עברית

מדריך למשתמש

צג LED

(צג מגע )LED

יש לקרוא בעיון מדריך זה לפני הפעלת המכשיר
ולשמור אותו לצורך עיון בעתיד.

רשימת דגמים של צג ( LEDצג מגע )LED
23ET83V
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תוכן העניינים

תוכן העניינים
עברית
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עברית
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רישיון

3

4

הנכהו הבכרה

עברית
ENG

הרכבה והכנה
הוצאה מהאריזה
ודאו שהאביזרים הבאים מצורפים למכשיר שלכם .אם חסר אביזר כלשהו ,פנו למשווק שאצלו רכשתם את המכשיר .ייתכן
שהאיורים במדריך זה יהיו שונים ממראה המכשיר והאביזרים הנלווים.

כבל D-SUB
(כבל זה אינו מצורף בכל
המדינות).

תקליטור (מדריך למשתמש)/
כרטיס

כבל  USB 2.0מסוג A-B

או
כבל חשמל

מתאם AC-DC

(בהתאם למדינה)

מתאם AC-DC

(בהתאם למדינה)

אזיקון לכבלים

זהירות
yyכדי להבטיח את בטיחות 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
yyהאביזרים הנלווים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
yyמפרטי המוצר ותוכנו של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג פונקציות המוצר.

הנכהו הבכרה
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רכיבים ולחצנים
עברית
ENG

נורית הפעלה
yyדולקת :הצג פועל (אדום)
yyאינה דולקת :הצג כבוי

(לחצן הפעלה/כיבוי)

MODE

SES

לחצן

H/P
USB UP
HDMI 2

D-SUB IN

לוח חיבורים

HDMI 1

)

DC-IN (19 V
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הנכהו הבכרה

עברית
ENG

הזזה והרמה של הצג

התקנת הצג

בעת הזזת הצג ,קראו את ההוראות הבאות על מנת למנוע
שריטות או נזק לצג וכדי להבטיח הובלה בטוחה ללא קשר
לסוג הצג או לגודלו.

התקנה על שולחן

זהירות

 1הרימו את הצג והטו אותו כך שהוא יונח על השולחן
במצב זקוף.
לאוורור הולם ,השאירו מרווח של  10ס"מ מהקיר.

yyהימנעו ככל האפשר ממגע עם המסך .הדבר עלול
לגרום נזק למסך או לחלק מהפיקסלים המשמשים
להצגת תמונות.
 10ס"מ
 10ס"מ

yyמומלץ למקם את הצג בקופסה המקורית או בחומר
האריזה המקורי לפני העברתו.
yyלפני הזזת הצג או הרמתו ,נתקו את כבל החשמל ואת
כל שאר הכבלים.
yyאחזו את הצג בחוזקה בחלקו העליון והתחתון .אל
תחזיקו במשטח הצג עצמו.

yyכשאתם את הצג ,על המסך לפנות החוצה כדי למנוע
שריטות.

 10ס"מ

 10ס"מ

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

)

yyבעת הזזת הצג ,הקפידו שהמוצר לא יספוג מכות חזקות
או טלטולים חזקים.
yyבעת הובלת הצג ,החזיקו את הצג במצב זקוף .לעולם
אין להפוך את הצג על צדו או להטות אותו לצדדים.

DC-IN (19 V

או

)

DC-IN (19 V

הנכהו הבכרה

הערה
25

25

זהירות
נתקו את כבל החשמל לפני שתזיזו את הצג למקום
אחר .אחרת ,הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

אזהרה
כדי למנוע פגיעה באצבעות בעת כוונון הצג ,אין
להחזיק בחלק העליון של המעמד כפי שמוצג באיור
הבא.

חלק
אחורי

חלק
קדמי

yyכדי לכוונן את זווית הצג ולהתאים אותה להעדפות
הצפייה שלכם ,הטו אותו למעלה או למטה בין +25
לבין  -5מעלות.
yyהימנעו משימוש במוצר בטמפרטורות גבוהות ובתנאי
לחות גבוהה .הזזת הצג מסביבה מסוג זה לאזור
ממוזג עלולה לגרום לעיבוי בתוך הזכוכית .לחות זו
תתנדף עם הזמן ,בהתאם לתנאי הסביבה.

אין לגעת במסך או ללחוץ עליו במהלך כוונון זווית
ההטיה.

אין להחזיק את הצג כפי שמוצג באיור הבא .הצג עלול
להינתק מבסיס המעמד ולפגוע בכם.

עברית
ENG

 3לחצו על הלחצן
להפעיל את הצג.

(הפעלה/כיבוי) בלוח הקדמי כדי
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הנכהו הבכרה

סידור הכבלים
עברית
ENG

אספו את הכבלים וקשרו אותם באמצעות אזיקון הכבלים
שסופק.

שימוש במערכת האבטחה של Kensington

מחבר מערכת האבטחה של  Kensingtonממוקם בחלקו
האחורי של הצג .למידע נוסף אודות ההתקנה והשימוש,
עיינו בחוברת המצורפת למערכת האבטחה של Kensington
או בקרו באתר .http://www.kensington.com
חברו את הכבל של מערכת האבטחה של  kensingtonבין
הצג לבין השולחן.

