הערה
רזולוציית הצג המיטבית היא .1920 X 1080@60Hz
התזמון המיטבי בכל מצב הוא תדר אנכי של .60Hz

שקעי יציאת וידאו
בנגן DVD
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הערה
עברית

yyהימנעו מלהציג תמונה קבועה על המסך לפרקי זמן ממושכים .התמונה הקבועה עלולה להיצרב על המסך באופן קבוע.
השתמשו בשומר מסך במידת האפשר.
yyעלולה להתרחש הפרעה הקשורה לרזולוציה ,דפוסים אנכיים ,ניגוד או בהירות במצב  .PCשנו את מצב  PCלרזולוציה
אחרת או שנו את קצב הרענון או כווננו את רמת הבהירות והניגוד בתפריט ,עד שהתמונה תהיה ברורה .אם קצב
הרענון של הכרטיס הגרפי של המחשב לא ניתן לשינוי ,החליפו את הכרטיס הגרפי או פנו ליצרן הכרטיס הגרפי.
yyצורות גל הקלט המסונכרן של התדירויות האנכית והאפקית הן נפרדות.
yyחברו את כבל האות מיציאת הצג של המחשב ליציאת RGB (PC)של הטלוויזיה או את כבל האות מיציאת  HDMIשל
המחשב ליציאת  HDMI/DVI INבטלוויזיה.
yyחברו את כבל השמע מהמחשב לכניסת השמע שבטלוויזיה (כבלי שמע אינם מצורפים לטלוויזיה).
yyאם אתם משתמשים בכרטיס קול ,הגדירו את השמע במחשב כנדרש.
yyאם הכרטיס הגרפי במחשב אינו משדר אותות  RGBאנלוגיים ודיגיטליים בו-זמנית ,חברו רק אחת מכניסות  RGBאו
 HDMI/DVI INכדי להציג את פלט המחשב בטלוויזיה.
yyאם הכרטיס הגרפי של המחשב משדר אותות  RGBאנלוגיים ודיגיטליים בו-זמנית ,הגדירו את הטלוויזיה לקליטת RGB
או ( HDMIהמצב השני מוגדר על-ידי הטלוויזיה באופן אוטומטי כ.)Plug and Play-
yyייתכן שמצב  DOSלא יפעל בהתאם לכרטיס המסך אם אתם משתמשים בכבל  HDMIל.DVI-
yyאם תשתמשו בכבל  RGB-PCארוך מדי ,עלולות להופיע הפרעות על המסך .אנו ממליצים להשתמש בכבל של עד 5
מטרים .פעולה זו תבטיח את איכות התמונה הטובה ביותר.

קראו את הוראות הבטיחות לפני השימוש במוצר.
שמרו את המדריך למשתמש (תקליטור) במקום נגיש
לצורך עיון בעתיד.
הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה מפורטים
בגב הטלוויזיה ובאחד מצדדיה .רשמו אותם למקרה
שתזדקקו לפנות לקבלת שירות.
דגם
מספר סידורי

GL GPL,,
על מנת להשיג את קוד המקור תחת PL
 Mורישיונות קוד פתוח אחרים הכלולים במסמך
 PL
זה ,אנא בקרו באתר .http://opensource.lge.com
בנוסף לקוד המקור ,כל מונחי הרישוי ,כתבי ויתור
על אחריות והערות לגבי זכויות יוצרים שמופיעים
במסמך זה ,זמינים להורדה.
חברת  LG Electronicsתספק קוד מקור על-גבי תקליטור
במחיר עלות הביצוע של פעולה זו ,לדוגמה ,מחיר אמצעי
האחסון ,דמי משלוח וטיפול ,אם תשלחו בקשה בדואר
אלקטרוני לכתובת  .opensource@lge.comהצעה
זו תקפה למשך שלוש ( )3שנים ממועד הרכישה של
המוצר.

