מדריך למשתמש
זהו 」מדריך למשתמש「 המותקן בטלוויזיה.
התוכן של מדריך זה כפוף לשינויים ללא התראה למטרת שיפור האיכות.

❐ הצגת פרטי תוכנית
הצגת פרטי התוכנית הנוכחית ו/או השעה הנוכחית וכו׳.
  1העבר את מצביע השלט רחוק של  Magicלראש מסך הטלוויזיה.
  2לחץ על אזור רצועת הערוץ המופעל.
  3פרטי התחנה יוצגו בחלק התחתון של מסך הטלוויזיה.
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.
השעה הנוכחית

צפה

שינוי תחנה

הקודם/הבא

חמישי
 4 : 43אחהצ

 4 : 28אחהצ

מעלה
מטה

פרטי תוכנית
(בשידור דיגיטלי)

שם תכנית

❐ הגדרת תחנות מועדפות
SMART
1
2
3
4

הגדרות

תחנות טלוויזיה

עריכת תחנות

1עבור אל התחנה הרצויה ולחץ על גלגל( )OKבשלט רחוק .התחנה נבחרה.
2לחץ על הגדר כמועדף.
3בחר את קבוצת התוכניות המועדפות.
4בחר  .OKהתחנה תצורף לרשימת התחנות המועדפות.

❐ שימוש ברשימת התחנות המועדפות
SMART

רשימת תוכניות

תופיע רשימת התחנות .הגדרה זו בוחרת את התחנה המועדפת המוגדרת מראש
הרצויה מרשימת המועדפים  Aעד .D

SMART

מדריך טלוויזיה

[במצב דיגיטלי בלבד]
לקבלת מידע על תוכניות וזמני שידור .לקבלת מידע על תוכניות ולתזמון מועדי צפייה/
הקלטה.
[ייתכן שתמונה זו שונה מהמוצג בטלוויזיה שברשותך].
מדריך טלוויזיה
 9:00צהנפל  OO OO. OOOOהיום

לחץ על הלחצן גלגל ( )OKלאחר המעבר לתחנה
שבה ברצונך לצפות או לצפות /להקליט.

לאחר עיון ברשימת לוח הזמנים ,ניתן לבצע
שינויים או מחיקות.

 24ש' לאחר מכן

P

 24ש' לפני כן

P

רשימת לוחות זמנים

לשמירת לוחות זמנים על-ידי בחירת תאריך/שעה/תחנה.
לשמירת לוחות זמנים שחוזרים על עצמם.

בחר לוח לפי תאריך

❐ הגדרה אוטומטית של תחנה
SMART

הגדרות

תחנות טלוויזיה

כוונון אוטומטי

לכוונון אוטומטי של תחנות.
1 1בחר את המדינה שבה מופעלת הטלוויזיה .הגדרות התחנות תלויות במדינה
שתבחר( .תלויות במדינה )
2 2הפעל כוונון אוטומטי.
3 3הגדר את הכוונון האוטומטי על פי ההוראות שבמסך.
אם מקור הקלט אינו מחובר כהלכה ,ייתכן שרישום התחנות לא יפעל.
כוונון אוטומטי יגדיר רק תחנות המשדרות ברגע ביצוע הפעולה.
אם הופעלה התכונה נעל את המערכת ,יופיע חלון מוקפץ ותתבקש להזין סיסמה.

❐ שימוש בכוונון ידני
SMART

הגדרות

תחנות טלוויזיה

כוונון ידני

לכוונון ידני של תחנות ושמירת התוצאות.
בשידור דיגיטלי ,ניתן לבדוק את עוצמת האות ואת איכות האות.
ניתן גם להתאים את התדר(KHz) ואת ה(bandwidth-רוחב פס).

❐ עריכת תוכניות
SMART

הגדרות

תחנות טלוויזיה

עריכת תחנות

לעריכת התחנות ששמרת.
הגדר את התוכנית שנבחרה כתוכנית מועדפת ,חסום/בטל חסימה של תוכנית ,דלג על
תוכנית וכו’.

( Magicלש קוחר טלש)

שלט-רחוק של המסך

(או לחץ על הלחצן ).TEXT
[בהתאם למדינה]
טלטקסט הוא שירות חינמי שמסופק על-ידי תחנת הטלוויזיה ,והמספק מידע מבוסס-
טקסט לגבי תוכניות טלוויזיה ,חדשות ומזג האוויר.
מפענח הטלטקסט של טלוויזיה זו יכול לתמוך במערכות מסוג SIMPLETOP ,
ו.FASTEXT-
לחצן צבע
לחצן מספר
ꔵ

לבחירת הדף הקודם או הבא.
להזנת מספר הדף שאליו ברצונך לעבור.
לבחירת הדף הקודם או הבא.

❐ הפונקציה 'טלטקסט מיוחד'
(שלט רחוק של )Magic

שלט-רחוק של המסך

(לחלופין ,לחץ על הלחצן ).T. OPT
בתפריט ,בחר את הפריט אפשרות טקסט.
 ꔻאינדקס בחר בדף האינדקס הרצוי.
בעת צפייה בתחנת טלוויזיה ,בחר בתפריט זה כדי להציג את השעה
 ꔾזמן
בפינה הימנית העליונה של המסך.
לעצירת המעבר האוטומטי בין דפים שמתרחש אם דף טלטקסט כולל
 ꕀהחזק
שני עמודי משנה או יותר.

 ꔽחשוף
 ꔼעדכן
שפה

בחר תפריט זה כדי להציג מידע מוסתר ,כגון פתרונות לחידונים או
לפאזלים.
להצגת תמונת הטלוויזיה במסך במהלך המתנה לטעינתו של דף
טלטקסט חדש.
[במצב דיגיטלי בלבד]
להגדרת השפה של שירות הטלטקסט.

(שלט-רחוק של Magic)

(שלט-רחוק של המסך)

(או לחץ על הלחצן .)GUIDE
[בהתאם למדינה] [במצב דיגיטלי בלבד]
מערכת זו כוללת את תקן
MHEG( )Multimedia and Hypermedia information coding Expert Groupהמסייע
בניווט דרך כל אפשרויות התצוגה הקיימות.

SMART

הגדרות

אפשרות

שירות נתונים

[בהתאם למדינה]
פונקציה זו מאפשרת למשתמש לבחור בין ( MHEGטלטקסט דיגיטלי) לבין טלטקסט
כאשר שניהם זמינים במקביל.
כאשר רק סוג אחד זמין ,ההגדרה  MHEGאו טלטקסט תופעל ללא קשר לאפשרות
שבחרת.

SMART

הגדרות

תמונה

יחס רוחב-גובה

לבחירת יחס רוחב-גובה של המסך.
לשינוי גודל התמונה כך שתתאים לרוחב המסך.
16:9
להצגת תמונות וידאו בגודל המקורי ,מבלי להסיר חלקים משולי
התמונה.
במצב ( DTV/HDMI/Componentלמעלה מ ,)720p-האפשרות
סריקה בלבד
סריקה בלבד זמינה.
במצב ( DTVמעל  ,)576pהאפשרות סריקה בלבד זמינה
באוסטרליה בלבד.
כאשר מכשיר הטלוויזיה קולט אותות של מסך רחב ,הוא משנה אותם
מקורי
אוטומטית לפורמט התמונה המשודרת.

רוחב מלא

4:3
14:9
זום
זום קולנוע

כאשר מכשיר הטלוויזיה קולט אות של מסך רחב ,הוא יאפשר לך
להתאים את התמונה אופקית או אנכית ביחס ליניארי ,כדי להגיע
לפריסת התמונה על המסך כולו.
קלט  DTVתומך בווידאו  4:3ו 14:9-במסך מלך ללא עיוות התמונה.
במצב DTV ,רוחב מלא זמין.
להתאמת גודל התמונה לתקן הקודם של 4:3
ניתן לצפות בפורמט תמונה של  14:9או בתחנת טלוויזיה כללית
במצב  .14:9מסך  14:9מוצג באותה דרך כמו  4:3אך בהתאמה כלפי
מעלה ומטה.
לשינוי גודל התמונה כך שתתאים לרוחב המסך .ייתכן חיתוך של
החלק העליון או התחתון של התמונה.
בחר באפשרות ׳זום קולנוע׳ כאשר ברצונך להגדיל את התמונה ביחס
נכון.

