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A

F

E

B
G1

G2
D

C

32LF510A-TA
32LF513A-TA
32LF510A-TC
32LF513A-TC

43LF510A-TA
43LF513A-TA
43LF510A-TC
43LF513A-TC

49LF510A-TA
49LF513A-TA
49LF510A-TC
49LF513A-TC

A

x

B

x

C

(mm)

734 x 474 x 172

976 x 621 x 208.7

1108 x 696 x 208.7

A

x

E

x

F

(mm)

734 x 438 x 71

976 x 583 x 81.5

1108 x 657 x 81.5

D

(kg)

4.7

8.5

10.9

4.5

8.2

10.6

D

- ( G1 +

G 2 ) (kg)

Power requirement /

/

19 V

1.6 A

19 V

2.5 A

19 V

3.2 A

*MFL68744894*

רשום את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
הטלוויזיה.
עיין בתווית שבגב המכשיר ומסור את הפרטים
לספק המקומי בעת בקשה לקבלת שירות.
דגם
מספר סידורי

AC/DC מתאם
32LF513* ,32LF510*
Honor : יצרן
, ADS-45EI-19 19040GPI : דגם
, ADS-45FSN-19 19040GPG
, ADS-45FSN-19 19040GPCU
, ADS-40LSI-19-2 19040G
ADS-45SN-19-2 19040G
APD : יצרן
WA-40D19FI : דגם
Lien Chang : יצרן
,
,
: דגם
AC 100-240 V~ 50/60 Hz : קלט

עברית

19

2.1

: תפוקה

43/49LF513* ,43/49LF510*
Lien Chang : יצרן
LCAP40 : דגם
APD : יצרן
DA-65F19 : דגם
AC 100-240 V~ 50/60 Hz : קלט
19

33

3.42

: תפוקה

פתרון בעיות

מצב נתמך HDMI-DTV
רזולוציה

לא ניתן לשלוט בטלוויזיה דרך השלט הרחוק.
• בדוק את חיישן השלט הרחוק של המוצר ונסה שוב.
• בדוק אם קיים מכשול בין המוצר והשלט הרחוק.
• בדוק אם הסוללות תקינות והותקנו בצורה נכונה
) אל ,
אל (.
אין תמונה ואין קול.
• בדוק אם המוצר פועל.
• בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
• בדוק אם יש בעייה בשקע החשמל על ידי חיבור
מוצר אחר לשקע.

720 x 480
720 x 576
1280 x 720

עברית

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי.
• בדקו את הגדרות צריכת החשמל .ייתכן שאספקת
החשמל נותקה.
• בדוק באם תכונות המתנה אוטומטית )Automatic
) (Standbyבהתאם לדגם(  /זמן שינה )Sleep
 / (Timerזמן הפסקה ) (Off Timeהופעלו בתפריט
זמן ).(TIME
• הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה אם
היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא מבוצעת פעולה
כלשהי במשך  15דקות.
בעת חיבור למחשב ) ,(HDMIההודעה ) No signalאין
אות( או ) Invalid Formatתבנית לא חוקית( מוצגת.
• כבו/הדליקו את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.
• חברו מחדש את כבל ה.HDMI-
• הפעילו את המחשב מחדש כאשר הטלוויזיה דולקת.

מפרטים

תנאים
סביבתיים

31.469

59.94

31.5

60.00

31.25

50.00

44.96

59.94

45

60.00

37.5

50.00

28.125

50.00

33.72

59.94

33.75

60.00

56.25

50.00

67.43

59.94

67.5

60.00

27

24.00

33.75

30.00

26.97

23.97

33.716

29.976

מידע לגבי חיבור Component
יציאות Component
בטלוויזיה

טמפרטורת
הפעלה

 0°Cעד 40°C

לחות
בהפעלה

פחות מ80%-

טמפרטורת
אחסון

 -20°Cעד 60°C

טלוויזיה אנלוגית
)בהתאם למדינה(
מערכת הטלוויזיה

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

תוכניות נתמכות

VHF, UHF, CATV

מקסימום תוכניות
לאחסון

200

אימפדנס אנטנה
חיצונית

75

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

יציאות קלטי וידאו בנגן
הDVD -

לחות אחסון פחות מ85%-
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1920 x 1080

תדר רוחבי
)(kHz

אנכי תדירות
)(Hz

R-Y B-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

אות

קומפוננט

480i / 576i

O

480p / 576p

O

720p / 1080i

O

1080p

O
)

/ 50

 60בלבד(

טלטקסט

פונקציית טלטקסט מיוחדת

* תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.
טלטקסט הינו שירות ללא תשלום המשודר מרוב תחנות
הטלוויזיה אשר מספקות מידע עדכני אודות חדשות ,מזג
אוויר ,ערוצי טלוויזיה ,מחירים משותפים ומגוון רחב של
נושאים נוספים.
מקודד הטלטקסט של טלוויזיה זו תומכת במערכות
 SIMPLEו) SIMPLE .FASTEXT-טלטקסט סטנדרטי(
מכיל מספר עמודים אשר נבחרים על ידי הזנה ישירה של
מספר העמוד המתאים FASTEXT .הינו שיטה מתקדמת
יותר אשר מאפשר בחירה מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

אינדקס
בחירת אינדקס של עמוד.

זמן
במהלך צפייה בערוץ טלוויזיה ,בחר בתפריט זו להצגת
השעה בפינה הימנית העליונה של המסך.
במצב טלטקסט ,לחץ על לחצן זה לבחירת מספר תת-
עמוד .מספר תת העמוד מוצגת בחלקו התחתון של המסך.
להחזקה או שינוי של תת העמוד ,לחץ על אחד הלחצנים
אדום/ירוק,
או לחצני הספרות.

עברית

מעבר הפעלה  /כיבוי
לחץ על לחצן  TEXTלמעבר לטלטקסט .הדף הראשון או
האחרון שנצפה יופיע על המסך.
שני מספרי עמודים ,שמות ערוצי טלוויזיה ,תאריך ושעה
מוצגים בכותרת המסך .מספר העמוד הראשון מציין את
בחירתך ,והשני מציין את מספר העמוד הנוכחי המוצג.
לחץ על לחצן  TEXTלכיבוי הטלטקסט .המצב הקודם
יופיע.

Simple Text

עצירת מעבר עמודים אוטומטי כאשר עמוד טלטקסט מכיל
 2או יותר תת עמודים.
מספר תתי העמודים ותת העמוד המוצג לרוב מוצג על
המסך מתחת לשעה .כאשר תפריט זה נבחר סמל עצור
מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך ומעבר העמודים
האוטומטי אינו פעיל.

גלה
בחר תפריט זה לתצוגת מידע מוסתר ,כגון פתרונות
לחידות או תצרפים.

בחירת עמוד
1

הזן את מספר העמוד הרצוי כמספר תלת ספרתי
באמצעות לחצני הספרות .אם במהלך הבחירה לחצת
על מספר שגוי ,עליך לסיים להזין את המספר התלת
ספרתי ורק אחר כך להזין את המספר הנכון.

2

P

ניתן להשתמש בלחצן
הקודם או הבא.

החזק

לבחירת העמוד

Fastext

עדכון
תצוגת תמונת הטלוויזיה על המסך בעת המתנה לעמוד
טלטקסט חדש .התצוגה תופיע בפינה בשמאלית העליונה
של המסך .כאשר העמוד המעודכן זמין התצוגה תשתנה
למספר העמוד .בחר תפריט זו שוב לצפייה בעמוד
הטלטקסט המעודכן.

עמודי הטלטקסט מקודדים על פי צבע לאורך תחתית
המסך וניתן לבחור בהם על ידי לחיצה על לחצן הצבע
המתאים.

בחירת עמוד
1

לחץ על לחצן ה INDEX-לבחירת עמוד אינדקס.

2

ניתן לבחור את העמודים המקודדים על פי צבע לאורך
חלקו התחתון של המסך באמצעות לחצני הצבעים
המתאימים.

3

כמו במצב  SIMPLE teletextניתן לבחור עמוד על ידי
הזנת מספר העמוד התלת ספרתי באמצעות לחצני
הספרות במצב .FASTEXT

4

P

ניתן להשתמש בלחצן
הקודם או הבא.

לבחירת העמוד
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הגדרות בידור

הגדרות נעילה
1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל נעילה.

1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל בידור.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או
האפשרות הרצויה ולחץ .OK

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או
האפשרות הרצויה ולחץ .OK

3

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ
*

.BACK

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

3

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ
*

.BACK

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

עברית
הגדרות הנעילה הזמינות מתוארות להלן.
הגדרה
נעל את
המערכת

תיאור
מפעיל או מנטרל את מערכת
הנעילה.

הגדרת סיסמה

שינוי הסיסמא בת ארבעה ספרות.
 PINברירת המחדל הינו "."0 0 0 0

חסום תחנה

חסימת ערוץ המכיל תוכן אשר אינו
ראוי לצפייה על ידי ילדים ,באמצעות
לחיצה על הלחצן הכחול .סמל
הנעילה יופיע בקדמת הערוצים
החסומים .ניתן לבחור את הערוצים
אך המסך יהיה ריק והאודיו יהיה
מושתק.

חסום כניסה

חסימת מקורות כניסה.

הגדרות הבידור הבאות זמינות
הגדרה
רשימת תמונות

תיאור
הצגת קבצי תמונות בטלוויזיה
אשר שמורים במכשיר .USB
)ראו עמ' (20

רשימת מוסיקה

הצגת קבצי מוסיקה בטלוויזיה
אשר שמורים במכשיר .USB
)ראו עמ' (21

רשימת סרטים

הצגת קבצי סרטים בטלוויזיה
אשר שמורים במכשיר .USB
)ראו עמ' (22

DivX(R) VOD

הצגת קוד הרישום של הטלוויזיה
שלך.
)ראו עמ' (24

משחק
)בהתאם לדגם(

30

הפעלת תכני משחק בטלוויזיה
שלך.

הגדרות זמן
1
2
3

הגדרות אפשרויות

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל זמן.
לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או
האפשרות הרצויה ולחץ .OK
לחזרה לתפריט קודם ,לחץ .BACK ꕣ
*

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה
מהטלוויזיה שברשותכם.

1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל
אפשרות.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או
האפשרות הרצויה ולחץ .OK

3

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ
*

.BACK

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

עברית

הגדרות השעון הזמינות מתוארות להלן.
הגדרה
שעון

תיאור
קביעת השעה.
קביעת השעה להפעלה או כיבוי
אוטומטיים של הטלוויזיה .לשימוש
בפונקציה זו ,עליך לכוון את התאריך
והשעה הנוכחיים מראש.