הערה
מערכת האבטחה של  Kensingtonהיא אופציונלית.
ניתן לרכוש אותה ברוב החנויות למכשירי חשמל.

גצב שומיש

חיבור למחשב

עברית
ENG

שימוש בצג
חיבור HDMI

הצג שלכם תומך בטכנולוגיית "חבר והפעל" .כשהוא
מחובר למחשב ומופעל ,ההתקן יתחבר באופן אוטומטי
ללא הגדרה או התערבות של המשתמש.

חיבור D-SUB
העברה של אותות וידאו אנלוגיים מהמחשב לצג .חברו את
המחשב לצג באמצעות כבל אות  D-SUBבעל  15פינים ,כפי
שמוצג באיור הבא.

העברה של אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהמחשב או
ממכשיר הוידאו שלכם לצג .חברו את המחשב או את
מכשיר הוידאו לצג באמצעות כבל  ,HDMIכפי שמוצג
באיור הבא.

H/P

SB UP

USB UP
HDMI 2

H/P
D-SUB IN

USB UP

HDMI 1

HDMI 2

D-SUB IN

H/P

HDMI 1

(נמכר בנפרד)

USB UP
HDMI 2

D-SUB IN

HDMI 1
HDMI OUT

D-SUB OUT

HDMI OUT

הערה
yyצג זה תומך בקלט מחשב דרך  ,HDMIאך ייתכנו
בעיות תאימות.

הערה
yyבעת שימוש במחבר כבל כניסת אות  D-Subלמחשב
Macintosh

9

SB UP

H/P
UP yy
USBלמחשב Mac
מתאם
,Apple HDMI
Macintosh
כדי לחבר את הצג למחשב מסוג
2
נדרש מתאם נפרד להמרת חיבור
 D-Sub VGAבצפיפות גבוהה בעל  15הפינים
המצורף לחיבור 1
D-SUB
IN
HDMIפינים
בעל 15
שבכבל
( 3שורות)
ו- 2שורות.
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גצב שומיש

זהירות

עברית
ENG

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
במסך.
yyהימנעו מלהציג תמונה קבועה על המסך
במשך זמן רב .דבר זה עלול לגרום לצריבת
התמונה על גבי המסך .אם ניתן ,השתמשו בשומר
מסך.

פונקציית ההגדרה העצמית של התמונה
לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הצג .כאשר הצג
פועל ,הפונקציה " "Self Image Settingמופעלת באופן
אוטומטי.(נתמך במצב אנלוגי בלבד)

EXIT

INPUT

AUTO

MODE

הערה
yyבעת חיבור כבל החשמל לשקע חשמל ,השתמשו
בשקע עם הארקה ( 3חורים) או בשקע חשמל עם
הארקה.
yyהמסך עלול להבהב כשמדליקים אותו בסביבה של
טמפרטורה נמוכה .זוהי תופעה תקינה.
yyייתכן שיופיעו על המסך כתמים אדומים ,ירוקים או
כחולים .זוהי תופעה תקינה.
yyשימוש בכבל המרת  DVIל HDMI-עלול לגרום לבעיות
תאימות.

הערה
yyפונקציית .Self Image Setting
פונקציה זו מספקת למשתמש את הגדרות התצוגה
המיטביות .בעת חיבור הצג בפעם הראשונה,
פונקציה זו מבצעת כוונון אוטומטי של התצוגה
להגדרות הטובות ביותר לאותות כניסה נפרדים.
(נתמכת במצב אנלוגי בלבד)
yyפונקציית .AUTO
אם במהלך השימוש בהתקן או לאחר שינוי
רזולוציית המסך אתם נתקלים בבעיות כגון תמונה
מטושטשת ,אותיות מטושטשות ,מסך מהבהב או
תמונה מוטית ,לחצו על הלחצן של הפונקציה AUTO
לשיפור הרזולוציה( .נתמכת במצב אנלוגי בלבד)

גצב שומיש

H

H

כדי להשתמש במסך המגע ,חברו את יציאת הUSB-

למחשב.
השתמשו בכבל  USB 2.0מסוג  A-Bכדי לחבר את הצג
למחשב.
(יציאת ה USB-של הצג נועדה רק לתכונה של מסך המגע).

לאוזנייה
חיבור יציאה
D-SUB OUT
השתמשו ביציאה לאוזנייה כדי לחבר התקן נלווה לצג .חברו
בהתאם לאיור.

(נמכר בנפרד)
H/P
H/P

USB UP

USB UP
HDMI 2

USB UP

HDMI 2
D-SUB IN
D-SUB IN

HDMI 1
HDMI 1

H/P

הערה

USB UP
HDMI 2

D-SUB IN

HDMI 1

yyהתקנים נלווים נמכרים בנפרד.
yyלא ניתן להשתמש ביציאת  USBלחיבור מקלדת,
עכבר והתקני  USBאחרים.
HDMI OUT
HDMI OUT
yyזו בעיה לחבר אוזנייה עם תקע זוויתי קשה,
לכן יש להשתמש באוזנייה עם תקע ישר.