בצפייה בקלט מהתקן חיצוני ,עלולה להיגרם במקרים כאלה ׳צריבת מסך׳:
 סרט וידאו עם כתובית סטטית (למשל ,שם ערוץ) צפייה ביחס רוחב-גובה של  4:3לפרק זמן ממושךהיזהר בהפעלה של פונקציות אלה.
גודל התמונה הזמין תלוי באותות הנקלטים.
בקלט  ,HDMI-PCערכי יחס רוחב-גובה שיהיו זמינים הם  4:3ו 16:9-בלבד.
[עבור דגמים התומכים ב ]2160p-כאשר נקלט אות  2160pאו שרזולוציית המחשב
מוגדרת ל,3840 x 2160-יחס גובה-רוחב נקבע לסריקה בלבד.

SMART

הגדרות

תמונה

חיסכון באנרגיה

לצמצום צריכת החשמל על ידי שינוי מידת הבהירות של המסך.
כבוי
מינימום  /בינוני /
מקסימום
השתקת וידאו

לכיבוי מצב ׳חיסכון באנרגיה׳.
להחלת מצב חיסכון באנרגיה שהוגדר מראש.
המסך כבוי וניתן לשמוע רק את הקול.
כדי להפעיל את המסך מחדש ,לחץ על כל אחד מלחצני השלט
רחוק ,למעט לחצן ההפעלה.

SMART

תפריט מהיר

מצב שמע/וידאו

להגדרת התמונה/שמע המיטביים עבור מצבי  AVשונים.
כבוי
קולנוע
משחק

פועל עם הערך המוגדר בתפריט תמונה  /שמע.
למיטוב הגדרות התמונה והשמע עבור סרטים.
למיטוב הגדרות התמונה והשמע עבור משחקים.

❐ כוונון תמונה בעזרת אשף התמונות
SMART

הגדרות

תמונה

אשף תמונות 2

השתמש בשלט רחוק ופעל לפי הוראות אשף התמונות כדי לכייל ולכוונן איכות תמונה
מרבית ללא צורך בהתקני דוגמה יקרים או עזרת מומחים.
פעל לפי ההוראות כדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית.

❐ בחירת מצב תמונה
SMART

הגדרות

תמונה

מצב תמונה

לבחירת מצב התמונה כשהוא ממוטב לפי סביבת הצפייה או הערוץ/תוכנית.
צבעים חיים
סטנדרטי

להגברת הניגודיות ,הבהירות והחדות כדי להציג תמונות בצבע עז.
להצגת תמונות ברמה רגילה של ניגודיות ,בהירות וחדות.

התכונה 'חיסכון באנרגיה' משנה הגדרות בטלוויזיה כדי להפחית
Eco
את צריכת החשמל.
להצגת תמונה אופטימלית לסרטים ,משחקים ותמונות (תמונות
קולנוע  /משחק
סטילס).

ꕋ Expert

תפריט לכוונון איכות תמונה המאפשר למומחים וחובבים ליהנות
מצפייה מעולה בטלוויזיה .תפריט זה אושר על ידי  ISFוהוא נועד
למומחי כוונון( .מותר להשתמש בלוגו של  ISFאך ורק במכשירי
טלוויזיה עם אישור ).ISF
Imaging Science Foundation Certified Calibration :ISFccc
Control

מגוון מצבי התמונה הזמינים תלויים באותות הקלט.
מצב  ꕋ Expertנועד למומחי כוונון ומאפשר שליטה וכוונון עדין באמצעות
תמונה ספציפית .בתמונות רגילות ,ייתכן שההשפעה לא תהיה בולטת

❐ שימוש במצב ׳כוונון עדין׳
 SMARTהגדרות תמונה מצב תמונה
 /בהירות  /חדות  /צבע  /גוונים  /טמפ׳ צבע

תאורה אחורית  /ניגודיות

בחר תחילה את מצב התמונה הרצוי.
תאורה אחורית להתאמת בהירותה תצוגה על ידי שינוי בהירות ה.LCD-
לכוונון ההבדל בין אזורים בהירים וכהים במסך.
ניגודיות
לכוונון הבהירות הכוללת של המסך.
בהירות
לכוונון חדות השוליים במעבר בין אזורים בהירים לכהים.
חדות

צבע
גוונים
טמפ׳ צבע

לכוונון הצבעים במסך לכיוון כהה או בהיר יותר.
לכוונון האיזון בין אדום לירוק.
לכוונון הגוון הכולל של הצבעים לכיוון ׳חם׳ או ׳קר׳.

מגוון הפריטים לכוונון תלוי באותות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

❐ הגדרת בקרה מתקדמת
SMART
מומחה

הגדרות

תמונה

מצב תמונה

בקרה מתקדמת /בקרת

לכיול המסך בכל מצב תמונה או לכוונון הגדרות תמונה במסך מיוחד.
בחר תחילה את מצב התמונה הרצוי.
ניגודיות דינמית
צבע דינמי

לכוונון הניגודיות ברמה מיטבית ,בהתאם למידת בהירות
התמונה.
ליצירת תצוגת צבע טבעית יותר.

צבע מועדף

סופר רזולוציה
גאמה
סולם צבעים
שיפור שוליים
xvYCC

צבע עור :ניתן להגדיר בנפרד את קשת צבעי העור כדי ליישם
את צבע העור כפי שהוגדר על ידי המשתמש.
צבע דשא :ניתן להגדיר בנפרד קשת צבעים טבעיים (שדות,
גבעות וכו׳).
צבע שמיים :ניתן להגדיר בנפרד את צבע השמיים.
יצירת תמונה צלולה במיוחד על ידי שיפור הפרטים באזורים
שבהם יש טשטוש.
להגדרת עקומת הגוונים בהתאם ליחס שבין האותות הנפלטים
לעומת האותות הנקלטים.
לבחירת טווח הצבעים שניתן לבטא.
מציג את הפינות באופן ברור ומובחן יותר אך עדיין טבעי.
[בהתאם לדגם] להבעת צבעים עשירים יותר.

מסנן צבע
תבנית מומחה
איזון לבן

מערכות לניהול
צבעים

לסינון של קשת צבעים ספציפיים במונחי  ;RGBמשמש לכוונון
עדין של רוויה וגוונים מדויקים.
תבניות המשמשות לכיול וכוונון על ידי מומחים.
לאיזון הגוון הכולל של המסך.
במצב  ,Expertניתן לבצע כוונון עדין באמצעות שיטה  /דוגמה
וכו׳.
פונקציה למומחים; משמשת לכוונון צבעים בעזרת דוגמה של
שישה צבעים (אדום  /ירוק  /כחול  /ציאן  /מגנטה  /צהוב)
מבלי להשפיע על תחומי צבע אחרים .בתמונות רגילות,
השינויים לא תמיד מתבטאים באופן בולט.

מגוון הפריטים לכוונון תלוי באותות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

❐ הגדרת אפשרויות תמונה נוספות
SMART

הגדרות

תמונה

מצב תמונה

אפשרות תמונה

לכוונון מפורט של תמונות.
צמצום רעשים
הפחתת רעש
בMPEG-
רמת שחור
קולנוע אמיתי

לצמצום רעשי מסך בקובצי וידאו.
לצמצום רעשים הנגרמים בגלל דחיסת וידאו דיגיטלי.
לכוונון מידת הבהירות של המסך כך שתתאים לרמת השחור של
התמונה הנקלטת בעזרת דרגת הכהות (רמת שחור) של המסך.
למיטוב המסך לצפייה בסרטים.