הגדרות האפשרויות הזמינות מתוארות להלן.
הגדרה
שפת תפריטים
)(Language
תווית קלט

הערה
זמן הפסקה /
זמן הפעלה

זמן שינה
המתנה
אוטומטית
)בהתאם
לדגם(

• אי לחיצה על לחצן כלשהו
למשך שעתיים מהפעלת
הטלוויזיה באמצעות תכונת
זמן הפעלה ,תגרום לטלוויזיה
לעבור למצב המתנה באופן
אוטומטי.
• אם תגדיר את זמן הפסקה וכן
את זמן הפעלה לזמן דומה,
תכונת זמן הפסקה מקבלת
קדימות על תכונת זמן הפעלה.

הגדרות המפעל

תיאור
בחירת השפה הרצויה.
מציין איזה התקן מחובר לאיזה
כניסה.
התאמת הגדרות הטלוויזיה על פי
העדפותיכם .מסך האיפוס להגדרות
התחלתיות יופיע עם ההפעלה
הראשונה של הטלוויזיה.
שימוש ביתי

בחירה לשימוש
בסביבה ביתית.

בחירה לשימוש
הדגמה בחנות
בסביבת חנות.

קביעת אורך הזמן עד לכיבוי הטלוויזיה.
בכיבוי והפעלה מחדש של הטלוויזיה,
תכונת זמן שינה תכובה.
אי לחיצה על לחצן כלשהו על הטלוויזיה
או השלט רחוק לפרק זמן מסוים,
תגרום לטלוויזיה לעבור למצב המתנה
באופן אוטומטי.
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תיאור

הגדרה

בחירת אחד ממצבי הקול הקבועים או
התאמת האפשרויות בכל מצב.
מצב
בחר כאשר הנך רוצה
איכות צליל סטנדרטית.

סטנדרטי

Bollywood
)בהתאם
לדגם(

עברית

קולנוע

בחר כאשר הנך רוצה
לצפות בסרטים.

Soccer

בחר כאשר הנך צופה
באירועי ספורט.
בחר על מנת לשחק
משחקים.

משחק

אפשרות
שליטה בצלילים
הדומיננטיים היוצאים.
בהגברת הטרבל,
היציאה של טווח
התדירויות הגבוהות
יותר יוגבר.

טרבל

שליטה בצלילים היציאה
החלשים יותר .בהגברת
הבאס ,היציאה של טווח
התדירויות הנמוכות
יותר יוגבר.

בס

איפוס מצב הצליל
להגדרות ברירת
המחדל.

איפוס
רמקול
טלוויזיה

כיבוי הרמקול הפנימי של הטלוויזיה בעת
שימוש במערכת  Hi-Fiחיצונית.

ייתכן ומאפיין זה אינו ישים בהתאם לתנאי השידור של
המדינה.
סטריאו/קליטה כפולה
כאשר ערוץ נבחר ,המידע אודות הקול של הערוץ יופיע עם
מספר הערוץ ושמו.
לחץ על לחצן  I/IIלבחירת תפריט שמע.
שידור
Mono

MONO

Stereo

STEREO

Dual
NICAM
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תצוגת על המסך

DUAL I+II, DUAL II , DUAL I
NICAM

• בחירת שפה עבור שידור דו-לשוני
אם ניתן לקלוט ערוץ בשתי שפות )דו-לשוני( ,ניתן לעבור
בין  DUAL I, DUAL IIאו .DUAL I+II

בחר בעת האזנה
למוסיקה )מצב
 Bollywoodהוא מצב
מוסיקה מיוחד עבור
הודו(

מוסיקה/

מצב שמע

• בחירת קול מונו
אם קליטת אות הסטריאו חלשה ,ניתן לעבור לקול מונו.
בקליטת מונו איכות הקול משתפר.

DUAL I
DUAL I I
DUAL I+I I

שליחת שפת השידור הראשית אל
הרמקולים.
שליחת שפת השידור המשנית אל
הרמקולים.
שליחת כל שפה לרמקול אחר.

קליטת Nicam
אם הטלוויזיה מאובזרת במקלט עבור קליטת  NICAMניתן
יהיה לקלוט קול Near Instantaneous) NICAM
 (Companding Audio Multiplexדיגיטלי בעל איכות
גבוהה.
ניתן לבחור את יציאת הקול בהתאם לסוג השידור שנקלט.
1

כאשר נקלט אות  NICAMמונו ,ניתן לבחור NICAM
 MONOאו .FM MONO

2

כאשר נקלט אות  NICAMסטריאו ,ניתן לבחור
 NICAM STEREOאו .FM MONO
אם אות הסטריאו חלש ,עבור ל.FM MONO-

3

כאשר נקלט אות  NICAMכפול ,ניתן לבחור NICAM
 DUAL I , NICAM DUAL IIאו NICAM DUAL
 I+IIאו . FM MONO

בחירת יציאת קול רמקול
במצב  AV, Componentאו  ,HDMIניתן לבחור יציאת קול
עבור הרמקולים השמאלי והימני.
בחירת יציאת הקול.
 : L+Rאות האודיו מכניסת  Audio Lנשלחת לרמקול
השמאלי ואות האודיו מכניסת  Audio Rנשלחת
לרמקול הימני.
 : L+Lאות האודיו מכניסת  Audio Lנשלחת לרמקולים
השמאלי והימני.
 : R+Rאות האודיו מכניסת  Audio Rנשלחת
לרמקולים השמאלי והימני.

אפשרויות תמונה מתקדמות )בהתאם לדגם(

הגדרות אודיו

הגדרה

תיאור

1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל שמע.

ניגודיות דינמית

כיוונון הניגודיות לרמה המיטבית
בהתאם לבהירות המסך .תמונה
משופרת על ידי הבהרת החלקים
הבהירים והכהיית החלקים הכהים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או
האפשרות הרצויה ולחץ .OK

3

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ

צבע דינמי

כיוונון צבעי המסך כך שייראו חיות
יותר ,עשירות יותר וברורות יותר.
מאפיין זה מגביר את גוון ה,hue-
הרוויה והבהירות כך שצבעי אדום,
כחול ,ירוק ולבן נראים חיים יותר.

צמצום רעשים

צמצום רעש מסך ללא פגיעה
באיכות הוידאו.

*

. BACK

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

R

L

Gamma

רמת שחור

מנגנון למניעת
עייפות העין
מצב סרט

• נמוך :הבהר את האזורים
הכהים ובעלי רמות בינוניות
של אפור.
• בינוני :בטא את הרמה
המקורית של התמונה.
• גבוה :הכהה את האזורים
הכהים ובעלי רמות בינוניות
של אפור.
קובע את רמת הכהות של המסך
לרמה הנכונה .פונקציה זו זמינה
במצבים הבאים RF, AV :או
.HDMI
• נמוך :ההחזרה של המסך
כהה יותר.
• גבוה :ההחזרה של המסך
בהיר יותר.

עברית

ניתן לכוונן את הבהירות של אזורים
כהים בתמונה ושל רמות בינוניות
של אפור.

הגדרות האודיו הזמינות מתוארות להלן.
הגדרה

תיאור

עוצמת קול
אוטומטית

הפעלת מאפיין עוצמת קול אוטומטית
לשמירה על אחידות בעוצמת הקול בעת
שינוי ערוצים .ייתכן ועוצמת הקול לא
יהיה אחיד בעקבות תנאי אות שונים של
תחנות שידור שונות.

איזון

כיוונון האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי
בהתאם לסביבת החדר.

כיוונון בהירות המסך למניעת
הסתנוורות.
מעניק מראה טבעי יותר לקליפ
וידאו שצולם במצב פילם.
מאפיים זה פועל רק ברזולוציה
.1080i / 576i / 480i
בקרה מתקדמת
ממקסם את ניצול הצבע להגברת
איכות הצבע.

סולם צבעים

שיפור שוליים

• סטנדרטי :הצגת ערכת
צבעים סטנדרטית.
• רחב :הגדלת מספר
הצבעים בשימוש.
מציג קצוות ברורות ובולטות יותר
תוך שמירה על מראה טבעי.

הערה
• טווח האפשרויות המפורטות לכוונון עשויות
להשתנות בהתאם לאות הכניסה או להגדרות
תמונה אחרות.
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הגדרות התמונה הזמינות מתוארות להלן.
תיאור

הגדרה

אפשרויות תמונה בסיסיות
הגדרה

שינוי גודל התמונה לצפייה בתמונה בגודל
יחס
רוחב-גובה אופטימלי) .ראו עמ' (16
חיסכון בצריכת חשמל על-ידי התאמת
בהירות המסך.

תאורה אחורית

אפשרות

עברית

חיסכון
באנרגיה

כבוי

מצב חיסכון באנרגיה
כבוי.

מינימום/
בינוני/
מקסימום

בחירת רמת הבהירות.

השתקת
וידאו

המסך נכבה תוך  3שניות.

ניגודיות

בהירות

בחירת אחת התמונות הקבועות או
התאמת האפשרויות בכל מצב לקבלת
ביצועי טלוויזיה מיטביים .כמו כן ניתן
להתאים אפשרויות מתקדמות של כל
מצב.
מצב
צבעים חיים

מצב
תמונה
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כוונון תמונת הווידאו
לסביבה בעזרת שיפור
הניגוד ,הבהירות ,הצבע
והחדות.

סטנדרטי

התאמת התמונה לסביבה
רגילה

קולנוע

מיטוב תמונות הווידאו
לקבלת חוויה קולנועית
המאפשרת ליהנות
מסרטים כמו בבית קולנוע.

Soccer

מיטוב תמונות הווידאו
לקבלת פעולות דינמיות על
ידי הדגשת צבעי יסוד כגון,
לבן ,דשא או כחול-שמים.

משחק

מיטוב תמונת הווידאו
למסך משחקים מהיר ,כגון
עבור מחשב  PCאו
קונסוליה.

מגדיל או מקטין את דירוג צבע אות
הוידאו ניתן להשתמש בניגודיות
כאשר החלק הבהיר של התמונה
הינו רווי.
כיוונון רמת הבסיס של אות
התמונה.

חדות

כיוונן רמת החדות בקצוות בין
החלקים הבהירים והכהים של
התמונה .ככל שהרמה נמוכה יותר
כל התמונה רכה יותר.

צבע

כיוונון עוצמת כל הצבעים.

