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1. Model Description
Model name

:

MT55-WT

Brand name

:

LG

Part number

2nd, 3rd Suffix

:

MF

Product name

:

MT55

(Revision number)

:

MFL68107211
(1406-REV02)

2. Printing Specification
1. Trim size (Format)

:

148 mm x 210 mm (A5)

• Cover

:

1 Color (Black)

• Inside

:

1 Color (Black)

• Cover

:

Uncoated, wood-free paper 60 g/㎡

• Inside

:

Uncoated, wood-free paper 60 g/㎡

4. Bindery

:

Saddle stitching

5. Language

:

HEB (1)

6. Number of pages

:

32

2. Printing colors

3. Stock (Paper)

“This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level,
N
O
T
E

Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].
Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
(1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.
(2) Especially, Don’t use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Origin Notification
LGEAK :

Printed in Kazakhstan

LGEKR :

Printed in Korea

LGERS :

Printed in Mexico

LGEAZ

:

Printed in Brazil

LGEMA :

Printed in Poland

LGESY :

Printed in China

LGEEG :

Printed in Egypt

LGEMX :

Printed in Mexico

LGETH :

Printed in Thailand

LGEIL

:

Printed in India

LGEND :

Printed in China

LGEVN :

Printed in Vietnam

LGEIN

:

Printed in Indonesia

LGERA :

Printed in Russia

LGEWR :

Printed in Poland

Printed in Algeria

LGEAS :

4. Changes
10

9

8

7
6

5

4

3

2

1
Rev. Number

Jun/03/2014

Miyeon.kim

EKME600065

Changed mechanical specifications

May/13/2014 Miyeon.kim

EKME500156

Add the Auto off

MMM/DD/YYYY Signature

ECO Number

Change Contents

Pagination sheet

Part number

:

MFL68107211

Total pages

:

32 pages

Back

Front
(Heb)
Blank
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…

…

…

2

P/No.

הקפד לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש
במוצר.
מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה
רשומים בחלקו האחורי של הטלוויזיה בצד .רשום
אותם כאן למקרה שתצטרך בעתיד שירות.
דגם
מספר סידורי

**Mfl68107211
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נתונים

מצב נתמך )RGB(PC) HDMI (PC
עברית
RUS

מצב נתמך קומפוננט

רזולוציה

תדר אופקי
)(kHz

תדר אנכי
)(Hz

400 x 720

31.468

70.080

480 x 640

31.469
37.500
37.879
46.875
48.363
60.023

59.940
75.000
60.317
75.000
60.004
75.029

56.476

70.069

600 x 800
768 x 1024
768 x 1024
)HDMI(PC
בלבד
864 x 1152

67.500

75.000

720 x 1280

45.000

60.000

800 × 1280

49.702

59.810

1024 x 1280

63.981
79.976

60.020
75.025

1050 × 1400

65.317

59.978

900 × 1440

55.935

59.887

900 × 1600

60.000

60.000

1050 x 1680

64.674
65.290

59.883
59.954

1080 × 1920

67.500

60.000

הערה
• רזולוציית התצוגה המיטבית הינה
 .1920 x 1080 @ 60 Hzהתזמון המיטבי
הינו תדירות אורכית של  60Hzבכל מצב.
מצב  HDMI-DTVנתמך
רזולוציה

תדר אופקי
)(kHz

תדר אנכי
)(Hz

480 × 720

31.469
31.500

59.940
60.000

576 × 720

31.250

50.000

37.500
44.960
45.000
33.720
33.750
28.125
27.000
33.750
56.250
67.430
67.500

50.000
59.940
60.000
59.940
60.000
50.000
24.000
30.000
50.000
59.940
60.000

720 x 1280

1080 × 1920

רזולוציה

480 × 720

576 × 720
720 x 1280

1080 × 1920

תדר אופקי
)(kHz

תדר אנכי
)(Hz

15.730
15.750
31.470
31.500
15.625
31.250
37.500
44.960
45.000
33.720
33.750
28.125
56.250
67.430
67.500

59.940
60.000
59.940
60.000
50.000
50.000
50.000
59.940
60.000
59.940
60.000
50.000
50.000
59.940
60.000

מידע לגבי חיבור Component
יציאות Component
בטלוויזיה

יציאות קלטי וידאו בנגן
הDVD-

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

נתונים
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עברית
RUS

נתונים
מפרטי המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
דגמים
מידות
)ר  Xג  Xע(
משקל

22MT55D

27MT55D

24MT55D

עם מעמד )מ"מ( 213.2 × 489.1 × 641.2 188.4 × 447.7 × 566.8 188.4 × 416.6 × 508.5
ללא מעמד
)מ"מ(

65.9 × 315 × 508.5

77.8 × 391.3 × 641.2 66.5 × 346.1 × 566.8

עם מעמד )ק"ג(

3.4

3.9

5.3

ללא מעמד
)ק"ג(

3.2

3.6

4.88

דרישות חשמל

1.6 A

מתאם AC/DC

יצרן Lien Chang :
דגםLCAP21C :
יצרן Honor :
דגםADS-45SN-19-3 19040G :

תנאים סביבתיים

19 V

טמפרטורת עבודה
לחות בהפעלה
טמפרטורת אחסון

 10°Cעד 35°C
 20 %עד 80 %
 -10°Cעד 60°C

לחות באחסון

מערכות שידור
כיסוי ערוצים
מספר מקסימלי של
ערוצים הניתן לשמירה
התנגדות אנטנה
חיצונית

1.6 A

19 V

2.0 A

19 V

 5 %עד 90 %

טלוויזיה דיגיטלית
)בהתאם למדינה(

טלוויזיה אנלוגית
)בהתאם למדינה(
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I
SECAM B/G, SECAM D/K
NTSC-M

VHF, UHF

VHF, UHF, CATV

DVB-T

 DVB-Tוטלוויזיה אנלוגית 1,500 :

עברית
RUS
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תויעב ןורתפ

פתרון בעיות
תקלה
לא ניתן לשלוט
בטלוויזיה דרך השלט
רחוק.
אין תמונה ואין קול.

פתרון
• •בדוק את חיישן השלט רחוק של המוצר ונסה שוב.
• •בדוק באם קיים מכשול בין המוצר והשלט רחוק.
• •בדוק באם הסוללות עדיין עובדות והותקנו בצורה נכונה (

אל

,

אל

).

• •בדוק באם המוצר מופעל.
• •בדוק באם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
• •בדוק באם יש בעייה בשקע החשמל על ידי חיבור מוצר אחר לשקע.

הטלוויזיה נכבית
באופן פתאומי.

• •בדקו את הגדרות צריכת החשמל .אספקת החשמל אולי הופרעה.
• •בדוק באם ( Sleep Timerזמן שינה) או התכונה ( Off Timeזמן הפסקה)
מופעלת בכוונון ( TIMEזמן).
• •אם אין אות בזמן שהטלוויזיה פועלת ,הטלוויזיה תכבה אוטומטית לאחר  15דקות
של חוסר פעילות.

בעת חיבור הטלוויזיה
למחשב (HDMI/
 ,)DVI/RGBIמוצגת
ההודעה ''No signal
או '.'Invalid Format
כאשר הטלוויזיה
נכבית באופן אוטומטי

• •הפעל או כבה את הטלוויזיה בעזרת השלט הרחוק.
• •חבר מחדש את כבל ה.HDMI/RGB-
• •אתחל את המחשב חדש כאשר הטלוויזיה פועלת.
• •אם מכוונת זמן הפעלה ,הטלוויזיה תדלק בזמן זה באופן אוטומטי ,הטלוויזיה גם תכבה
באופן אוטומטי במידה ולא נעשו שום פעולות במשך שעתיים.
• •על מנת להפוך את הפונקציה הנ"ל ללא פעילה ,השתמשו בשלט לכו ל-
 SETTINGSזמן כיבוי אוטומטי(זמן הפעלה) כבוי.

תחזוקה

27

ניקוי הטלוויזיה
יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שלך באופן קבוע לשמירת רמת ביצועים מיטבית ולהארכת חיי המוצר.