נוח לעיניים
מנגנון למניעת
עייפות העין

[בהתאם לדגם]
להתאמת בהירות המסך כדי למנוע בוהק מציק.
[בהתאם לדגם]
חוסך בצריכת אנרגיה על-ידי כוונון הבהירות התואמת לתנועה
של התמונה במסך.
  אינו פועל בזמן צפייה במצב תצוגה ב-.3D

מגוון הפריטים לכוונון תלוי באותות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

❐ איפוס מצב תמונה
SMART

הגדרות

תמונה

מצב תמונה

איפוס תמונה

לאיפוס ערכים כפי שהותאמו על ידי המשתמש.
האיפוס מתבצע בכל מצב תמונה בנפרד .בחר את מצב התמונה שברצונך לאפס.

SMART
TruMotion

הגדרות

תמונה

מצב תמונה

אפשרות תמונה

לתיקון התמונה כדי להציג תנועה חלקה יותר.
חלק
נקה

משתמש

 - De-Judderהערך נקבע ל. 3-
 - De-Judderהערך נקבע ל.7-
 De-Judderניתן להגדרה באופן ידני.
•  : De-Judderפונקציה לביטול הרעידות במסך.

אם אות הווידיאו הוא בתדר  60הרץ TruMotion ,עשוי שלא לפעול.

 SMARTהגדרות
עמעום  LEDמקומי

תמונה

מצב תמונה

אפשרות תמונה

להבהרת אזורים בהירים ולעמעום אזורים כהים בתמונה כדי להגיע לניגודיות מרבית
וטשטוש מזערי תוך צמצום צריכת האנרגיה.
[בהתאם לדגם]
לכיבוי הפונקציה ׳עמעום  LEDמקומי׳.
כבוי
להבעת גוני שחור טבעיים .השתמש בהגדרה זו לצפייה בסרטים.
נמוך
להעמקת גוני השחור בהשוואה להגדרה נמוך .השתמש בהגדרה זו
בינוני
לצפייה בתוכניות טלוויזיה רגילות.
להעמקת גוני השחור ויצירת תמונה ברורה יותר בהשוואה להגדרה
בינוני.
גבוה
הגדרה זו מתאימה במיוחד לצפייה באזורים מוארים היטב.
בהגדרה עמעום  LEDמקומי ,הצבת הערך בינוני  /גבוה תביא לצמצום בצריכת
האנרגיה.

❐ שימוש במצב שמע
SMART

הגדרות

קול

מצב שמע

למיטוב השמע בטלוויזיה לפי מצב השמע שנבחר.
סטנדרטי
מוסיקה  /קולנוע /
ספורט  /משחקים
הגדרות משתמש

מתאים לקובצי וידאו מכל הסוגים.
[בהתאם לדגם]
למיטוב השמע לז׳אנר מסוים.
להתאמת עוצמת הקול לרמה הרצויה בעזרת אקולייזר
משתמש.

❐ כוונון עדין של עוצמת הקול
SMART

הגדרות

קול

מצב שמע

אקוולייזר משתמש

להגדרת מצב שמע דרך הגדרות משתמש תחילה.
1 00 Hz / 300 Hz /
1 kHz / 3 kHz / 10 kHz
איפוס

להגדרה ידנית של האקוולייזר באמצעות רצועות קול.
לאיפוס ערך אקולייזר.

❐ כדי להשתמש במצב Smart Sound
SMART

הגדרות

צליל

מצב Smart Sound

מספק את הצליל הממוטב המותאם לכל סוג תוכן.
אם הפונקציה מצב  Smart Soundזמינה ,מצב שמעVirtual Surround Plus , ו-
קול צלול I Iיותאמו באופן אוטומטי.

❐ כדי להשתמש בצליל היקפי וירטואלי
SMART

הגדרות

צליל

Virtual Surround plus

טכנולוגיית עיבוד השמע הקניינית של  LGמאפשרת פלט קול בצליל היקפי דמוי 5.1
ערוצים משני רמקולים.
אם קול צלול  IIמוגדר כמופעל Virtual Surround plus ,לא ייבחר.

❐ כדי להשתמש בפונקציה קול צלול II
SMART

הגדרות

לשיפור צלילות הקול.

צליל

קול צלול II

❐❐כדי להגדיר מצב עוצמת קול
SMART

הגדרות

צליל

מצב עוצמת קול

להגדרת מצבים שונים עבור בקרת עוצמת קול.
להגדרת עוצמת קול אוטומטית כמופעל .עוצמת קול שונה
מופקת בין תחנה לתחנה .לאחר מכן היא מותאמת באופן
עוצמת קול אוטומטית
אוטומטי עבור צפייה נעימה בטלוויזיה ,בעת לחיצה על תחנה
אחרת.
שימוש בעקומה יחידה של עוצמת קול עלול להביא לצליל
בלתי נשמע או לצליל חזק ,בהתאם לסביבה .תכונה זו
בקרת עוצמת קול
מאפשרת התאמת הרמות של עוצמת הקול בהתאם לשעה
ביום (יום/לילה).

❐❐כדי לסנכרן את השמע והווידאו
SMART

הגדרות

צליל

התאמת סנכרון AV

לסנכרון ישיר של הווידאו והשמע כאשר הם אינם תואמים.
אם תגדיר את התאמת סנכרון  AVכמופעל ,תוכל להתאים את פלט השמע (הרמקולים
של הטלוויזיה או  )SPDIFלתמונת המסך.

רמקול טלוויזיה

[בהתאם לדגם]
לכוונון של סנכרון הצליל מהרמקולים הפנימיים של מכשיר
הטלוויזיה.
הלחצן " "-מאיץ את פלט השמע והלחצן " "+מאט אותו
בהשוואה לערך ברירת המחדל.

רמקול חיצוני

Bypass

להתאמת אופן הסנכרון של הצליל מרמקולים חיצוניים,
כגון רמקול חיצוני המחובר ליציאת הפלט של שמע דיגיטלי,
להתקן שמע של  LGולאוזניות.
הלחצן " "-מאיץ את פלט השמע והלחצן " "+מאט אותו
בהשוואה לערך ברירת המחדל.
התקן שמע של  LGנתמך רק עבור דגמים שקיימת בהם
היציאה הדיגיטלית האופטית.
משדר אותות או שמע מהתקן חיצוני ללא השהיית שמע.
ייתכן שהשמע יופק לפני הווידאו ,שכן העיבוד של קלט וידאו
לטלוויזיה אורך זמן מה.

❐❐כדי להשתמש בהגדרות צליל
[בהתאם לדגם]

SMART

הגדרות

צליל

הגדרות צליל

❌❌יציאה אנלוגית
[בהתאם לדגם]
מתן אפשרות למשתמש לבחור בתפריט אוזניות או רמקול חיצוני (יציאת שמע) בהתאם
להתקן המחובר.

❌❌איזון
[בהתאם לדגם]
לכוונון איזון השמע ימין/שמאל.

❌❌Sound Optimizer
[בהתאם לדגם]
הגדרה זו מאפשרת מיטוב של הצליל לצורך התקנת טלוויזיה מותאמת אישית.
רגיל
סוג המסך המעוגן
בקיר
סוג העמדה

מצב שמע כללי.
למיטוב הצליל עבור מכשיר טלוויזיה המותקן על הקיר.
למיטוב הצליל עבור מכשיר טלוויזיה המורכב על-גבי מעמד.

❐❐כדי להשתמש ברמקולים של הטלוויזיה
[בהתאם לדגם]

SMART

הגדרות

צליל

יציאת שמע

רמקול טלוויזיה

הצליל יוצא דרך רמקול הטלוויזיה.