הערה
• בבחירת השתקת וידאו ,המסך
ייכבה תוך  3שניות ו-השתקת
וידאו יתחיל.
• בקביעת "חיסכון באנרגיה
מקסימום" ,מאפיין התאורה
האחורית לא יפעל.

תיאור
כיוונון בהירות המסך על ידי שליטה
בתאורת ה LCD-האחורית.
הקטנת בהירות המסך תכהה את
המשך ותצמצם את צריכת החשמל
ללא איבוד אות הוידאו.

גוונים

כיוונון האיזון בין הרמה האדומה
לירוקה.

כיוונון הגוון הכללי של המסך .קבע
כחם להדגשת צבעים חמים כגון
טמפרטורת הצבע
אדום ,או קבע כקר לצבע פחות
אינטנסיבי ויותר כחלחל.
בקרה מתקדמת

התאם אישית את האפשרויות
המתקדמות.

איפוס

שחזור האפשרויות של כל מצב
להגדרות היצרן.

התאמה אישית של הגדרות
הטלוויזיה
*

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה
מהטלוויזיה שברשותכם.

גישה לתפריטים הראשיים
2
3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או
האפשרות הרצויה ולחץ .OK

4

בסיום ,לחץ .EXIT
תפריט

קביעת ההגדרות
1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל הגדרה.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או
האפשרות הרצויה ולחץ .OK

3

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ
*

.BACK

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

עברית

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.
לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל אחד התפריטים
הבאים ולחץ .OK

התאמה אישית של ההגדרות

תיאור

הגדרה

הגדרה ועריכה של
ערוצים.

תמונה

כיוונון גודל התמונה,
איכותה או אפקט.

שמע

זמן

הגדרות הערוצים הזמינות מתוארות להלן:
הגדרה

כיוונון איכות הקול,
אפקט או עוצמת
השמע.
קביעת השעה,
התאריך או מאפיין
הטיימר.

אפשרות

התאמה אישית של
ההגדרות הכלליות.

נעילה

נועל או מבטל נעילה
של ערוצים.

כניסה

צפייה במקורות
הכניסה עם התוויות
שלהן.

רודיב

מציג מוסיקה תמונה
ולשחק ,סרטונים,
משחק תוכן) .בהתאם
לדגם(

כוונון אוטומטי
כוונון ידני
עריכת תחנות

תיאור
כיוונון ושמירה של הערוצים
הזמינים באמצעות כניסות
אנטנה) .ראו עמ' (15
כיוונון ושמירה של הערוצים
הרצויים באופן ידני) .ראו עמ' (15
עריכת ערוצים) .ראו עמ' (16

הגדרות תמונה
1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל תמונה.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או
האפשרות הרצויה ולחץ .OK

3

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ
*

.BACK

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

OK

Move

G

R

C

W

PICTURE
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בזמן בחירת הגדר וידאו.
1

ביטול רישום DivX® VOD
עליך לבטל את רישום המכשיר שלך באמצעות קוד ביטול
רישום של  DivXבאורך  8ספרות מהמכשיר שלך באתר
.www.divx.com/vod

לחץ על לחצני הניווט לגלילה וכוונן כנדרש.
)ראו עמ' (25

בזמן בחירת הגדר שמע.
1

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לתצוגת מצב שמע או
עוצמת קול אוטומטית או איזון.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה וכוונן כנדרש.
)ראו עמ' (27

מדריך DivX® VOD

הערה
• לאחר ביצוע ביטול הרישום ,עליך לרשום שוב את
המכשיר על מנת לצפות בתכני .DivX® VOD

עברית

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל בידור ולחץ

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל  DivX(R) VODולחץ
.OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ביטול רישום ולחץ
.OK

5

לחץ על לחצני הניווט לבחירת כן לאישור.

רישום DivX® VOD
על מנת לנגן תוכן  DivX® VODאשר רכשת או שכרת,
עליך לרשום את המכשיר שלך באמצעות קוד רישום DivX
בעל  10ספרות מהמכשיר שלך באתר
.www.divx.com/vod
1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל בידור ולחץ

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל  DivX(R) VODולחץ
.OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל רישום ולחץ

5

צפה בקוד הרישום של הטלוויזיה שלך.

Close

בסיום ,לחץ  .EXITלחזרה לתפריט קודם ,לחץ
.BACK
הערה
•
•
•
•
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No

.OK

You must register your device to
play DivX(R) protected videos.
********** Registration code :
Register at http://vod.divx.com

6

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

קבצי סרטים נתמכים כמתואר להלן
רזולוציה :מתחת ל(W x H) 1920 x 1080-
פיקסל
קצב תמונה :פחות מ 30-תמונות/שניה
קידוד וידאו,MPEG 4 ,MPEG 2 ,MPEG 1 :
,DivX 5 ,DivX 4 ,DivX 3.11 ,H.264/AVC
,Xvid 1.02 ,Xvid 1.01 ,Xvid 1.00 ,DivX 6
,Xvid 1.10-beta1 ,Xvid 1.03
,VC1 ,JPEG ,Xvid 1.10-beta2
.Sorenson H.263/H.264

.OK

6

Yes

בסיום ,לחץ  .EXITלחזרה לתפריט קודם ,לחץ
.BACK

.OK

טיפים לשימוש בקבצי וידאו לנגינה
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1

לחץ  Q. MENUלגישה לתפריטים הקופצים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל הגדר הפעלת וידאו.
או הגדר וידאו .או הגדר שמע .ולחץ על .OK

בבחירת .הגדר הפעלת וידאו
1

לחץ על לחצני הניווט לגלילה להצגה של גודל תמונה
או שפת שמע או כתוביות.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה וכוונן כנדרש.
תיאור

תפריט
גודל תמונה

בחירת תבנית התמונה הרצויה בעת
הצגת סרט.

שפת שמע

שינוי קבוצת השפה של האודיו במהלך
נגינת סרט .קבצים בעלי פס אודיו יחיד
אינם ניתנים לבחירה.

כתוביות
שפה

עברית

•

ייתכן וישנם קבצי כתוביות שנוצרו על ידי משתמשים
אשר לא יפעלו כראוי.
ישנם תווים מיוחדים אשר אינם נתמכים בכתוביות.
תגים של  HTMLאינם נתמכים בכתוביות.
כתוביות בשפה אשר אינה נכללת בשפות הנתמכות
אינן זמינות.
שינוי גופן וצבע בכתוביות אינו נתמך.
כתוביות בשפה מלבד זו המפורטת אינה נתמכת.
 1או יותר
קבצי וידאו עם קבצי כתוביות של
עשויים לא להתנגן כראוי.
ייתכן והמסך יחווה הפרעות זמניות )עצירת תמונה,
נגינה מהירה וכו'( בעת שינוי שפת האודיו.
קובץ סרט פגום עלול לא להתנגן כראוי ,או ייתכן
וחלק מהאפשרויות לא יהיו שמישות.
קבצי וידאו שנוצרו באמצעות מקודדים מסוימים
עלולים לא להתנגן כראוי.
אם מבנה הוידאו והאודיו של קובץ מוקלט אינו
משולב ,הוידאו או האודיו ייוצאו.
עם מקסימום של @ 1920 x 1080
סרטוני וידאו
 25/30Pאו  50/60P @ 1280 x 720נתמכים,
בהתאם לקצב תמונה.
סרטים בעלי רזולוציות הגבוהות מ1920 x 1080-
@  25/30Pאו  50/60P @ 1280 x 720עלולים
לא לפעול כראוי ,בהתאם לקצב תמונה.
קבצי סרטים אשר לא מופיעים ברשימת הסוגים
והפורמטים הנתמכים עלולים שלא לפעול כראוי.
קצב הניגון המקסימלי של קובץ וידיאו הוא
20
 10בלבד(.
) קבצי  JPEGבתנועה –
איננו מבטיחים ניגון חלק של פרופילים המקודדים
ברמה  4.1או גבוה יותר ב.H.264/AVC-
 DTS Audio codecאינו נתמך.
 30אינו נתמך לנגינה .גבול
קובץ וידאו הגדול מ-
גודל הקובץ תלוי בסביבת הקידוד.
על קובץ סרט  DivXוקובץ הכתוביות שלו להיות
באותה התיקייה.
על מנת לאפשר את תצוגת הכתוביות ,על שם קובץ
הוידאו ושם קובץ הכתוביות להיות זהים.
נגינת וידאו באמצעות חיבור  USBאשר אינו תומך
במהירות גבוהה עלול לא לפעול כראוי.
קבצים המקודדים עם
) (Global Motion CompensationוQpel-
) (Quarterpel Motion Estimationעשויים לא
להתנגן.
מצב  Trick Modeאינו תומך בפונקציות נוספות
מלבד אלו שנתמכות על ידי קובץ הוידאו.
שמות קבצי וידיאו המכילים תווים מיוחדים לא ניתנים
לנגינה.

אפשרויות וידאו

הפעלה/כיבוי של הכתוביות.
הפעלת מצב כתוביות SMI subtitle
ובחירת שפת הכתוביות.
בחירת הגופן עבור הכתוביות.

דף קוד

כאשר מוגדר כברירת המחדל ,הגופן
בשימוש יהיה הגופן של התפריט
הראשי.

סנכרון

כיוונון סנכרון הכתוביות מ -10 -שניות
עד  +10שניות בצעדים של  0.5שנייה
במהלך נגינת הסרט.

עמוד קוד

שפת תמיכה

לאטינית1
קירילי
תאילנדי

אנגלית ,צרפתית ,ספרדית,
פורטוגזית ,מלזית ואינדונזית
רוסית
תאילנדית

עברית

עברית

ערבית

ערבית ,פרסית ,כורדית

וייטנאם

ויאטנמית

הערה
• רק  Sync Blocks 10000ניתנים לתמיכה בקובץ
הכתוביות.
• במהלך נגינת וידאו ,ניתן לכוונן את גודל התמונה
על  Q.MENUאו גישה ליחס מידות המסך
בתפריט תמונה.
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אפשרויות  Q MENUעבור רשימת השירים
1

לחצן

לחץ .Q.MENU
תפריט קופץ יופיע.

לחצן ניווט

הגדר שמע.
מאפשר שינוי הגדרות אודיו) .ראו עמ' (27

גלילה בין הקבצים.

OK

צפייה בקובץ המודגש או כניסה למצב
סימון.

P

מעבר לעמוד הקודם או הבא.

FAV

הערה

תיאור

כניסה למצב סימון.