זהירות
• יש לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל וכבלים אחרים תחילה.
• במקרים שבהם לא נעשה שימוש בטלוויזיה לפרקי זמן ממושכים ,נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר
כדי למנוע נזקים אפשריים כתוצאה מברקים או מנחשולי מתח.

מסך ,מסגרת ,גוף המכשיר ומעמד
• להסרת אבק או לכלוך קל ,נגב את המשטח במטלית בד יבשה ,נקייה ורכה.
• להסרת לכלוך קשה ,נגב את המשטח במטלית בד רכה הספוגה במים נקיים או בנוזל ניקוי עדין .לאחר
מכן ,נגב מיד במטלית רכה.

זהירות
• אין לגעת במסך ,שכן הדבר עלול לפגוע בו.
• אין לדחוף ,לשפשף או לחבוט במשטח המסך בציפורני האצבעות או בחפץ חד ,שכן הדבר עלול לגרום
לשריטות ולעיוותי תמונה.
• אין להשתמש בתכשירים כימיים ,שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשיר
• אין לרסס נוזלים על גבי המשטח .חדירת נוזלים לטלוויזיה ,עלולה לגרום לשריפה ,להתחשמלות או
לתקלה.

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

מניעת "צריבת תמונה" על מסך הטלוויזיה שלך

• אם תמונה קבועה מוצגת על המסך לפרק זמן ממושך ,היא תיצרב ותהפוך לעיוות קבוע של המסך .מצב
זה מכונה "צריבת מסך" ואינו מכוסה על ידי האחריות.
• אם יחס מידות המסך מכוון ל 4:3-לפרק זמן ממושך ,עלול להיווצר צריבת מסך באזור הכתוביות של
המסך.
• הימנע מהצגת תמונה קבועה על מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך )שעתיים או יותר עבור מסך  (LCDכדי
להימנע מצריבת תמונה.

עברית
RUS

תחזוקה
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הגדרות  /טנרטניאב ךירדמב ןויעל

עברית
RUS

פורמט תמונה נתמך
קטגוריה 2D (jpeg, jpg, jpe) :
• •ה
ה[סוג קובץ זמין]  :SOF0קו בסיס,
 :SOF1סדרתי,
ה
 :SOF2פרוגרסיבי
ה
ה[גודל תמונה] מינימום,64 x 64 :
מקסימום :סוג רגיל( 15360 :ר) 8640 x
ה
(ג) ,סוג פרוגרסיבי( 1920 :ר) ( 1440 xג)
קטגוריה BMP :
• •ה
ה[גודל תמונה] מינימום  ,64 x 64 :מקסימום :
6400 x 9600
קטגוריה PNG :
• •ה
ה[סוג קובץ זמין] Interlace, Non-Interlace
[גודל תמונה] מינימום  ,64 x 64 :מקסימום :
,800 x 1200 : Interlace
ה
6400 x 9600 : Non-Interlace
• • 6400 x 9600קבצים בפורמט  BMPוPNG -
עלולים להיות איטיים יותר לתצוגה מקובצי 
.JPEG

לעיון במדריך באינטרנט
לקבלת מדריך למשתמש מפורט ,בקרו באתר 
.www.lg.com
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הגדרות

עברית
RUS

rm, *rmvb* •
RV30, RV40 []וידאו
Dolby Digital, AAC, HE-AAC, []אודיו
(RA6(Cook
3gp, 3gp2 •
H.264/AVC, MPEG-4 Part2 []וידאו
(AAC, AMR(NB/WB []אודיו
 בהתאם לדגם: DTS / *rm / *rmvb* •
פורמט אודיו נתמך
mp3 : סוג קובץ
32Kbps - 320 Kbps []קצב ביט
[]תדר דגימה
AAC : סוג קובץ
]קצב ביט[ פורמט חופשי
8kHz ~ 48 kHz []תדר דגימה
ADIF, ADTS []נתמך
M4A : סוג קובץ
]קצב ביט[ פורמט חופשי
8kHz ~ 48 kHz []תדר דגימה
MPEG-4 []נתמך
WMA : סוג קובץ
128Kbps ~ 320 Kbps []קצב ביט
8kHz ~ 48 kHz []תדר דגימה
 סטנדרטיWMA7, WMA8, WMA9 []נתמך
WMA : סוג קובץ
~ 768Kbps []קצב ביט
[. תדר דגימה/ ]ערוץ
48kHz @ 2  עד לערוץ: M0
,(LBR )מלבד מצב
,48kHz @ 5.1  עד לערוץ: M1
96kHz @ 5.1  עד לערוץ: M2
WMA 10 Pro []נתמך
OGG : סוג קובץ
]קצב ביט[ פורמט חופשי
~ 48kHz []תדר דגימה
OGG Vorvis []נתמך

•
•

•

•

•

•

פורמט וידאו נתמך
Motion) 1920 x 1080 @ 30p :מקסימום
( בלבדJPEG 640 x 480 @ 30p
asf, .wmv.
MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, []וידאו
DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1), MP43
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, []אודיו
AAC, AC3, MP3, 3D WMV Single Stream
divx, .avi.
MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, []וידאו
DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 []אודיו
Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital,
MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts.
H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1 []וידאו
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, []אודיו
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC, *DTS
vob.
MPEG-1, MPEG-2 []וידאו
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, []אודיו
MPEG- 1 Layer II, DVD-LPCM
mp4, .m4v, .mov.
MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, []וידאו
DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), []אודיו
*DTS
mkv.
MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, []וידאו
DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 []אודיו
Layer III (MP3), *DTS, LPCM
motion JPEG
MJPEG []וידאו
LPCM, ADPCM []אודיו
mpg, .mpeg, .mpe.
MPEG-1, MPEG-2 []וידאו
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, []אודיו
Dolby Digital, LPCM
dat
MPEG-1, MPEG-2 []וידאו
MP2 []אודיו
flv
Sorenson H.263, H.264/AVC []וידאו
MP3, AAC, HE-AAC []אודיו

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
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עברית
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תיאור פונקציית SIMPLINK
•
•

•
•
•

•

אזהרה בעת שימוש בהתקני זיכרון USB

(  :הפעלה
) Direct Play
מיידית של התקן המולטימדיה בטלוויזיה.
) Select multimedia device
(  :בחירה בהתקן הרצוי
דרך תפריט  SIMPLINKכדי לשלוט בו ממסך
הטלוויזיה באופן מיידי.
(  :ניהול התקן
) Disc playback
מולטימדיה דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה.
(:
) Power off all devices
בעת כיבוי הטלוויזיה ,כל ההתקנים המחוברים אליה ייכבו.
(  :בזמן
) Sync Power on
שציוד עם פונקציית  Simplinkהמחובר
למחבר  HDMIמתחיל לפעול ,הטלוויזיה
תתחיל לפעול באופן אוטומטי.
) Speakerרמקול( ] :בהתאם לדגם[
בחר ברמקול של מערכת הקולנוע הביתית או
של הטלוויזיה.

הגדרת סיסמה
) LOCK SETTINGSנעילה(
) Passwordהגדרת סיסמה(

Set

Factory

.כל המידע שנשמר יימחק והגדרות הטלוויזיה יאופסו
הטלוויזיה תכבה את עצמה ותפעיל את עצמה
בחזרה ,וכל ההגדרות יהיו מאופסים.
• כאשר האפשרות נעל את המערכת מופעלת ,
יופיע חלון קופץ ויבקש להזין סיסמה
• אין לכבות את החשמל במהלך האתחול.

הסרת התקן USB
Q.MENU

• השתמש רק בהתקני  USBשפורמטו במערכת
קבצים  Windows FAT32או .NTFS
• ל ,USB HDD-מומלץ להשתמש בהתקנים
עם מתח נקוב של פחות מ 5V -וזרם נקוב של
פחות מ.500mA-
• מומלץ להשתמש בהתקני  USBשל  32GBאו
פחות וב USB HDD-של  1TBאו פחות.
• אם  USB HDDעם פונקציית חיסכון בצריכת
חשמל אינו פועל כהלכה ,כבה אותו והפעל
אותו מחדש .למידע נוסף ,עיין במדריך
למשתמש של התקן ה.USB-
• נתונים בהתקני  USBעלולים להינזק ,לכן יש
לגבות קבצים חשובים בעזרת התקנים אחרים.
תחזוקת נתונים היא באחריות המשתמש
והיצרן לא יישא באחריות לאובדן נתונים.