❐❐כדי להשתמש ברמקול חיצוני
 SMARTהגדרות
(אופטיHDMI ARC/)

צליל

יציאת שמע

רמקול חיצוני            

[זמין רק עבור דגמים עם יציאה אופטית או יציאת HDMI(ARC)]
הצליל יוצא דרך הרמקול שמחובר ליציאה האופטית.
 SimpLinkנתמך.

❌❌כדי להשתמש במצב ARC
[בהתאם לדגם]
 SMARTהגדרות צליל יציאת שמע
רמקול חיצוני (אופטיHDMI ARC/) מצב ARC

                                     

ניתן לחבר התקני שמע חיצוניים באמצעות כבל High-Speed HDMIⓇללא כבל שמע
אופטי נוסף להפקת פלט  .SPDIFהוא מתממשק עם .SimpLink
 )Audio Return Channel( Aיש לחבר ליציאת הHDMI(ARC)-.
התקן חיצוני התומך ב RC-

גם כאשר התקן השמע החיצוני המחובר שנתמך ב ARC-מופעל ,פלט השמע
כבוי
אינו מעובד באופן אוטומטי דרך הרמקולים של התקן השמע החיצוני.
אם התקן השמע החיצוני המחובר שנתמך ב ARC-מופעל ,פלט השמע מעובד
באופן אוטומטי דרך הרמקולים של התקן השמע החיצוני.
מופעל
עבור  ,SimpLinkעבור לסעיף 「מדריך למשתמש אפשרות כדי להשתמש
בהתקן קלט」.
בעת חיבור להתקנים חיצוניים ,חבר למסוף -ARCבלבד.
בעת חיבור להתקנים חיצוניים ,השתמש בכבל.High-Speed HDMIⓇ
שימוש בהתקן של צד שלישי עם הפונקציה  ARCעלול לגרום לתקלות.

❐❐כדי להשתמש בפלט קול דיגיטלי
 SMARTהגדרות צליל
ARC) יציאת שמע דיגיטלי

יציאת שמע

רמקול חיצוני(אופטיHDMI/

להגדרת פלט שמע דיגיטלי.
פריט
אוטומטי
PCM

קלט צליל
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
הכול

פלט שמע דיגיטלי
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM

❐❐כדי להתחבר ולהשתמש בהתקן שמע של LG
התקן שמע של  LGמאפשר לך ליהנות בקלות מצליל עשיר ורב-עוצמה.

❌❌חיבור קווי
SMART

הגדרות

צליל

יציאת שמע

חבר את התקן השמע של  LGעם הסמל

סנכרון שמע ( LGאופטי)

ליציאת פלט השמע הדיגיטלי.

זמין רק עבור דגמים הכוללים את היציאה הדיגיטלית האופטית.

❌❌חיבור אלחוטי
SMART

הגדרות

צליל

התקן השמע של  LGעם הסמל

יציאת שמע

סנכרון שמע ( LGאלחוטי)

ניתן לחיבור באופן אלחוטי.

תוכל להשתמש בשלט-רחוק של הטלוויזיה כדי לכוונן את עוצמת הקול של ההתקן
המחובר.
בעת התחברות אלחוטית ,צרף את התקן ההרשאה וחבר אותו אם דרוש לדגם התקן
הרשאה של השלט-רחוק של .Magic
( ,AN-MR400נמכרת בנפרד)
עבור חיבור אלחוטי ,אם ההתקן לא מצליח להתחבר .בדוק את המתח שההתקן
מחובר אליו ,וודא שהתקן השמע של  LGמצוי במצב תפעולי תקין.

אם תבחר באפשרות סנכרון שמע ( LGאלחוטי)(סנכרון צליל [אלחוטי]) ,מתבצע
חיפוש של התקנים הזמינים לחיבור ,ואחד מההתקנים שנמצאו מחובר באופן
אוטומטי .כאשר התקן מחובר ,שמו מוצג.
אם זוהו שני התקנים או יותר ,ההתקן הראשון שזוהה יחובר תחילה .כדי להציג
התקנים נוספים שזוהו וניתנים לחיבור ,לחץ על הלחצן ׳הצג עוד׳.
אם נבחרה האפשרות סנכרון שמע ( LGאלחוטי)(סנכרון צליל [אלחוטי]) ואתה
מפעיל את הטלוויזיה ,נעשה חיפוש של ההתקן שחובר לאחרונה ומתבצע ניסיון
לחבר אותו.

❐❐כדי להשתמש ב׳יציאה אנלוגית/אוזניות׳
[בהתאם לדגם]

SMART
אוזניות

הגדרות

צליל

יציאת שמע

רמקול חיצוני (יציאת שמע)/

בחר באפשרות אוזניות או רמקול חיצוני (יציאת שמע) בהתאם להתקן המחובר כדי
להגדיר את היציאה האנלוגית.
התפריט הזמין עשוי להשתנות בהתאם לבחירתך באפשרות אוזניות או רמקול
חיצוני (יציאת שמע) בהגדרות צליל > יציאה אנלוגית.
חלק מהדגמים עשויים לתמוך בפונקציה ׳אוזניות׳ בלבד.
אם אתה מחבר אוזניות בזמן שהטלוויזיה מופעלת ,היא תזהה את האוזניות באופן
אוטומטי ותשמיע צליל דרכן.

❐ כוונון שמע DTV
SMART

[בהתאם לדגם]

הגדרות

קול

כוונון שמע DTV

כאשר קיימים באות קלט סוגי שמע שונים ,פונקציה זו מאפשרת לך לבחור את סוג
השמע הרצוי.

אם האפשרות מגדרת לערך אוטומטי ,סדר החיפוש הוא HE-AAC ←Dolby Digital+ 
← Dolby Digital ←  MPEGוהפלט מופק בפורמט השמע הראשון שנמצא.
סדר החיפוש הבא עשוי להשתנות בהתאם למדינהHE-AAC : ←Dolby Digital+ 
← Dolby Digital ← .MPEG

אם פורמט השמע שנבחר אינו נתמך ,ייעשה שימוש בפורמט שמע אחר עבור הפלט.

❐ כדי לבחור קלט חיצוני
SMART

רשימת קלט

לבחירת קלט חיצוני.
רשימת קלט
בחר התקן קלט להצגה.

לבחירת רמקול.
רמקול טלוויזיה

לבחירת קלט.
AV2

להגדרת מצב תכנית.
[בהתאם למדינה]
להגדרת .OSS
[בהתאם למדינה]

מצב תכנית

DLNA

הגדרת השלט האוניברסלי

USB

הגדרות SIMPLINK

HDMI2

HDMI1

אנטנה

שנה שם התקן

להגדרת .SIMPLINK

לעריכת השם של התקן חיצוני
המחובר למסוף חיצוני.

❐ שימוש בפונקציית SIMPLINK
 SIMPLINKהיא תכונה שמאפשרת לך לשלוט בהתקני מולטימדיה שונים ולנהל אותם
בנוחות באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה ,בעזרת תפריט  SIMPLINKבלבד.
1 1חבר את שקע ה( HDMI IN-כניסת  )HDMIשל מכשיר הטלוויזיה למחבר פלט
ה HDMI-של התקן ה SIMPLINK-באמצעות כבל  .HDMIעבור יחידות של מערכת
קולנוע ביתי עם פונקציית  ,SIMPLINKחבר את מחברי ה HDMI-כפי שמפורט
לעיל ,והשתמש בכבל אופטי לחיבור היציאה ( Optical Digital Audio Outפלט שמע
דיגיטלי אופטי) ליציאה ( Optical Digital Audio Inקלט שמע דיגיטלי אופטי) בהתקן
הSIMPLINK-.
2 2בחר  .SIMPLINK SMARTמופיע חלון תפריט SIMPLINK.
3 3בחר באפשרות הגדרות  SIMPLINKבחלון תפריט  .SIMPLINKמופיע חלון הגדרת
SIMPLINK.
4 4הגדר את האפשרות  SIMPLINKבחלון הגדרת  SIMPLINKלערך מופעל.
5 5סגור את חלון הגדרת .SIMPLINK
6 6בחר את ההתקן לשליטה מתוך SIMPLINK SMART.