תפריט

• הטלוויזיה לא תנגן קבצים מוגנים נגד העתקה.
• אם הטלוויזיה אינה בשימוש לזמן מה בעת נגינה,
• תיבת המידע יופיע כשומר מסך למניעת צריבת
תמונה .לחזרה למסך רשימת השירים ,לחץ
 OKאו .BACK

תיאור
ניגון קובץ הסרט הנבחר.

הפעל

בסיום נגינת קובץ וסרט הקובץ הנבחר
הבא יתנגן אוטומטית.

סמן הכל

מסמן את כל קבצי הסרטים על המסך.

סגור

יציאה ממצב סימון.

עברית

שם קובץ
6

שליטה בנגינה באמצעות הלחצנים הבאים.

ꕖ 00:53 / 05:31

זמן שעבר  /משך זמן

צפייה בסרטים
1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל בידור ולחץ

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל רשימת סרטים ולחץ
.OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל התיקייה/הקובץ
הרצוי ולחץ .OK

5

נגן סרט באמצעות התפריטים/לחצנים הבאים.

Duration

.OK

לחצן

r
s
t
v
w

Title

Q.MENU

Up Folder
ꔵ

↓

ꔂ
ꘂ

BACK
EXIT

או
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תיאור
עצירת הנגינה.
נגינת וידאו.
משהה או חוזר לנגינה.
סורק אחורנית בתוך קובץ.
סורק קדימה בתוך קובץ.
הצגת תפריט אפשרויות -אפשרות.
הסתרת התפריט במצב מסך בגודל
מלא.
חזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.
מדלג אל נקודות מסוימות בקובץ
במהלך נגינתו .נקודת הזמן של
נקודה מסוימת יופיע בשורת המצב.
בקבצים מסוימים ,אפשרות זו לולה
לא לפעול כראוי.

אפשרויות  Q MENUעבור רשימת התמונות

לחצן

1

לחץ .Q.MENU
תפריט קופץ יופיע.

2

לחת על לחצני הניווט לגלילה אל הגדר תצוגת.
תמונה ולחץ .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל אחת האפשרויות
הבאות ולחץ .OK

לחצן ניווט
OK
P

מעבר לעמוד הקודם או הבא.

FAV

הפעל עם
תמונה

תיאור

תיקיית
מוסיקה

בחירת תיקיית שירים למוזיקת הרקע.
6

סמן הכל
סגור

יציאה ממצב סימון.

שליטה בנגינה באמצעות הלחצנים הבאים.

הגדר וידאו.
מאפשר שינוי הגדרות וידאו) .ראו עמ' .(25

r
s
t
w
v

מאפשר שינוי הגדרות אודיו) .ראו עמ' .(27

האזנה למוזיקה

הצגת תמונת בעת נגינה.
בחירת כל הקבצים.

לחצן

הגדר שמע.

תיאור
הצגת קובץ המוזיקה הנבחר.

עברית

מהירות
שקופית

כניסה למצב סימון.

תפריט

.הגדר תצוגת תמונה
אפשרות

גלילה בין הקבצים.
צפייה בקובץ המודגש או כניסה למצב
סימון.

הפעל

בחירת מהירות מצגת )מהיר ,בינוני,
איטי(.

תיאור

תיאור
עצירת הנגינה.
נגינת קובץ מוזיקה.
משהה או מתחיל שוב את הנגינה.
מדלג לקובץ הבא.
מדלג אל הקובץ הקודם.
בעת נגינה,

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל בידור ולחץ

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל רשימת מוסיקה
ולחץ .OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל התיקייה/הקובץ
הרצוי ולחץ .OK

5

נגן מוזיקה באמצעות התפריטים/לחצנים הבאים.

.OK

או

EXIT
או

כאשר הנך לוחץ על לחצן ה-
המוזיקה הקודם ינוגן.

 ,קובץ

כאשר הנך לוחץ על לחצן ה-
המוזיקה הבא ינוגן.

 ,קובץ

כאשר הנך לוחץ על לחצן ה,EXIT-
המוזיקה בלבד תיעצר והנגן יעבור
למצב צפייה בטלוויזיה.
במהלך נגינה
או
בשימוש בלחצן
יופיע סמן המצביע על המיקום בשיר.

ꔵ
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סרטונים ,DIVX,AVI,VOB,MPEG,MPG,DAT
,WMV,ASF,TP,TRP,MKV,TS,MP4
(FLV,RM,RMVB

לחצן
לחצן ניווט

סרטונים )/*.trp /*.ts/*.dat/*mpeg/*.mpg
/*.divx/*.mkv/*.mov/*.mp4/*.vob/*.tp
/*.flv/*.wmv/*.asf/*.avi
/(motion-jpeg)*.avi
/(motion-jpeg)*.mp4
/(motion-jpeg)*.mkv
 (*.rmvb/*.rmקובץ נתמך

OK
P

מעבר לעמוד הקודם או הבא.
כניסה למצב סימון.

תפריט
תצוגה

תיאור
צפייה בתמונה הנבחרת.

סמן הכל

בחירת כל הקבצים.

סגור

יציאה ממצב סימון.

הערה

עברית

• קבצים אשר אינם נתמכים מוצגים בתצוגה
.
המקדימה כסמל הבא
• קבצים לא רגילים מוצגים כמפת סיביות
.

פורמט אודיו ,AAC ,Dolby Digital :
WMA ,ADPCM ,LPCM ,MP3 ,Mpeg
קצב ביט  :בטווח שבין
(MP3) 320

גלילה בין הקבצים.
צפייה בקובץ המודגש או כניסה למצב
סימון.

FAV

פורמט וידאו ,DivX5 ,DivX4 ,DivX3.11 :
,Xvid1.02 ,Xvid1.01 ,Xvid1.00 ,DivX6
,
,Xvid1.03
,
,
,
,
,
,

6

 32עד

תיאור

האפשרויות הבאות זמינות בעת צפייה בתמונות.

פורמט כתוביות חיצוניות *.sub/*.srt/*.smi :
)(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0
*.ssa/*.ass
(PowerDivX)*.psb/(TMPlayer) *.txt
פורמט כתוביות פנימי  XSUB :בלבד
)זהו פורמט הכתוביות בשימוש בקבצי
(DivX6

꘩ Option

Hide

ꔋ

꘤

2/13

ꔡ

꘡

ꔊ
BGM

Slide show ꘡

צפייה בתמונות
צפייה בקבצי תמונות השמורים בהתקן ה .USB-התצוגות

תיאור

אפשרות

התחלה או עצירה של מצגת עם
התמונות הנבחרות.

על המסך עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל בידור ולחץ

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל רשימת תמונות ולחץ
.OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל התיקייה/הקובץ
הרצוי ולחץ .OK

5

צפייה בתמונות באמצעות לחצני התפריטים הבאים.

.OK

מצגת

אם לא נבחרו תמונות ,כל התמונות
השמורות בתיקייה הנוכחית יוצגו
במהלך המצגת.
להגדרת מהירות המצגת ,בחר
באפשרות אפשרות.

מוזיקת רקע

הפעלה או כיבוי של מוזיקת הרקע.
לקביעת תיקיית מוזיקת הרקע ,בחר
באפשרות אפשרות.
סיבוב התמונה עם כיוון השעון ),90°
.(360° ,270° ,180°
הערה

)סובב(

ꔵ
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הסתר

• גודל התמונה הנתמכת מוגבל.
לא ניתן לסובב תמונה אם
הרזולוציה של רוחב התמונה
המסובבת הינה גדולה
מהרזולוציה הנתמכת.
הסתרת חלון האפשרויות.
להצגת האפשרויות ,לחץ

.OK

עיון בקבצים

מספר

גש אל רשימת התמונות ,המוזיקה או הסרטים ועיין
בקבצים.
1

חבר התקן אחסון .USB

2

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.
.OK

3

ﺍלחץ על לחצני הניווט לגלילה אל בידור ולחץ

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל רשימת תמונות,
רשימת מוסיקה או רשימת סרטים ולחץ .OK

תיאור

1

מעבר לתיקייה ברמה אחת מעל.

2

תצוגה מקדימה :הצגת התמונה הממוזערת/
שם התיקייה של הקובץ בתיקייה הנבחרת.

3
4
5
6

עמוד נוכחי/סך העמודים.
סך מספר הקבצים המסומנים.
התוכן בתיקייה ממוקד ב.1-
לחצנים זמינים בשלט הרחוק.

פורמט קובץ נתמך

MOVIE LIST

PHOTO LIST MUSIC LIST

עברית

סוג
תמונה

פורמט קובץ נתמך
JPEG
גודל זמין
בסיס :
מתקדם  64 x 64 :עד 1024 x 768
• ניתן לנגן קבצי  JPEGבלבד.
• קבצים אשר אינם נתמכים מוצגים
בצורת סמל הנקבע מראש.

מוסיקה

MP3
קצב ביט

ꔵ

 32עד

• קצב דגימה
,44.1
,32
• קצב דגימה
,22.05
,16
• קצב דגימה
,11.025
,8

320
:
48
:
24
:
12

ꔵ

Title

Duration

Up Folder
ꔵ

ꔂ
ꘂ
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בידור

טיפים לשימוש בהתקני זיכרון USB
•
•

)בהתאם לדגם(
*

ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

חיבור התקן אחסון USB

•
•
•
•

חבר התקן אחסון ) USBזיכרון  (USBאל הטלוויזיה
והשתמש במאפייני מולטימדיה )ראה דפדוף בקבצים
בעמוד .(19
חבר דיסק און קי או קורא כרטיס זיכרון  USBאל הטלוויזיה
כמתואר באיור הבא.

•

עברית
USB IN

•
•

לניתוק התקן זיכרון  ,USBהקפד לנתק את החיבור כראוי
למניעת נזקים לטלוויזיה או לקבצים.

•
•

1

לחץ  Q.MENUלגישה לתפריטים המהירים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל הוצא ולחץ

3

נתק את התקן זיכרון ה USB-רק כאשר מופיעה
הודעה בה רשום כי בטוח להסירה.

•

זהירות

•

.OK

• אין לכבות את הטלוויזיה או להסיר התקן זיכרון
 USBכאשר התקן זיכרון ה USB-מחובר אל
הטלוויזיה .הדבר עלול לגרום לאיבוד קבצים או
לנזק להתקן זיכרון ה.USB-
• גבה לעתים קרובות את הקבצים השמורים על
התקן זיכרון  USBמכיוון שאתה עלול לאבד קבצים
או לפגום בהם וייתכן וזה אינו מכובה על ידי
אחריות היצרן.