• קצב העברת נתונים מרביMega) Mbps 20 :
(bit per second

לחזרה לאיפוס להגדרות יצרן
SETTINGS
)Reset

• ייתכן שהתקני  USBלא יפעלו או יפעלו שלא
כהלכה

קבצים נתמכים בMy Media-

.קביעה או הגדרה של סיסמת הטלוויזיה
הסיסמה הראשונית הינה ”.“0000

) OPTIONאפשרות(
(

• אם התקן אחסון  USBכולל תוכנית זיהוי
מובנית או משתמש במנהל התקן משלו ,ייתכן
שהוא לא יפעל.

) USB Deviceהתקן (USB

בחר בהתקן  USBשברצונך להסיר.
לאחר הצגת הודעה שההתקן הוסר ,נתק את
ההתקן מהטלוויזיה.
• לאחר בחירת התקן  USBלהסרה ,לא ניתן יותר לקרוא
ממנו נתונים .הסר את ההתקן וחבר אותו מחדש.

• פורמטים של כתוביות חיצוניות נתמכות:
*.srt (SubRip), *.smi (SAMI),
*.sub (SubViewer, MicroDVD,
DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)),
*.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt
)(TMplayer), *.psb (PowerDivX
• פורמטים של כתוביות פנימיות נתמכות:
) XSUBתמיכה בכתוביות פנימיות אשר הופקו
מ(DivX6-

הגדרות

שימוש בSIMPLINK -

) AUDIO SETTINGSשמע( Sound Out
)יציאת שמע( )External Speaker (Optical
)רמקול חיצוני )אופטי(( Digital Sound Out
)פלט שמע דיגיטלי(
]בהתאם לדגם[
הגדרת יציאת שמע דיגיטלי
פריט.

כניסת אודיו

יציאת אודיו
דיגיטלית

אוטומטי

MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
HE-AAC

PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital

PCM

הכל

PCM

חיבור ושימוש בהתקן שמע של LG
) AUDIO SETTINGSשמע( Sound Out
)יציאת שמע( )LG Sound Sync (Optical
)סנכרון שמע ) LGאופטי((
]בהתאם לדגם[
אל
חבר את מכשיר האודיו של  LGעם לוגו
יציאת האודיו האופטית דיגיטלית .התקן שמע של
 LGמאפשר ליהנות בקלות מאיכות שמע עשירה
ועוצמית.

שימוש באוזניות
) AUDIO SETTINGSשמע( Sound Out
)יציאת שמע( ) Headphoneאוזניות(
]בהתאם לדגם[
קול מופק דרך הרמקול המחובר ליציאת האוזניות.

לסנכרון האודיו והוידאו
) AUDIO SETTINGSשמע(
) Adjustסנכרון  .AVשנה(AV

AV Sync.

]בהתאם לדגם[
סנכרון מיידי של אודיו ווידאו כאשר הם אינם
תואמים.
• בהגדרת סנכרון )AV Sync. Adjustסנכרון
 .AVשנה (AVכוונן אל )ONמופעל( .ניתן
לכוונן את יציאת הקול )רמקולי הטלוויזיה או
 (SPDIFלתמונה על המסך.

]בהתאם לדגם[
 SIMPLINKהינה תכונה המאפשרת שליטה וניהול
של התקני מולטימדיה שונים בנוחות דרך תפריט
.SIMPLINK
 1חבר את יציאת  HDMI INשל הטלוויזיה ואת
יציאת  HDMIשל התקן  SIMPLINKדרך כבל
.HDMI
• ]בהתאם לדגם[
למערכת קולנוע ביתית עם פונקציית
 ,SIMPLINKחבר את יציאות HDMI
כמתואר לעיל והשתמש בכבל אופטי לחיבור
 Optical Digital Audio Outמהטלוויזיה אל
כניסת  Optical Digital Audio Inשל התקן
.SIMPLINK
 2בחר. SIMPLINK INPUT(OPTION)N
חלון תפריט  SIMPLINKמופיע.
 3בחלון הגדרות  ,SIMPLINKהגדר את
 SIMPLINKל)ON-מופעל(.
 4בחלון תפריט  ,SIMPLINKבחר את ההתקן
הרצוי.
• תוכנה זו תואמת רק למכשירים עם לוגו
.SIMPLINK
• כדי להשתמש בפונקציית  ,SIMPLINKיש
להשתמש בכבל ® HDMIמהיר עם תכונת
.(Consumer Electronics Control) CEC
כבלי ® HDMIמהירים כוללים פין מספר 13
המשמש לחילופי מידע בין ההתקנים.
• מעבר למצב כניסה אחר יגרום להתקן
 SIMPLINKלהפסיק לפעול.
• שימוש בהתקן של צד שלישי עם פונקציית
 HDMI-CECבנוסף ,עלול לגרום לכך שהתקן
 SIMPLINKלא יפעל כהלכה.
• ]בהתאם לדגם[
בבחירה או הפעלה של מדיה מהתקן בעל
פונקציית מערכת קולנוע ביתית ,רמקול HT
יחובר אוטומטית.
הקפד לחבר באמצעות כבל אופטי )נמכר
בנפרד( על מנת להשתמש בפונקציה של
רמקול .HT

עברית
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הגדרות

• ) Colour Temperatureטמפ' הצבע( :
כיוונון הגוון הכללי של המסך .במצב מומחה,
כיוונון עדין ניתן לביצוע באמצעות שיטת גאמא
וכו'.
• ) Colour Management Systemמערכות
לניהול צבעים(  :מערכת לשימוש מומחים
בעת כיוונון הצבע באמצעות תבנית בוחן.
המומחה יוכל לבחור מבין ששה אזורי צבע
)אדום  /ירוק  /כחול  /סיאן  /מג'נטה  /צהוב(
ללא השפעה על הצבעים האחרים .לתמונות
רגילות ,ייתכן והכוונון לא יהיה מורגש.
• טווח האפשרויות המפורטות לכוונון עשויות
להשתנות בהתאם לאות הכניסה או להגדרות
תמונה אחרות.

הגדרת אפשרויות תמונה נוספות
) PICTURE SETTINGSתמונה( Picture
) Modeמצב תמונה( Picture Option
)אפשרות תמונה(
]בהתאם לדגם[
התאמת הגדרות מפורטות לתמונות.
• ) Noise Reductionצמצום רעשים(  :ביטול
רעשים בתמונה.
• ) MPEG Noise Reductionהפחתת רעש
ב : (MPEG-MPEGביטול רעשים שנוצרו
בעת יצירת אות תמונה דיגיטלי.
• ) Black Levelרמת שחור(  :כוונון הבהירות
והניגוד של המסך כך שיתאימו לרמת השחור
של תמונת הכניסה בעזרת שימוש ברמת
השחור של המסך.
• ) Real Cinemaקולנוע אמיתי(  :מיטוב
המסך עבור צפייה בסרטים.
• ) Motion Eye Careויסות בהירות לפי
תנועה( : SUPER Energy Saving /
]בהתאם לדגם[ חיסכון בצריכת חשמל על ידי
כיוונון הבהירות בהתאם לתנועת התמונה על
המסך.
• טווח האפשרויות המפורטות לכוונון עשויות
להשתנות בהתאם לאות הכניסה או להגדרות
תמונה אחרות.

