רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה.
עיינו בתווית בצד האחורי ומסרו את הפרטים לספק המקומי
בעת בקשה לקבלת שירות.
דגם
מספר סידורי

רישיונות
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רישיונות
הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם .למידע נוסף אודות רישיונות ,בקרו באתר .www.lg.com
המוצר מיוצר תחת רישיון ממעבדות  "Dolby" .Dolbyוסמל ה D-הכפול הם סימנים
מסחריים של מעבדות .Dolby
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
.LLC in the United States and other countries

אודות  :DIVX VIDEO-ON-DEMANDיש לרשום התקן ® DivX Certifiedזה כדי להפעיל
סרטי  (VOD) DivX Video-on-Demandשנרכשו .לקבלת קוד הרישום ,אתרו את החלק
הנוגע ל DivX VOD-בתפריט ההגדרות של המכשיר .עברו לאתר  vod.divx.comלקבלת
מידע נוסף אודות אופן השלמת הרישום.
"® DivX Certifiedלהפעלת וידאו ® DivXעד  ,HD 1080pכולל תוכן פרמיום".
"® DivX Certified® ,DivXוסמלים דומים הם סימנים מסחריים של חברת Rovi
 Corporationאו של חברות בנות שלה ונעשה בהם שימוש ברישיון".

"מוגן בפטנט אמריקאי אחד או יותר מהרשומים מטה:
"7,519,274 ;7,515,710 ;7,460,668 ;7,295,673

עברית
עבר

אודות וידאו  DivX® :DivXהינו פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על-ידי  ,DivX, LLCחברת בת
של חברת  .Rovi Corporationזהו התקן  DivXשקיבל אישור רשמי ומפעיל וידאו מסוג
 .DivXבקרו באתר  divx.comלקבלת מידע נוסף ולקבלת כלי תוכנה להמרת הקבצים
לווידאו .DivX

מפרטים
Component מידע אודות חיבור שקע
PB

Y

PR

PB

Y

R-Y

B-Y

Y

Cr

Cb

Y

Pr

Pb

 בטלוויזיהComponent כניסות

יציאות קלטי וידאו בנגן
DVD-ה

Y

Component

אות

O

480i/576i

O

480p/576p

O

720p/1080i

O

( בלבד60 Hz / 50 Hz)

1080p

 נתמךHDMI-DTV מצב
(Hz) תדר אנכי

תדר אופקי
(kHz)

59.94
60

31.469
31.5

50

31.25

720x576

50
59.94
60

37.5
44.96
45

1280x720

59.94
60
50
23.97
24
29.976
30.00
50
59.94
60

33.72
33.75
28.125
26.97
27
33.716
33.75
56.25
67.43
67.5

1920x1080

Resolution
720x480

עבר
עברית

PR
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מפרטים

דגמים
מידות

)רוחב  xגובה x

עומק(

משקל

עם מעמד )מ"מ(
ללא מעמד )מ"מ(

79.0 x 449.0 x 738.0

עם מעמד )ק"ג(

7.0

9.7

10.7

ללא מעמד )ק"ג(

6.4

8.6

9.6

AC 100-240 V~ 50 /
60 Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

משקל

עם מעמד )מ"מ(

32LN5150-TA
32LN5150-TL
32LN515Y-TA
32LN515Y-TL
212.0 x 497.0 x 738.0

207.0 x 497.0 x 738.0

ללא מעמד )מ"מ(

79.0 x 449.0 x 738.0

79.0 x 449.0 x 738.0

עם מעמד )ק"ג(

7.7

7.0

ללא מעמד )ק"ג(

6.4

6.4

AC 100-240 V~ 50 /
60 Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

דרישות חשמל
תנאים סביבתיים

*32LN515

**32LN49
32LN4900-TD
32LN490Y-TD
32LN4910-TF
32LN491Y-TF

טמפרטורת הפעלה

 0°Cעד 40°C

לחות בהפעלה

פחות מ80%-

טמפרטורת אחסון

 -20°Cעד 60°C

לחות באחסון

פחות מ85%-

טלוויזיה אנלוגית )תלוי בארץ(
מערכות שידור
טווח ערוצים

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M, PAL B/B
VHF, UHF, CATV

מקסימום תוכניות לאחסון

טלוויזיה אנלוגית 200 :

התנגדות אנטנה חיצונית

75Ω

עברית
עבר

עומק(

207.0 x 497.0 x 738.0

236.0 x 587.0 x 894.0

236.0 x 629.0 x 968.0

79.0 x 537.0 x 894.0

דגמים

מידות

32LN5130-TI
32LN513Y-TI

39LN5130-TI
39LN513Y-TI

79.0 x 579.0 x 968.0

דרישות חשמל

)רוחב  xגובה x

*32LN513

*39LN513

*42LN513
42LN5130-TI
42LN513Y-TI

45
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מפרטים

מפרטים
מפרטי המוצרים הנתונים לעיל עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת לצורך שדרוג פונקציות המוצר.
לקבלת מידע על אספקת המתח וצריכת החשמל ,עיינו בתווית שעל גבי המכשיר.
דגמים
מידות

)רוחב  xגובה x

עומק(
עבר
עברית

משקל

עם מעמד )מ"מ(
ללא מעמד )מ"מ(

עומק(

משקל

79.0 x 449.0 x 738.0

עם מעמד )ק"ג(

7.0

9.7

10.7

ללא מעמד )ק"ג(

6.4

8.6

9.6

AC 100-240 V~ 50 /
60 Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

*32LN511

*39LN511

*42LN511

32LN5110-TB
32LN511Y-TB

39LN5110-TB
39LN511Y-TB

42LN5110-TB
42LN511Y-TB

עם מעמד )מ"מ(

207.0 x 497.0 x 738.0

236.0 x 587.0 x 894.0

236.0 x 629.0 x 968.0

ללא מעמד )מ"מ(

79.0 x 449.0 x 738.0

79.0 x 537.0 x 894.0

79.0 x 579.0 x 968.0

עם מעמד )ק"ג(

7.0

9.7

10.7

ללא מעמד )ק"ג(

6.4

8.6

9.6

AC 100-240 V~ 50 /
60 Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

דרישות חשמל

*32LN512

*39LN512

*42LN512

32LN5120-TC
32LN512Y-TC

39LN5120-TC
39LN512Y-TC

42LN5120-TC
42LN512Y-TC

עם מעמד )מ"מ(

207.0 x 497.0 x 738.0

236.0 x 587.0 x 894.0

236.0 x 629.0 x 968.0

ללא מעמד )מ"מ(

79.0 x 449.0 x 738.0

79.0 x 537.0 x 894.0

79.0 x 579.0 x 968.0

עם מעמד )ק"ג(

7.0

9.7

10.7

ללא מעמד )ק"ג(

6.4

8.6

9.6

AC 100-240 V~ 50 /
60 Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

דגמים
מידות

)רוחב  xגובה x

עומק(

משקל
דרישות חשמל

207.0 x 497.0 x 738.0

236.0 x 587.0 x 894.0

236.0 x 629.0 x 968.0

79.0 x 537.0 x 894.0

דגמים
מידות

32LN5100-TA
32LN510Y-TA

39LN5100-TA
39LN510Y-TA

79.0 x 579.0 x 968.0

דרישות חשמל

)רוחב  xגובה x

*32LN510

*39LN510

*42LN510
42LN5100-TA
42LN510Y-TA

תחזוקה/פתרון בעיות
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תחזוקה
ניקוי הטלוויזיה
יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שברשותכם באופן קבוע כדי לשמור על רמת הביצועים המיטבית ולהאריך את חיי המוצר.

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

עברית
עבר

מסך ,מסגרת ,גוף המכשיר ומעמד
כדי להסיר אבק או לכלוך קל ,נגבו את המשטח בעזרת מטלית יבשה ,נקייה ורכה.
להסרת לכלוך קשה ,נגבו את המשטח בעזרת מטלית רכה עם מעט מים נקיים או תכשיר ניקוי עדין מדולל במים .לאחר
מכן ,נגבו מיד במטלית רכה.

זהירות
yאל תגעו לעולם בצג ,שכן הדבר עלול לפגוע בו.
yאין לדחוף את מסך הטלוויזיה ,לשפשף אותו או לגעת בו באמצעות הציפורניים או באמצעות חפצים חדים .דבר
זה עשוי לגרום לשריטות במסך ולעיוותים בתמונה.
yאין לעשות כל שימוש בכימיקלים ,שכן הדבר עלול לפגוע במוצר.
yאין לרסס נוזל כלשהו על הטלוויזיה .אם נוזלים יחדרו לטלוויזיה ,הם עלולים לגרום לשריפה ,להתחשמלות או
לתקלה.

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

פתרון בעיות
בעיה

פתרון

לא ניתן לשלוט בטלוויזיה בעזרת
השלט רחוק.

yבדקו את חיישן השלט רחוק במכשיר ונסו שוב.
yבדקו אם יש חסימה כלשהי בין המכשיר לשלט רחוק.
yבדקו אם הסוללות פועלות ומותקנות בצורה נכונה ) עד
עד (.

אין תמונה ואין קול.

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

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי.

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

,
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טלטקסט

תכנות לחצן צבעוני במצב LIST
אם הטלוויזיה נמצאת במצב  SIMPLE textאו ,FASTEXT
לחצו על הלחצן  INDEXכדי לעבור למצב  .LISTניתן לשייך
ארבעה מספרי עמודים של טלטקסט לבחירתכם לארבעת
הלחצנים הצבעוניים ולבחור אותם בקלות בעזרת לחיצה
על הלחצן הצבעוני המתאים בשלט הרחוק.

פונקציות מיוחדות בTELETEXT-
Index

בחרו כל עמוד באינדקס.
Time

1
2
3
עבר
עברית

4

לחצו על לחצן צבעוני.
בעזרת לחצני הספרות ,בחרו את העמוד שברצונכם
לתכנת.
לחץ על הלחצן  .OKהעמוד שנבחר יישמר בתור
מספר העמוד .הוא יהבהב פעם אחת לאישור
השמירה .מעכשיו ,תוכלו לבחור עמוד זה בעזרת
אותו לחצן צבעוני.
באותו אופן מתבצע תכנות שלושת הלחצנים
הצבעוניים האחרים.

טקסט מהיר
עמודי הטלטקסט מקודדים לפי צבע לאורך תחתית המסך
ונבחרים על-ידי לחיצה על הלחצן בצבע המתאים.

בחירת עמוד
1
2
3

4

לחצו על הלחצן  INDEXכדי לבחור את עמוד
האינדקס.
ניתן לבחור את העמודים המקודדים לפי צבע לאורך
השורה התחתונה באמצעות לחצנים בצבעים
המתאימים.
כמו במצב  ,SIMPLEגם במצב  FASTEXTניתן לבחור
עמוד
על-ידי הזנת מספרו התלת-ספרתי באמצעות לחצני
הספרות.
כדי לבחור בעמוד
ניתן להשתמש בלחצן P
הקודם או בעמוד הבא.

בעת צפייה בתכנית טלוויזיה ,בחרו בתפריט זה כדי
להציג את השעה בפינה הימנית העליונה של המסך.
במצב טלטקסט ,לחצו על לחצן זה כדי לבחור מספר
עמוד משנה .מספר עמוד המשנה מוצג בתחתית
או על לחצני
המסך .לחצו על הלחצן האדום/ירוק,
הספרות כדי לעצור או להחליף את עמוד המשנה.
Hold

עצירה של החלפת העמודים האוטומטית שתתרחש
אם עמוד טלטקסט מורכב משני עמודי משנה או יותר.
מספר עמודי המשנה ומספר עמוד המשנה המוצג
מופיעים בדרך כלל על המסך מתחת לשעה .כאשר
בוחרים בתפריט זה ,סמל העצירה מוצג בפינה
השמאלית העליונה של המסך והחלפת העמודים
האוטומטית אינה פעילה.
Reveal

בחרו בתפריט זה כדי להציג מידע מוסתר ,כגון
פתרונות של חידות.
Update

הצגת התמונה שבטלוויזיה על המסך במהלך
המתנה לעמוד טלטקסט חדש .התצוגה תופיע
בפינה השמאלית העליונה של המסך .כאשר העמוד
המעודכן יהיה זמין ,התצוגה תשתנה למספר העמוד.
בחרו בתפריט זה פעם נוספת כדי להציג את עמוד
הטלטקסט המעודכן.