הערה
yyיש להתקין את הגרסה האחרונה של Windows

 service packלפני השימוש.
תקע זוויתי

עברית
ENG

למחשב
כבל  ‒ USBחיבור
HDMI OUT

HDMI OUT

11

תקע ישר

USB UP

הערה
yyבהתאם להגדרות השמע במחשב ובהתקן החיצוני,
ייתכן שפונקציות האוזניות והרמקול יהיו מוגבלות.
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תורדגה לש תישיא המאתה

עברית
ENG

התאמה אישית של הגדרות
 1לחצו על הלחצן הרצוי בחלק התחתון של הצג.
 2שנו את ערך הפריט בתפריט בלחיצה על הלחצנים בתחתית הצג.
כדי לחזור לתפריט הקודם או להגדיר פריטי תפריט נוספים ,השתמשו בלחצן החץ למעלה (

).

 3בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט התצוגה שעל המסך.

EXIT

INPUT

AUTO

MODE

SES

MENU

לחצני הצג

לחצן
MENU

תיאור
גישה לתפריטים הראשיים.
OSD LOCKED/UNLOCKED

פונקציה זו מאפשרת לנעול את הגדרות הבקרה הנוכחיות כך שלא ניתן
יהיה לשנותן בטעות.
y yלחצו על הלחצן  Menuלחיצה ארוכה למשך מספר שניות .לאחר מכן
תתבקשו להפעיל את נעילת התצוגה שעל המסך.
y yניתן בכל עת לבטל את נעילת התצוגה על המסך בלחיצה על הלחצן
 MENUלמשך מספר שניות .תופיע ההודעה .OSD UNLOCKED

SES /

הפעלת הפונקציה .SUPER ENERGY SAVING

MODE /

מעבר לתפריט .Picture Mode

AUTO

בעת קביעת הגדרות התצוגה ,לחצו תמיד על הלחצן .AUTO(נתמך במצב אנלוגי בלבד)
מצב התצוגה המיטבי

INPUT / EXIT

1920 x 1080

בחירת אות הקלט.
• כאשר מחוברים שני אותות כניסה ,ניתן לבחור את אות הכניסה ( )D-SUB/HDMI1/HDMI2המבוקש.
• כאשר מחובר אות כניסה אחד בלבד ,המערכת מזהה אותו באופן אוטומטי .הגדרת ברירת המחדל
היא .D-SUB
EXIT

יציאה מהתצוגה על המסך.
(לחצן הפעלה/כיבוי)

הפעלה או כיבוי של המכשיר.
נורית הפעלה

כשהצג נמצא במצב הפעלה ,נורית ההפעלה תהפוך להיות אדומה.
כשהצג נמצא במצב חיסכון באנרגיה ,נורית ההפעלה תהבהב באדום.

הערה
כל הלחצנים רגישים למגע וניתן להפעילם באמצעות נגיעה קלה של האצבע בתווית של הלחצן.

13

תורדגה לש תישיא המאתה

התאמה אישית של הגדרות
MENU

CONTRAST

 1לחצו על הלחצן  MENUבחלק התחתון של הצג כדי להציג את
המסך .MENU

WIDE

WIDE/ORIGINAL
RESET

NO

 2הגדירו את האפשרויות בלחיצה על הלחצנים ◄ או ► או ▼.
 3לחצו על הלחצן  NEXT MENUכדי לגשת להגדרת אפשרויות
נוספות.

NEXT MENU

 4בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט התצוגה שעל
המסך.
כדי לחזור לתפריט הקודם או להגדיר פריטי תפריט נוספים,
השתמשו בלחצן החץ למעלה ( ).

MENU > NEXT MENU > PICTURE
SHARPNESS
HIGH
OFF

BLACK LEVEL
OVER SCAN

EXIT

כל אפשרות מוסברת להלן.
MENU

אנלוגי

HDMI

O

O

O

O

BRIGHTNESS
CONTRAST
WIDE/ORIGINAL

תיאור
כוונון הבהירות והניגוד של המסך.
WIDE

מעבר למצב מסך מלא בהתאם לאות התמונה הנכנס.
O

O

O

O

ORIGINAL

שינוי היחס של אות התמונה הנכנס ליחס המקורי.
* פונקציה זו פועלת רק אם רזולוציית הקלט נמוכה מיחס התמונה המוגדר של המסך (.)16:9
RESET

MENU > NEXT MENU
PICTURE

COLOR

שחזור כל הגדרות ברירת המחדל כפי שהוגדרו על-ידי היצרן .לחצו על הלחצנים ►  ◄ ,לאיפוס
מיידי.
אנלוגי

HDMI

תיאור

SHARPNESS

O

O

כוונון חדות המסך.

BLACK LEVEL

x

O

קביעת רמת ההסטה.

OVER SCAN

x

O

שיפור הבהירות והיציבות של המסך.

GAMMA
COLOR TEMP
SIX COLOR

O

O

התאמה אישית של צבע המסך.

COLOR RESET
DISPLAY

HORIZONTAL
VERTICAL
CLOCK
PHASE

VOLUME
OTHERS

LANGUAGE
POWER INDICATOR
RESPONSE TIME

 :HDMIyyקלט ( HDMIאות דיגיטלי).