•

•
•
•
•
•
•

18

התקני זיכרון  USBבלבד ניתנים לזיהוי.
אם התקן זיכרון ה USB-מחובר באמצעות רכזת
 ,USBההתקן לא יזוהה.
התקן זיכרון  USBהמשתמש בתוכנית זיהוי
אוטומטית עשוי לא להיות מזוהה.
התקן זיכרון  USBהמשתמש בדרייבר עצמי לא
יזוהה.
מהירות הזיהוי של התקן זיכרון  USBתלויה בהתקן.
אין לכבות את הטלוויזיה או לנתק את התקן הUSB-
ממקור החשמל כאשר התקן זיכרון ה USD-פועל.
כאשר התקן מסוג זה מופרד או מנותק באופן
פתאומי ,הקבצים המאוחסנים בהתקן או ההתקן
עצמו עלולים להינזק.
אין לחבר התקן זיכרון  USBאשר תומרן באופן
מלאכותי במחשב ה .PC-ההתקן עלול לגרום לתקלה
בפעילות המוצר .השתמש רק בהתקן זיכרון USB
המכיל קבצי מוזיקה רגילים ,קבצי תמונות או קבצי
סרטים.
השתמש רק בהתקן זיכרון  USBאשר מפורמט
כמערכת קבצי  FAT16 ,FAT32או .NTFS
יש לחבר בתקן זיכרון  USBבאמצעות הכבל הנכלל
על ידי יצרן ההתקן.
ייתכן שהתקני  USBמסוימים אלא נתמכים או לא
יפעלו כראוי.
הקפד לגבות קבצים חשובים מכיוון שנתונים
המאוחסנים בהתקן זיכרון  USBעלולים להינזק .אנו
מתנערים מאחריות עבור כל איבוד נתונים.
אם התקן זיכרון  USBמחובר לקורא כרטיסי ,USB
ייתכן והנתונים השמורים בו לא יזוהו.
אם התקן זיכרון ה USB-אינו פועל כשורה ,נתקו
וחברו מחדש.
מהירות זיהוי התקן זיכרון  USBמשתנה ממכשיר
למכשיר.
הקיבול המומלץ הינו  TBאו פחות עבור דיסק קשיח
או פחות עבור זיכרון .USB
 USBחיצוני וGB-
כל מכשיר בעל יותר מהקיבולת המומלצת עלול לא
לעבוד כשורה.
התקני זיכרון  USBפחות מ USB 2.0-גם כן
נתמכים .אך ייתכן ולא יפעלו כראוי ברשימת
הסרטים.
מקסימום של  999תיקיות או קבצים ניתנים לזיהוי
בתוך תיקייה אחת.
אם ישנם תיקיות רבות או קבצים רבים בתוך תיקייה
אחת ,ייתכן וההתקן לא יצליח לפותחם כראוי.
ל ,USB HDD-מומלץ להשתמש בהתקנים עם מתח
נקוב של פחות מ 5 -וזרם נקוב של פחות מ.0.5 -

-

 : 14:9ניתן לצפות בפורמט תמונה  14:9או בערוץ
טלוויזיה כללי במצב  .14:9מסך ה 14:9-מוצג באותו
האופן שבו מוצג מסך ה 4:3-אך מוזז למעלה או
למטה.

-

זום  :התאמת פורמט התמונה למסך רחב .החלק
העליון והתחתון של התמונה עשויים לא להופיע.

-

זום קולנוע  : 1התאמת התמונה לפורמט קולנוע,
.2.35:1
לשינוי יחס זום הקולנוע ,לחץ או והטווח שלו
מ 1-עד .16

שימוש ברשימת הכניסות
בחירת מקור כניסה
1

לחץ

 INPUTלגישה למקורות הכניסה.

• ההתקן המחובר מוצג בכל מקור כניסה.
2

לחץ על לחצני הניווט או על לחצן הכניסה לגלילה
לאחד ממקורות הכניסה ולחץ . OK
ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם.

*
סוג (A

Antenna

Exit

HDMI 2

הערה

שינוי מצבי AV

סוג (B

Input List

HDMI

Component

Exit

Input Label

מצב
כבוי
קולנוע

משחק

טלוויזיה
AV 1/2
Component

כל אחד ממצבי  AV MODEכולל הגדרות תמונה וקול
אופטימליים.
לחץ על  AV MODEבאופן חוזר לבחירת המצב הרצוי.

AV 1

Input Label

מקור כניסה
• אם תגדיל או תקטין תמונה ,ייתכן שייגרם עיוות
לתמונה .שימוש ברשימת הכניסות.

HDMI 1

Component

AV 2

עברית

Input List

HDMI 1/2
HDMI

AV 2

AV 1

Antenna

תיאור
צפה בטלוויזיה באמצעות שידור
האוויר והכבלים.
צפה בוידאו מ VCR-או מכשיר חיצוני
אחר.
בחר בזה כאשר ה DVD-או ממיר
כבלים בה הנך משתמש תלוי במחבר.
צפה בוידאו מ HTS-או מכשיר HD
אחר.

תיאור
משנה חזרה להגדרות הקודמות אשר
הותאמו אישית.
משתמש בהגדרות התמונה וקול
האופטימליים עבור מראה קולנועי.
משתמש בהגדרות התמונה וקול
האופטימליים עבור משחק מהיר.
מומלץ להשתמש במצב Game
)משחק( כאשר משחקים משחק וידאו
בעזרת קונסולת פלייסטיישן או אקס
בוקס.
במצב ) Gameמשחק( ,פונקציות
הקשורות אל איכות התמונה יותאמו
עבור משחק במשחקים.
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עריכת רשימת הערוצים שלך

שימוש באפשרויות נוספות

כאשר מדלגים על מספר ערוץ ,לא יהיה ניתן לבחור אותו
במהלך צפייה בטלוויזיה.
P
באמצעות לחצן

כיוונון יחס מידות מסך

אם ברצונך לבחור במספר הערוץ עליו דילגת ,הזן את
המספר ישירות באמצעות לחצני הספרות או בחר אותו
בתפריט עריכת הערוצים.

שנה את גודל תמונה כדי לצפות בו בגודל מיטבי על ידי
לחיצה על  Q.MENUאו על ידי גישה ליחס מידות מסך
בתפריט תמונה.

הפונקציה מאפשרת לדלג על מספרי הערוצים השמורים.
1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל
הגדרה.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל עריכת תחנות.

3

ערוך ערוצים באמצעות הלחצנים הבאים.

עברית

לחצן

הערה
• היחס הזמין משתנה בהתאם למקור הכניסה.
-

 : 16:9שינוי גודל התמונה להתאמתה לרוחב המסך.

תיאור
מחיקת ערוץ.

לחצן אדום

לחץ על הלחצן האדום פעמיים .הערוץ
הנבחר נמחק ,כל הערוצים העוקבים
מועלים במספר אחד.

-

מעביר ערוץ.
לחצן צהוב

לחצן כחול
4

לחץ על הלחצן הצהוב פעם נוספת
לשחרור פונקציה זו.

סריקה בלבד  :הצגת תמונות וידאו בגודלן המקורי
ללא הסרת קצות התמונה) .פונקציה זו פועלת במצב
(.(720p / 1080i / 1080p) Component/HDMI

בחירת מספר ערוץ לדילוג .לחץ על
הלחצן הכחול פעם נוספת לשחרור
הערוץ אשר דולג.

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ

.BACK
הערה
• בחירת סריקה בלבד עלול לגרום להופעת רעשים
בקצוות האות המקורי.

בחירת ערוץ מרשימת הערוצים
1

לחץ  LISTלגישה לרשימת הערוצים.

2

לחץ על לחצני הניווט לבחירת הערוץ הרצוי ולחץ
.OK

3

לאחר חזרה לתפריט הקודם ,לחץ .LIST

-

גודל מקורי  :כאשר הטלוויזיה קולטת אות של מסך
רחב פורמט התמונה המשודרת ישתנה באופן
אוטומטי.
)16:9

הערה

(16:9

)4:3

(4:3

• ייתכן ותמצא ערוצים כחולים .התכנות האוטומטי
מדלג עליהם או שניתן לבצע זאת במצב עריכת
ערוצים.
• ישנם ערוצים בעלי מספר ערוץ המופיעים ברשימת
הערוצים ומציינים כי לא מוקצה להם ערוץ.
-
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 : 4:3מחזיר את התמונה ליחס הקודם הסטנדרטי
.4:3

הערה
• להצגת תמונות באיכות המירבית עבור הסביבה
הביתית שלך ,בחר שימוש ביתי.
• הדגמה בחנות מתאים לסביבה של חנות.
• בחירת הדגמה בחנות ,תגרום לכל ההגדרות
המותאמות אישית לחזור להגדרות ברירת המחדל
של הדגמה בחנות בתוך  5דקות.
4

בסיום קביעת ההגדרות הבסיסיות ,לחץ על

.OK

7

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל תחום תדרים.

8

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל  V/UHFאו כבלים.

9

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ערוץ.

 10לחץ על לחצני הניווט ובחר במספר הערוץ הרצוי
באמצעות לחצני הספרות או הניווט.
 11לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל חיפוש.
 12לחץ על לחצני הניווט לגלילה והתחלת החיפוש.
 13לחץ

הערה

לכיבוי הטלוויזיה ,לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי בשלט
הרחוק.

צפייה בטלוויזיה
1

במצב המתנה ,לחץ
הטלוויזיה.

2

לחץ

3

לכיבוי הטלוויזיה ,לחץ
תעבור למצב המתנה.

)הפעלה/כיבוי( להפעלת

 INPUTובחר טלוויזיה.
)הפעלה/כיבוי( .הטלוויזיה

ניהול ערוצים
הגדרת ערוצים באופן אוטומטי
השתמש בזה למציאה ושמירה אוטומטיים של כל הערוצים
הזמינים.

 OKלשמירה.

 14לחזרה לתפריט קודם ,לחץ

.BACK

הערה
• לשמירת ערוץ נוסף חזור על צעדים  3עד .13
הקצאת שם לערוץ
ניתן להקצות שם בעל חמש תווים לכל מספר ערוץ.
1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל
הגדרה.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל כוונון ידני.

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל שם.