התאמה אישית של הגדרות הטלוויזיה /טלטקסט

טלטקסט

הגדרות LOCK
1
2
3
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לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.LOCK-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או
לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על .OK
כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על
.ꕣ BACK
ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.
טלטקסט הוא שירות ללא תשלום המשודר על-ידי רוב
תחנות הטלוויזיה ומכיל מידע עדכני על חדשות ,מזג
האוויר ,תוכניות טלוויזיה ,מחירי שיתוף ונושאים רבים
אחרים.
ממיר הטלטקסט של טלוויזיה זו תומך במערכות SIMPLE
ו) FASTEXT. SIMPLE-טלטקסט רגיל( מורכב ממספר

כיבוי/הפעלה

הגדרות הנעילה הזמינות מתוארות להלן.
הגדרות

תיאור

Lock System
)נעילת מערכת(

הפעלה/ביטול הפעלה של
מערכת הנעילה.

Set Password
)הגדרת סיסמה(

שינוי סיסמה בת  4ספרות.
סיסמת ברירת המחדל היא 0
.0 0 0

Block Programme
)חסימת ערוץ(

חסימת ערוצים הכוללים תוכן
שאינו מתאים לילדים בלחיצה
על הלחצן הכחול .סמל הנעילה
מופיע על הערוצים החסומים.
ניתן לבחור ערוצים ,אך המסך
הוא ריק והשמע מושתק.

Input Block
)חסימת קלט(

חסימת מקורות הכניסה.

לחצו על הלחצן  TEXTכדי להפעיל את הטלטקסט .העמוד
הראשון או העמוד האחרון שהוצג מופיע על המסך.
שני מספרי עמודים ,שם תחנת הטלוויזיה ,התאריך
והשעה מוצגים בכותרת המסך .מספר העמוד הראשון
מראה את בחירתכם ,ואילו השני מראה את העמוד
הנוכחי שמוצג.
לחצו על הלחצן  TEXTכדי לכבות את הטלטקסט.
הטלוויזיה חוזרת למצב הקודם.

טקסט פשוט
בחירת עמוד
1

2

הזינו את מספר העמוד הרצוי כמספר תלת-ספרתי
באמצעות לחצני הספרות .אם במהלך הבחירה
לחצתם על ספרה לא נכונה ,עליכם להשלים את
המספר התלת-ספרתי ולאחר מכן להזין שוב את
מספר העמוד הנכון.
כדי לבחור בעמוד הקודם
ניתן להשתמש בלחצן P
או בעמוד הבא.

עברית
עבר

עמודים שנבחרים באמצעות הזנה ישירה של מספר
העמוד המתאים FASTEXT .היא שיטה מודרנית יותר
המאפשרת בחירה קלה ומהירה של מידע בטלטקסט.
שירותי טלטקסט – רק דרך גישת  Digital Tunerכששידורי
טלוויזיה זמינים.
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הגדרות OPTION

הגדרות TIME
1

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.TIME-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או
לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על .OK

3

כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על .ꕣ BACK

2

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

1
2
3

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.OPTION-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או
לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על .OK
כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על
.ꕣ BACK
ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

עבר
עברית
הגדרות הזמן הזמינות מתוארות להלן.
הגדרות

תיאור

) Clockשעון(

קביעת השעה.

 Off Time / On Timeהגדרת זמן כיבוי/הפעלה
)זמן כבוי/זמן הפעלה( אוטומטית של הטלוויזיה .לפני
השימוש בפונקציה זו ,עליכם
להגדיר את הזמן והתאריך
הנוכחיים מראש.

הערות
אם לא תלחצו על
לחצן כלשהו בתוך
שעתיים מרגע
הפעלת הטלוויזיה
באמצעות פונקציית
 ,On Timeהטלוויזיה
תיכנס למצב המתנה
באופן אוטומטי.
אם תגדירו את
זמן ההפעלה/כיבוי
לאותו הזמן ,זמן
הכיבוי מבטל את זמן
ההפעלה.
Sleep Timer
)טיימר שינה(

להגדרת משך הזמן עד לכיבוי
הטלוויזיה .אם תכבו את
הטלוויזיה ותפעילו אותה שוב
לאחר מכן ,אפשרות טיימר
שינה תעבור למצב כבוי.

הגדרות האפשרויות הזמינות מתוארות להלן.
הגדרות

תיאור

Menu Language
)שפת תפריטים(

בחירת השפה הרצויה.

Input Label
)תווית קלט(

מציין כשהתקן מחובר ולאיזו
יציאת קלט.

התאמת הגדרות הטלוויזיה על
Factory Reset
)איפוס להגדרות היצרן( פי העדפותיכם .מסך האיפוס
להגדרות התחלתיות יופיע
עם ההפעלה הראשונה של
הטלוויזיה.
Home Use
)שימוש ביתי(

מתאים
לסביבה
ביתית.

הגדרה זו
Store Demo
)הדגמה בחנות( נועדה לסביבת
החנות/מרכז
המכירות.

התאמה אישית של הגדרות הטלוויזיה
הפעלת אפשרות זו תלויה בתנאי השידור הקיימים
במדינה בה נעשה שימוש במוצר.

קליטה סטריאופונית/זוגית
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בחירת פלט הקול של הרמקולים
במצבים  Component ,AVו ,HDMI-ניתן לבחור את יציאת
הקול עבור הרמקול השמאלי והימני.
בחרו את יציאת הקול.
:L+R

בעת בחירת ערוץ ,פרטי הצליל של התחנה מופיעים יחד
עם מספר הערוץ ושם התחנה.

אות השמע מקלט השמע ) Lשמאל( נשלח
לרמקול השמאלי ,ואות השמע מקלט השמע
) Rימין( נשלח לרמקול הימני.

:L+L

לחצו על הלחצן  I/IIכדי לבחור בתפריט .Multi Audio

אות השמע מקלט השמע  Lנשלח לרמקול
הימני ולרמקול השמאלי.

:R+R

אות השמע מקלט השמע  Rנשלח לרמקול
הימני ולרמקול השמאלי.

Mono
Stereo
Dual

MONO
STEREO
DUAL I + II , DUAL II , DUAL I

NICAM

NICAM

בחירה בצליל מונו
אם אות הסטריאו חלש בקליטה סטריאופונית,
ניתן לעבור למונו .בקליטת מונו ,בהירות הצליל
משתפרת.
בחירת שפה לשידור בשתי שפות
אם ניתן לקלוט ערוץ בשתי שפות ,ניתן לעבור
למצב  DUAL II ,DUAL Iאו .DUAL I+II
DUAL I

שליחת שפת השידור הראשית לרמקולים.

DUAL I I

שליחת שפת השידור המשנית לרמקולים.

DUAL I+I I

שליחת שפה נפרדת לכל רמקול.

קליטת Nicam

אם הטלוויזיה מצוידת במקלט לשידורי  ,NICAMניתן
לקלוט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה של שידורי NICAM
).(Near Instantaneous Companded Audio Multiplex

ניתן לבחור את יציאת הקול לפי סוג השידור שקולטים.
1
2
3

בקליטת  ,NICAMניתן לבחור  NICAM MONOאו FM
.MONO
כשבוחרים באפשרות  ,NICAMניתן לבחור NICAM
 STEREOאו .FM MONO
אם אות הסטריאו חלש ,עברו למצב .FM MONO
כשמתקבל אות כפול מסוג  ,NICAMניתן לבחור
NICAM DUAL ,NICAM DUAL II ,NICAM DUAL I
 I+IIאו .FM MONO

עברית
עבר

שידור

התצוגה על המסך
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הגדרות AUDIO
1

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.AUDIO-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או
לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על .OK

3

כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על .ꕣ BACK

2

הגדרות

תיאור

Sound Mode
)מצב קול(

לבחירת אחד ממצבי הצליל
המוגדרים מראש או התאמה
אישית של אפשרויות בכל מצב.
מצב
 Standardמשמש להגדרת שמע
באיכות רגילה.
)רגיל(

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

עבר
עברית

R

L

Music
)מוזיקה(

בחרו באפשרות זו
כשברצונכם להאזין
למוזיקה.

Cinema
)קולנוע(

בחרו באפשרות זו
בעת צפייה בסרטים.

Sport
)ספורט(

בחרו באפשרות זו
בעת צפייה באירועי
ספורט.

Game
)משחק(

בחרו באפשרות
זו בעת משחק
במשחקים.

אפשרות
הגדרות השמע הזמינות מתוארות להלן.
הגדרות

תיאור

Auto Volume
)עוצמת קול
אוטומטית(

הפעלת פונקציית Auto Volume
כדי לשמור על עוצמת שמע קבועה
בעת מעבר בין ערוצים .עוצמת
השמע עשויה שלא להיות אחידה
עקב הבדלים בתנאי השידור של
תחנות שידור שונות.

Balance
)איזון(

משמש לאיזון עוצמת השמע בין
הרמקול הימני והשמאלי בהתאם
לתנאי הסביבה.

TV Speaker
)רמקול טלוויזיה(

Treble
)טרבל(

שליטה בצלילים
הדומיננטיים בפלט
השמע .בעת הפעלת
הפונקציה  ,Trebleטווח
תדרי הפלט של השמע
יגדל.

Bass
)בס(

שליטה בצלילים
הנמוכים יותר
בפלט .בעת הפעלת
הפונקציה  ,Bassפלט
השמע יעבור לטווח
תדרים נמוך יותר.

Reset
)איפוס(

איפוס מצב השמע
להגדרות ברירת
המחדל.

ביטול הפעלת הרמקול הפנימי של
הטלוויזיה בעת שימוש במערכת
 Hi-Fiחיצונית.

התאמה אישית של הגדרות הטלוויזיה

אפשרויות תמונה בסיסיות
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אפשרויות תמונה מתקדמות )בהתאם לדגם(

Backlight
)תאורה אחורית(

כוונון רמת הבהירות של המסך
באמצעות שליטה בתאורה
האחורית של מסך ה .LCD-אם
תפחיתו את רמת הבהירות,
המסך ייעשה כהה יותר
וצריכת החשמל תרד ,כל זאת
ללא איבוד אותות וידאו.

Dynamic Contrast
)ניגודיות דינמית(

כוונון הניגודיות כדי לשמור אותה
ברמה האופטימלית בהתאם
לבהירות המסך .איכות התמונה
משתפרת באמצעות הבהרת
אזורים בהירים והכהיית אזורים
כהים.

) Contrastניגודיות(

מגביר או מפחית את
ההדרגתיות של אותות
הווידאו .כדאי להשתמש
ב Contrast-כשהחלק הבהיר
בתמונה רווי.

Dynamic Colour
)צבע דינמי(

כוונון צבעי המסך כך שהם יראו
יותר חיים ,עשירים וברורים.
תכונה זו מגבירה את דרגת
הגוון ,הרוויה והנהירות כך
שהצבעים אדום ,כחול ,ירוק ולבן
ייראו חיים יותר.

) Brightnessבהירות(

כוונון רמת הבסיס של האות
בתמונה.

Noise Reduction
)צמצום רעשים(

הפחתת רעשים בתמונה מבלי
לפגוע באיכות הווידאו.

Gamma

) Sharpnessחדות(

כוונון דרגת החדות בקצוות
שבין האזורים הכהים
והבהירים בתמונה .ככל
שהדרגה נמוכה יותר ,כך
תתקבל תמונה רכה יותר.

ניתן לכוון את הבהירות של
אזורים כהים ושל אזורים בדרגת
אפור בינוני בתמונה.
«  :Lowהבהרת האזורים
הכהים והאזורים בדרגת
אפור בינוני.
«  :Mediumתצוגת רמת
הבהירות המקורית של
התמונה.
«  :Highהכהיית האזורים
הכהים והאזורים בדרגת
אפור בינוני.

Black Level
)רמת שחור(

מגדיר את רמת השחור של
המסך לרמה המתאימה.
פונקציה זו פועלת במצבים
הבאים AV ,RF :או .HDMI
«  :Lowהכהיית התמונה במסך.
«  :Highהבהרת התמונה
במסך.

Motion Eye Care
)מנגנון למניעת עייפות
העין(

התאמת בהירות המסך כדי
למנוע הבהקים.