שימוש בTruMotion-
SETTINGS

) PICTUREתמונה(

TruMotion

]בהתאם לדגם[
תיקון תמונות לתצוגת רצף תמונות נעות חלק יותר.
• ) Smoothחלק(  :מניעת רעידות/מניעת
טשטוש פועל בטווח גבוה יותר במצב אוטומטי.
• ) Clearנקה(  :מניעת רעידות/מניעת טשטוש
פועל בטווח בינוני במצב אוטומטי.
• ) Userמשתמש(  :כוונון ערך מניעת רעידות /
מניעת טשטוש באופן ידני.
 : De-judder rאפשרות זו מכווננת את רעידות המסך.
 : De-blur rאפשרות זו מכווננת ומסירה טשטוש מהמסך.
מצב אוטומטי משמעו כי טווח הרעידות והטשטוש תלוי
במצב כניסת הוידאו הנשלט על ידי מצב .TruMotion
שימוש בתכונת החיסכון בצריכת חשמל
) PICTURE SETTINGSתמונה(
) Savingחיסכון באנרגיה(

Energy

חיסכון בצריכת חשמל על-ידי התאמת בהירות המסך.
•
•
•
•

) Autoאוטומטי( ] :בהתאם לדגם[ חיישן
הטלוויזיה קולט את תאורת הסביבה ומכוונן
את הבהירות באופן אוטומטי.
) Offכבוי(  :כיבוי מצב חסכון באנרגיה.
Minimum / Medium / Maximum
)מקסימום  /בינוני  /מינימום(  :החלת מצב
חיסכון בצריכת חשמל מוגדר מראש.
) Screen Offהשתקת וידאו(  :כיבוי המסך
והשמעת קול בלבד .לחיצה על לחצן כלשהו
בשלט רחוק ,מלבד לחצן ההפעלה/כיבוי
להפעלה מחדש של המסך.

לשימוש ברמקול של הטלוויזיה
SETTINGS
)יציאת שמע(

) AUDIOשמע( Sound Out
) TV Speakerרמקול טלוויזיה (

]בהתאם לדגם[
קול מופק דרך הרמקול של הטלוויזיה.

שימוש ברמקול חיצוני
) AUDIO SETTINGSשמע( ) Sound Outיציאת שמע(
)) External Speaker (Opticalרמקול חיצוני )אופטי((
]בהתאם לדגם[
קול מופק דרך הרמקול המחובר ליציאה האופטית.
•  SimpLinkנתמך.

הגדרות
הגדרת ערוצים באופן אוטומטי
) SETUP SETTINGSהגדרה(
) Tuningכוונון אוטומטי(

Auto

כוונון אוטומטי של התוכניות.
• אם מקור הכניסה אינו מחובר היטב ,ייתכן
שרישום התוכניות לא יפעל.
• כוונון אוטומטי מוצא רק תוכניות המשודרות
כעת.
• אם האפשרות נעל את המערכת מופעלת,
יופיע חלון להזנת סיסמה.

כוונון התמונה באמצעות אשף תמונות
) PICTURE SETTINGSתמונה(
) Wizard IIIאשף תמונות (3

להגדרת בקרה מתקדמת
Picture

]בהתאם לדגם[
כיול והתאמת איכות התמונה המיטבית בעזרת
השלט הרחוק ואשף התמונה ללא התקני תבנית
יקרים או עזרה של מומחים.

•
•
•
•

כיול המסך לכל מצב תמונה או התאמת הגדרות
התמונה למסך מסוים .תחילה יש לבחור בקרה
מתקדמת הרצוי.

Picture

בחירה במצב התמונה המותאמת לסביבת הצפייה
או לתוכנית.
•

) PICTURE SETTINGSתמונה( Picture
) Modeמצב תמונה( ) Advanced Controlבקרה
מתקדמת( ) Expert Control /בקרת מומחה(

•

לבחירה בתפריט מצב תמונה
) PICTURE SETTINGSתמונה(
) Modeמצב תמונה(

) Expertמומחה(  :תפריט לכוונון
•
איכות התמונה המאפשרת למומחים ולחובבים
ליהנות מצפייה מיטבית בטלוויזיה .זהו תפריט
כוונון התמונה המתאים לשימושם של אנשי
מקצוע מורשים על ידי ה) .ISF-לוגו הISF-
ניתן לשימוש רק בטלוויזיות המאושרות על ידי
ה(ISF-
Imaging Science Foundation :ISFccc
.Certified Calibration Control
• בהתאם לאות הכניסה ,טווח מצבי התמונה
הזמינים עשויי להשתנות.
מצב ) Expertמומחה( מיועד עבור
•
כיוונון תמונה בידי מקצוענים לשליטה בכיוונון
העדין בשימוש בתמונה מסוימת .עבור תמונות
רגילות ,ההשפעה עשויה לא להיות גדולה.
• פונקציית ה ISF-זמינה בחלק מהדגמים בלבד.

) Vividצבעים חיים(  :מגביר ניגודיות ,בהירות
וחדות להצגת תמונות חיות.
) Standardסטנדרטי(  :הצגת תמונות
ברמות רגילות של ניגודיות ,בהירות וחדות.
] : APS/Ecoבהתאם לדגם[
תכונת חסכון האנרגיה משנה את ההגדרות של
הטלוויזיה לצמצום צריכת החשמל.
) Cinema/Gameמשחק  /קולנוע(  :הצגת
התמונה המיטבית עבור סרטים ומשחקים.
] : Soccerבהתאם לדגם[ מצב תמונה מיטבי
לצפייה במשחקי כדורגל .התמונה מוצגת
בצבעים חיים ,בחדות מדהימה ,ומותאמת
לתנועות מהירות.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

) Dynamic Contrastניגודיות דינמית( :
התאמת הניגודיות לרמה המיטבית בהתאם
לבהירות התמונה.
) Dynamic Colourצבע דינמי(  :התאמת
הצבעים להצגת התמונה בצבעים טבעיים יותר.
) Skin Colourצבע עור(  :הגדרת קשת צבעי
עור בנפרד כדי להטמיע צבע עור על פי הגדרת
המשתמש.
) Sky Colourצבע שמיים(  :מוגדר בנפרד.
) Grass Colourצבע דשא(  :קשת צבעים
טבעית )מרבצי דשא ,הרים וכו'( .ניתן להגדרה
בנפרד.
 : Gammaהגדרת עקומת הדירוג בהתאם
לאות יציאת התמונה ביחס לאות הכניסה.
) Colour Gamutסולם צבעים(  :בחירת טווח
הצבעים אותם ניתן יהיה להציג.
) Edge Enhancerשיפור שוליים(  :מציג
קצוות ברורים ובולטים יותר תוך שמירה על
מראה טבעי.
) Expert Patternתבנית מומחה( ] :בהתאם
לדגם[
תבניות לכיוונון על ידי מומחה.
) Colour Filterמסנן צבע(  :מסנן צבע מסוים
מתוך ספקטרום הצבעים בצבעי  RGBלכיוונון
עדין של הרוויה וגוון ה hue-באופן מדויק.

עברית
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שלט רחוק
התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק .קרא חוברת זו בקפידה והשתמש
בטלוויזיה בצורה נכונה .להחלפת הסוללות ,פתח את כיסוי תא הסוללות ,החלף בסוללות (1.5V
למידע המצוין בתווית שבתוך התא ,וסגור את כיסוי תא
ו-
 )AAAתוך התאמת הקטבים
הסוללות .להוצאת הסוללות ,בצעו את הוראות ההתקנה בסדר הפוך.
זהירות
• •אין לערבב סוללות ישנות וחדשות ,שכן הדבר עלול לגרום נזק לשלט הרחוק.
• •במצב טלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות ,ייתכן שחלק מלחצני השלט הרחוק לא יפעלו.
הקפד להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה.
(הפעלה/כיבוי) הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.
בחירת ערוצי רדיו ,טלוויזיה ותוכניות .DTV
TV/RAD
 SUBTITLEמעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב דיגיטלי.
 ADהעברת ( Audio Descriptionתאור שמע) למצב מופעל או כבוי.
הפעלה/כיבוי של מצב .PIP(בהתאם לדגם)
/PIP
 TV/PCבחירת מצב טלוויזיה או מחשב.
 INPUTשינוי מקור הכניסה.
לחצני ספרות הזנת ספרות.
 LISTגישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.
 Q.VIEWחזרה לערוץ הקודם שהוצג.
 FAVגישה לרשימת הערוצים המועדפים.
 GUIDEהצגת מדריך התוכניות.
 MUTEהשתקת כל הצלילים.
 כיוונון עוצמת השמע.+
P
גלילה בערוצים שמורים.
מעבר למסך הקודם או הבא.
PAGE
לחצני טלטקסט ( ) TEXT/T.OPTלחצנים אלו משמשים לטלטקסט.
 INFOהצגת מידע לגבי התוכנית הנוכחית על המסך.
 SETTINGSגישה לתפריטים הראשיים.
 Q.MENUגישה לתפריטים המהירים.
לחצני ניווט (למעלה/למטה/ימינה/שמאלה) גלילה בתפריטים או באפשרויות.
בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
OK
 BACKחזרה לתפריט קודם.
 EXITסגירת כל תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
גישה להתקני  AVהמחוברים עם כבל  HDMIבאמצעות
 .HDMI-CECפתיחת תפריט .SIMPLINK
 REC /התחלת הקלטה והצגת תפריט ההקלטה.(בהתאם לדגם)
) לשליטה בתפריט  ,MY MEDIAאו
לחצני בקרה (
בהתקני  SIMPLINKתואמים (.)USB, SIMPLINK
 :כחול)
 :צהוב,
 :ירוק,
 :אדום,
(
(תאורה אחורית) כיוונון בהירות המסך על ידי שליטה
בתאורת המסך האחורית.
הערה
• •בתוכנית  ,MHEGלא ניתן לכוונן את התאורה האחורית באמצעות הלחצן הצהוב או הכחול.
• •(ADשירות תיאור אודיו) עשוי לא להיות זמין בכל הדגמים וכן תלוי בשירותי השידור של המדינה.