פונקציה זו פועלת רק בהתקנים הנושאים את סמל SIMPLINK (
ודא שההתקן החיצוני נושא את סמל .SIMPLINK

).

כדי להשתמש בפונקציה  ,SIMPLINKעליך להשתמש בכבל high-speed HDMI®
(שכולל את התכונה  ,CECאו  .)Consumer Electronics Controlכבלי
 High-speed HDMI®כוללים פין מס'  13שמשמש להעברת מידע בין התקנים.
הפעל או בחר את המדיה של התקן שכולל תכונות של מערכת קולנוע ביתי כדי
לראות שהרמקול עובר למצב רמקול חיצוני.
חבר בעזרת כבל אופטי (נמכר בנפרד) לצורך שימוש ב-רמקול חיצוני.
מעבר לקלט חיצוני גורם להפסקת הפעולה של התקנים שפועלים עם .SIMPLINK
שימוש בהתקן של צד שלישי שכולל תכונות  HDMI-CECעלול לגרום לתקלות.
חיבור כבל אופטי נתמך רק עבור דגמים הכוללים את היציאה הדיגיטלית האופטית.

❌ הסבר על תכונות SIMPLINK
להפעלת התקן המולטימדיה במכשיר הטלוויזיה באופן מיידי.
הפעלה ישירה
לבחירת ההתקן הרצוי באמצעות תפריט  SIMPLINKכדי לשלוט
בחר התקן
בו ממסך הטלוויזיה באופן מיידי.
מולטימדיה
לניהול התקן המולטימדיה בעזרת השלט רחוק של הטלוויזיה.
הפעלה מדיסק
אם הפונקציה 'הפעלה אוטומטית' בהגדרות  SIMPLINKמוגדרת
כיבוי כל ההתקנים לערך 'מופעל' ,כיבוי מכשיר הטלוויזיה יגרום לכיבוי אספקת
החשמל לכל ההתקנים המחוברים באמצעות .SIMPLINK

אם הפונקציה 'הפעלה אוטומטת' בהגדרות  SIMPLINKמוגדרת
הפעלה מסונכרנת
לערך 'מופעל' ,הפעלת  SIMPLINKתגרום להפעלת הטלוויזיה.
לבחירת הרמקול ביחידת מערכת הקולנוע הביתי או במכשיר
רמקול
הטלוויזיה.

❐ שימוש בטיימר השינה
SMART

הגדרות

זמן

זמן שינה

לכיבוי הטלוויזיה לאחר מספר מוגדר מראש של דקות.
כדי לבטל את זמן שינה ,בחר באפשרות כבוי.

❐ הגדרת השעה הנוכחית
SMART

הגדרות

זמן

שעון

לבדיקה או שינוי של השעה תוך כדי צפייה בטלוויזיה.
אוטומטי
ידני

סנכרון שעון הטלוויזיה על פי נתוני השעה הדיגיטליים הנשלחים על ידי
תחנת השידור.
לקביעת תאריך ושעה באופן ידני כאשר ההגדרה האוטומטית אינה
תואמת את השעה בפועל.

❐ הגדרת הפעלה וכיבוי אוטומטיים של הטלוויזיה
SMART

הגדרות

זמן

זמן הפעלה/זמן הפסקה

להגדרת שעת ההפעלה/כיבוי.
בחר באפשרות כבוי בהגדרה חזור על הפעולה כדי להשבית את הפונקציה זמן הפעלה/
זמן הפסקה.
כדי להשתמש בפונקציה זמן הפעלה/זמן הפסקה ,הגדר כיאות את השעה הנוכחית.
גם כאשר הפונקציה זמן הפעלה מופעלת ,הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי לאחר
 120דקות אם לא תתבצע לחיצה על אף לחצן בפרק זמן זה.

❐ כדי להגדיר מעבר אוטומטי למצב המתנה
SMART

הגדרות

זמן

מעבר אוטומטי למצב המתנה

[בהתאם לדגם]
אם לא לחצת על לחצן כשלהו בטלוויזיה או בשלט רחוק במשך פרק זמן מסוים,
הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב המתנה.
פונקציה זו אינה פועלת במצב ( Store Demoהדגמה בחנות) או בזמן עדכון תוכנה.

❐❐הגדרת סיסמה
SMART

הגדרות

נעילה

הגדרה או שינוי של סיסמת הטלוויזיה.
הסיסמה הראשונית היא .0000

הגדרת סיסמה

❐❐נעילת המערכת
SMART

הגדרות

נעילה

נעל את המערכת

מאפשר צפייה בתחנות ספציפיות בלבד ,על-ידי חסימה של ערוצים או מקורות קלט
חיצוניים.
הגדר את האפשרות נעל את המערכת כמופעל.

חסימת תחנות המשדרות תוכן שאינו מתאים לילדים .ניתן לבחור את
חסום תחנה התחנות ,אך המסך נשאר ריק והשמע מושתק.
כדי לצפות בתחנה חסומה ,הזן את הסיסמה.

דירוג

[בהתאם למדינה]
חסימת הסרטים המשודרים בטלוויזיה בלבד ומכילים תוכן לא הולם.
•חסימה כבויה( :קהל כללי) פתוח לכל הגילאים
• 10ומעלה( :הדרכה הורית מומלצת) חלק מהחומרים אינם
מתאימים לילדים
• 12ומעלה( :הדרכה הורית מומלצת מאוד) חלק מהחומרים אינם
מתאימים לילדים מתחת לגיל 12
• 14ומעלה( :מוגבל) נדרשת השגחת הורים או מבוגר מלווה לילדים
מתחת לגיל 14
• 16ומעלה :לבני  16ומעלה בלבד.
• 18ומעלה :מבוגרים בלבד

[בהתאם למדינה]
פונקציה זו פועלת בהתאם למידע המגיע מתחנת השידור .לכן ,אם
האות מכיל מידע לא נכון ,הפונקציה לא תפעל.
הדרכה הורית פונקציה זו נועדה למנוע מילדים צפייה בתחנות או תוכניות
למבוגרים ,בהתאם לסף הדירוג שנקבע.
הזן סיסמה כדי לצפות בתחנה שנחסמה.
הדירוג תלוי במדינה.
חסום כניסה חסימת מקורות הקלט.
נעילת יישום לנעילת היישום.

SMART

הגדרות

אפשרות

שפה()Language

לבחירת שפת התפריט ושפת השמע במסך.
שפת תפריטים
()Language
שפת שמע

שפת כתוביות

לבחירת השפה שבה יוצג הטקסט במסך.
[במצב דיגיטלי בלבד]
בצפייה בשידור דיגיטלי המאפשר מספר שפות שמע ,באפשרותך
לבחור את השפה הרצויה.
[במצב דיגיטלי בלבד]
היעזר בפונקציה 'כתוביות' כאשר השידור מכיל שתי שפות
כתוביות או יותר.
כאשר אין שידור של כתוביות בשפה שנבחרה ,הכתוביות
יוצגו בשפת ברירת המחדל.

[במצב דיגיטלי בלבד]
היעזר בפונקציה 'טקסט' כאשר השידור מכיל שתי שפות טקסט
או יותר.
שפת טקסט
כאשר אין שידור של טלטקסט בשפה שנבחרה ,הטקסט יוצג
בשפת ברירת המחדל.
אם בחרת קוד מדינה שגוי ,ייתכן שתצוגת הטלטקסט לא
תהיה תקינה או שתיתקל בבעיות בהפעלת הטלטקסט.
בחר את השפה שבה יתבצע חיפוש קולי.
שפת חיפוש קולי
רק מודל החיפוש הקולי יכול לתמוך בהגדרה זו.