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל המקום הרצוי ובחר
את התו השני ,חזור על הפעולה כפי שנדרש .ניתן
להשתמש בתווי האלף-בית  Aעד  ,Zבספרות  0עד ,9
 - /+ורווח .בסיום לחץ על .OK

5

לחץ

6

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ

 OKלשמירה.
.BACK

כיוונון עדין

1

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל
הגדרה ולחץ .OK

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל כוונון אוטומטי ולחץ
.OK

1

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל התחל ובחר התחל
לתחילת כיוונון אוטומטי .הטלוויזיה סורקת ושומרת
ערוצים זמינים באופן אוטומטי.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל כוונון ידני.

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל עדין.

4

4

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ

לחץ על לחצני הניווט לכיוונון עדין לקבלת תמונה וקול
מיטביים.

5

לחץ

6

לחזרה לתפריט קודם ,לחץ

כיוונון ידני מאפשר לכוונן ולארגן את הערוצים בכל סדר
שתרצה.
1

בדרך כלל ,כיוונון עדין נדרש רק כאשר הקליטה חלשה.

.BACK

הגדרת ערוצים באופן ידני

עברית

• אם לא תסיים את ההגדרות הראשוניות ,המסך
יופיע בכל הפעלה של הטלוויזיה.
• נתק את הטלוויזיה משקע החשמל אם אין בכוונתך
להשתמש בה במשך פרק זמן ממושך.
5

6

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל מערכת טלוויזיה.

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל
הגדרה.

 OKלשמירה.
.BACK

לחץ  SETTINGSועל לחצני הניווט לגלילה אל
הגדרה.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל כוונון ידני.

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל אחסון.

4

לחץ על לחצני הניווט או לחצני הספרות לבחירת
מספר הערוץ הרצוי.

5

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל מערכת.
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רישיונות

הודעה על תוכנת קוד פתוח

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

על מנת להשיג את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL
ורשיונות קוד פתוח אחרים הכלולים במסמך זה ,אנא בקרו
באתר .http://opensourse.lge.com
בנוסף לקוד המקור ,כל מונחי הרישוי ,כתבי ויתור ,אחריות
והערות לגבי זכויות יוצרים שמופיעים במסמך זה ,זמינים
להורדה.

עברית

The terms HDMI and HDMI High-Defi nition
Multimedia Interface, and the HDMI logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries c

חברת  LGאלקטרוניקס תספק קוד מקור על גבי תקליטור
במחיר עלות הביצוע של פעולה זו )לדוגמא עלות מחיר
אמצעי האחסון ,דמי משלוח וטיפול( אם תשלוח בקשה
לכתובת דואר אלקטרוני  .opensourse@lge.comהצעה
זו תקפה ל 3 -שנים ממועד רכישת המוצר.

צפייה בטלוויזיה
הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה

מוצר זה הינו ® DivX Certifiedוהוא עבר בחינה
מחמירה על מנת לוודא שקבצי וידיאו בפורמט ®DivX
אכן נתמכים.
על מנת להפעיל סרט וידיאו בפורמט  DivXאנא רישמו
את המוצר שלכם
ב .vod.divx.com -תוכלו למצוא את קוד הרישום בחלק
של  DivX VODשנמצא בתפריט הכיוונון בטלוויזיה
שלכם.

כאשר הנך מפעיל את הטלוויזיה בפעם הראשונה ,יופיע
מסך ההגדרות הראשוניות .בחר שפה וקבע את ההגדרות
הבסיסיות.
1

חבר את כבל החשמל לשקע החשמל .מחוון ההפעלה
יואר בצבע אדום והטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

2

במצב המתנה ,לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי בשלט
הרחוק או בלחצן מקומי להפעלת הטלוויזיה .מסך
ההגדרות הראשוניות יופיע עם ההפעלה הראשונה של
הטלוויזיה.
הערה
• כמו כן ניתן לגשת למצב איפוס להגדרות
יצרן  -הגדרות המפעל מתוך תפריט אפשרות
בתפריט הראשי.

® DivX Certifiedלסרטי וידיאו בפורמט ® DivXעד
 1080p HDכולל תוכן פרימיום.
® DivX Certified®, DivXודומיהם הינם סימנים
מסחריים של  LLC, DivXוהשימוש בהם נעשה ברישיון.
מכוסה על-ידי אחד או יותר מהפטנטים הבאים
הרשומים בארה"ב:

3

פעל על פי ההנחיות המופיעות על המסך להתאמת
הגדרות הטלוויזיה שלך בהתאם להעדפותיך.
שפת תפריטים
)(Language

"7,519,274 ;7,515,710 ;7,460,668 ;7,295,673
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בחירת שפת התצוגה.

הגדרות מצב

בחירת שימוש ביתי לשימוש
בסביבה ביתית.

הגדרת שעה

קביעת השעה.

כוונון אוטומטי

סריקה ושמירה אוטומטיים של
הערוצים הזמינים.

שלט רחוק

B

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

FAV

C

זהירות

הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק
בטלוויזיה.

A

2

עברית

• אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות
משום שהדבר עלול להזיק לשלט רחוק.
• בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות ,לחצנים
מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.
• השלט הרחוק אינו כלול באריזה פרט לאיזורים
מסויימים בעולם.

B
כיוונון עוצמת השמע.
גישה לרשימת הערוצים המועדפים.
בחירת יציאת הקול.
משתיק את כל הצלילים.
גלילה בין תוכניות שמורות.
מעבר למסך הקודם או הבא.

1

C

A
)הפעלה/כיבוי( הפעלת הטלוויזיה וכיבויה.
מעבר חזרה למצב צפייה בטלוויזיה מכל מצב.
גישה לתפריטים המהירים.
1

שינוי מצב התמונה) .בהתאם לדגם(

1

בחירת מצב ) .AVבהתאם לדגם(

2

בחירת מצב ) .AVבהתאם לדגם(

2
)בהתאם לדגם(
החלפת מקור הכניסה.
לחצני ספרות הזנת ספרות.
גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.
חזרה לערוץ האחרון שנצפה.

מחליף את מצב צליל .BOLLYWOOD

 3לחצני טלטקסט לחצנים אלו לשימוש בטלטקסט.
גישה לתפריטים הראשיים.
לחצני ניווט )למעלה/למטה/ימינה/שמאלה( גלילה
בתפריטים או באפשרויות.
בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
חזרה לרמה הקודמת.
סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
( שליטה בתפריטי
לחצני בקרה )
הבידור -בידור.
לחצנים צבעוניים מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות
בתפריטים מסוימים.
 :כחול(
 :צהוב,
 :ירוק,
 :אדום,
)
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חיבורים )הודעות(

1

חבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ועבור בין מצבי
הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני .למידע נוסף על
חיבור התקנים חיצוניים ,עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת
לכל התקן.

2

ההתקנים החיצוניים הזמינים הם :מקלטי  , HDנגני DVD
 ,מכשירי וידאו ,מערכות שמע ,התקני אחסון , USB
מחשבים אישיים ,קונסוליות משחק והתקנים חיצוניים
נוספים.
עוגן קיבוע לקיר

הערה
•

עברית

3

•
•

4
•
•
בורג קיבוע לקיר

5

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

6

•
•

1

השתמש במקדח בעל ביט  Ø 8מ"מ על מנת לקדוח
חור עבור העוגן בטווח עומק של  80מ"מ  100 -מ"מ.

2

נקה את החור אשר קדחת.

3

הכנס את העוגן האטום לחור) .השתמש בפטיש בעת
הכנסת העוגן(.

4

קבע את הקיבוע לקיר על הקיר על ידי יישורו למקום
החור .מקם את החלק לכיוונון הזווית כך שיפנה כלפי
מעלה.

5

יישר את בורג הקיבוע לקיר לחור והדק אותו .אח"כ
הדק את הברגים למומנט פיתול של  45קג"כ/ס"מ -
 60קג"כ/ס"מ או יותר.
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ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה
מהמתואר בדגם.
חבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר
של יציאות הטלוויזיה.
אם תקליט תוכנית טלוויזיה בנגן  DVDאו במכשיר
וידאו ,וודא שחיברת את כבל האות של הטלוויזיה
לטלוויזיה דרך נגן ה DVD-או מכשיר הוידאו.
למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים ,עיין
בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.
עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני
לקבלת הוראות הפעלה.
אם תחבר התקן משחק לטלוויזיה ,השתמש בכבל
המצורף להתקן המשחק.

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.
כב ל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.

חיבור מתאם
)בהתאם לדגם(
זהירות
• יש להקפיד לחבר את הטלוויזיה למתאם מתח
ה AC-DC-לפני חיבור כבל המתח של הטלוויזיה
לשקע החשמל בקיר.

קישורים אחרים
חברו את הטלוויזיה שלכם להתקן חיצוני .למיטוב תמונה
וקול ,חברו את ההתקן החיצוני ואת הטלוויזיה לכבל
 .HDMIכבלים אחדים אינם מסופקים.

חיבור המדף

זהירות
•
•
•

•
•

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 שלך.
אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן הקיבוע
לקיר .הקפד להשתמש בבורג בעל אורך מתאים.
לפרטים נוספים ,עיין במדריך למשתמש המסופק
עם התקן הקיבוע.
בזמן התקנת מתקן הקיר ,השתמשו בתווית ההגנה.
תווית ההגנה תגן על הפתח מהצטברות של אבק
וליכלוך) .רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף(

 350מ"מ
150

STB
)ממיר(

מ"מ

עברית

נתק תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן
הזז או התקן את הטלוויזיה .אחרת ,עלולה להיגרם
התחשמלות.
הסר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה בהתקן
תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור המעמד
בסדר הפוך.
התקנת הטלוויזיה על התקרה או על קיר משופע,
עלולה לגרום לנפילתה ולפציעה 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 ולתפוגת האחריות.
הקפד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר
העומדים בתקן  .VESAנזקים או פציעות שייגרמו
כתוצאה משימוש באביזר אשר איננו מתאים אינם
מכוסים במסגרת אחריות היצרן.

)רק בדגם *(LF515

המדף

תנאי שימוש במדף
מידות המדף )ע  xר(

 150מ"מ

משקל המדף

 2.5ק"ג

משקל מקסימלי נתמך

 3.5ק"ג

 350מ"מ

חיבור לקיר לבנים
)רק בדגם *(LF515
השתמש בעוגנים עבור קיר הבנוי מבטון ,בטון קל ,אבן
טבעית חזקה ,לבנת בניין מאבן טבעית רכה ולבנה חלולה
אשר לא נסדקת.