יצירת חיבורים
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הטלוויזיה שלך תומך בתכונת * Plug & Playובעל רמקולים מובנים הכוללים את תכונת צליל היקפי וירטואלי
המפיק צליל צלול בעל באס עשיר.
*  :Plug & Playהמחשב מזהה מכשיר אשר חיבר המשתמש והפעיל ללא צורך בהגדרת המכשיר או
התערבות של המשתמש.
הערה
• אם ברצונך להשתמש במצב  ,HDMI-PCעליך לקבוע את ) Input Labelתווית קלט( למצב ) PCמחשב(.
• ה OSD (On Screen Display)-מוצג על המסך כמתואר להלן.
« בהפעלת המוצר במצב כניסת .HDMI
« במעבר לכניסת .HDMI
האם הכניסה מחוברת למחשב?

כן

לא

אל תראה לי הודעה זאת שוב
• בחירה ב"-כן" תקבע את גודל התמונה והאיכות שלה ברמה המיטבית עבור המחשב שלך.
• בחירה ב"-לא" תקבע את גודל התמונה והאיכות שלה ברמה המיטבית עבור מכשיר ה AV-שלך )נגן
 ,DVDממיר כבלים(.
• בחירה ב"-אל תראה לי הודעה זאת שוב" תגרום להודעה זו לא הופיע עד לאיפוס הטלוויזיה .ניתן לשנות
את הערך הנקבע ב) INPUT SETTINGS -כניסה( ) Input Labelתווית קלט(.
• הערכים עבור  HDMI1/HDMI2נשמרים בנפרד.

עברית
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0.5 A

USB IN

)RGB IN (PC

5V

AUDIO
IN
)(PC

USB / HDD1

H/P

אוזניות

AUDIO OUT

DVI OUT

 / DVD/ Blu-Rayממיר כבלים HD
 /מחשב אישי
RGB OUT(PC) AUDIO OUT

מחשב אישי

1

כניסת  USBתומך בזרם חשמלי של .0.5A
במקרה של  HDDבו תזדקק לזרם גבוה יותר ,השתמש במתאם בנפרד.

םירוביח תריצי

17

חבר את הטלוויזיה להתקנים חיצוניים .לאיכות מירבית של תמונה וקול ,חבר את ההתקן החיצוני והטלוויזיה
באמצעות כבל  HDMIכמתואר .כבלים נפרדים אינם מצורפים.
 HD /ממיר כבלים DVD / Blu-Ray /
HD STB /

HDMI OUT

COMPONENT IN
R

)(MONO

R

L

AV IN

COMPONENT IN

אדום
אדום

לבן

צהוב

אדום

לבן

צהוב

אדום

לבן

אדום
אדום

כחול

כחול

AV IN

ירוק

לבן
AUDIO

VIDEO

AUDIO

VIDEO

ירוק

AUDIO

AV IN

COMPONENT IN

VIDEO

AUDIO

 / DVD / Blu-Rayממיר כבלים / HD
מכשיר וידאו

VIDEO

/ DVD / Blu-Rayממיר כבלים HD

עברית
RUS

חיבורים נוספים
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יצירת חיבורים

עברית
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יצירת חיבורים

חיבור לאנטנה

סעיף זה ,אודות יצירת חיבורים משתמש
בעיקר בתרשימים עבור דגמי .MT55D
חבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ועבור בין
מצבי הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני .למידע
נוסף על חיבור התקנים חיצוניים ,עיין בחוברת
ההפעלה המצורפת לכל התקן.
מקלטי  ,HDנגני  ,DVDמכשירי וידאו ,מערכות
שמע ,התקני אחסון  ,USBמחשבים אישיים,
קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

ANTENNA
/ CABLE IN

זהירות
• ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה
מהמתואר בדגם.
• חבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר
לסדר של יציאות הטלוויזיה.
• להקלטת תוכנית טלוויזיה בנגן  DVDאו
במכשיר וידאו ,וודא כי כבל האות של
הטלוויזיה מחובר לטלוויזיה דרך נגן הDVD -
או מכשיר הוידאו .למידע נוסף על חיבור
התקנים חיצוניים ,עיין בחוברת ההפעלה
המצורפת לכל התקן.
• עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני
לקבלת הוראות הפעלה.
• בחיבור התקן משחק לטלוויזיה ,השתמש
בכבל המצורף להתקן המשחק.
• במצב  ,PCייתכן שיהיו הפרעות בתמונה
הקשורות לרזולוציה ,לתבנית האנכית,
לניגודיות או לבהירות .אם יש הפרעות
בתמונה ,שנה את פלט המחשב לרזולוציה
אחרת ,שנה את קצב הרענון לקצב אחר או
התאם את הניגודיות והבהירות בתפריט
 PICTUREעד שהתמונה מתבהרת.
• במצב  ,PCייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה
לא יפעלו כהלכה בהתאם לכרטיס הגרפי.

)אינו מסופק(
חבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה שבקיר באמצעות
כבל .(75 Ω) RF

זהירות
• השתמש במפצל אותות כדי להשתמש ביותר
משני מכשירי טלוויזיה.
• אם איכות התמונה ירודה ,התקן מגבר אותות
לשיפור איכות התמונה.
• אם איכות התמונה ירודה מאוד כשאנטנה
מחוברת ,נסה לכוונן שוב את האנטנה בזווית
הנכונה.
• כבל אנטנה וממיר אינם מצורפים.
• תומך  DTVאודיו,Dolby Digital ,MPEG :
HE-AAC ,Dolby Digital Plus

הנכהו הבכרה
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• •נתק תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר 
מכן הזז או התקן את הטלוויזיה .אחרת ,עלולה 
להיגרם התחשמלות.
• •התקנת הטלוויזיה על התקרה או על קיר 
משופע ,עלולה לגרום לנפילתה ולגרום לפציעה 
חמורה .השתמש בהתקן לתלייה על הקיר 
שאושר על-ידי  LGופנה לספק המקומי או לאיש 
שירות מוסמך.
• •אין לחזק את הברגים יתר על המידה שכן הדבר 
עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולגרום לתפוגת 
האחריות.
• •הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על
הקיר העומדים בתקן  .VESAנזקים או פציעות 
שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים
אינם מכוסים במסגרת אחריות היצרן.
• •על אורך הבורג מפני השטח של הכיסוי האחורי 
להיות פחות מ 8-מ"מ.
משטח לתלייה על הקיר

כיסוי אחורי

משטח לתלייה על הקיר
כיסוי אחורי
בורג סטנדרטי
M4 x L10
מקס 8 .מ"מ

הערה
• •יש להשתמש בברגים המצוינים בתקן מפרטי 
הברגים של .VESA
• •ערכת הקיבוע לקיר כוללת מדריך התקנה ואת 
הרכיבים הדרושים.
• •מסגרת הקיבוע לקיר אינה מצורפת ניתן לרכוש 
את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.
• •אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן
הקיבוע לקיר .הקפד להשתמש באורך בורג נכון.
• •לפרטים נוספים ,עיין במדריך למשתמש 
המסופק עם התקן הקיבוע.