Film Mode
)מצב סרט(

מעניק מראה טבעי יותר לקטעי
וידאו שהוקלטו באמצעות סרט
צילום.
תכונה זו זמינה רק ברזולוציה
של .1080i / 576i / 480i

Colour Gamut
)סולם צבעים(

Advanced Control

Edge Enhancer
)שיפור שוליים(

הצגת שוליים בהירים וברורים
יותר אך טבעיים של הווידאו.

) Colourצבע(

כוונון עוצמת הצבעים.

) Tintגוונים(

כוונון האיזון שבין רמות האדום
והירוק.

Colour Temperature
)טמפ' הצבע(

בחרו אחד משלושת כיווני
הצבע האוטומטיים .בחרו
באפשרות  warmכדי להבליט
צבעים חמים כגון אדום ,או
באפשרות  coolכדי להפוך את
התמונה לכחלחלה יותר ,עם
צבעים עזים פחות.
ניתן לשלוט על רמת האדום,
הירוק והכחול ,לכוונון פרטי
הצבע.

Advanced Control
)בקרה מתקדמת(

התאמה אישית של אפשרויות
מתקדמות.

) Resetאיפוס(

שחזור ההגדרות של כל מצב
להגדרות ברירת המחדל כפי
שהוגדרו ע"י היצרן.

מיטוב הניצול של צבע כדי
להגדיל את איכות הצבע.
 :Standardהצגת ערכת צבעים
סטנדרטית.
 :Wideהגדלת מספר הצבעים
שנעשה בהם שימוש.

עברית
עבר

הגדרות

תיאור

הגדרות

תיאור
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הגדרות PICTURE
1

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.PICTURE-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או
לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על .OK

3

כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על .ꕣ BACK

2

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

הגדרות

תיאור

Picture Mode
)מצב תמונה(

בחירת אחת מהתמונות המוגדרות
מראש או התאמה אישית של
האפשרויות ,וזאת כדי לקבל את
הביצועים המיטביים עבור הטלוויזיה
שלכם .תוכלו גם לבצע התאמה
אישית של אפשרויות מתקדמות בכל
מצב.
מצב

Standard
)סטנדרטי(

התאמת התמונה
לסביבה רגילה.

Cinema
)קולנוע(

אופטימיזציה
של תמונות
הווידאו לקבלת
חוויה קולנועית
המאפשרת לכם
ליהנות מסרטים
כמו בבית
הקולנוע.

Sport
)ספורט(

מיטוב תמונת
הווידאו לפעולות
מהירות ודינמיות
באמצעות הדגשת
צבעי הבסיס כגון
לבן ,עשב או
שמיים כחולים.

Game
)משחק(

מיטוב תמונת
הווידאו למסך
משחקים מהיר
כגון במשחקי
מחשב או
במשחקי טלוויזיה.

עבר
עברית

Vivid
)צבעים חיים(

התאמת תצוגת
הווידאו לחנויות
ומרכזי מכירה
באמצעות הגברה
של מאפייני
הניגודיות,
הבהירות ,הצבע
והחדות.

G

R

C

W

הגדרות התמונה הזמינות מתוארות להלן.
הגדרות

תיאור

 Aspect Ratioשינוי גודל התמונה לצפייה בתמונות
)יחס רוחב-גובה( בגודל מיטבי ) ראו עמ'.(26
 Energy Savingלחיסכון בצריכת החשמל ע"י התאמת
)חיסכון באנרגיה( בהירות המסך.
אפשרות
) Offכבוי(

פונקציית Energy
 Savingכבויה.

Minimum/
Medium/
Maximum
)מינימלי/רגיל/
מקסימלי(

להגדרת רמת
הבהירות.

Screen off
)כיבוי מסך(

המסך יכבה בתוך
 3שניות.

הערות
בעת בחירה באפשרות
 ,Screen Offהמסך ייכבה
תוך  3שניות והטלוויזיה
תיכנס למצב .Screen Off
אם תגדירו את Energy
 Savingכ,Maximum-
הפונקציה  Backlightלא
תעבוד.

התאמה אישית של הגדרות הטלוויזיה

התאמה אישית של הגדרות
הטלוויזיה
ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

גישה לתפריטים הראשיים
1
2

4

תפריט

התאמה אישית של הגדרות
הגדרות SETUP
1

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.SETUP-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או
לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על .OK

3

כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על . ꕣ BACK

2

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

עברית
עבר

3

לחצו על  SETTINGSכדי לגשת לתפריטים הראשיים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאחד מהתפריטים
הבאים ולחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או
לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על .OK
בסיום ,לחצו על .EXIT
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תיאור
SETUP
)הגדרה(

PICTURE
)תמונה(

הגדרת ערוצים ועריכתם.
שינוי גודל התמונה,
איכותה ואפקטים.

AUDIO
)שמע(

שינוי איכות הצליל,
אפקטים או עוצמת הקול.

TIME
)זמן(

הגדרת אפשרויות השעה,
התאריך והטיימר.

OPTION
)אפשרות(

שינוי ההגדרות הכלליות.

LOCK
)נעילה(
INPUT
)כניסה(

USB

נעילה או הסרת נעילה
של תוכניות.
הצגת מקורות הקלט
והתוויות שלהם.
הצגת תמונות ,השמעת
מוזיקה והפעלת תוכן
וידאו מהתקן USB

הגדרות הערוץ הזמינות מתוארות להלן:
הגדרות

תיאור

Auto Tuning
)כוונון אוטומטי(

כוונון ושמירה של כל הערוצים
הזמינים דרך כניסת אנטנה
) ראו עמ'.(24

Manual Tuning
)כוונון ידני(

כוונון ואחסון ידניים של ערוצים לפי
רצונכם ) ראו עמ'.(25

Programme Edit
)עריכת תחנות(

עריכת ערוצים
) ראו עמ'.(26

34

בידור

מדריך DivX® VOD
רישום DivX® VOD

ביטול הרישום לDivX® VOD-

יש לבטל את הרישום את ההתקן עם קוד ביטול רישום
 DivXבן  8ספרות בכתובת .www.divx.com/vod

כדי להפעיל תוכן  DivX® VODברכישה או בהשאלה ,יש
לרשום את ההתקן עם קוד רישום  DivXבן  10ספרות
באתר .www.divx.com/vod
1
2
3
עבר
עברית

4
5

לחצו על  SETTINGSכדי לגשת לתפריטים הראשיים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל USB-ולאחר מכן
לחצו
על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לDivX(R) VOD-
ולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לRegistration-
ולאחר מכן לחצו על .OK
הצגת קוד הרישום של הטלוויזיה.
You must register your device to

הערות
לאחר ביצוע ביטול הרישום ,יש לרשום שוב את
ההתקן כדי להציג תוכן .DivX® VOD

1
2
3
4
5

.play DivX(R) protected videos
********** Registration code :
Register at http://vod.divx.com

: Deregistration code
********
Deregister at http://vod.divx.com
?Continue with registration

Close

6

No

בסיום ,לחצו על  .EXITכשתחזרו לתפריט הקודם,
לחצו על .ꕣ BACK

הערות
קובצי סרטים נתמכים בתנאים הבאים
רזולוציה :פחות מ 1920x1080 WxH -פיקסלים
מסגרות לשנייה :פחות מ 30-מסגרות לשנייה
קודי וידאוH.264/ ,MPEG 4 ,MPEG 2 ,MPEG 1 :
,DivX 6 ,DivX 5.x ,DivX 4.x ,DivX 3.11 ,AVC
,Xvid 1.03 ,Xvid 1.02 ,Xvid 1.01 ,Xvid 1.00
,VC1 ,JPEG ,Xvid 1.10-beta2 ,Xvid 1.10-beta1
.Sorenson H.263/H.264

לחצו על  SETTINGSכדי לגשת לתפריטים הראשיים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל USB-ולאחר מכן
לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לDivX(R) VOD-
ולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לDeregistration-
ולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לבחור  Yesלאישור.

6

Yes

בסיום ,לחצו על  .EXITכשתחזרו לתפריט הקודם,
לחצו על .ꕣ BACK

בידור

Subtitle
)כתוביות(

הפעלה/ביטול תצוגת הכתוביות.

Language
)שפה(

מופעל עבור כתוביות של תבנית
הטקסט .SMI
ניתן לבחור את שפת הכתוביות.

Code Page
)קוד כתוביות(

לבחירת גופן לכתוביות.
כאשר מוגדר לברירת מחדל ,ייעשה
שימוש בגופן הזהה לגופן של
התפריט הכללי.

Sync
)סנכרון(

כוונון סינכרון זמן הכתוביות מ10--
עד  +10בקפיצות של  0.5שניות

במהלך הפעלת הסרט.

שפות נתמכות

דף קוד

אנגלית ,צרפתית ,ספרדית,
פורטוגזית ,מלזית,
אינדונזית

Latin1

קירילית

רוסית

תאילנדית

תאילנדית

עברית

עברית

Arabic

ערבית ,פרסית ,כורדית

Vietnam

וייטנאמית

אפשרויות וידאו
1
2

לחצו על  Q. MENUכדי לגשת לתפריטי .Pop-up
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות Set
 Set Video ,Video Playאו  Set Audioולחצו על .OK

הערות
בקובץ הכתוביות קיימת תמיכה רק ב10,000-

גושים לסנכרון.
בעת השמעת וידאו ,ניתן להתאים את גודל
התמונה על-ידי לחיצה על  Q.MENUאו גישה
ליחס גובה-רוחב בתפריט .PICTURE

בעת בחירה ב.Set Video Play-
1
2

לחצו על לחצני הניווט כדי לגלול ולהציג את
האפשרויות
גודל תמונה ,שפת שמע ,שפת כתוביות.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
ההתאמה הרצויה.
תפריט

Picture Size
)גודל תמונה(

בעת בחירה ב)Set Video-הגדר וידאו(.
1

תיאור
בחירת פורמט התמונה
הרצוי במהלך הפעלת הסרט.

 Audio Languageשינוי קבוצת השפות של השמע
במהלך הפעלת הסרט .לא ניתן
)שפת שמע(
לבחור קבצים בעלי
רצועת שמע אחת.

לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
ההתאמה הרצויה) .ראו עמ'(36

בעת בחירה ב)Set audio-הגדר שמע(.
1
2

לחצו על לחצני הניווט כדי להציג את האפשרויות
.Balance ,Auto Volume ,Sound Mode
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
ההתאמה הרצויה ) .ראו עמ'(38

עברית
עבר

איננו מבטיחים הפעלה חלקה של פרופילים
המקודדים ברמה  4.1או ברמה גבוהה יותר
ב.H.264/AVC-
אין תמיכה ב.DTS Audio codec -
אין תמיכה בהפעלת קובץ סרט שגודלו מעל 30
 .GBמגבלת גודל הקובץ תלויה בסביבת הקידוד.
על קובץ סרט מסוג  DivXוקובץ הכתוביות שלו
להימצא באותה תיקייה.
על שם קובץ הווידאו ושם קובץ הכתוביות שלו
להיות זהים על מנת שניתן יהיה להציג אותם.
ייתכן שהפעלת קובץ וידאו באמצעות חיבור USB
שאינו תומך במהירות גבוהה לא תתבצע כראוי.
ייתכן שקבצים המקודדים באמצעות Global
) GMC (Motion CompensationוQpel-
) (Quarterpel Motion Estimationלא יופעלו.
מצב  Trickאינו תומך בפונקציות אחרות אם קובצי
הווידאו אינם כוללים נתוני אינדקס.
ייתכן ששמות קובצי וידאו הכוללים תווים מיוחדים
לא יופעלו.

33
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בידור

צפייה בסרטים
1
2
3
4
5

לחצן

לחצו על  SETTINGSכדי לגשת לתפריטים הראשיים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל USB-ולאחר מכן
לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לMOVIE LIST-
ולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתיקייה או לקובץ
הרצויים ולחצו על .OK
הפעילו סרט על ידי שימוש בתפריטים/לחצנים
הבאים.

עבר
עברית
לחצן

תיאור

לחצן ניווט

דפדוף בין הקבצים.

OK

הצגת הקובץ המסומן או כניסה
למצב סימון.

P

מעבר למסך הקודם או הבא

FAV

כניסה למצב סימון.