O

x

התאמת מיקום המסך.

O

x

שיפור הבהירות והיציבות של המסך.

x

O

שינוי עוצמת הקול.

O

O

התאמת מצב המסך לסביבת ההפעלה של המשתמש.

O

O

קביעת זמן התגובה של התמונה.

עברית
ENG

הגדרות התפריט

BRIGHTNESS
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PICTURE
עברית
ENG

 1לחצו על הלחצן  MENUבתחתית הצג כדי להציג את המסך
.MENU
 2לחצו על  NEXT MENUכדי לגשת להגדרת אפשרויות נוספות.

MENU > NEXT MENU > PICTURE

 3בחרו באפשרות  PICTUREבלחיצה על הלחצן ► .

SHARPNESS
HIGH

 4היכנסו לתפריט  PICTUREבלחיצה על הלחצן ▼.

OFF

BLACK LEVEL
OVER SCAN

 5הגדירו את האפשרויות בלחיצה על הלחצנים ◄ או ► או ▼.
 6בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט התצוגה על המסך.
כדי לחזור לתפריט הקודם או להגדיר פריטי תפריט נוספים,
השתמשו בלחצן החץ למעלה ( ).

EXIT

כל אפשרות מוסברת להלן.
תיאור

MENU > NEXT MENU > PICTURE
SHARPNESS

שיפור קצוות התמונה על המסך.

BLACK LEVEL

הגדרת ההסטה של רמת השחור.(לכניסת  HDMIבלבד)
*מהי הסטה? בתור קריטריון לקלט וידאו ,מדובר במסך הכהה ביותר שהצג יכול להציג.

OVER SCAN

HIGH

המסך יהיה בהיר.

LOW

המסך יהיה כהה.

בעת שימוש במכשירי וידאו ,קצוות הווידאו עלולים לכלול רעשים .תכונה זו מסירה את הקצוות
של אות הווידאו .נתמכת רק בכניסות .HDMI

תורדגה לש תישיא המאתה
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COLOR
 1לחצו על הלחצן  MENUבתחתית הצג כדי להציג את המסך
.MENU

GAMMA 1

GAMMA

CUSTOM

COLOR TEMP

 2לחצו על הלחצן  NEXT MENUכדי לפתוח הגדרות נוספות.

RED
GREEN

 3בחרו באפשרות  COLORבלחיצה על הלחצן ►.

BLUE

 4פתחו את האפשרות  COLORבלחיצה על הלחצן ▼.
 5הגדירו את האפשרויות בלחיצה על הלחצנים ◄ או ► או ▼.
MENU > NEXT MENU > COLOR

 6בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט התצוגה שעל
המסך.
כדי לחזור לתפריט הקודם או להגדיר פריטי תפריט נוספים,
השתמשו בלחצן החץ למעלה ( ).

RED

SIX COLOR
HUE
SATURATION

NO

COLOR RESET

EXIT

כל אפשרות מוסברת להלן.
תיאור

MENU > NEXT MENU > COLOR
GAMMA

הגדרה מותאמת אישית של ערך גאמה,GAMMA 0 : ,GAMMA 1  GAMMA 2של המסך  -ערכי
גאמה גבוהים מלבינים את התמונה וערכי גאמה נמוכים משחירים את התמונה.

COLOR TEMP

CUSTOM

•  :REDהגדרה מותאמת אישית של רמת הצבע האדום.
•  :GREENהגדרה מותאמת אישית של רמת הצבע הירוק.
•  :BLUEהגדרה מותאמת אישית של רמת הצבע הכחול.
בחירת צבע המסך.
 :WARMהגדרת המסך לטמפרטורת צבע חמה (אדומה יותר).
 :MEDIUMהגדרת המסך לטמפרטורת צבע בינונית.
 :COOLהגדרת המסך לטמפרטורת צבע קרה (כחולה יותר).
SIX COLOR

COLOR RESET

הגדרה ושמירה של רמת הגוון והרוויה לשישה צבעים (אדום/ירוק/כחול/ציאן/מגנטה/צהוב) כדי
לספק את דרישות הצבע של המשתמש.
HUE

כיוונון רמת הגוון של המסך.

SATURATION

כוונון חדות הצבע במסך .ערכים נמוכים יותר מחלישים את חדות הצבע
ומבהירים את הצבעים ,בעוד שערכים גבוהים יותר מחזקים את חדות
הצבע ומכהים את הצבעים.

איפוס הגדרות הצבע להגדרות ברירת המחדל של היצרן להתקן הקלט הנוכחי.

עברית
ENG

MENU > NEXT MENU > COLOR
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DISPLAY
עברית
ENG

MENU > NEXT MENU > DISPLAY

 1לחצו על הלחצן  MENUבתחתית הצג כדי להציג את המסך
.MENU

HORIZONTAL
VERTICAL

 2לחצו על  NEXT MENUכדי לגשת להגדרת אפשרויות נוספות.