עברית
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התקנה על הקיר

לרכישה בנפרד (התקן תלייה לקיר)

לאוורור הולם ,השאר מרווח מינימלי של  10ס"מ
בכל צד ומהקיר .הוראות התקנה מפורטות זמינות
מהמשווק שלך ,ראה מדריך התקנה והרכבה של
התקן קיבוע זוויתי לקיר האופציונלי.

דגם

*22/24/27MT55

התקנה על הקיר
( A x B)
בורג סטנדרטי

M4 x L10

מספר הברגים

4

x100 x 100

RW120
 10ס"מ

התקן לתלייה על
הקיר
 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

אם בכוונתך לתלות את הטלוויזיה על הקיר,
חבר את ממשק התקן התלייה לקיר (רכיבים
אופציונליים) אל צדו האחורי של הטלוויזיה.
בהתקנת הטלוויזיה באמצעות ממשק התקן התלייה
לקיר (רכיבים אופציונליים) ,חבר בקפידה למניעת
נפילת הטלוויזיה.
1 1שימוש בבורג הארוך מן המותר על פי התקן,
עלול לגרום לנזק פנימי לטלוויזיה.
2 2שימוש בברגים אשר אינם מתאימים ,עלול
להזיק למוצר או לגרום לנפילתו מהתקן
התלייה .במקרה כזה LG ,אינה אחראית לשום
נזק אשר ייגרם.

התקנה על הקיר()A x B
••

B

A

הנכהו הבכרה

• •ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה 
מהטלוויזיה שברשותכם.
הטה מ +20-עד  -5מעלות למעלה או למטה 
לכיוונון זווית הטלוויזיה להתאמה לצפייתך.

+20

-5

שימוש במערכת אבטחה Kensington
(אינו זמין בכל הדגמים).
• •ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה 
מהטלוויזיה שברשותכם.
מחבר מערכת האבטחה של  Kensingtonממוקם
בחלקו האחורי של הטלוויזיה .למידע נוסף אודות 
התקנה ושימוש ,עיין במדריך למשתמש המסופק 
עם מערכת האבטחה של  Kensingtonאו גלוש אל
.http://www.kensington.com
חבר את מערכת האבטחה של  Kensingtonבין
הטלוויזיה לשולחן.

אחורי

קידמי

זהירות
• •בעת כוונון זווית הטלוויזיה ,אין להחזיק את 
חלקו התחתון של הטלוויזיה ,כפי שמוצג
באיור ,כיוון שיש חשש שאצבעותיך ייפגעו.

הערה
• •מערכת האבטחה של  Kensingtonהינה 
אופציונלית .ניתן לרכוש אביזרים נלווים נוספים
מרוב הספקים המקומיים שלך.

עברית
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הרכבה והכנה

זהירות

התקנה על גבי שולחן
1

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

 10ס"מ
 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

2

חבר את מתאם  AC-DCואת כבל חשמל אל
שקע חשמלי.

DC-IN

כבל חשמל

מתאם AC-DC

זהירות
• אין להניח את הטלוויזיה בסמוך למקור חום או
עליו ,משום שהדבר עלול לגרום לשריפה או
לנזקים אחרים.
• אנא הקפד לחבר את הטלוויזיה אל מתאם
מתח  AC-DCלפני חיבור הטלוויזיה לשקע
החשמלי.

3

זהירות
• אין לשאת את הטלוויזיה הפוך על ידי החזקת
גוף הבסיס )או מעמד הבסיס( מכיוון שזה עלול
לגרום לטלוויזיה ליפול מהמעמד וכתוצאה מכך
לגרום לנזק או לחבלה גופנית.
• האיור מתאר דוגמא כללית של התקנה ועשוי
להיות שונה מהמוצר שברשותך.

זהירות
• בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה ,הניחו
את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי
שולחן מרופד או משטח ישר כדי למנוע ממנו
להישרט.

הערה
• הסר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה
בהתקן תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור
המעמד בסדר הפוך.

עברית
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הרכבה והכנה
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הרמה והזזה של הטלוויזיה
אנא קראו את ההמלצות הבאות על מנת למנוע
שריטות או נזק לטלוויזיה ולמען הובלה בטוחה,
ללא קשר לסוג הטלוויזיה או לגודלה.

התקנת הטלוויזיה
ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

חיבור המעמד

זהירות
• אין לגעת במסך ,שכן הדבר עלול לפגוע בו.

1

• מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך הקופסה או
חומרי האריזה המקוריים.
• לפני הזזה או הרמה של הטלוויזיה ,נתקו את
כבל החשמל ואת כל שאר הכבלים
• בעת החזקת הטלוויזיה ,על המסך לפנות כלפי
חוץ כדי למנוע נזק.

2

גוף המעמד

• החזק את חלקה העליון והתחתון של מסגרת
הטלוויזיה בחוזקה .הקפד לא להחזיק את החלק
השקוף ,את הרמקול ,או את האזור של סריג
הרמקול.

בסיס המעמד

או

• בעת העברת הטלוויזיה אין לחשוף אותה
לטלטולים או לרעידות מופרזות.
• בעת העברת הטלוויזיה ,החזק אותה ישרה,
לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או
להטותה לשמאל או לימין.
• אין להפעיל כוח מופרז עד כדי קיפול/כיפוף
המסגרת שכן הדבר עלול להזיק למסך.

הנכהו הבכרה
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רכיבים ולחצנים

מסך

רמקולים

מחוון הפעלה
• • אדום :כאשר הטלוויזיה כבויה
• • כבוי :כאשר הטלוויזיה פועלת
• • כתום :כאשר המכשיר נמצא
במצב חסכון בחשמל

חיישן שלט רחוק

לחצני מגע

הערה
• •כל הלחצנים הינם רגישים למגע וניתנים להפעלה על ידי נגיעה פשוטה באצבעך.
• •ניתן להגדיר את פעולת מחוון ההפעלה על-ידי בחירה באפשרות ( OPTIONאפשרות) בתפריט הראשי.

תיאור

לחצני מגע
גלילה בין תוכניות שמורות.
כוונון עוצמת הקול.
OK
SETTINGS
INPUT

בחירת האפשרות המודגשת או אישור בחירה.
גישה לתפריטים הראשיים ,או שמירת הבחירה ויציאה מהתפריטים.
החלפת מקור הכניסה.
הפעלה/כיבוי של הטלוויזיה.

עברית
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שלט רחוק,
סוללות ()AAA

מדריך למשתמש

בסיס המעמד

כבל חשמל

מתאם AC-DC

כבל RGB

גוף המעמד

הערה
• ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
• ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיה שונים במקצת מהאיורים במדריך זה.
• ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלכם.
• ייתכן שיתווספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.
• ניתן להכניס את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת חשמל .יש לכבות את הטלוויזיה אם לא
צופים בה במשך זמן מסוים ,שכן הדבר יפחית את צריכת החשמל.
• ניתן להפחית באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש אם מפחיתים את רמת הבהירות
של התמונה ,והדבר גם יפחית את עלות השימוש הכוללת.

הרכבה והכנה
הוצאה מהאריזה
ודאו שהאביזרים הבאים מצורפים למכשיר שלכם .אם חסר אביזר כלשהו ,פנו למשווק שאצלו רכשתם את
המכשיר .האיורים המוצגים להלן עשויים להיות שונים מהמכשיר והפריטים שקיבלתם.
זהירות
• אין להשתמש בפריטים שלא אושרו כדי להבטיח את הבטיחות ואת אורך חיי המכשיר.
• נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת אחריות היצרן.
• על חלק מהדגמים מודבק לוח הגנה שקוף על המסך .יש להסירו לפני השימוש.