תיאור
תפריט
להפעלת קובץ הסרט שנבחר.
) Playהפעל(
לאחר סיום הפעלת קובץ סרט ,יופעל
קובץ הסרט הבא באופן אוטומטי.
) Mark Allסמן הכל( סימון כל קובצי הסרטים שעל המסך.
יציאה ממצב סימון.
) Closeסגור(
6

שלטו בהפעלת הקבצים באמצעות הלחצנים הבאים.

r
s
t
v
w

תיאור
עצירת ההפעלה
הפעלת קובץ וידאו
השהייה או חידוש של ההפעלה
סריקה אחורה בקובץ
סריקה קדימה בקובץ

Q.MENU

הצגת התפריט Option

BACK ꕣ

הסתרת התפריט במסך בגודל מלא.

EXIT

חזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

><

דילוג על נקודות מסוימות בקובץ
במהלך הפעלה .משך הנקודה
המסוימת יוצג בשורת המצב.
במקרים מסוימים ,פונקציה זו לא
תפעל כהלכה.

עצות להפעלת קובצי וידאו
ייתכן שכתוביות מסוימות שנוצרו על-ידי
המשתמש לא יפעלו כראוי.
תווים מיוחדים מסוימים אינם נתמכים בכתוביות.
תגיות  HTMLאינן נתמכות בכתוביות.
כתוביות בשפות שאינן השפות הנתמכות אינן
זמינות.
אין תמיכה בשינוי גופן וצבע כתוביות.
כתוביות בשפות שאינן השפה שצוינה אינן
זמינות.
ייתכן שקובצי וידאו עם קובצי כתוביות בנפח 1MB
או יותר לא יופעלו כהלכה.
ייתכנו הפרעות זמניות במסך )עצירת תמונה,
הפעלה מהירה מדי וכדומה( בעת שינוי שפת
השמע.
ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל קובץ סרט פגום,
או שלא ניתן יהיה להשתמש בפונקציות הפעלה
מסוימות.
ייתכן שקובצי סרטים המיוצרים עם מקודדים
מסוימים לא יופעלו כהלכה.
אם מבנה הווידאו והשמע של הקובץ המוקלט
אינו משולב ,רק הווידאו או השמע ישודר.
קובצי וידאו בטכנולוגיית  HDשל עד
 1920x1080@25/30Pאו 1280x720@50/60P
נתמכים ,בהתאם למסגרת.
ייתכן שקובצי וידאו עם רזולוציות של מעל
ל 1920X1080@25/30P-או 1280x720@50/60P
לא יפעלו כראוי ,בהתאם למסגרת.
ייתכן שקובצי סרטים מעבר לסוגים ולתבניות
שצוינו לא יפעלו כראוי.
קצב הסיביות המרבי של קובץ סרט ניתן לצפייה
הוא ) .Mbps 20רק (10 Mbps :Motion JPEG

בידור

) Set videoהגדר וידאו(.

t
w
v

מאפשר לשנות את הגדרות הווידאו הקבועות מראש.
)ראו עמ'.(36

) Set audioהגדר שמע(.
מאפשר לשנות את הגדרות השמע הקבועות מראש.
)ראו עמ'.(38

השהייה או חידוש של ההפעלה
דילוג לקובץ הבא
דילוג לקובץ הקודם
בעת ההפעלה,
אם תלחצו על הלחצן
קובץ המוזיקה הקודם.
אם תלחצו על הלחצן
קובץ המוזיקה הבא.

או

האזנה למוזיקה
1
2

4
5

 ,יושמע
 ,יושמע

אם תלחצו על הלחצן  ,EXITרק
המוזיקה תיעצר והנגן יעבור למצב
צפייה בטלוויזיה.

EXIT

 ꕌאו ꕍ

בעת שימוש בלחצן  ꕌאו בלחצן ꕍ
במהלך ההשמעה ,ניתן להציג על-גבי
המסך סמן המציין את המיקום.

אפשרויות בתפריט  Q.MENUלרשימת קובצי מוזיקה
1
2
3

תיאור

לחצן
לחצן ניווט

דפדוף בין הקבצים.

OK

הצגת הקובץ המסומן או כניסה
למצב סימון.

P

מעבר למסך הקודם או הבא.

FAV

כניסה למצב סימון.
תיאור

תפריט
) Playהפעל(

השמעת קובץ המוזיקה שנבחר.

Play with Photo

הצגת תמונות במהלך ההאזנה
למוזיקה.

לחצו על  .Q.MENUחלון מוקפץ יופיע.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות רשימת
המוזיקה ולחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאחת
מהאפשרויות הבאות ולחצו על .OK

)Set audioהגדר שמע(.
מאפשר לשנות את הגדרות השמע הקבועות מראש.
)ראו עמ'.(38

הערות
הטלוויזיה לא תציג קבצים המוגנים מפני
העתקה.
אם הטלוויזיה לא נמצאת בשימוש זמן מה
במהלך ההפעלה ,תיבת המידע תופיע כשומר
מסך כדי למנוע צריבת תמונה.
לחזרה למסך ,Music list
לחצו על  OKאו על .ꕣ BACK

) Mark Allסמן הכל( בחירת כל הקבצים.
) Closeסגור(

6

יציאה ממצב סימון.

שם קובץ

שלטו בהפעלת הקבצים באמצעות הלחצנים הבאים.
לחצן

r
s

תיאור
עצירת ההפעלה
הפעלת קובץ מוזיקה

משך ההפעלה/הזמן שחלף

עברית
עבר

3

לחצו על  SETTINGSכדי לגשת לתפריטים הראשיים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל USB-ולאחר מכן
לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לMUSIC LIST-
ולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתיקייה או לקובץ
הרצויים ולחצו על .OK
השמיעו מוזיקה על-ידי שימוש בתפריטים/לחצנים
הבאים.

31
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בידור

צפייה בתמונות

האפשרויות הבאות זמינות בעת הצגת תמונות.

6

הצגת קובצי תמונה השמורים בהתקן האחסון מסוג .USB
האופן בו מוצגות התמונות עשוי להשתנות בהתאם לדגם
הטלוויזיה שברשותכם.
לחצו על  SETTINGSכדי לגשת לתפריטים
הראשיים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל USB-ולאחר
מכן לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לPHOTO LIST-
ולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתיקייה או לקובץ
הרצויים ולחצו על .OK
צפו בתמונות על-ידי שימוש בתפריטים/לחצנים
הבאים.

1
2
3
4
עבר
עברית

5

לחצן

꘩ Option

Hide

אפשרות

לחצן ניווט
OK

הצגת הקובץ המסומן או כניסה למצב
סימון.

P

מעבר למסך הקודם או הבא

FAV

כניסה למצב סימון.
תיאור

תפריט
View

הצגת התמונה שנבחרה.

Mark All
)סמן הכל(

בחירת כל הקבצים.

Close
)סגור(

יציאה ממצב סימון.

הערות
קבצים שאינם נתמכים יוצגו בתצוגה המקדימה
.
באמצעות סמל בלבד
קבצים לא תקינים מוצגים בצורת bitmap
.

ꔡ

꘤

꘡

BGM

תיאור

Slideshow
)מצגת(

התחלה או הפסקה של מצגת הכוללת
את התמונות שנבחרו.
אם לא נבחרו תמונות ,כל התמונות
השמורות בתיקייה הנוכחית יופיעו עם
הפעלת המצגת.
להגדרת מהירות המצגת ,בחרו
.Option

BGM

להפעלת מוזיקת הרקע או לכיבויה .כדי
להגדיר תיקייה למוזיקת רקע ,בחרו
.Option

)(Rotate
)סובב(

סיבוב תמונה עם כיוון השעון ),90°
.(360° ,270° ,180°

הערות

תיאור
דפדוף בין הקבצים.

ꔋ

2/13

ꔊ
꘡

Slide show

הגדלים הנתמכים מוגבלים.
לא ניתן לסובב תמונה אם
רזולוציית רוחב התמונה
אותה ברצונכם לסובב גדולה
מהרזולוציה הנתמכת.
Hide
)הסתר(

להסתרת חלון האפשרויות.
להצגת האפשרויות ,לחצו על .OK

אפשרויות בתפריט  Q.MENUעבור רשימת תמונות
1
2
3

לחצו על  .Q.MENUחלון מוקפץ יופיע.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לSet photo-
 viewולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאחת
מהאפשרויות הבאות ולחצו על .OK

)Set photo viewהגדר תצוגת תמונה(.
אפשרות

תיאור

Slide Speed
)מהירות שקופית(

בחירה במהירות המצגת ),Fast
.(Slow ,Normal

Music Folder

בחירת תיקיית מוזיקה המשמשת
למוזיקת רקע.

בידור

דפדוף בין קבצים

מס'

מעבר לרשימות קובצי התמונות ,המוזיקה או הסרטים
ודפדוף בין קבצים.
1
2
3
4

חברו התקן אחסון מסוג .USB
לחצו על  SETTINGSכדי לגשת לתפריטים הראשיים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל USB-ולאחר מכן
לחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל,PHOTO LIST-
 MUSIC LISTאו  MOVIE LISTולאחר מכן לחצו על
.OK
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תיאור

1

מעבר לתיקייה העליונה.

2

 :Previewהצגת תמונה ממוזערת/שם תיקייה של
הקובץ בתיקייה שנבחרה.

3
4
5
6

עמוד נוכחי/סך העמודים
סך כל הקבצים המסומנים
תוכן שנמצא בתיקייה המסומנת בספרה 1
לחצנים זמינים בשלט הרחוק

סוג

MOVIE LIST

MUSIC LIST

PHOTO LIST

Photo
)תצלום(

תבניות קבצים נתמכות
JPEG

גודל זמין
בסיס) 64pixel :רוחב( ) 64pixel xגובה( -
) 15360pixelעומק( ) 8640pixel xגובה(
מתקדם  64 x 64 :עד 1024 x 768
ניתן להפעיל קובצי  JPEGבלבד.
קבצים שאינם נתמכים מוצגים
כסמל מוגדר מראש.

Music
)מוסיקה(

MP3
קצב סיביות  32kbpsעד 320kbps
קצב דגימה 32 :MPEG1 Layer3
48 kHz ,44.1 kHz ,kHz
קצב דגימה 16 :MPEG2 Layer3
24 kHz ,22.05 kHz ,kHz
קצב דגימה 8 :MPEG2.5 Layer3
12 kHz ,11.025 kHz ,kHz

Movie
)סרטים(

,DIVX ,AVI ,VOB ,MPEG ,MPG ,DAT
,WMV ,ASF ,TP ,TRP ,TS ,MKV ,MP4
(RMVB ,RM ,FLV
סרטים /*.mpeg/*.mpg) :
/*.mp4/*.vob/*.tp/*.trp/*.ts/*dat
/*.avi/*.divx/*.mkv/*.mov
.*/(motion-jpeg)*.avi/*.flv/*.wmv/*.asf
(motion-jpeg)*.mkv/(motion-jpeg)mp4
(*.rmvb/*.rm/
תבנית וידאו,DivX5.x ,DivX4.x ,DivX3.11 :
,Xvid1.02 ,Xvid1.01 ,Xvid1.00 ,DivX6
Xvid1.10 beta-1/beta- ,Xvid1.03
,H.264/AVC ,Mpeg-4 ,Mpeg-2 ,Mpeg-1,2
Sorenson H.263 ,JPEG ,VC1
תבנית שמע,Mpeg ,AAC ,Dolby Digital :
WMA ,ADPCM ,LPCM ,MP3
קצב סיביות 32 kbps :עד (MP3) 320 kbps
תבנית כתוביות חיצוניות/*.srt/*.smi :
(Subviewer1.0/2.0 ,MicroDVD) *.sub
/*.txt(TMPlayer)/*.ssa/*.ass/
)*.psb(PowerDivX
תבנית כתוביות פנימיות XSUB :בלבד
)זוהי תבנית כתוביות המשמשת בקובצי
(DivX6

עברית
עבר

תבניות קבצים נתמכות

28

בידור
עצות לשימוש בהתקני אחסון מסוג USB

בידור
)בהתאם לדגם(
ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

חיבור התקני אחסון USB
עבר
עברית

USB IN

חברו התקני אחסון מסוג ) USBדיסק חיצוני ,התקן זיכרון
 (USBלטלוויזיה והשתמשו בתכונות המולטימדיה )ראו
"דפדוף בין קבצים" .(29.on p
חברו התקני הבזק מסוג  USBאו קורא כרטיסים מסוג
 USBלטלוויזיה ,כפי שמוצג באיור שלהלן.