CLOCK
PHASE

 3בחרו באפשרות  DISPLAYבלחיצה על הלחצן ►.
 4פתחו את האפשרות  DISPLAYבלחיצה על הלחצן ▼.
 5הגדירו את האפשרויות בלחיצה על הלחצנים ◄ או ► או ▼.

EXIT

 6בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט התצוגה על המסך.
כדי לחזור לתפריט הקודם או להגדיר פריטי תפריט נוספים,
השתמשו בלחצן החץ למעלה ( ).

כל אפשרות מוסברת להלן.
תיאור

MENU > NEXT MENU > DISPLAY
HORIZONTAL

הזזת התמונה שמאלה וימינה.

VERTICAL

הזזת התמונה למעלה ולמטה.

CLOCK

מזעור פסים אנכיים הנראים על רקע המסך .גם רוחב המסך ישתנה.

PHASE

כוונון מיקוד התצוגה .פונקציה זו מאפשרת להסיר הפרעות אופקיות ולהעלים או לחדד את
התווים המוצגים על המסך.

VOLUME
 1לחצו על הלחצן  MENUבתחתית הצג כדי להציג את המסך
.MENU

MENU > NEXT MENU > VOLUME

VOLUME

 2לחצו על  NEXT MENUכדי לגשת להגדרת אפשרויות נוספות.
 3בחרו באפשרות  VOLUMEבלחיצה על הלחצן ►.
 4היכנסו לתפריט  VOLUMEבלחיצה על הלחצן ▼.
 5הגדירו את האפשרויות בלחיצה על הלחצנים ◄ או ►.

EXIT

 6בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט התצוגה על המסך.
כדי לחזור לתפריט הקודם או להגדיר פריטי תפריט נוספים,
השתמשו בלחצן החץ למעלה ( ).

כל אפשרות מוסברת להלן.
MENU > NEXT MENU > VOLUME
VOLUME

תיאור
שינוי עוצמת הקול של האוזניות( .לקלט  HDMIבלבד)

תורדגה לש תישיא המאתה
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OTHERS
 1לחצו על הלחצן  MENUבחלק התחתון של הצג כדי להציג את
המסך .MENU

ENGLISH

 2לחצו על  NEXT MENUכדי לגשת להגדרת אפשרויות נוספות.
 3בחרו באפשרות  OTHERSבלחיצה על הלחצן ►.
 4היכנסו לתפריט  OTHERSבלחיצה על הלחצן ▼.

LANGUAGE

ON

POWER INDICATOR

OFF

AUTOMATIC STANBY

FAST

RESPONSE TIME

D-SUB 1920 X 1080 60HZ
EXIT

 5הגדירו את האפשרויות בלחיצה על הלחצנים ◄ או ► או ▼.
 6בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט התצוגה שעל
המסך.
כדי לחזור לתפריט הקודם או להגדיר פריטי תפריט נוספים,
השתמשו בלחצן החץ למעלה ( ).

כל אפשרות מוסברת להלן.
תיאור

MENU > NEXT
MENU > OTHERS
LANGUAGE

בחירת שפת התצוגה על המסך.

POWER
INDICATOR

הפעלה או השבתה של נורית ההפעלה.

AUTOMATIC
STANBY

RESPONSE TIME

ON

נורית ההפעלה נדלקת באופן אוטומטי.

Off

נורית ההפעלה נכבית.

עם סיום זמן ההמתנה שצוין ,הצג יכבה באופן אוטומטי .לחיצה על לחצן כלשהו או שינוי הרזולוציה יביאו לאתחול זמן
ההמתנה.
Off

פונקציית ההמתנה האוטומטית מושבתת.

4H

הצג נכבה באופן אוטומטי אחרי  4שעות.

6H

הצג נכבה באופן אוטומטי אחרי  6שעות.

8H

הצג נכבה באופן אוטומטי אחרי  8שעות.

ניתן להגדיר זמן תגובה לתצוגת תמונות לפי מהירות המסך .בסביבה רגילה ,מומלץ להשתמש באפשרות
' .'NORMALלתמונות בקצב מהיר ,מומלץ להשתמש באפשרות '.'FAST
הגדרת האפשרות על  Highעלולה לגרום לכך שהתמונה תידבק למסך.
Off

זמן התגובה אינו מופעל.

High

קביעת זמן תגובה גבוה.

Middle

קביעת זמן תגובה בינוני.

Low

קביעת זמן תגובה נמוך.

עברית
ENG

MENU > NEXT MENU > OTHERS
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עברית
ENG

SUPER ENERGY SAVING
1

SUPER ENERGY SAVING

לחצו על הלחצן  SESבחלק התחתון של הצג להצגת המסך SUPER

.ENERGY SAVING
Reset

 2הגדירו את האפשרויות בלחיצה על הלחצנים ◄ או ►.

Off

Low

High

Power Reduction : 6W
CO2 Reduction : 4g

 3בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט התצוגה שעל המסך.
EXIT

כל אפשרות מוסברת להלן.
תיאור

SUPER ENERGY SAVING
High

הפעלת התכונה  ;SUPER ENERGY SAVINGתוכל לחסוך אנרגיה באמצעות פונקציה יעילה זו
לחיסכון גבוה.