❐ קביעת הגדרת ׳כבד שמיעה׳
SMART

הגדרות

אפשרות

כבדי שמיעה

פונקציה זו מיועדת לכבדי שמיעה.
במצב ׳מופעל׳ ,הצגת כתוביות תוגדר כברירת מחדל.

M
❐ רישום שלט רחוק של  agic
כדי להשתמש בשלט רחוק  ,Magicרשום אותו קודם בטלוויזיה.
 Mבאופן הבא.
בצע את רישום השלט רחוק של  agic
1הפעל את הטלוויזיה והמתן כ 10-שניות .לחץ על גלגל ) (OKבשלט רחוק תוך כדי
הפנייתו כלפי מכשיר הטלוויזיה.
2 2השלט רחוק יירשם אוטומטית והודעת סיום הרישום תופיע במסך הטלוויזיה.
אם לא הצלחת לרשום את השלט רחוק  ,Magicכבה את הטלוויזיה ונסה שוב.

M
❐ רישום מחדש של שלט רחוק  agic
1 1לחץ בו-זמנית על הלחצנים  SMARTו BACK-למשך כ 5-שניות.
2 2לחץ על הלחצן גלגל ) (OKמול הטלוויזיה כדי לבצע הרשמה מחדש של השלט הרחוק
של Magic.
לחץ על הלחצן  SMARTועל הלחצן ( Backחזרה) בו-זמנית ,למשך חמש שניות,
כדי לאפס את השלט הרחוק של Magic.
לחץ על הלחצן  BACKתוך כיוון השלט רחוק אל הטלוויזיה למשך חמש שניות כדי
לאפס ולרשום אותו מחדש.

❐ הגדרת המצביע בשלט רחוק של Magic
SMART

הגדרות

אפשרות

מצביע

להגדרת המהירות והצורה של המצביע שיופיע על מסך הטלוויזיה.
מהירות
צורה
גודל

יישור

לקביעת מהירות התנועה של המצביע.
לבחירת צורת המצביע מתוך רשימת אפשרויות.
לבחירת גודל המצביע.
בחר בהגדרה מופעל .במקרה של חוסר התאמה בין המצביע לבין הכיוון
שעליו מורה בפועל השלט רחוק ,הזז את השלט רחוק של  Magicשמאלה
וימינה כדי לבצע יישור מחדש .המצביע יתיישר אוטומטית כלפי המרכז
ויהיה לך קל יותר לשלוט בו.
אם הוא מוגדר ככבוי ,הפונקציה ‘יישור’ לא תפעל גם כאשר אתה
מעביר את השלט הרחוק של  Magicלשמאל ולימין.

אם לא נעשה שימוש במצביע לפרק זמן מסוים ,הוא ייעלם .כשהמצביע נעלם
מהמסך ,נער את השלט רחוק  Magicלימין ולשמאל .כך הוא יופיע מחדש.
אם תלחץ על לחצן הניווט תוך כדי הזזת המצביע על המסך ,המצביע ייעלם והשלט
יפעל כמו שלט רחוק רגיל.
המרחק האפקטיבי לשימוש בשלט רחוק הוא  10מטרים .שימוש בשלט רחוק ממרחק
גדול יותר או כאשר חפצים חוסמים את קו הראייה עלול לגרום לתקלות.

מכשירים אלקטרוניים בסביבה הקרובה עלולים לגרום להפרעות בתקשורת.
מכשירים כמו תנורי מיקרוגל ורשתות  LANאלחוטיות משדרים בטווח תדרים זהה
( )2.4 GHzלזה של השלט רחוק של  Magicועלולים לגרום להפרעות תקשורת.
 Mעלול להישבר בעקבות נפילה ,השמטה או נזק אחר.
השלט רחוק של  agic
שמור עליו מחבטות וזעזועים.

❐ כדי להשתמש בפונקציה של מחוות דוגמה
לחץ על גלגל ) (OKבמסך הווידאו הרגיל וצייר דוגמה בכיוון המסך.
( Previous channelהערוץ הקודם) :לחזרה אל הערוץ הקודם.

123

( Recent listרשימה אחרונה) :להצגת הערוצים שנצפו לאחרונה.
מציג רשימות תחנות השייכות לתבנית .בחר את התחנה.

כאשר חלונות מסוימים פתוחים ,פונקציה זו אינה פועלת.

❐ להגדרת בקרת החשמל
SMART

הגדרות

[בהתאם לדגם]

אפשרות

נורת מצב הכן

להפעלה/כיבוי של נורת מצב הכן בלוח הקדמי של מכשיר הטלוויזיה.

❐ כדי להתאים את תאורת הסמל הקדמית של LG
SMART

הגדרות

[בהתאם לדגם]

אפשרות

תאורת הסמל של LG

ניתן לכוונן את בהירות נורית ה LED-של הסמל של  LGבתחתית הטלוויזיה.
בהירות

באפשרותך להגדיר את הבהירות של תאורת הסמל של LG
לכבוי/נמוך/בינוני/גבוה כאשר הטלוויזיה כבויה.

כאשר  TVפועל

באפשרותך להגדיר את זמן ההפסקה של תאורת הסמל של LG
כאשר הטלוויזיה פועלת.
• כבוי מיידי  :התאורה כבויה בזמן שהטלוויזיה פועלת.
• כיבוי מתבצע לאחר  10דקות : .התאורה נכבית לאחר 10
דקות
שבהן הטלוויזיה פועלת.
הבהירות ההתחלתית מוגדרת נמוך כאשר הטלוויזיה
פועלת.

❐ שינוי מצב טלוויזיה
SMART

הגדרות

אפשרות

הגדרת מצב

לבחירה בין האפשרויות שימוש ביתי והדגמה בחנות.

לשימוש ביתי ,בחר באפשרות שימוש ביתי.

הדגמה בחנות היא מצב המשמש כאשר מציבים את המכשיר בתצוגה בחנות.

❐ חזרה להגדרות הבסיס
SMART

הגדרות

אפשרות

הגדרות המפעל

למחיקת כל ההגדרות האופציונליות וחזרה למצב ברירת המחדל הבסיסי.
עם השלמת האתחול ,מכשיר הטלוויזיה יופעל ויכבה בעצמו.

אם הפונקציה נעל את המערכת מופעלת ,תופיע במסך הנחיה להזין את הסיסמה.

אין לכבות את המכשיר במהלך האתחול.

❐ שימוש במסך הבית
לחץ על

 SMARTבשלט רחוק.

הצגת כל התכונות של  Smart TVבמסך אחד מאפשרת לכל משתמש לקבל גישה נוחה
לשפע של פריטי תוכן ויישומים באמצעות תפריט פשוט המסודר לפי נושאים ,כמו
למשל תוכניות חיות ,כרטיסיה ,היישומים שלי וכו׳.
כניסה
עריכת כרטיסייה
הכרטיסיה שלי
בחר את הכרטיסיה הרצויה.

SMART
SHARETM

מזג אוויר

עוד

Toy story

Tron

Abata

Ghost

Monster

My Boy

Thanks

UP

למשתמש...

Game Wo...

עוד

וידאו
ויראלי

משחק

היישומים שלי

קולנוע

Premium

ספורט

חדשות

MBC HD 11-1
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מפה

תמונות

עוד

רשימת תחנות

LG Smart...

SmartSh...

תמונות

משחק

אינטרנט

הגדרות

רשימת קלט

❐ שימוש ועריכה של ׳הכרטיסיה שלי׳
SMART

הכרטיסיה שלי

כדי לאפשר לך לבדוק ולגשת בקלות למגוון רחב של תוכן ופונקציות ,חילקנו את
הפונקציות הראשיות לקטגוריות והן מוצגות בכרטיסים.
על-ידי בחירה בשם הכרטיס ,אתה יכול לעבור אל הדף של אותה קטגוריה.
בחר באפשרות עריכה בראש מסך הבית כדי להחליף את מיקום הכרטיסים או כדי
ליצור כרטיס משלך( .אין לך אפשרות לערוך את הכרטיסים שידור חי ופרימיום).