לניתוק התקן אחסון ,USB
ודאו כי החיבור הסתיים בצורה נכונה ,כדי למנוע נזקים
לטלוויזיה או לקבצים.
1
2
3

לחצו על  Q.MENUכדי לגשת לתפריטים המהירים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות Eject
ולחצו על .OK
נתקו את התקן האחסון מסוג  USBרק כאשר
ההודעה מציינת שניתן להסירו בבטחה.

זהירות
אין לכבות את הטלוויזיה או להסיר התקן אחסון
 USBכאשר התקן האחסון מחובר לטלוויזיה ,שכן
הדבר עלול לגרום לאובדן קבצים או לגרום נזק
להתקן האחסון.
יש לגבות את הקבצים השמורים בהתקן USB
לעתים קרובות מכיוון שאחריות היצרן עלולה
שלא לכסות נזקים שייגרמו לקבצים אלה או
אובדן שלהם.

המכשיר מזהה התקן אחסון מסוג  USBבלבד.
אם התקן ה USB-מחובר דרך רכזת  ,USBההתקן
לא יזוהה.
ייתכן שהמכשיר לא יזהה התקן  USBהמשתמש
בתכנית לזיהוי אוטומטי.
ייתכן שהמכשיר לא יזהה התקן  USBהמשתמש
במנהל התקן משלו.
מהירות הזיהוי של התקן אחסון ה USB-עשויה
להשתנות בהתאם להתקן.
אין לכבות את מכשיר הטלוויזיה או לנתק את התקן
ה USB-כאשר התקן אחסון ה USB-המחובר פעיל.
בעת ניתוק או הפרדה פתאומיים של התקן מסוג
זה ,ייתכן נזק לקבצים המאוחסנים או להתקן אחסון
ה.USB-
אין לחבר התקן אחסון מסוג  USBששונה באופן ידני
באמצעות המחשב .ייתכן שההתקן יגרום למוצר
שלא לעבוד כראוי או לא להיות מוצג .זכרו להשתמש
תמיד בהתקן  USBהמכיל קובצי מוזיקה ,תמונות או
סרטים רגילים.
הקפידו להשתמש רק בהתקן  USBשפורמט
במערכת קבצים  FAT32 ,FAT16או .NTFS
חברו את התקן ה USB-לכבל שצירף היצרן.
התקני  USBמסוימים עלולים שלא להיות נתמכים או
לא לפעול כראוי.
הקפידו לבצע גיבוי של הקבצים החשובים ,כיוון
שייתכן נזק לנתונים בהתקן  .USBאין אנו אחראים
לאובדן נתונים.
אם התקן הזיכרון מסוג  USBמחובר לקורא כרטיסים,
ייתכן שנתונים אודות הנפח שלו לא יזוהו.
במקרה שהתקן הזיכרון מסוג  USBלא פועל כהלכה,
יש לנתקו ולחברו שוב.
מהירות הזיהוי של התקן הזיכרון מסוג  USBמשתנה
מהתקן להתקן.
הנפח המומלץ הנו  1TBאו פחות עבור כונן USB
קשיח חיצוני ו 32GB-או פחות עבור התקן זיכרון
.USB
כל התקן עם נפח גדול מהמומלץ עלול לא לפעול
כשורה.
התקני אחסון  USBבעלי מהירות נמוכה מהתקני
 USB 2.0נתמכים אף הם .עם זאת ,ייתכן כי הם לא
יפעלו כראוי ברשימת הסרטים.
המערכת מזהה עד  999תיקיות או קבצים בתיקייה
אחת.
כאשר ישנו מספר רב של תיקיות או קבצים תחת
תיקייה אחת ,ייתכן שההתקן לא יצליח לגשת אליהם
כראוי.
לכונן קשיח חיצוני בחיבור  ,USBמומלץ להשתמש
בהתקנים במתח נקוב של פחות מ 5V-וזרם נקוב של
פחות מ.0.5A -

צפייה בטלוויזיה

-

 :4:3שינוי גודל התמונה ליחס המקורי .4:3

-

 : 14:9באפשרותכם לצפות בתבנית תמונה  14:9או
בערוצי טלוויזיה כלליים במצב  .14:9מסך  14:9מוצג
באופן זהה למסך  ,4:3אך הוא מוגדל כלפי מעלה
וכלפי מטה.

-

) Zoomזום(  :משנה את התמונה כך שתתאים לרוחב
המסך .ייתכן שהחלק העליון והתחתון של התמונה
ייחתכו.

-

 : Cinema Zoom 1משנה את התמונה ליחס של מסך
קולנוע רחב של .2.35:1
לשינוי היחס של הזום הקולנועי,
לחצו על > או על < ועל הטווח מ 1 -עד .16
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שימוש ברשימת קלט

בחירת מקור כניסה
 1לחצו על  INPUTכדי לגשת אל מקור הכניסה.
 ההתקן המחובר יוצג בכל מקור קלט. 2לחצו על לחצני הניווט או על לחצן הקלט כדי לעבור
לאחד ממקורות הקלט ולחצו על .OK

הערות
ייתכן כי יופיעו עיוותים בתמונה אם תנסו להגדיל
או להקטין אותה.

מקור כניסה

תיאור

TV

צפייה בטלוויזיה משודרת ובשידורי
כבלים.

AV

צפייה בסרטי וידאו ממכשיר וידאו
או מהתקן חיצוני אחר.

Component

בחרו באפשרות זו בעת שימוש
ב DVD-או בממיר הדיגיטלי,
בהתאם לסוג המחבר.

HDMI

צפייה בסרטי וידאו ממכשיר HTS
או מהתקן  HDחיצוני אחר.

עברית
עבר

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.
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צפייה בטלוויזיה

עריכת רשימת ערוצי הטלוויזיה

שימוש באפשרויות נוספות

אם דילגתם על מספר ערוץ מסוים ,משמעות הדבר היא
שלא תוכלו לבחור בו באמצעות הלחצן P
בזמן
צפייה בטלוויזיה.
אם ברצונכם לבחור בערוץ שבעבר בחרתם לדלג עליו,
הזינו ישירות את מספר הערוץ בעזרת לחצני הספרות או
בחרו בו בתפריט עריכת הערוצים.
פונקציה זו מאפשרת דילוג על הערוצים שנשמרו.

התאמת יחס גובה-רוחב

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.SETUP-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-
)Programme Editעריכת תחנות(.
ערכו תוכניות באמצעות הלחצנים הבאים.

1
עבר
עברית

2
3
לחצן

תיאור

לחצן אדום

מחיקת ערוץ.
לחצו פעמיים על הלחצן האדום.
הערוץ שבחרתם יימחק .כל
הערוצים שאחריו יעברו מיקום אחד
כלפי מעלה.

לחצן צהוב

הזזת ערוץ.
לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי
לבטל פונקציה זו.

לחצן כחול

בחירת מספר ערוץ שברצונכם
לדלג עליו .לחצו שוב על הלחצן
הכחול כדי לשחרר את הערוץ שעליו
דילגתם.

4

שנו את גודלה של תמונה כדי לצפות בה בצורה מיטבית
על-ידי לחיצה על  Q.MENUאו כניסה לאפשרות Aspect
 Ratioבתפריט .PICTURE

הערות
יחסי הגובה/רוחב הזמינים משתנים בהתאם למקור
הקלט.

-

-

3

) Just Scanסריקה בלבד(  :מציג תמונות וידאו
בגודלן המקורי בלי להסיר חלקים מקצות התמונה.
)פונקציה זו פועלת במצב Component/HDMI
.((720P/1080i/1080p

כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על .ꕣ BACK

בחירת ערוץ מתוך רשימת הערוצים
1
2

 :16:9שינוי גודל התמונה כך שתתאים לרוחב המסך.

לחצו על  LISTכדי להיכנס לרשימת הערוצים.
לחצו על לחצני הניווט כדי לבחור את הערוץ הרצוי
ולאחר מכן לחצו על .OK
כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על .LIST

הערות
ייתכן שתראו מספר ערוצים המופיעים בכחול.
ערוצים אלה הוגדרו לדילוג על-ידי תכנות
אוטומטי או במצב עריכת הערוצים.
אם ערוץ מסוים מופיע ברשימת הערוצים עם
מספר ערוץ ,משמעות הדבר היא שלא הוקצה
שם לערוץ זה.

הערות
אם תבחרו  ,Just Scanייתכן שתראו רעשים
בתמונה בשולי האות המקורי.

-

) Originalמקורי(  :כאשר הטלוויזיה מקבלת אות
לצפייה במסך רחב ,היא תשנה באופן אוטומטי את
פורמט התמונה המשודרת.

צפייה בטלוויזיה

הגדרת ערוצים באופן ידני
כוונון ידני מאפשר כוונון וסידור של התחנות בסדר הרצוי
לכם.
1
2
3
4

9
10
11
12
13

 14כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על .ꕣ BACK

הערות
לאחסון ערוץ נוסף ,חזרו על שלבים  3עד .13

הקצאת שם תחנה
באפשרותכם להקצות שם תחנה בעל חמישה תווים לכל
מספר ערוץ.
1

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.SETUP-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
.Manual Tuning
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות .Name
לחצו על לחצני הניווט כדי לבחור את המיקום ואז
לבחור את התו השני ,וכן הלאה .ניתן לבחור כל
אות בין  Aל ,Z-מספר בין  0ל +/ - ,9-ורווח .בסיום,
לחצו על .OK
לחצו על  OKכדי לשמור את הבחירה בזיכרון.

6

כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על . ꕣ BACK

2
3
4

5

כוונון עדין
בדרך כלל ,פעולת הכוונון נחוצה רק כאשר הקליטה
באיכות ירודה.

5

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.SETUP-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
.Manual Tuning
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות .Fine
בצעו כוונון בעזרת לחצני הניווט לקבלת איכות
מיטבית של תמונה וקול.
לחצו על  OKכדי לשמור את הבחירה בזיכרון.

6

כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על . ꕣ BACK

1
2
3
4

עברית
עבר

5
6
7
8

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
ל.SETUP-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
.Manual Tuning
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
.Storage
לחצו על לחצני הניווט או על לחצני הספרות כדי
לבחור במספר הערוץ הרצוי.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל.System-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל.TV System-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל.Band-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל V/UHF-או
ל.Cable-
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל.Channel-
לחצו על לחצני הניווט ובחרו במספר הערוץ הרצוי
באמצעות לחצני הניווט או לחצני הספרות.
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל.Search-
לחצו על לחצני הניווט כדי לגלול ולהתחיל חיפוש.
לחצו על  OKכדי לשמור את הבחירה בזיכרון.
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צפייה בטלוויזיה

צפייה בטלוויזיה

הערות
אם לא תשלימו את ההתקנה הראשונית ,היא
תוצג בכל פעם שתפעילו את הטלוויזיה.
נתקו את כבל החשמל משקע החשמל אם אינכם
משתמשים בטלוויזיה למשך זמן רב.

הפעלת הטלוויזיה בפעם
הראשונה
כאשר אתם מפעילים את הטלוויזיה בפעם הראשונה,
יופיע מסך הגדרות התחלתיות .בחרו שפה והתאימו את
ההגדרות הבסיסיות.
1
עבר
עברית

2

חברו את כבל החשמל לשקע החשמל .מחוון ההפעלה/
כיבוי נדלק באדום והטלוויזיה עוברת למצב המתנה.
במצב המתנה ,לחצו על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק
או על הלחצן המקומי להדלקת הטלוויזיה .מסך
ההגדרות הראשוניות יוצג כאשר תפעילו את הטלוויזיה
בפעם הראשונה.

הערות
ניתן גם לגשת ל Initial Setting -דרך האפשרות
 OPTIONבתפריט הראשי.
3

עקבו אחר ההוראות שבמסך להתאמת הגדרות
הטלוויזיה בהתאם להעדפותיכם.
לבחירת שפת תצוגה.
Menu Language
)שפת תפריטים(

Mode Setting
)הגדרות מצב(

בחירת Home Use

לסביבה ביתית.