Low

הפעלת התכונה  ;SUPER ENERGY SAVINGתוכל לחסוך אנרגיה באמצעות פונקציה יעילה זו
לחיסכון נמוך.

Off

השבתת התכונה SUPER ENERGY SAVING

Reset

איפוס הערכים של ההפחתה הכוללת בצריכת אנרגיה ושל הערכות ההפחתה בפליטת .CO2

הערה
 :TOTAL POWER REDUCTIONyyכמות החשמל שנחסכה בזמן השימוש במסך.
 :TOTAL CO2 REDUCTIONyyשינוי האפשרות  TOTAL POWER REDUCTIONל.CO2-
yyנתוני צריכה (ואט לשעה)
 584מ"מ
( 23אינץ')
(SUPER SAVING (High

 6ואט לשעה

(SUPER SAVING (Low

 3ואט לשעה

yyשמירת הנתונים תלויה בדגם הצג .ערכים אלו ישתנו בין דגמי הצג וספקי הצגים.
yyחברת  LGחישבה ערכים אלה באמצעות שימוש ב"אותות וידאו לשידור" (כולל שידור אותות וידאו)IEC 62087 :
 SUPER SAVINGyyמתייחס לכמות החשמל שנחסכה בזכות הפונקציה .SUPER ENRGY SAVING

תורדגה לש תישיא המאתה

Picture Mode

Picture Mode

עברית
ENG

 1לחצו על הלחצן  MODEבחלק התחתון של הצג כדי להציג את
האפשרות .Picture Mode
 2הגדירו את האפשרויות בלחיצה על הלחצנים ◄ או ►.

Game

Cinema

Photo

 3בחרו באפשרות  EXITכדי לצאת מתפריט .OSD
EXIT

כל אפשרות מוסברת להלן.
תיאור

Picture Mode
PC Mode
Custom
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מאפשר למשתמש להתאים כל רכיב .ניתן להתאים את מצב הצבע של התפריט הראשי.

Text

מיטוב המסך למעבדי תמלילים.

Photo

מיטוב המסך לצפייה בתמונות.

Cinema

מיטוב המסך לשיפור האפקט החזותי של סרטי וידאו.

Game

מיטוב המסך למשחקים.

( AV Modeלכניסת  HDMIבלבד)
Custom

מאפשר למשתמש להתאים כל רכיב .ניתן להתאים את מצב הצבע של התפריט הראשי.

VIVID 1

מיטוב המסך לאפקטים חזותיים חיים.

VIVID 2

מיטוב המסך לאפקטים חזותיים חיים עוד יותר.

Standard

מיטוב המסך להצגת איכות תמונה רגילה.

Cinema

מיטוב המסך לשיפור האפקט החזותי של סרטי וידאו.

Text

Custom
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תויעב ןורתפ

עברית
ENG

פתרון בעיות
דבר אינו מוצג על המסך.
האם כבל החשמל של הצג מחובר?

y yודאו שכבל החשמל מחובר כראוי לשקע החשמל.

האם נורית ההפעלה דולקת?

y yבדקו את החיבור של כבל החשמל ולחצו על לחצן ההפעלה.

האם נורית ההפעלה דולקת באור אדום?

y yבדקו שהכניסה המחוברת מופעלת (.)Menu - Input

האם נורית ההפעלה מהבהבת?

y yאם הצג מוגדר למצב חיסכון בצריכת חשמל ,הזיזו את העכבר או הקישו על מקש כלשהו
במקלדת כדי להחזירו לפעולה.
y yבדקו אם המחשב פועל.

האם מוצגת ההודעה ?OUT OF RANGE

y yהדבר קורה כשהאות המועבר מהמחשב (כרטיס המסך) נמצא מחוץ לטווח התדרים האופקי
או האנכי של הצג .עיינו בסעיף "מפרטי המוצר" במדריך זה להגדרת התדר המתאים.

האם מוצגת ההודעה
?CHECK SIGNAL CONNECTION

y yהודעה זו מופיעה כאשר כבל האות בין המחשב לצג חסר או אינו מחובר .בדקו את הכבל
וחברו אותו מחדש.

האם אתם רואים את ההודעה  OSD LOCKEDעל המסך?
האם ההודעה  OSD LOCKEDמופיעה
לאחר לחיצה על הלחצן ?MENU

y yניתן לנעול את הגדרות הבקרים הנוכחיות כדי שלא ניתן יהיה לשנות את ההגדרות בטעות.
ניתן בכל עת לבטל את נעילת המסך בלחיצה על הלחצן  MENUלמשך מספר שניות .ההודעה
 OSD UNLOCKEDתופיע.

תמונה ממשיכה להיות מוצגת על המסך.
האם התמונה נשארת גם אחרי שמכבים
את הצג?

y yהצגת תמונה אחת על המסך למשך זמן ממושך עלולה להזיק למסך ולגרום לכך שתמונה
תמשיך להיות מוצגת על המסך.
y yהשתמשו בשומר מסך כדי להגן על המסך בעת שימוש בצג למשך פרק זמן ממושך.