פריט מצורף

עקוב אחר ההוראות הבאות
)רק בדגם *(LF515
תווית הגנה
• בזמן חיבור מתקן הקיר של הטלוויזיה ,הכניסו
את הספייסרים לחורים המתאימים כדי לכוונן
את הזווית האנכית של הטלוויזיה) .רק כאשר פריט
מהסוג הבא מצורף(

-

-

בדוק את חומרי הבנייה של הקיר ואת עובי שכבת
הגימור.
בעת התקנת המוצר על קיר מחומר בנייה אחר שצוין,
התקן את המוצר כך שכל נקודת קיבוע תוכל לעמוד
בפני עומס שליפה של  70קג"כ ) (N 686ועומס גזירה
של  100קג"כ ) (N 980ומעלה.
השתמש במקדח בעל ביט  Ø 8מ"מ עבור קירות בטון
ובמקדחת פטישון.

פריט מצורף

מרווח להתק ן
קיבוע לקיר
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שימוש במערכת אבטחה Kensington
)תכונה זו אינה זמינה 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.

התקנה על הקיר
חבר את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלוויזיה
בזהירות רבה והתקן את התקן התלייה לקיר ,על קיר יציב
ובניצב לרצפה .בחיבור הטלוויזיה לקיר העשוי מחומרים
אחרים ,יש להתייעץ עם טכנאי מוסמך LG .ממליצה
שההתקן לתלייה על הקיר יותקן על-ידי מתקין מקצועי
מוסמך .אנו ממליצים להשתמש במתקן קיר של  .LGמתקן
הקיר של  LGקל להזזה כאשר הכבלים מחוברים .במקרה
בו אינכם משתמשים במתקן קיר של  LGשימו לב
להשתמש במתקן קיר שמאובטח היטב לקיר ומשאיר מרווח
רחב דיו שמאפשר חיבור של כל ההתקנים החיצוניים.
מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני שמתקינים מתקן קיר
קבוע.

עברית

 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

חיבור הטלוויזיה לקיר

 10ס"מ

)תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים(.
הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר
העומדים בתקן  .VESAמידות סטנדרטיות להתקני תלייה
לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

לרכישה בנפרד )התקן תלייה לקיר(
**43LF54
**32LF55
**32/43LF51
**32LF50

דגם
VESA
1

הכנס את בורגי העין והדק אותם ,או לחלופין הדק את
תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.

• אם קיימים ברגים אחרים במיקום של בורגי העין
במכשיר ,לפני הברגת בורגי העין ,יש לשחרר את
הברגים הקיימים.
 2התקינו את תופסני הקיר לקיר בעזרת הברגים.
התאימו את מיקום תופסני הקיר ובורגי העין שבחלקה
האחורי של הטלוויזיה.
3

חברו את בורגי העין ואת תופסני הקיר באופן הדוק
באמצעות חבל חזק.
הקפידו שהחבל יהיה אופקי ביחס למשטח ישר.
זהירות

)200 x 200 (A x B

בורג סטנדרטי

M6

הערה

10

400 x 400
M6

מספר הברגים

4

4

התקן לתלייה על
הקיר

LSW240B
MSW240

LSW440B
MSW240

דגם

**49LF51
**49LF54

VESA

)300 x 300 (A x B

בורג סטנדרטי

M6

מספר הברגים

4

התקן לתלייה על
הקיר

LSW350B
MSW240

• אין לאפשר לילדים לטפס או להיתלות על
הטלוויזיה.

• השתמש במשטח או בארונית מספיק חזקה וגדולה
כדי לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
• מסגרות ,ברגים וחבלים אינם מסופקים עם המכשיר.
ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי
שלך.

**42LF55

A
B

שימוש בלחצן הג'ויסטיק

הערה
• כאשר אתם מחליקים את אצבעכם על גבי
הג‘ויסטיק קדימה/אחורה ימינה או שמאלה ,שימו
לב שלא ללחוץ על הג‘ויסטיק בחוזקה .אם תלחצו
על הג‘ויסטיק בחוזקה כיוונון עוצמת הקול
והתחנות לא יפעל.

)ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם(.
ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה בלחיצה או בהזזת
לחצן הג'ויסטיק למעלה ,למטה ,שמאלה או ימינה.
הערה
• לסדרה  LF51אין כפתור ג'ויסטיק אלא כפתור הפעלה/
כיבוי רגיל.

התקנה על גבי שולחן
)ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה
שברשותכם(.
1

עברית

לחצן ג'ויסטיק

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

פונקציות בסיסיות

 10ס"מ

הפעלה

כשהטלוויזיה כבויה ,שים אצבע
על לחצן הג'ויסטיק ,לחץ פעם
אחת ושחרר.

כיבוי

כשהטלוויזיה דולקת ,שים אצבע
על לחצן הג'ויסטיק ,לחץ פעם
אחת במשך שתי שניות ושחרר.
)עם זאת ,אם לחצן Menu
מופיע במסך ,לחיצה ארוכה על
לחצן הג'ויסטיק תאפשר לך
לצאת מהתפריט(.

בקרת
עוצמת
קול

אם תשים אצבע על לחצן
הג'ויסטיק ותזיז אותו שמאלה
או ימינה ,תוכל לכוונן את
עוצמת הקול.

בקרת
תוכניות

אם תשים אצבע על לחצן
הג'ויסטיק ותזיז אותו למעלה או
למטה ,תוכל לגלול בין התוכניות
שנשמרו.

 10ס

"מ
 10ס"מ

 10ס"מ
חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

2

זהירות
• אין להניח את הטלוויזיה בסמוך למקור חום או
עליו .הדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים
אחרים.
אזהרה
אם הטלוויזיה לא תותקן על גבי משטח יציב היא יכולה
להיות מסוכנת אם תיפול .ניתן למנוע פציעות רבות ,כולל
פציעות שעלולות להיגרם לילדים ,על ידי נקיטת הצעדים
הבאים:

התאמת התפריט

•

כשהטלוויזיה דולקת ,לחץ על לחצן הג'ויסטיק פעם אחת.

•

ניתן להתאים את פריטי התפריט בעזרת הזזת לחצן
הג'ויסטיק למעלה ,למטה ,לשמאל או לימין.
כבה את המכשיר.
סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
החלפת מקור הכניסה.
גישה לתפריטים הראשיים.

 10ס"מ

•
•
•
•

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.
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ניתן לשפר את הבטיחות בעת הצפייה בטלוויזיה באמצעות
הורדת מתח חשמלי מאנטנת הטלוויזיה .מומלץ להתקין את
המבודד על גבי הקיר .אם לא ניתן להתקינו על גבי קיר ,יש
להתקין אותו על גבי הטלוויזיה .הימנעו מניתוק מבודד
האנטנה לאחר התקנתה .לפני הפעלת הטלוויזיה ,ודאו כי
אנטנת הטלוויזיה מחוברת.
קיר
או

ANTENNA/
CABLE IN

כבל  /אנטנה

מבודד
חברו קצה אחד של המבודד אל שקע הכבל/אנטנה ואת
הקצה השני לטלוויזיה או לממיר.

עברית

"ציוד המחובר אל ההארקה של הבניין באמצעות חיבור
החשמל או באמצעות ציוד נוסף המחובר להארקה -
ולמערכת פיצול כבלים באמצעות כבל קואקסיאלי ,עלול
להוות סכנת שריפה .מסיבה זו יש להתחבר למערכת פיצול
הכבלים באמצעות התקן המספק בידוד חשמלי מתחת לטווח
תדר מסוים )מבודד גלווני ,עיינו בתקן "(EN 60728-11

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

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

בעת התקנת מבודד ה ,RF-ייתכן שרגישות האות תיפגע מעט.

תחזוקה
ניקוי הטלוויזיה
יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שלך באופן קבוע לשמירת
רמת ביצועים מיטבית ולהארכת חיי המוצר.
• 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 ,נגבו את המשטח במטלית בד
יבשה ,נקייה ורכה.
להסרת לכלוך קשה ,נגבו את המשטח במטלית בד רכה
הספוגה במים נקיים או בנוזל ניקוי עדין .לאחר מכן ,נגב מיד
במטלית רכה.
•
•
•
•

אל תגעו לעולם בצג ,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 .אם נוזלים יחדרו
לטלוויזיה ,הם עלולים לגרום לשריפה ,להתחשמלות
או לתקלה.

כבל חשמל
יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על
 8כבל החשמל.

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

•
•
•
•

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.
אל תפעילו לחץ חזק מדי שעלול לגרום לכיפוף
מסגרת הטלוויזיה על מנת שלא להזיק למסך.
בעת הטיפול בטלוויזיה ,היזהר שלא לגרום נזק
ללחצן הג'ויסטיק הבולט.
זהירות

• אל תגעו לעולם בצג ,שכן הדבר עלול לפגוע בו.
• אין להזיז את הטלוויזיה על ידי אחיזה בתפסי
הכבלים ,מכיוון שהם עלולים להישבר ולגרום
לפציעות ולנזק לטלוויזיה.

•

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

•
•
•
•

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.
הימנע מלהציג תמונה קבועה על גבי מסך הטלוויזיה למשך
פרק זמן ממושך )שעתיים או יותר בצג  ,LCDשעה 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.

< *A
 10מ”מ =

< *B
 18מ”מ =
•
•
-

צליל מופק:
קולות "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 מעגל חשמלי/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.
אל תשתמשו במכשירי חשמל בעלי מתח גבוה ליד טלוויזיה
)כמו לדוגמא בקוטל יתושים חשמלי( .הדבר עלול לגרום
לתקלה במכשיר.

הכנה
הערה
•
•
•
•

ייתכן שהאיור המוצג להלן יהיה שונה מהטלוויזיה
ברשותך.
ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיה שונים במקצת
מהאיורים במדריך זה.
ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים
ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלך.
ייתכן שיתווספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.