❐ שימוש בכרטיסייה ׳My Apps׳
SMART

עוד

בחר באפשרות עוד בתחתית מסך הבית.
בחר באפשרות עוד כדי לבדוק יישומים שהותקנו מראש ויישומים שהורדת.

עוד

רשימת תחנות

למשתמש...

Game Wo...

LG Smart...

SmartSh...

בחר את היישום שברצונך להפעיל.

תמונות

משחק

אינטרנט

הגדרות

רשימת קלט

❐ כדי לערוך פריטים בכרטיס :My Apps
SMART

עוד

My Apps

אפשרות

בדף  ,My Appsבחר באפשרות עריכה בראש המסך כדי להעביר או למחוק יישומים.
שים לב כי יישומי המערכת ניתנים להעברה אך לא למחיקה.
לשינוי סדר ומחיקת פריטים על ידי גרירת סמלי היישומים ,אם המכשיר שלך מצויד
בשלט רחוק של Magic.
היישומים שלי

כדי להשתמש בתכונות  Smartדרוש לך חיבור לרשת קווית או אלחוטית.
כאשר אתה מחובר לרשת ,אתה יכול להשתמש בתוכן פרימיום,LG Smart World ,
 DLNAועוד.

❐ חיבור לרשת בלחיצה אחת
לחיבור פשוט ונוח לרשת קווית או אלחוטית.
חיבור לרשת כדי להתחבר אוטומטית לרשת זמינה.
רשת
 SMARTהגדרות
פעל לפי ההנחיות שיופיעו במסך הטלוויזיה.

❐ התחברות לרשת באמצעות Set Expert
SMART

הגדרות

רשת

חיבור לרשת

לשימוש בסביבות מיוחדות ,כמו למשל סביבה משרדית (כאשר משתמשים בכתובת
 IPסטטית).
1 1בחר חיבור לרשת ,קווי או אלחוטי.
2 2בעת חיבור דרך  ,Wi-Fiהשתמש באחת משיטות חיבור הרשת הבאות.
רשימת נקודות
גישה
הזנת SSID

להתחברות לרשת דרך אחד מהפריטים ברשימת נקודות הגישה.
להתחברות אל נקודת הגישה שפרטיה הוזנו.

WPS-PBC
WPS-PIN

להתחברות נוחה בלחיצה על הלחצן של  PBCהתומך בנקודות
גישה אלחוטיות.
להתחברות נוחה על ידי הזנת קוד  PINשל נקודת הגישה
האלחוטית שברצונך להתחבר דרכה דרך אתר האינטרנט של
נקודות הגישה.

❐ כדי להשתמש בפונקציה Wi-Fi Direct
SMART

הגדרות

רשת

Wi-Fi Direct

 Wi-Fi Directהיא פונקציה המאפשרת לטלוויזיה שלך להתחבר אל התקן Wi-Fi
 Directללא חיבור אינטרנט .עם  ,SmartShareTMניתן לצפות בקבצים המאוחסנים
בהתקן המחובר באמצעות .Wi-Fi Direct
1 1הגדר את  Wi-Fi Directכמופעל (אם אינך משתמש בו ,שנה את ההגדרה לכבוי).
2 2הפוך את הגדרות  Wi-Fi Directלזמינות בהתקן שאליו ברצונך להתחבר.
3 3תוצג רשימה של התקנים שניתן לחבר אותם לטלוויזיה.
4 4בחר בהתקן שאליו ברצונך להתחבר.
5 5בחר באפשרות כן כאשר תופיע ההודעה של בקשת החיבור.
6 6אם ההתקן שאליו ברצונך להתחבר מקבל את הבקשה Wi-Fi Direct ,מחובר.

M
❐ כדי להשתמש בפונקציה  iracast™/Intel’s WiDi
( WiDiשל )Intel
SMART

הגדרות

רשת

Miracast™/Intel’s WiDi( WiDiשל )Intel

באפשרותך להציג את המסך של התקן עם טכנולוגיות Miracast™וIntel’s WiDi-
( WiDiשל  )Intelבטלוויזיה שלך.
 WiDi( Mשל  )Intelכמופעל (אם אינך משתמש בו,
1 1הגדר את  iracast™/Intel’s WiDi
שנה את ההגדרה לכבוי).
M( WiDiשל  )Intelלזמינות בהתקן שאליו
2 2הפוך את הגדרות  iracast™/Intel’s WiDi
ברצונך להתחבר.
3 3תוצג רשימה של התקנים שניתן לחבר אותם לטלוויזיה.
4 4בחר בהתקן שאליו ברצונך להתחבר.
5 5בחר באפשרות כן כאשר תופיע ההודעה של בקשת החיבור.
6 6אם ההתקן שאליו ברצונך להתחבר מקבל את הבקשהMiracast™/Intel’s WiDi ,
( WiDiשל  )Intelמחובר.

חלק מהדגמים מספקים את הפונקציה Intel’s WiDi( WiDiשל אינטל) בלבד.
כאשר  Wi-Fi Directמוגדר כ'כבוי' ,אם תגדיר את Miracast™/Intel’s WiDi
( WiDiשל  )Intelכמופעל Wi-Fi Direct ,יוגדר באופן אוטומטי כ'מופעל'.
כאשר אתה מגדיר את הפונקציה Miracast™ / Intel’s WiDi( WiDiשל Intel)
ככבוי, Wi-Fi Directחוזר להגדרה הקודמת.
מומלץ לחבר מחשב נייד באמצעות  Intel’s WiDiבטווח קצר.
אף כי  Intel’s WiDiניתן לחיבור ללא נתב אלחוטי ,מומלץ לחבר את הנתב האלחוטי
תחילה לקבלת ביצועים מיטביים.
אין לחבר את הטלוויזיה להתקן שאינו  LG Electronicsגם כאשר הוא זוהה.
מומלץ לחבר התקן לנתב .5GHz
קצב התגובה עשוי להשתנות בהתאם לסביבת המשתמש.
למידע נוסף על ההתקן שאליו ברצונך להתחבר ,עיין במדריך למשתמש של היצרן.

❐ הגדרת רשת – אזהרה
השתמש בכבל  LANרגיל( Cat5ומעלה עם מחבר  ,RJ45יציאת  LANשל
 10 Base-Tאו .)100 Base TX
איפוס המודם עלול לגרום לבעיות בהתחברות לרשת .כדי לפתור את הבעיה ,כבה
את המכשיר ,נתק אותו מהחשמל ,חבר אותו מחדש והפעל אותו.
 LG Electronicsאינה נושאת באחריות לבעיות בחיבור לרשת או לתקלות ,בעיות או
שגיאות העלולות להיגרם עקב חיבור לרשת.
תקינות החיבור לאינטרנט תלויה בספק שירותי האינטרנט.