הערה
yyתדר אנכי :כדי להציג תמונה ,המסך חייב לבצע רענון עשרות פעמים בשנייה בדומה לנורת פלואורסצנט.
מספר הפעמים שבהן המסך מבצע רענון לשנייה נקרא תדר אנכי או קצב רענון ומוצג ב.Hz-
yyתדר אופקי :הזמן הנדרש להצגת שורה אופקית נקרא מחזור אופקי .ניתן לחשב את מספר השורות האופקיות המוצגות בשנייה
באמצעות הספרה אחת חלקי המחזור האופקי .הדבר נקרא תדר אופקי ומוצג ב.kHz-

התמונה על המסך נראית מוזר(פועל רק במצב אנולוגי).
האם אזור המסך מופיע לא ממורכז?

לחצו על הלחצן  AUTOכדי למטב את המסך באופן אוטומטי למצב התצוגה הנוכחי.

האם ניתן לראות קווים אנכיים על המסך?

לחצו על הלחצן  AUTOכדי למטב את המסך באופן אוטומטי למצב התצוגה הנוכחי.

האם ניתן לראות קווים אופקיים על המסך
או האם טקסט מוצג על המסך כשהוא
מטושטש?

לחצו על הלחצן  AUTOכדי למטב את המסך באופן אוטומטי למצב התצוגה הנוכחי.

פונקציית המגע אינה פועלת כראוי.
פונקציית המגע אינה פועלת כלל.

y yבדקו אם כבל  USBמחובר כהלכה למחשב.
(לא נדרשת התקנה של תוכנית מגע  USBנוספת).
y yבדקו את מערכת ההפעלה .פונקציית המגע נתמכת ב Windows 7-וב Windows 8-בלבד.

מולטי-טאץ' אינו פועל.

y yגרסאות  Starterו Home Basic-של  Windows 7אינן תומכות במולטי-טאץ' כאפשרות
ברירת מחדל.
בדוק את הפרטים בדף הבית של .Microsoft

תויעב ןורתפ
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זהירות

צבע התצוגה אינו רגיל.
האם התצוגה מופיעה בצבע לא נכון
( 16צבעים)?

y yהגדירו את התצוגה ל 24-סיביות ( )true colorאו יותר .ב ,Windows-בחרו Control Panel
.> Display > Settings > Color Quality

האם הצבע על המסך נראה לא יציב
או בשחור-לבן?

y yבדקו אם כבל האות מחובר כהלכה .חברו שוב את הכבל או הכניסו מחדש את כרטיס המסך
למחשב.

האם יש כתמים על המסך?

y yבזמן שימוש בצג ,כתמי פיקסלים (אדום ,ירוק ,כחול ,לבן או שחור) עשויים להופיע על המסך.
זוהי תופעה תקינה במסכי  .LCDזו אינה שגיאה והדבר אינו קשור לביצועי הצג.

האם אתם רואים את ההודעה "?"Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found
האם התקנתם את מנהל ההתקן?

y yודאו שהתקנתם את מנהל ההתקן באמצעות תקליטור (או תקליטון) מנהל ההתקן המצורף
לצג .לחלופין ,ניתן להוריד את המנהל מאתר האינטרנט שלנו.http://www.lg.com :
y yודאו שכרטיס המסך תומך בפונקציה "חבר והפעל".

האם הגדרתם את הרזולוציה המומלצת?

y yאם הרזולוציה המוגדרת היא  ,HDMI 1080i 60/50 Hzהמסך עשוי להבהב .שנו את
הרזולוציה לרזולוציה המומלצת.1080P ,

לא ניתן להציג את התמונה במסך מלא
במצב .HDMI

y yהאם שיניתם את אפשרויות ההגדלה של כרטיס המסך?
y yאפשרויות ההגדלה של  HDMIשל כרטיס מסך מסוג  AMD/ATIמוגדרות על האפשרות
 Underscanכברירת מחדל ,כדי שהתמונה לא תוצג על מסך מלא.
הפעילו את  Catalyst Control Centerוהגדירו את אפשרויות ההגדלה עבור 0%
.Overscan

המסך מהבהב.

HDMI

עברית
ENG

yyהיכנסו לתפריט  Control Panel ► Display ► Settingsובדקו אם התדר או הרזולוציה השתנו .אם כן ,הגדירו מחדש את כרטיס
המסך לרזולוציה המומלצת.
yyאם הרזולוציה המומלצת (הרזולוציה המיטבית) לא נבחרה ,ייתכן שהאותיות יהיו מטושטשות והתמונה על המסך תהיה עמומה,
חתוכה או נטויה .ודאו שבחרתם ברזולוציה המומלצת.
yyייתכן שההגדרות ישתנו בהתאם למחשב ולמערכת ההפעלה ,וייתכן שלא כל כרטיס מסך יתמוך ברזולוציה שמוזכרת לעיל .לבעיות
הקשורות לכרטיס המסך ולנושאים קרובים או לקבלת מנהל ההתקן העדכני ביותר ,פנו ליצרן של כרטיס המסך.
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פונקציית המגע אינה פועלת כשמרחיבים את שולחן העבודה לצג מגע אחר.