B

B
A

A

השתמש בכבל מאושר אשר מוצמד אליו לוגו .HDMI
שימוש בכבל אשר אינו מאושר  HDMIעלול לגרום
למסך לא להציג או לתקלה בחיבור) .סוגי כבלי HDMI
מומלצים(
כבל ™ HDMI®/בעל מהירות גבוהה ) 3מטר או פחות(
כבל ™ HDMI®/בעל מהירות גבוהה עם אתרנט
) 3מטר או פחות(
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 האחריות.
חלק מהדגמים מגיעים עם לוח הגנה שקוף המודבק
על המסך .יש להסירו לפני השימוש.
בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה ,הניחו את
המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או
משטח ישר כדי למנוע ממנו להישרט.
ודאו שהברגים מהודקים כהלכה )אם הם אינם מהודקים
כהלכה ,הטלוויזיה עלולה לנטות קדימה לאחר
ההתקנה(.
אין להדק את הברגים בכוח רב מדי .הם עלולים
להישחק ולהתרופף.
אזהרה

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

מדריך להתקנת מבודד אנטנה
)בהתאם לדגם(
השתמשו במדריך זה להתקנת טלוויזיה באזור שבו ישנם
הבדלי מתח חשמלי בין מקלט הטלוויזיה ובין ה GND-של
אות האנטנה.
• אם ישנם הבדלים במתח החשמלי בין מקלט
הטלוויזיה וה GND-של אות האנטנה ,חיבורי האנטנה
עלולים להתחמם יתר על המידע ולגרום לתקלות או
לתאונות.
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עברית

ניתן להכניס את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך
בצריכת חשמל .יש לכבות את הטלוויזיה אם לא צופים
בה במשך זמן ממושך ,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.
הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות
בהתאם לדגם.
מפרטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות
ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
לחיבור מיטבי ,על כבלי  HDMIוהתקני  USBלהיות
בעלי 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.

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

עברית

אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות ידך או באמצעות
מכשיר חד ,כגון ציפורן ,עיפרון או עט ,ואין לשרוט אותו,
אחרת ,עלול להיגרם נזק למסך.

הימנע מנגיעה במסך או מהצמדת אצבעותיך אליו למשך
זמן ממושך .אחרת עלול להיגרם עיוות/נזק זמני או קבוע
למסך.

לפני ניקוי המכשיר או חלקיו ,יש לנתקו מהחשמל .יש
לנקותו במטלית רכה .ניקוי בחוזקה עלול לגרום לשריטות
ולשינוי בצבע המוצר .אין להתיז את המוצר במים או לנגבו
במטלית רטובה .אין להשתמש בחומר לניקוי זכוכית ,חומר
מבריק לרכבים ,חומר מבריק תעשייתי ,חומר ניקוי שורט,
שעווה ,בנזין ,אלכוהול וכו‘.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה ,להתחשמלות או
לפגיעה במוצר )עיוות ,חלודה או שבר(.
כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר ,הוא מחובר
למקור מתח של זרם  ACגם אם הוא מכובה באמצעות
המתג.

בעת ניתוק הכבל ,יש לאחוז בו תוך כדי משיכתו מהתקע.
אין למשוך את כבל החשמל על מנת לנתקו משקע החשמל.
הדבר עלול להוות סכנה.
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בעת העברת המוצר ,יש לכבותו תחילה .לאחר מכן יש
לנתק את כבל החשמל ,את כבל האנטנה ואת כבלי
החיבורים .אחרת ,מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים
להינזק ,לגרום לשריפה או להתחשמלות.

בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהאריזה ,יש לבקש סיוע
מאדם נוסף ,כי המוצר כבד .אחרת ,הדבר 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.

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.

בעת התקנת האנטנה ,יש להתייעץ עם טכנאי שירות
מוסמך .אם האנטנה לא הותקנה על-ידי טכנאי מוסמך,
עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.

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

יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד .אחרת עלול
להיגרם נזק לשלט רחוק.

יש לפעול על פי הוראות ההתקנה להלן על מנת למנוע את
התחממות המוצר.

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

עברית

אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות  2עד  7פעמים
מהמידה האלכסונית של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה.
צפייה ממושכת בטלוויזיה עלולה לגרום לראייה מטושטשת.

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

• על המרחק בין המכשיר לבין הקיר להיות גדול
מ 10 -ס"מ.
• אין להתקין את המכשיר במקום ללא אוורור נאות
)למשל על מדף או בתוך ארון(.
• אין להתקין את המכשיר על גבי שטיח או כרית.
• יש לוודא כי פתח האוורור אינו חסום על-ידי מפת
שולחן או וילון.
אחרת ,עלולה להיגרם שריפה.

אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה .לדוגמה ,הרחק
מאור שמש ישיר ,מאח בוערת או מתנורים חשמליים.
אין להניח במטען סוללות שאינן ניתנות לטעינה מחדש.
אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך
תקופות ממושכות ,משום שהם עלולים להתחמם .הדבר
אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.
יש לוודא כי אין עצמים בין השלט הרחוק לבין החיישן
בטלוויזיה.

ייתכנו הפרעות לאותות השלט הרחוק עקב תאורה חיצונית
או פנימית ,כגון אור שמש או נורות פלואורסצנט .במקרה
כזה ,יש לכבות את התאורה או להחשיך את אזור הצפייה.

יש לבדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר .אם
הכבל נראה שחוק או ניזוק ,יש לנתקו ולהפסיק את
השימוש במכשיר .יש להחליף את הכבל בכבל זהה במרכז
שירות מורשה.

יש לוודא כי אבק אינו מצטבר על פיני תקע החשמל או על
שקע החשמל .אחרת ,עלולה להיגרם שריפה.
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במקרים הבאים ,יש לנתק מיד את המוצר משקע החשמל
ולפנות למרכז השירות:
• המוצר נפגע ממכת חשמל
• המוצר ניזוק
• עצמים זרים נכנסו למוצר
• עשן בעל ריח חשוד נפלט מהמוצר
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

נהגו בזהירות במתאם החשמל והימנעו מגרימת זעזועים
חיצוניים .זעזוע חיצוני עלול לגרום לנזק למתאם החשמל.

זהירות

עברית

יש להתקין את המוצר במקום בו לא קיימים גלי רדיו.

אם אין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן
ממושך ,יש לנתקה משקע החשמל .אבק מצטבר עלול
לגרום לשריפה ,ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת
חשמל/התחשמלות/שריפה.

אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח
עליו חפצים המכילים נוזלים ,כגון אגרטלים.
אין להתקין מוצר זה על קיר אם הוא עלול להיות חשוף
לשמן או לנתז שמן .הדבר עלול לגרום לנזק למוצר או
לנפילתו.

אם מים או כל חומר אחר חודרים למוצר )לטלוויזיה ,לספק
הכוח ,לכבל וכו'( נתקו את הטלוויזיה מהחשמל וצרו קשר
מיידי עם טכנאי שמוסמך לתקן את הטלוויזיה שברשותכם.
אחרת ,מצב כזה עלול לגרום לקצר ,שריפה או
התחשמלות.

השתמשו באך ורק בכבלים ובספק כוח שאושרו ע"י .LG
אחרת ,שימוש בכבלים וספק כוח שאינם מורשים ,עשוי
לגרום להתחשמלות ,שריפה או נזק אחר למוצר.

אין לנתק את הכבל מספק הכוח שלו .ניתוק הכבל מספק
הכח עשוי לגרום להתחשמלות.
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יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה החיצונית לבין
קווי מתח ולוודא כי היא אינה באה במגע איתם גם במקרה
בו 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 לפגיעה או לנזק למוצר.

אם הנך מתקין את הטלוויזיה על מעמד ,יש לנקוט בפעולות
שיבטיחו את יציבותה .אחרת ,הטלוויזיה עלולה ליפול,
ולגרום לפציעה.
אם בכוונתך לתלות את המכשיר על הקיר ,יש לחבר את
תופסני הקיר ) VESAרכיבים אופציונליים( לצדו האחורי של
המכשיר .בעת התקנת המערכת על המסגרת לתלייה על
הקיר )רכיבים אופציונליים( ,יש לחזקה בזהירות על מנת
למנוע את נפילתה.
יש להשתמש רק במחברים /אביזרים המצוינים על-ידי
היצרן.

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

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

Des

אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים
)כגון מדלל או בנזן( .קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.

אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להיתלות עליה.
אחרת ,הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה קשה.

אין לגרום לטלטלה או למכה למכשיר ,ואין להניח לחפצים
כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך.
קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.

יש להשליך לאשפה בזהירות סוללות משומשות על מנת
למנוע את בליעתם על ידי ילד קטן .במקרה של בליעת
סוללה ,יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.

אין להכניס מוליכים/חפצים מתכתיים )כגון בורג מתכת/
סכו"ם/מברג( בין תקע כבל החשמל לבין השקע החשמלי
כאשר התקע מחובר לשקע .כמו כן ,אין לגעת בכבל
החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע החשמל שבקיר .פעולה זו
עלולה לגרום להתחשמלות) .בהתאם לדגם(

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

עברית

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את החומר המונע לחות
המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון.
החומר מונע הלחות עלולה להזיק לבריאות .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 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 שריפה או התחשמלות.
לבדיקה ,כיול או תיקון ,פנו למרכז השירות.
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הוראות בטיחות
יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.
אזהרה

אין להניח את הטלוויזיה או את השלט הרחוק במקומות
הבאים:

ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון
תנור חימום .אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה או
להתחשמלות.

עברית

• מקום החשוף לאור שמש ישיר
• אזור שיש בו לחות גבוהה ,כמו חדר אמבטיה
• סמוך למקור חום ,כגון תנור או התקנים אחרים
הפולטים חום
• סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים
לפלוט אדים או להתיז שמן
• אזור החשוף לגשם או לרוח
• סמוך לכלים המכילים מים ,כגון אגרטלים
אחרת ,אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה,
התחשמלות ,תקלות בהפעלה או נזק למוצר.

ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון
תנור חימום .אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה או
להתחשמלות.

אין למקם את המוצר באזור בו הוא עלול להיות חשוף
לאבק .הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.

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

התקע הראשי הוא התקן החיבור/ניתוק של הטלוויזיה אל
שקע חשמל .על תקע זה להישאר מחובר ותקין בזמן
השימוש בטלוויזיה.

אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות .כמו כן ,אם
הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים ,יש לייבש
היטב את התקע ולהסיר ממנו את האבק.
קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יתר על המידה.
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הכנס את תקע החשמל לשקע עד סופו .אם התקע אינו
מוכנס כראוי לשקע ,קיימת סכנת התלקחות ושריפה.

כופף 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.

בעת קיבוע הטלוויזיה לקיר ,ודא כי התקנת ובודדת את
הכבלים היטב מהחלק האחורי של הטלוויזיה על מנת
למנוע אפשרות של התחשמלות או שריפה.

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

מדריך למשתמש

הוראות בטיחות ,הפניות ואיזכורים
טלוויזיית *LED
* טלוויזית  LEDשל  LGהינה טלוויזית  LCDעם
תאורת  LEDאחורית.

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש
עתידי.

www.lg.com