5

צפייה בטלוויזיה
1
2
3

Auto Tuning
)כוונון אוטומטי(

הערות
כדי להציג תמונות באיכות הטובה ביותר לסביבה
הביתית שלכם ,בחרו .Home Use
 Store Demoמתאים לשימוש בחנות.
אם תבחרו באפשרות  ,Store Demoהאפשריות
המותאמות אישית שהוגדרו קודם יחזרו להגדרות
ברירת המחדל של מצב  Store Demoתוך 5
דקות.
4

לאחר שהוגדרו ההגדרות הבסיסיות ,לחצו על .OK

במצב המתנה ,לחצו על
את הטלוויזיה.
לחצו על  INPUTובחרו .TV
כדי לכבות את הטלוויזיה ,לחצו על
הטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

).(POWER

הגדרת ערוצים באופן אוטומטי
השתמשו באפשרות זו כדי למצוא אוטומטית את כל
הערוצים הזמינים ולשמור אותם.
1

לחצו על  SETTINGSועל לחצני הניווט כדי לעבור
לאפשרות  SETUPולחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
 Auto Tuningולחצו על .OK
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות
 To Startובחרו באפשרות  To Startלהתחלת הכוונון
האוטומטי .הטלוויזיה מבצעת סריקה ושומרת
אוטומטית את הערוצים הזמינים.

4

כשתחזרו לתפריט הקודם ,לחצו על .ꕣ BACK

2

קביעת השעה.

סריקה ושמירה אוטומטית
של הערוצים הזמינים.

) (POWERכדי להפעיל

ניהול ערוצים

3
Time Setting
)הגדרת שעה(

לכיבוי הטלוויזיה ,לחצו על לחצן ההפעלה בשלט
הרחוק.

שלט רחוק
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שלט רחוק
התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק.
קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה.
להחלפת הסוללות פתחו את מכסה הסוללות ,החליפו סוללות ) (1.5 V AAAבהתאם לסימון
ו -על התווית בתוך תא הסוללות ,וסגרו את מכסה הסוללות.
הקצוות
להוצאת הסוללות ,חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.

זהירות

הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק בטלוויזיה.
)הפעלה( הפעלת הטלוויזיה וכיבויה.
 TVחזרה אל צפייה בטלוויזיה מכל מצב.
 Q.MENUגישה לתפריטים המקוצרים.
 PICTUREשינוי מצב התמונה.
 SOUNDשינוי מצב הצליל.
 INPUTהחלפת מקור הקלט.
לחצני הספרות הזנת מספרים.
 LISTגישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.
 Q.VIEWחזרה לערוץ הקודם שבו צפיתם.
 FAVגישה לרשימת הערוצים המועדפים.
 I/IIבחירת יציאת הקול.
 MUTEהשתקת כל הצלילים.
כוונון עוצמת הקול.
דפדוף בין תוכניות שנשמרו.
P
מעבר למסך הקודם או הבא.
PAGE
 SETTINGSגישה לתפריטים הראשיים.

1

לחצני ניווט )למעלה/למטה/שמאלה/ימינה( דפדוף בתפריטים
ובאפשרויות.
 OKבחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
BACK

חזרה לרמה הקודמת.

 EXITסגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
 1לחצני  TELETEXTלחצנים אלו משמשים לטלטקסט.
לחצני שליטה )  ( , , , ,שולטים בתפריטי .USB
לחצנים צבעוניים מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים
מסוימים.
 :צהוב,
 :ירוק,
 :אדום,
)
 :כחול(

עברית
עבר

אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות משום שהדבר עלול להזיק לשלט רחוק.
בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות ,לחצנים מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.
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חיבורים

חיבור מערכת שמע
שימוש במערכת שמע חיצונית במקום ברמקול המובנה
בטלוויזיה.

הערה
אם אתם משתמשים בהתקן שמע חיצוני אופציונלי
במקום ברמקול המובנה בטלוויזיה ,הגדירו את
רמקול הטלוויזיה על .off

עבר
עברית

חיבור סטריאו חיצוני
לחיבור למערכת שמע היקפי חיצונית או למגבר חיצוני.

AV IN 2

AUDIO OUT

)*לא מצורף(

L
R
AUDIO IN

סטריאו חיצוני

חיבורים
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העברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקן חיצוני
לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות
כבל  ,compositeכפי שמוצג באיור להלן.

חברו התקן אחסון  USBכגון זיכרון הבזק  ,USBכונן
קשיח חיצוני ,קורא כרטיסים מסוג  USBאל הטלוויזיה
ועברו לתפריט  USBכדי להפעיל את קובצי המולטימדיה
השונים.

USB IN

חיבור Composite

חיבור USB

)*לא מצורף(

אדום

לבן

צהוב

)*לא מצורף(

L (MONO) AUDIO R

עברית
עבר

אדום

USB

צהוב

לבן

AV IN 2

AUDIO OUT

VIDEO

/Blu-Ray/DVDממיר כבלים /HDמכשיר וידאו

20

חיבורים

חיבור HDMI

חיבור Component

העברה של אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהתקן חיצוני
לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות
כבל ה ,HDMI-כפי שמוצג באיור להלן.
בחרו כל אחת מכניסות ה HDMI-לחיבור .לא משנה באיזו
כניסה תבחרו.

העברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקן חיצוני
לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות
כבל  ,componentכפי שמוצג באיור להלן.

עבר
עברית

IN

אדום

לבן

אדום

כחול

2

ירוק

1

אדום

לבן
R

אדום

)*לא מצורף(

כחול

/ Blu-Ray / DVD
ממיר כבלים HD STB / HD

ירוק

)*לא מצורף(

L

AUDIO

VIDEO

HDMI

הערה
yמומלץ להשתמש בחיבור  HDMIלאיכות התמונה
הטובה ביותר.
yהשתמשו בכבל ™.High Speed HDMI
yכבלי ™ High Speed HDMIמיועדים להעברת
אותות  HDשל עד .1080p
yתבניות שמע  HDMIנתמכות:
) Dolby Digitalעד  48kHzנתמכים(,
) PCMעד /88kHz /96kHz/176kHz/192kHz ,192kHz
 32kHz/44.1kHz/48kHzנתמכים( * DTSלא נתמך.

 / DVD / Blu-Rayממיר כבלים HD

הערה
yאם הכבלים אינם מותקנים כהלכה ,ייתכן
שהתמונה תוצג בשחור לבן או בצבעים מעוותים.

חיבורים

חיבורים
הפרק חיבורים מציג בעיקר תרשימים של הדגמים
*.LN510
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 הנם :רסיברים  ,HDנגני
 ,DVDמכשירי וידאו ,מערכות שמע ,התקני אחסון ,USB
קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

חיבור לאנטנה
חברו את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל
.(75Ω) RF

ANTENNA
IN

הערה
השתמשו במפצל אות כדי להשתמש ביותר משתי
טלוויזיות.
אם איכות התמונה גרועה ,התקינו מגבר אות
לשיפור איכות התמונה.
אם איכות התמונה גרועה בזמן שאנטנה מחוברת,
כוונו את האנטנה לכיוון המתאים.
כבל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.

עברית
עבר

הערה
חיבור ההתקן החיצוני עשוי להשתנות מהמוצג
בדגם זה.
חברו התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר
השקעים בטלוויזיה.
כאשר אתם מקליטים תוכנית טלוויזיה באמצעות
מקליט  DVDאו מכשיר וידאו ,הקפידו לחבר את
כבל כניסת אות הטלוויזיה אל הטלוויזיה דרך
מקליט ה DVD-או מכשיר הווידאו .למידע נוסף על
הקלטה ,עיינו במדריך של ההתקן המחובר.
עיינו במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני
לקבלת הוראות הפעלה.
בעת חיבור קונסולות משחקים לטלוויזיה ,עליכם
להשתמש בכבל המצורף לקונסולה.
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הרכבה והכנה

סידור הכבלים
סדרו והדקו את הכבלים יחד באמצעות תפס הכבלים.

עבר
עברית
תפס הכבלים

זהירות
אין להזיז את הטלוויזיה על ידי אחיזה בתפס
הכבלים ,מכיוון שהוא עלול להישבר ולגרום
לפגיעה ולנזק בטלוויזיה.

הרכבה והכנה
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1

2
STB
)ממיר(

350מ"מ

150

מ"מ

עוגנים לתלייה על הקיר

עברית
עבר

3

מדף

תנאים לשימוש במדף
מימדי ה) STB-רוחב  Xאורך( 350מ"מ 150 Xמ"מ
משקל הSTB-
 2.5ק"ג
המשקל המקסימלי הנתמך
 3.5ק"ג

4

כיצד לחבר את הטלוויזיה לקיר

5

ברגים לתלייה על הקיר

)תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים(
השתמשו בעוגנים עבור קיר העשוי מבטון ,בטון קל ,אבן
טבעית חזקה ,אבן טבעית רכה ,לבנים ובלוקים חלולים
שאינם נסדקים.

6

אנא מלאו אחר ההנחייה שלהלן
 בדקו את החומר שממנו עשוי הקיר ואת עובי הגימור. בעת התקנת המוצר על גבי קיר העשוי מחומר שלאצויין לעיל ,התקינו את המוצר כך שכל נקודה שמקובעת
לקיר תוכל לעמוד במשיכה של  70קג"כ ) (N 686ובכוח
גזירה של  100קג"כ ) (N 980או יותר.
 השתמשו בראש קדיחה של Ø8מ"מ המיועד לבטוןובמקדחה דופקת.

1
2
3
4
5

השתמשו בראש קדיחה של Ø8מ"מ כדי לקדוח חור
עבור נקודת העיגון בעומק של  80-100מ"מ.
נקו את החור שקדחתם.
הכניסו את העוגן האטום לחור) .בעת הכנסת העוגן,
השתמשו בפטיש(.
הציבו את מתקן התלייה על הקיר באמצעות יישורו
לפי מיקום החור ,כך שהחלק שמיועד להתאמת
הזווית פונה כלפי מעלה.
ישרו את בריח התלייה על הקיר לפי החור וחזקו
אותו .לאחר מכן ,הדקו את הבריחים במומנט של
 45-60קג"כ/ס"מ.
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חיבור המדף

4

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
 יש באפשרותכם להשתמש במדף באמצעות הנחתהממיר ).(STB
*LN515

גוף המעמד

1

עבר
עברית

5

בסיס המעמד

2
2EA

1EA

M4 x 8

M4 x 8

זהירות
הערה
על מנת להתקין עוגן לתלייה על הקיר ,יש
באפשרותכם לעיין בעמ' .17

3
לוחית לתלייה על הקיר
3EA
P5 x 69.5

ודאו שהברגים הוכנסו כהלכה ושהם מהודקים
כהלכה )אם הם אינם מהודקים כהלכה ,הטלוויזיה
עלולה לנטות קדימה לאחר ההתקנה(.
אין להדק את הברגים בחוזקה רבה מדי ,אחרת הם
עלולים להינזק ולהשתחרר.

הרכבה והכנה
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התקנה על הקיר
A

חברו את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של
הטלוויזיה בתשומת לב רבה והתקינו את התקן התלייה
לקיר על קיר יציב ובניצב לרצפה .אם אתם מחברים את
הטלוויזיה לחומרי בנייה אחרים ,פנו לטכנאים מוסמכים.
חברת  LGממליצה להזמין איש מקצוע להתקנת
הטלוויזיה על הקיר.

זהירות

 10ס"מ

 10ס"מ

הקפידו להשתמש בברגים ובהתקן תלייה על הקיר
העומדים בתקן  .VESAמידות סטנדרטיות להתקני תלייה
לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

לרכישה בנפרד )התקן תלייה לקיר(
*39/42LN510
*39/42LN511
*39/42LN512
*39/42LN513

*32LN510
*32LN511
*32LN512
*32LN513
*32LN515
**32LN49

(A x B) VESA
בורג סטנדרטי
4
מספר הברגים
התקן לתלייה על LSW130B
הקיר
200 x 100

M4

200 x 200
M6
4
LSW230B
MSW240

התקן לתלייה על הקיר
LSW130B

LSW230B

MSW240

נתקו תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן
הזיזו או התקינו את הטלוויזיה .אחרת ,הדבר
עלול לגרום להתחשמלות.
אם אתם מתקינים את הטלוויזיה על גבי התקרה
או על גבי קיר נטוי ,היא עלולה ליפול ולגרום
לפציעה חמורה.
השתמשו בהתקן תלייה לקיר המורשה על ידי LG
ופנו לספק מקומי או לטכנאי מוסמך.
אין להדק את הברגים יתר על המידה משום
שהדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולפקיעת
האחריות.
השתמשו בברגים ובהתקני תלייה לקיר התואמים
לתקן  .VESAנזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה
משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים
במסגרת האחריות.