עברית
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ב Windows 7-וב ,Windows 8-ניתן להגדיר מסך משני כמסך מגע כפי שמוצג להלן.
( >- Setup <- Tablet PC Settings <- Hardware and Sound <- Control Panelלחצו על המסך של צג המגע המשני)

<>Tablet PC Settings

<>Hardware and Sound <- Control Panel

<לחצו על המסך של צג המגע המשני>

<>Setup

	םיטרפמ
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מסך LCD

רזולוציה

אות וידאו

 58.42ס"מ (Thin Film Transistor) TFT
מסך (Liquid Crystal Display) LCD
אורך אלכסוני של המסך 58.42 :ס"מ

סוג

צפיפות פיקסלים

 0.2652מ"מ  x 0.2652מ"מ

רזולוציה מקסימלית

( D-Subאנלוגי)  1920 :60Hz ,1080 x
6
1080 :HDMI 0Hz, 1920 x

רזולוציה מומלצת

 192060Hz ,1080 x

תדר אופקי

 kHz 30עד 83kHz

תדר אנכי

 Hz 56עד )75Hz (D-Sub
 Hz 56עד )61Hz (HDMI

סנכרון

סנכרון נפרד HDMI /

מחבר כניסת קלט

מחבר  D-SUBבעל  15פינים/מחבר HDMI

הפעלה/כיבוי

מתח

19 V

צריכת חשמל (טיפוסית)

מצב מופעל( 25W :אופייני)
מצב חיסכון בצריכת חשמל ≤ 0.3W
מצב כבוי ≤ 0.3W

מתאם AC/DC

 ,(24W Desk-top) Type LCAP21מיוצר על-ידי Lien Chang Electronic
או ( 24W Wall-mount KR/EU( Type LCAP26-Eלהוציא בריטניה)) ,מיוצר על-ידי Lien Chang Electronic
יציאה19 V :

מידות/משקל

1.3 A

1.3 A

גודל צג (רוחב  xגובה  xעומק)
 554.8מ"מ  399.1 xמ"מ  207.8 xמ"מ
משקל (ללא חומרי אריזה)

 6.4ק"ג

התאמת זווית
המעמד

קדימה/אחורה -5° :עד ( 25°ראש)

תנאים סביבתיים

תנאי תפעול

טמפרטורה 10°C :עד  ;35°Cלחות 10% :עד 80%

תנאי אחסון

טמפרטורה -20°C :עד  ;60°Cלחות 5% :עד90%

המפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.

עברית
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מפרטים
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מצבים מוגדרים מראש (רזולוציה)
עברית
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מצבי תצוגה (רזולוציה)

תדר אופקי ()kHz

תדר אנכי ()Hz

קוטביות ()H/V

720 x 400

31.468

70

+/-

640 x 480

31.469

60

-/-

640 x 480

37.500

75

-/-

800 x 600

37.879

60

+/+

800 x 600

46.875

75

+/+

1024 x 768

48.363

60

-/-

1024 x 768

60.023

75

+/+

1152 x 864

67.500

75

+/+

1280 x 1024

63.981

60

+/+

1280 x 1024

79.976

75

+/+

1680 x 1050

65.290

60

+/-

1920 x 1080

67.500

60

+/+

מצב מומלץ

תזמון HDMI
תדר אופקי ()kHz

תדר אנכי ()Hz

מצבי תצוגה (רזולוציה)
480P

31.50

60

O

576P

31.25

50

O

HDMI

720P

37.50

50

O

720P

45.00

60

O

1080i

28.12

50

O

1080i

33.75

60

O

1080P

56.25

50

O

1080P

67.50

60

( Oמצב מומלץ)

נורית הפעלה
נורית

צבע נורית LED

מצב מופעל

אדומה

מצב שינה

מהבהבת באדום

מצב כבוי

כבויה

הנוכנ החונת
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תנוחה נכונה
תנוחה נכונה לשימוש בצג
התאימו את הצג כדי שתוכלו לצפות בו בנוחות בזווית קלה הנמוכה מעט מקו העיניים הטבעי.
yyצאו להפסקה של כעשר דקות כל שעה כדי להפחית את העייפות הנגרמת כתוצאה משימוש ממושך.
yyהמעמד של צג המגע מאפשר להשתמש במוצר בתנוחה אופטימלית.
yyכווננו את זווית המעמד בין  -5°ל 25°-כדי לקבל את זווית הצפייה הטובה ביותר במסך.

התאימו את הזווית
ל -5°-עד 25°

עליכם להביט על המסך מעט
כלפי מטה.

כך שלא יהיו השתקפות או
הבהק מהמסך.

הניחו את ידיכם בעדינות על
המקלדת ,כאשר הזרועות
מכופפות במרפקים ופרושות
בתנוחה אופקית לפנים.

קראו את הוראות הבטיחות לפני השימוש במוצר.
שמרו את המדריך למשתמש (תקליטור) במקום נגיש
לעיון בעתיד.
הדגם והמספר הסידורי של המסך מפורטים על גבי
המסך ובאחד מצדדיו .רשמו אותם למטה למקרה של
צורך בקבלת שירות.
דגם
מספר סידורי