הערה
• הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
• מפרטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
• לחיבור מיטבי ,לכבלי  HDMIולהתקני  USBחייב להיות חיבור בעובי של פחות מ 10 -מ"מ וברוחב של
פחות מ 18 -מ"מ .יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב ,USB 2.0-אם כבל ה USB-או התקן זיכרון
ה USB-אינם מתאימים לכניסת ה USB-שבטלוויזיה.

B

B
A

<  10מ"מ
*= A

A

<  18מ"מ
*= B
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הוראות בטיחות

זהירות
• אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המכשיר.
◄ חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.
• במהלך ניקוי המכשיר ,נתקו אותו משקע החשמל ונגבו אותו בעדינות במטלית רכה כדי למנוע שריטות.
אין לנקות במטלית רטובה ואין לרסס מים או נוזלים אחרים ישירות על המכשיר .הדבר עלול לגרום
להתחשמלות )אין להשתמש בחומרים כימיים כגון בנזן ,מדללי צבע או אלכוהול(.
• מדי פעם יש להפסיק לצפות במסך כדי להגן על בריאות העיניים.
• הקפידו לשמור על ניקיון המכשיר בכל עת.
• בעת שימוש במכשיר ,שבו במקום נוח ובתנוחה טבעית כך שהשרירים שלכם יהיו רפויים.
• אם אתם משתמשים במכשיר במשך זמן רב ,צאו להפסקות במרווחי זמן קבועים.
• אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות היד או באמצעות אובייקט חד כגון ציפורן ,עיפרון או עט ,או לשרוט
אותו.
• יש לשמור על מרחק מתאים מהמכשיר.
◄ צפייה במסך ממרחק קרוב מדי עלולה לפגוע בראייה.
• עיינו במדריך למשתמש על מנת להגדיר את הרזולוציה המתאימה ואת השעון המתאים.
◄ אחרת ,קיים סיכון של פגיעה בראייה.
• לניקוי המכשיר ,יש להשתמש בחומרי ניקוי מאושרים בלבד )אין להשתמש בבנזן ,במדלל או באלכוהול(.
◄ הדבר עלול לגרום לעיוות צורת המכשיר.
• אין לחשוף את המכשיר למים )טפטופים או התזות( ואין להניח מעליו חפצים המלאים בנוזלים ,כגון
אגרטלים )למשל על מדפים שמעל למכשיר(.
• אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כמו אור שמש ישיר ,אש וחימום חשמלי.
• אין לשים סוללות שאינן נטענות במטען הסוללות.
• שימוש באוזניות למשך זמן ממושך או האזנה למוסיקה בעוצמה גבוהה עלולים לגרום נזק לשמיעה.
• התיזו מעט מים ) 2עד  4התזות( לתוך מטלית רכה והשתמשו בה כדי לנקות את המסגרת הקדמית .נגבו
בכיוון אחד בלבד .לחות גבוהה מדי עלולה לגרום להופעת כתמים.

השלכה לאשפה )מסך  LCDהפועל באמצעות נורות כספית בלבד(
• נורת הפלואורסצנט שבה נעשה שימוש כחלק ממכשיר זה ,מכילה כמות קטנה של כספית.
• אין להשליך את המכשיר לאשפה הביתית הרגילה .יש להשליך מכשיר זה בהתאם לתקנות השלכת
האשפה של הרשות המקומית.

התקנה על הקיר
• אין להתקין מכשיר זה באופן עצמאי .יש לפנות לטכנאי שירות שהוסמך על-ידי היצרן .אחרת ,קיים סיכון
לפציעות.

הוראות בטיחות
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• כל עוד המכשיר מחובר לשקע זרם חילופין בקיר ,הוא אינו מנותק ממקור מתח זרם חילופין גם אם הוא
כבוי.

זהירות
• אין לנתק את כבל החשמל כאשר המכשיר פועל.
◄ מכת חשמל עלולה לגרום נזק למכשיר.
• השתמשו רק בכבל המתח שסופק עם המכשיר .אם נעשה שימוש בכבל מתח אחר שלא סופק על-ידי
המשווק ,ודאו שהוא נושא תו תקן של רשות התקנים המקומית .אם כבל המתח פגום בצורה כלשהי ,צרו
קשר עם היצרן או עם מרכז השירות הקרוב למקום מגוריכם כדי להחליפו.

הוראות להעברת המכשיר
אזהרה
• הקפידו לכבות את המכשיר.
◄ קיים סיכון של התחשמלות או גרימת נזק למכשיר.
• הקפידו לנתק את כל הכבלים לפני הזזת המכשיר.
◄ קיים סיכון של התחשמלות או גרימת נזק למכשיר.
• ודאו שהלוח הקדמי פונה קדימה ובצעו כוונונים לזווית המסך כשאתם אוחזים בו בשתי הידיים .אם
המכשיר נופל וניזוק ,קיימת סכנת התחשמלות או שריפה .פנו למרכז שירות מוסמך על מנת לבצע את
התיקון.
• ודאו שהמשיר כבוי ,שהוא אינו מחובר לשקע החשמל ושכל הכבלים הוסרו .ייתכן שיידרשו שני אנשים או
יותר כדי לשאת מכשירים גדולים .אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר.

זהירות
• יש לשמור על המכשיר מפני חבטות בעת הזזתו.
◄ קיים סיכון של התחשמלות או של גרימת נזק למכשיר.
• אין לזרוק את אריזת המכשיר .תוכלו להשתמש בה בעת מעבר דירה.

אמצעי זהירות בעת השימוש במכשיר
אזהרה
• אל תנסו לפרק או לתקן את המכשיר ,או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם.
• קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
◄ לבדיקה ,כיול או תיקון ,פנו למרכז השירות.
• כאשר המסך נשאר ללא השגחה למשך פרק זמן ממושך ,יש לנתקו משקע החשמל.
• יש להרחיק את המכשיר ממים.
◄ קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
• אין להכות או לשרוט את חלקו הקדמי של המסך או את צדדיו באמצעות חפצים מתכתיים.
◄ פעולות אלה עלולות לגרום נזק למסך.
• הימנעו משימוש במכשיר בתנאים של טמפרטורה ולחות גבוהות.

עברית
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זהירות
• ודאו שפתח האוורור של המכשיר אינו חסום .יש להתקין את המכשיר במקום רחב מספיק )מעל  10ס"מ מהקיר(
◄ התקנה של המכשיר קרוב מדי לקיר עלולה לגרום נזק למכשיר או לשריפה עקב חום פנימי.
• אין לאפשר לעצמים כגון מפת שולחן או וילון לחסום את פתחי האוורור של המכשיר.
◄ המכשיר עלול להתעוות או שעלולה לפרוץ שריפה עקב התחממות יתר בתוך המכשיר.
• התקינו את המכשיר במקום שטוח ויציב ,שאינו מאפשר הפלת המכשיר.
◄ הפלת המכשיר עלולה לגרום לפציעות או לפגיעה במכשיר.
• יש להתקין את המכשיר במקום שבו אין הפרעות אלקטרומגנטיות.
• יש להרחיק את המכשיר מאור שמש ישיר.
◄ המכשיר עלול להינזק.
• אם תתקינו את המכשיר במקום שאינו עומד בתנאים המומלצים ,הדבר עלול לגרום נזק חמור לאיכות
התמונה של המכשיר ,למחזור החיים שלו ולמראהו .אנא בדקו עם  LGאו עם טכנאי מוסמך לפני
ההתקנה .אמצעי זהירות זה חל על מקום שבו יש שפע של אבק ,שבו נעשה שימוש בחומרים כימיים ,שבו
הטמפרטורה גבוהה או נמוכה בצורה קיצונית ,שבו הלחות גבוהה ,או שסביר להניח כי המכשיר יישאר בו
דולק במשך זמן ממושך )נמל תעופה או תחנת רכבת(.
• אין להתקין את המכשיר באזור עם אוורור לקוי )למשל ,על מדף ספרים ,בארון( או מחוץ למבנים ,ויש
להימנע מלהניח אותו על כריות או על שטיחים.
• בנוסף ,אין להתקין את המכשיר במקומות שבהם יש חפצים מפיצי חום ,כגון ציוד תאורה.