הערה
השתמשו בברגים המפורטים במפרטים לפי תקן
.VESA
ערכת התקן התלייה לקיר כוללת את חוברת
ההתקנה ואת הרכיבים הדרושים.
התקן התלייה לקיר לא מצורף .ניתן לרכוש את
האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.
אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן
התלייה לקיר .הקפידו להשתמש באורך המתאים.
למידע נוסף ,עיינו בחוברת המצורפת להתקן
התלייה על הקיר.

עברית
עבר

 10ס"מ

 10ס"מ

דגם

B
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חיבור הטלוויזיה לקיר
)תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים(.

עבר
עברית
 1הכניסו את בורגי העין והדקו אותם ,או לחלופין הדקו
את תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב
הטלוויזיה.
 אם מוברגים ברגים במיקום בורגי העין במכשירלפני הברגת בורגי העין ,יש לשחרר את הברגים.
 2התקינו את תופסני הקיר לקיר בעזרת הברגים.
התאימו את מיקום תופסני הקיר ובורגי העין
שבחלקה האחורי של הטלוויזיה.
 3חברו את בורגי העין ואת תופסני הקיר באופן הדוק
באמצעות חבל חזק.
הקפידו שהחבל יהיה אופקי ביחס למשטח ישר.

זהירות
ודאו שילדים לא יטפסו או ייתלו על הטלוויזיה.

הערה
השתמשו במשטח או בארונית חזקה וגדולה
מספיק לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
תופסנים ,ברגים וחבלים אינם מצורפים .ניתן
לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי
שלכם.

אזהרה
אם לא תתקינו את הטלוויזיה במיקום יציב מספיק,
היא עלולה ליפול ולגרום לנזק .ניתן למנוע פציעות
רבות ,כולל פציעות שעלולות להיגרם לילדים ,על
ידי נקיטת הצעדים הבאים:
«התקינו את הטלוויזיה בארונות או על גבי
מעמדים שהומלצו על ידי יצרן הטלוויזיה.
«השתמשו בריהוט שניתן להציב עליו את
הטלוויזיה בבטחה.
«בדקו שהטלוויזיה לא חורגת מקצה הריהוט.
«הימנעו מהנחת הטלוויזיה על ריהוט גבוה
)לדוגמה ,מדפי ספרים( מבלי לחבר את
הריהוט ואת הטלוויזיה למתקן עיגון מתאים.
«הימנעו מהנחת הטלוויזיה על בד או על
חומר אחר המונח בין הטלוויזיה לבין
הריהוט.
«הסבירו לילדים לגבי הסכנה שבטיפוס על
ריהוט למטרת הגעה אל הטלוויזיה ואל
הלחצנים שלה.

שימוש במערכת האבטחה של Kensington

)תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים(.
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.

הרכבה והכנה
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קיבוע הטלוויזיה לשולחן

זהירות
בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה ,הניחו
את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן
מרופד או משטח ישר כדי למנוע ממנו מלהישרט.
ודאו שהברגים הוכנסו כהלכה ושהם מהודקים
כהלכה )אם הם אינם מהודקים כהלכה,
הטלוויזיה עלולה לנטות קדימה לאחר ההתקנה(.
אין להדק את הברגים בחוזקה רבה מדי ,אחרת
הם עלולים להתבלות ולהשתחרר.

יש לקבע את הטלוויזיה לשולחן ,כדי למנוע תזוזה קדימה
של הטלוויזיה .בנוסף ,הדבר נועד למנוע נזקים ופציעה
אפשרית.
הציבו את הטלוויזיה על השולחן ,ולאחר מכן הבריגו
והדקו את הבורג המצורף לחלק האחורי של המעמד.

עברית
עבר

הערה
לפני התקנת הטלוויזיה על גבי הקיר הסירו ממנה
את הבסיס בסדר פעולות הפוך להרכבתו.

התקנה על גבי שולחן
1

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

אזהרה
כדי למנוע נפילה של הטלוויזיה ,יש לחבר אותה
היטב לרצפה או לקיר בהתאם להוראות ההתקנה.
הפלה ,טלטול או נענוע של הטלוויזיה עלולים
לגרום לפציעות.

 10ס"מ

10

ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

2

חברו את כבל החשמל לשקע החשמל.

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

*LN515

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

1
גוף המעמד

חיבור המעמד

*LN49**، LN513*، LN512*، LN511*، LN510

1
3EA
P5 x 25

בסיס המעמד

2

עבר
עברית

גוף המעמד

4EA
P5 x 25

2

בסיס המעמד

3

4

3

4EA
M4 x 14

4EA
M4 x 14

הרכבה והכנה

הרמת הטלוויזיה והזזתה
עיינו בהמלצות שלהלן כדי למנוע מהטלוויזיה להישרט או
להינזק ,ולמען הובלה בטוחה ללא תלות בסוגה ובגודל.

11

הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על ידי שני
אנשים לפחות.
בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני ,אחזו את
הטלוויזיה כפי שמוצג באיור שלהלן.

זהירות
אל תגעו במסך אף פעם ,שכן הדבר עלול לפגוע
בו.

אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון.
הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים ,ברמקולים או
באזור של סבכת הרמקולים.

עברית
עבר

מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך
חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
לפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה ,נתקו את כבל
החשמל ואת כל הכבלים.
בזמן אחיזה בטלוויזיה ,המסך צריך לפנות הרחק
מכם למניעת נזק.

בעת הובלת הטלוויזיה ,אין לחשוף את הטלוויזיה
לטלטולים או לרעידות חזקות.
בעת הובלת הטלוויזיה ,החזיקו את הטלוויזיה במצב
זקוף .לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או
להטות אותה לשמאל או לימין.
אין להפעיל לחץ רב כדי לכופף/לעקם את שלדת
המארז כיוון שזה עלול לפגוע בצג.
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חלקים ולחצנים

מסך

עבר
עברית

OK

4

SETTINGS
INPUT

חיישן השלט הרחוק
מחוון הפעלה

לחצנים

רמקולים

תיאור

לחצן
דפדוף בין תוכניות שנשמרו.
כוונון עוצמת הקול.

בחירת האפשרות המסומנת בתפריט או אישור נתונים שהוזנו.
S

גישה לתפריטים הראשיים ,או שמירת הבחירה שלכם ויציאה מהתפריטים.
החלפת מקור הקלט.
הפעלה או כיבוי של המכשיר.

הרכבה והכנה

כבל חשמל

בורגי המעמד
P5 x 25 ,3EA
M4 x 14 ,4EA
)רק בדגמים *,LN511* ,LN510
*(LN49** ,LN513* ,LN512
)ראו עמ'(12

בורגי המעמד
P5 x 25 ,4EA
M4 x 14 ,4EA
)רק בדגמים *(LN515
)ראו עמ'(12

ברגים עבור מעמד הטלוויזיה
M4 x 8 ,3EA
)רק בדגמים *(LN515
)ראו עמ'(16

בורג להצבה על השולחן

לוחית לתלייה על הקיר
)רק בדגמים *(LN515
)ראו עמ'(16

עוגנים לתלייה על הקיר

גוף המעמד/בסיס המעמד
)רק בדגמים *,LN511* ,LN510
*(LN49** ,LN513* ,LN512
)ראו עמ'(12

ברגים לתלייה על הקיר
3EA, P5 x 69.5
)רק בדגמים *(LN515
)ראו עמ'(16

גוף המעמד/בסיס המעמד
)רק בדגמים *(LN515
)ראו עמ'(16 ،12

1EA

)ראו עמ'(13

3EA

)רק בדגמים *(LN515
)ראו עמ'(17

עברית
עבר

שלט רחוק וסוללות )(AAA
)ראו עמ'(23

מדריך למשתמש

מחזיק כבלים
)בהתאם לדגם(
)ראו עמ'(18
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תהליך ההתקנה/הרכבה והכנה

הערה
ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
תצוגת ה) OSD-תצוגת המסך( של הטלוויזיה שלכם עשויה להיות שונה במקצת מהמוצג בחוברת זו.
התפריטים והאפשרויות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם להתקן הקלט המחובר או בהתאם לדגם המכשיר
שברשותכם.
ייתכן שיתווספו מאפיינים חדשים למכשיר זה בעתיד.
ניתן להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת החשמל .עליכם לכבות את הטלוויזיה אם אינכם
מתכוונים לצפות בה לזמן מה ,כיוון שהדבר יקטין את צריכת האנרגיה שלה.
הורדת רמת הבהירות של התמונה מפחיתה באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש,
וכתוצאה מכך גם את עלות השימוש הכוללת.

תהליך ההתקנה
עבר
עברית

1
2
3

פתחו את האריזה וודאו שנמצאים בה כל האביזרים.
חברו את המעמד למסך הטלוויזיה.
חברו התקן חיצוני למסך הטלוויזיה.

הרכבה והכנה
הוצאה מהאריזה
ודאו שהאביזרים הבאים מצורפים למכשיר שלכם .אם חסר אביזר כלשהו ,פנו למשווק שממנו רכשתם את המכשיר.
האיורים המוצגים להלן עשויים להיות שונים ממראה המכשיר והפריטים.

זהירות
כדי להבטיח את בטיחותו של המוצר ואת אורך חייו ,אין להשתמש בפריטים לא מאושרים.
נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש בפריטים שאינם מאושרים אינם נכללים במסגרת אחריות היצרן.
בדגמים מסוימים המסך מצופה בשכבת ניילון דקה ,שיש להסיר לפני השימוש.

אזהרה
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

הערה
הפריטים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
מפרט המוצר ותוכנו של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג של הפונקציות של המוצר.
לחיבור 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 ה USB-או התקן זיכרון ה USB-אינם מתאימים
לכניסת ה USB-שבטלוויזיה.

B

B

<  10מ"מ
*= A
<  18מ"מ
*= B

A

A

הוראות בטיחות

נתקו את הכבל מהחשמל באמצעות אחיזה
בתקע עצמו.
אם החוטים שבתוך כבל החשמל יתנתקו ,הם
עלולים לגרום לשריפה.

מסך הטלוויזיה מיוצר בטכנולוגיית צפייה
חדשנית עם רזולוציה של שני מיליון על שישה
מיליון פיקסלים .ייתכן שתראו נקודות שחורות
קטנות או נקודות צבעוניות בהירות )אדומות,
כחולות או ירוקות( בגודל של  ppm 1על גבי
המסך .הדבר אינו מעיד על תקלה ואינו משפיע
על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.
תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים
אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר
או להחזר כספי.

עמדת הצפייה )ימין/שמאל/מעלה/מטה( עלולה
להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של
התמונה.
התופעה מתרחש כתוצאה מהמאפיינים של
המסך .היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר,
ואינה נחשבת כתקלה.

בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהאריזה ,יש
לבקש סיוע מאדם נוסף ,כי המוצר כבד.
אחרת ,הוא עלול לגרום לפציעה.

יש ליצור קשר עם מרכז השירות פעם בשנה
כדי לנקות את החלקים הפנימיים של המוצר.
הצטברות אבק עלולה לגרום לתקלה מכנית.

יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי
שירות מוסמך .תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק
באופן כלשהו ,לדוגמה ,אם כבל החשמל או
התקע ניזוק ,אם נשפך נוזל או נפלו עצמים
לתוך המכשיר ,אם המכשיר נחשף לגשם או
ללחות ,אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם
המכשיר נפל.

אם המכשיר קר למגע ,התמונה עלולה להבהב
במקצת בעת ההפעלה .זוהי תופעה רגילה
שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.

הצגת תמונה נייחת )כגון שידור לוגו של ערוץ,
תפריט מסך ,תמונה ממשחק וידאו( לזמן
ממושך עלולה לגרום לנזק למסך ,ולהידבקות
התמונה למסך .האחריות אינה מכסה מקרים
של הידבקות או צריבת תמונה למסך.
כדי למנוע צריבת תמונות ,הימנעו מלהציג
תמונה קבועה על גבי מסך הטלוויזיה במשך
פרק זמן ממושך )שעתיים או יותר בצג ,LCD
שעה או יותר בצג פלזמה(.
כמו כן ,אם אתם צופים בטלוויזיה בתמונה
המוצגת ביחס של  4:3למשך זמן ממושך,
היצרבות תמונה עלולה להתרחש בשוליים של
הצג.
תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים
אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר
או להחזר כספי.

הצליל המופק
קול "התפצחות" :קולות התפצחות הנשמעים
בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות
תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינויי
טמפרטורה ולחות .רעשים אלה נפוצים
במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי .המהום
מעגלים חשמליים/זמזום מסך :מעגלים
חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות
חשמל גדולה למוצר ,מפיקים צלילים נמוכים.
הצלילים משתנים בהתאם למוצר.
הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל
האמינות שלו.

עברית
עבר

בעת העברת המוצר ,יש קודם כל לכבותו.
לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל ,את כבל
האנטנה ואת כבלי החיבורים.
מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים
להינזק ,וכך להוות סכנת שריפה או לגרום
למכת חשמל.
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אור שמש או מקורות אור חזקים אחרים עלולים
להפריע לאות מהשלט רחוק .במקרה זה ,יש
להחשיך את החדר.

בעת חיבור התקן חיצוני ,כגון קונסולת משחק,
יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים מספיק.
אחרת ,המוצר עלול ליפול ,ולגרום לפציעה או
לנזק למוצר.

עבר
עברית

אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות
הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע
החשמל )אין להשתמש בשקע החשמל כמתג
הפעלה(.
הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

יש למנוע הצטברות אבק על שקע החשמל או
על הפינים של התקע.
הדבר עלול לגרום לשריפה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות
או מכניות :אין לעוות אותו ,לעקם אותו,
להפעיל עליו לחץ ,לסגור עליו דלת או לדרוך
עליו .שימו לב במיוחד לתקעים ,לשקעי
החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל
מהמכשיר.

אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות היד או
באמצעות אובייקט חד כגון ציפורן ,עיפרון או
עט ,או לשרוט אותו.

פעלו על פי הוראות ההתקנה שלהלן כדי למנוע
את התחממות המוצר.
יש להשאיר מרחק של יותר מ 10-ס"מ ביןהמוצר ובין הקיר.
אין להתקין את המוצר באזור ללא אוורור,כגון מדף ספרים או ארון.
אין להתקין את המוצר על שטיח או על כרית.יש לדאוג שפתח האוורור לא ייחסם על ידימפת שולחן או וילון.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה.

הימנעו מלגעת במסך ה LCD-או מלהצמיד
אליו אצבעות למשך זמן ממושך .פעולות אלה
עלולות לגרום להפרעות זמניות על המסך.

אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה
למשך תקופות ממושכות ,משום שהם עלולים
להתחמם .הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר
או על תפקודו.

בעת ניקוי המוצר וחלקיו ,יש לנתקו מהחשמל
לפני ניקויו במטלית רכה .ניקוי בחוזקה עלול
לגרום לשריטות ולשינוי בצבע המוצר .אין
להתיז את המוצר במים או או לנגבו במטלית
רטובה .אין להשתמש בחומר לניקוי זכוכית,
בחומר מבריק לרכבים או בחומר מבריק
תעשייתי ,חומר ניקוי שורט או בשעווה ,בנזן,
אלכוהול וכן הלאה .הם עלולים לפגוע במוצר
ובמסך שלו.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה ,למכת
חשמל או לפגיעה במוצר )עיוות ,חלודה או
שבר(.

יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של
המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה,
יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר.
לאחר מכן ,יש להחליף את הכבל בכבל זהה
במרכז שירות מורשה.

כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר,
הוא אינו מנותק ממקור מתח של זרם חילופין
גם אם תכבו אותו באמצעות המתג.

הוראות בטיחות

אם מתרחשים המקרים הבאים ,נתקו מיד את
המוצר מהחשמל ופנו למרכז השירות.
המוצר נפגע ממכת חשמלהמוצר ניזוקעצמים זרים נכנסו למוצרעשן וריח מוזר יוצאים מהמוצראחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה או
להתחשמלות.

אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות
ואין להניח עליו חפצים מלאים נוזלים ,כגון
אגרטלים.

אם אתם מתקינים את הטלוויזיה על מעמד,יש
לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותו .אחרת,
הטלוויזיה עלולה ליפול ,ולגרום לפציעה.

אם בכוונתכם לתלות את המכשיר על הקיר,
חברו את תופסני הקיר ) VESAרכיבים
אופציונליים( לצדו האחורי של המכשיר .כאשר
אתם תולים את המכשיר על הקיר באמצעות
התקן התלייה על הקיר )רכיבים אופציונליים(,
יש לחבר את המכשיר בזהירות על מנת למנוע
מהמכשיר ליפול.
יש להשתמש רק בחיבורים/אביזרים שצוינו
על-ידי היצרן.
בעת התקנת האנטנה התייעצו באיש מקצוע
מוסמך.
הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2
עד  7פעמים מהאורך האלכסוני של המסך

בעת הצפייה בטלוויזיה.
אם אתם צופים בטלוויזיה למשך זמן ממושך,
הדבר עלול לגרום לראייה מטושטשת.

זהירות
יש להתקין את המוצר במקום שלא קיימים בו
גלי רדיו.

יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה
הנמצאת בחוץ לבין קווי מתח ולוודא כי היא לא
תבוא איתם במגע גם כאשר היא עלולה ליפול.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא
יציבים או משטחים שאינם ישרים .כמו כן יש
להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם
מספקים תמיכה מלאה למוצר.
אחרת ,המוצר עלול ליפול ,ולגרום לפציעה או
לנזק למוצר.

יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד.
הדבר עלול לגרום לנזק לשלט רחוק.

אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם
הסוללות הישנות.
הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של
הסוללות ולנזילתן.

אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה ,לכן ,יש
להימנע מחשיפה של הסוללות לאור שמש
ישיר ומחשיפה של הסוללות לאח בוערת או
מחממים חשמליים.
אין לשים סוללות שאינן נטענות במטען של
הסוללות.
יש לוודא שאין חפצים הנמצאים בין השלט
רחוק ובין החיישן שלו.

עברית
עבר

אם אין בכוונתכם להשתמש במוצר במשך זמן
רב ,נתקו את כבל החשמל מהמוצר.
שכבת אבק עלולה לגרום לדליקה ,ופגיעה
בשלמות הבידוד עלולה להוביל לזליגת חשמל,
להתחשמלות או לדליקה.

5

4

הוראות בטיחות

אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת
חיבור התקנים חיצוניים.
אחרת ,הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת
נזק למוצר.

עבר
עברית

יש להרחיק מילדים את החומר המונע לחות
המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון.
בליעת החומר מונע הלחות 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 להרשות לילדים לטפס על הטלוויזיה או
להיתלות ממנה.
אחרת ,הטלוויזיה עלולה ליפול ,ולגרום לפציעה
קשה.

השליכו סוללות משומשות באופן בטוח כדי
למנוע מילדים מלבלוע אותן.
במקרה שילד בלע סוללה ,פנו מיד לקבלת
טיפול רפואי.

אין להכניס חפצים/מוליכים מתכתיים )כגון בורג
מתכת/סכו"ם/מברג( בין תקע כבל החשמל לבין
השקע בקיר כאשר התקע מחובר לשקע בקיר.
בנוסף ,אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר
שהוא חובר לשקע בקיר.
אתם עלולים להתחשמל) .בהתאם לדגם(

אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת
המוצר .חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים
עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.

אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים
כמטבעות ,סיכות לשיער ,מקלות אכילה או
חוטי מתכת ,או חפצים דליקים כגון נייר או
גפרורים .יש להיזהר במיוחד כאשר יש ילדים
בסביבה.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות ,לשריפה או
לפציעה .אם נפל עצם זר אל תוך המוצר ,נתקו
אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.

אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו
בחומרים דליקים )כגון מדלל או בנזן( .הדבר
עלול לגרום לסכנת התחשמלות.

אין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה
או על המסך.
קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.

אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת
ברקים או רעמים.
פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.

אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז .יש
לפתוח חלון ולאוורר את החדר.
הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.

אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר ,או לבצע בו
שינויים בכוחות עצמכם.
קיימת סכנת התחשמלות.
לבדיקה ,כיול או תיקון ,פנו למרכז השירות.

הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות
יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

אזהרה

אין למקם את המוצר באזור שבו הוא עלול
להיות חשוף לאבק .הדבר עלול לגרום
לשריפה.

ודאו שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים
חמים כגון תנורי חשמל.
הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

עברית
עבר

אין להניח את הטלוויזיה ואת השלט רחוק
באזורים הבאים:
אזור החשוף לאור שמש ישיראזור בו יש לחות גבוהה ,כמו בחדר אמבטיהסמוך למקור חום כגון תנור או התקניםאחרים הפולטים חום
סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשרעלולים לפלוט אדים או להתיז שמן
אזור החשוף לגשם או לרוחסמוך לכלים המלאים במים ,כגון אגרטליםאחרת ,אתם עלולים להיחשף לסכנות של
שריפה ,התחשמלות ,תקלות בהפעלה או
השחתה של המוצר.

קבעו את כבל החשמל בשלמותו.
אם כבל החשמל אינו מקובע היטב ,קיימת
סכנת דליקה.

אין להניח על המוצר עצמו חפצים חמים או
כבלי חשמל.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה או
להתחשמלות.

כופפו את כבל האנטנה בין החלק החיצוני
והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם
לחדור פנימה.
הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של
המכשיר ולסכנת התחשמלות.

התקע הראשי משמש כהתקן ניתוק .עליו
להישאר זמין בכל עת.

אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות .כמו
כן ,אם הפינים של תקע החשמל רטובים או
מאובקים ,יבשו היטב את התקע או נגבו ממנו
את האבק.
קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יתר
על המידה.

הקפידו לחבר את כבל החשמל לשקע מוארק
)חוץ מהתקנים אשר אינם מאורקים(.
אתם עלולים להתחשמל או להיפצע.

בעת התקנת טלוויזיה על גבי הקיר ,ודאו
שאינכם מתקינים את הטלוויזיה כאשר כבל
החשמל וכבל האות נמצאים מאחורי הטלוויזיה.
הדבר עלול לגרום לשריפה ולהתחשמלות.

אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל
המחובר לשקע חשמל בודד.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה
מהתחממות יתר.
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35
35
36
38
40
40
41

גישה לתפריטים הראשיים
התאמה אישית של הגדרות
 הגדרות SETUP הגדרות PICTURE הגדרות AUDIO הגדרות TIME הגדרות OPTION -הגדרות LOCK

41

טלטקסט

41
41
41
42
42
42
42

כיבוי/הפעלה
טקסט פשוט
 בחירת עמוד תכנות לחצן צבעוני במצב LISTטקסט מהיר
 בחירת עמודפונקציות מיוחדות בTELETEXT-

43

תחזוקה

43
43
43

ניקוי הטלוויזיה
 מסך ,מסגרת ,גוף המכשיר ומעמד -כבל חשמל

43

פתרון בעיות

44

מפרטים

47

רישיונות

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

זהירות
התעלמות מהודעת 'זהירות' עלולה להוביל לפציעות
קלות או לגרום נזק למוצר.

הערות
הערה זו מסייעת לכם להבין כיצד להשתמש במוצר
ולהשתמש בו בבטחה .קראו את הוראות הבטיחות
בעיון לפני השימוש במוצר.

מדריך למשתמש
*

טלוויזיית LED

*טלוויזיית  LEDשל  LGמכילה מסך  LCDעם תאורת  LEDאחורית.

יש לקרוא בעיון מדריך זה לפני הפעלת המכשיר ולשמור
אותו לעיון עתידי.
*LN510
*LN511
*LN512
*LN513
*LN515
**LN49
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