אמצעי זהירות הקשורים לחשמל
אזהרה
• הקפידו לחבר את כבל החשמל לשקע מוארק.
◄ אתם עלולים להתחשמל או להיפצע.
• יש להשתמש במתח הנקוב בלבד.
◄ קיים סיכון של התחשמלות או של גרימת נזק למכשיר.
• במהלך סופות ברקים ורעמים ,אין לגעת בכבל החשמל ובכבל האות .המגע בכבלים אלה הוא מסוכן.
◄ המגע עלול לגרום להתחשמלות.
• אין לחבר כבלים מאריכים מרובים ,מכשירי חשמל מרובים או תנורים חשמליים מרובים לשקע אחד.
יש להשתמש בכבל חשמל עם יציאת הארקה המיועדת לשימוש במחשב בלבד.
◄ שריפה עלולה לפרוץ עקב התחממות יתר.
• אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות .כמו כן ,אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים ,יבשו
היטב את התקע או הסירו ממנו את האבק.
◄ קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יתר על המידה.
• אם אין בכוונתכם להשתמש במכשיר במשך זמן רב ,נתקו את כבל החשמל מהמכשיר.
• שכבת אבק עלולה לגרום לשריפה ,ופגיעה בשלמות הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל ,להתחשמלות או
לשריפה.
• חזקו את כבל החשמל עד הסוף.
◄ אם כבל החשמל אינו מחוזק כהלכה ,קיימת סכנת שריפה.
• אחזו את התקע כשאתם מושכים ומוציאים את כבל החשמל .אין לקפל את כבל החשמל בכוח רב או להניח
עליו חפצים כבדים.
◄ כבל החשמל עלול להינזק ,דבר שעלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
• אין להכניס מוליכים )כגון בורג ממתכת( לתוך קצה אחד של כבל החשמל כאשר הקצה השני מחובר לשקע
חשמל שבקיר .כמו כן ,אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע חשמל שבקיר.
◄ פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.

הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות
יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במכשיר

זהירות

אזהרה
• התעלמות מהודעת 'אזהרה' עלולה לגרום
לפציעות חמורות ,לתאונות או לסכנת מוות.

• התעלמות מהודעת 'זהירות' עלולה לגרום
לפציעות קלות או לנזק קל למכשיר.

אמצעי זהירות בעת התקנת המכשיר
אזהרה
• הרחיקו את המכשיר ממקורות חום ,כגון תנורים חשמליים.
◄ קיימת סכנת התחשמלות ,שריפה ,תקלות או עיוות בצורתו של המכשיר.
• הרחיקו את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון מהישג ידם של ילדים.
◄ בליעת חומר מונע לחות היא מזיקה .במקרה של בליעה ,יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את
החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר .כמו כן ,אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק .יש להרחיקה
מהישג ידם של ילדים.
• אין להניח חפצים כבדים על המכשיר או לשבת עליו.
◄ הפלת המכשיר עלולה לגרום לפציעות .יש להיזהר במיוחד כשילדים נמצאים בסביבה.
• אין להשאיר את כבל החשמל או את כבל האות ללא השגחה כשהם מונחים כמכשול.
◄ עובר אורח עלול למעוד עליו ,והדבר עלול לגרום להתחשמלות ,לשריפה ,להרס המכשיר או לפציעה.
• יש להתקין את המכשיר במקום נקי ויבש.
◄ אבק או לחות עלולים לגרום להתחשמלות ,לשריפה או נזק למכשיר.
• אם אתם מריחים ריח של עשן או ריחות אחרים ,או אם אתם שומעים רעש חריג ,נתקו את כבל החשמל
ופנו למרכז השירות.
◄ המשך שימוש ללא נקיטת אמצעי זהירות עלול לגרום לסכנת התחשמלות או לשריפה.
• אם הפלתם את המכשיר או אם המארז שלו נשבר ,כבו את המכשיר ונתקו את כבל החשמל.
◄ המשך שימוש ללא נקיטת אמצעי זהירות עלול לגרום לסכנת התחשמלות או לשריפה .פנו למרכז
השירות.
• אין להפיל חפצים על המכשיר או להפעיל לחץ על המכשיר .אין להשליך צעצועים או חפצים על המסך.
◄ פעולות מסוג זה עלולות לגרום לפציעה ולהזיק למסך.
• יש להקפיד שהמכשיר לא ייפול בעת חיבורו להתקן חיצוני.
◄ הדבר עלול לגרום לפציעות ו/או נזק למכשיר.
• בעת חיבור המכשיר לקונסולת משחקים ,יש לשמור על מרחק של פי ארבעה מאורך האלכסון של המסך
בין המסך לקונסולת המשחקים.
◄ אם הכבל קצר מדי ,המכשיר עלול ליפול ולגרום לפציעות ו/או להינזק.
• השארת תמונה קפואה על הצג למשך פרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק למסך ולצריבת תמונה .כדי
למנוע זאת ,יש להשתמש בשומר מסך .אם ברצונכם להשתמש במכשיר לפרק זמן ממושך ,השתמשו
בשומר מסך במחשב או בפונקציה למניעת צריבת תמונה במכשיר ,וכבו את המכשיר כאשר הוא אינו
בשימוש .צריבת תמונה ובעיות הנלוות אליה אינן מכוסות במסגרת האחריות.
• אל תתקין מוצר זה על קיר אם הוא עלול להיות חשוף לשמן או לנתז שמן.
◄ הדבר עלול לגרום נזק למוצר ולנפילתו.

עברית
RUS
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רישיונות
הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם .למידע נוסף אודות רישיונות ,בקרו באתר .www.lg.com
מיוצר ברישיון של מעבדות  Dolby. Dolbyוסמל ה double-D -הם סימני מסחר 
רשומים של מעבדות .Dolby

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia interface, and
the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
icensing LLC in the United States and other countries.
 DivX®הינו פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על-ידי DivX, LLC ,חברת בת של חברת 
 .Rovi Corporationזהו התקן ® DivX Certifiedשעבר בדיקות כדי לוודא שהוא
ומפעיל וידאו מסוג  .DivXבקר באתר  divx.comלקבלת פרטים נוספים וכלי 
תוכנה להמרת הקבצים שלך לפורמט .DivX
יש לרשום התקןDivX Certified® זה כדי להפעיל סרטי DivX Video-on-
 Demand( )VODשנרכשו .לקבלת קוד הרישום ,אתרו את החלק הנוגע ל-DivX
 VODבתפריט ההגדרות של המכשיר .היכנס לאתר  vod.divx.comלקבלת 
מידע נוסף אודות אופן השלמת הרישום.
" DivX Certified®להפעלת וידאו DivX®עד  ,HD 1080pכולל תוכן פרמיום".
"DivX®,  DivX Certified®וסמלים דומים הם סימנים מסחריים של חברת Rovi
 Corporationאו של חברות בנות שלה ונעשה בהם שימוש ברישיון".
מכוסה על-ידי אחד או יותר מהפטנטים הבאים הרשומים בארה"ב:
      7,519,274” ;7,515,710 ;7,460,668 ;7,295,673

הודעה בדבר תוכנת קוד פתוח
לקבלת קוד המקור במסגרת רישיון   GPL, LGPL, MPLורישיונות קוד מקור פתוח אחרים הנכללים במוצר 
זה ,בקרו באתר  .http://opensource.lge.com
בנוסף לקוד המקור ,כל תנאי הרישיון ,כתבי הוויתור על אחריות והודעות בדבר זכויות יוצרים הרלוונטיים זמינים
להורדה.
 LG Electronicsמספקת גם קוד מקור פתוח על תקליטור תמורת תשלום המכסה את עלות המשלוח (כגון
עלות התקליטור ,המשלוח והטיפול) עם קבלת בקשה בדואר אלקטרוני שתישלח לכתובת  @opensource
 lge.comהצעה זו תקפה למשך שלוש ( )3שנים ממועד הרכישה של המוצר.

מדריך למשתמש

טלוויזיית *LED
* טלוויזיית  LEDשל  LGכוללת מסך  LCDעם תאורת רקע .LED
אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
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