לשירות  DSLיידרש לך מודם  ;DSLכדי ליהנות משירות כבלים יידרש לך מודם
כבלים .מספר החיבורים לרשת עשוי להיות מוגבל ,וייתכן שהגדרות רשת לטלוויזיה
לא יהיו זמינות ,בהתאם לחוזה שיש לך עם ספק שירותי האינטרנט (( .)ISPכאשר
מותר להפעיל מכשיר אחד בלבד בכל קו והמחשב כבר מחובר ,לא ניתן להשתמש
במכשירים אחרים).
שידור ברשתות אלחוטיות עלול להשתבש בגלל מכשירים אחרים הפועלים בתדר
( 2.4 GHzכמו טלפונים אלחוטיים ,התקני  Bluetoothאו תנורי מיקרוגל) .תיתכן
הפרעה גם ממכשירים הפועלים בתדר  ,5 GHzכמו מכשירי  Wi-Fiאחרים.
הסביבה האלחוטית עלולה לגרום להאטת העברת הנתונים ברשת האלחוטית.
כישלון לכבות כל אחת מהרשתות הביתיות עלול לגרום לתעבורה מוגזמת בהתקנים
מסוימים

להתחברות דרך נקודת גישה ,דרוש לך התקן גישה התומך בחיבור אלחוטי .בנוסף,
עליך להפעיל את תכונת החיבור האלחוטי בהתקן .בשאלות לגבי זמינות של חיבור
אלחוטי בנקודת הגישה המשמשת אותך ,פנה אל ספק השירות.
להתחברות דרך נקודת גישה ,בדוק את קוד ה SSID-ואת הגדרות האבטחה של
נקודת הגישה .עיין בתיעוד הרלוונטי לקודי  SSIDולהגדרות האבטחה של נקודת
הגישה.
הגדרות לא תקינות בהתקני רשת (שיתוף בחיבור קווי/אלחוטי ,רכזת) עלולות
לגרום לפעולה איטית או משובשת של מכשיר הטלוויזיה .התקן את ההתקנים
בהתאם להוראות שבמדריך הרלוונטי והגדר את הרשת.
שיטת החיבור תלויה ביצרן נקודת הגישה.

❐ מה זה ( Tag Onתג פועל)?
 Tag Onהיא טכנולוגיית שידור נתונים הניתנת לשימוש בטלפונים חכמים עם NFC
( - Near Field Communicationתקשורת טווח אפס) .פשוט על-ידי הצמדה של הטלפון
החכם למדבקת ( Tag Onתג פועל) ,תוכל לשתף תוכן בין הטלפון החכם שלך
והטלוויזיה.
כדי לחבר את הטלפון החכם לטלוויזיה באמצעות ( Tag Onתג פועל) ,עליהם להיות
מחוברים באותה רשת  Wi-Fiאו שה Miracast™/Intel’s WiDi-של הטלוויזיה החכמה
מוגדר כמופעל.

אל תצמיד את המדבקה לרכיב ממתכת של הטלוויזיה .אחרת ,הטלפון החכם לא
יוכל לזהות את מדבקת ה( Tag On-תג פועל).
אל תקמט ואל תקפל את מדבקת ה( Tag On-תג פועל) .אחרת ,הTag On-
(תג פועל) לא יהיה ניתן לזיהוי.
כדי לרכוש מדבקת ( Tag Onתג פועל) ,פנה אל מרכז השירות של .LG Electronics
פונקציה זו נתמכת רק בטלפון חכם עם Android 4.0( )ICSואילך.

❐ כדי להפעיל את ( Tag Onתג פועל) בפעם הראשונה
כדי לחבר את הטלפון החכם לטלוויזיה באמצעות  ,NFCהתקן את היישום ( Tag Onתג
פועל) בטלפון החכם והשלם את תהליך האימות.
 1ודא שהטלוויזיה החכמה נמצאת באותה רשת שבה נמצא הטלפון החכם שלך.
אם לא ניתן להפוך את  Wi-Fiלזמין ,עבור אל  SMARTהגדרות רשת
 MiracastTM/Intel's WiDiוהגדר כמופעל.
 2הפוך את פונקציית ה NFC-של הטלפון החכם לזמינה והגדר ל-
( Read/Write and P2P Modeמצב קריאה/כתיבה וP2P-).
למידע נוסף על הפיכת  NFCלזמין והגדרת המצב ,עיין במדריך למשתמש של
הטלפון החכם.
 3הצמד את הטלפון החכם למדבקת ( Tag Onתג פועל).
הקפד למלא את ההוראות המופיעות במסך הטלפון החכם והתקן את היישום Tag On
ואת היישום LG TV Remote.

 4הצמד את הטלפון החכם למדבקת ה( Tag On-תג פועל) שוב.
 5הזן לטלפון החכם את מפתח ההתאמה המוצג בטלוויזיה החכמה.
בעת זיהוי שתי טלוויזיות או יותר ,מפתח ההתאמה יוצג רק לאחר בחירת הטלוויזיה
שאליה ברצונך להתחבר ברשימת ההתקנים.
 6כאשר החיבור נעשה כראוי ,תוכל להשתמש ב.Tag On-
המידע על הטלוויזיה המחוברת נשמר במדבקת ה( Tag On-תג פועל) .באפשרותך
לשנות או לאפס את המידע בתפריט 'הגדרות' ביישום ( Tag Onתג פועל) של הטלפון
החכם.

❐ כדי להשתמש בפונקציה ( Tag Onתג פועל)
בצע את השלבים הבאים כדי לשתף תוכן בטלפון החכם המותאם ל.NFC-
 1הצמד את הטלפון החכם המותאם ל NFC-למדבקת .Tag On
 2היישום  Tag Onמתחיל לפעול בטלפון החכם כדי להתחבר לטלוויזיה החכמה.
 כדי להשתמש ברשת  ,Wi-Fiודא שהטלוויזיה חכמה נמצאת באותה רשת שבהנמצא הטלפון החכם.
 -אם הטלוויזיה החכמה והטלפון החכם אינם באותה רשת ,השתמש ב.Wi-Fi Direct-

אם היישום  Tag Onאינו מותקן ,דף ההתקנה יופיע באופן אוטומטי.
למידע נוסף על אופן שיתוף התוכן בין הטלפון החכם והטלוויזיה ,עיין בעזרה של
היישום  .Tag Onלחץ כדי להפעיל את היישום  Tag Onבטלפון החכם ובחר בתפריט
'הגדרות' להצגת העזרה.

❐ חיבור התקן USB

חבר התקן אחסון USB ( HDDחיצוני ,זיכרון  )USBאל יציאת ה USB-של הטלוויזיה כדי
ליהנות מקובצי התוכן המאוחסנים בהתקן ה USB-בטלוויזיה.

התקן  USBהרצוי .אל תנתק את ההתקן
כדי לנתק התקן  ,USBעבור אל תפריט מהיר
פיזית עד שתופיע במסך ההודעה על ניתוק ההתקן .ניתוק לפני ההודעה עלול לגרום
לשגיאה בטלוויזיה או בהתקן ה.USB-
לאחר שבחרת את התקן ה USB-שברצונך לנתק ,לא תוכל עוד לקרוא ממנו .כדי
לקרוא ,תצטרך לנתק את התקן ה USB-ולחברו מחדש.

❐ שימוש בהתקן אחסון  – USBאזהרה
אם התקן ה USB-מצויד בתוכנית מובנית לזיהוי אוטומטי או שהוא משתמש במנהל
התקן משלו ,ייתכן שהוא לא יפעל.
התקני  USBמסוימים לא יפעלו או יפעלו באופן משובש.

אם אתה משתמש בכבל מאריך מסוג  ,USBייתכן שהתקן ה USB-לא יזוהה או לא
יפעל כראוי.
השתמש רק בהתקני  USBשמבוססים על מערכת הקבצים Windows FAT32
או .NTFS

בדיסק  USBחיצוני ,מומלץ להשתמש בהתקנים המבוססים על מתח של פחות
מ 5V-וזרם של פחות מ.500 mA-

מומלץ להשתמש ברכזת  USBאו בכונן דיסק קשיח עם אספקת מתח.
(אם אספקת המתח אינה מספיקה ,ייתכן שהתקן האחסון ב USB-לא יזוהה כראוי).

בנוסף ,מומלץ להשתמש בכרטיסי זיכרון  USBבקיבולת של  32 GBלכל היותר
ובדיסק  USBחיצוני בקיבולת של עד .2 TB

כאשר דיסק  USBחיצוני עם פונקציית חיסכון באנרגיה אינו פועל בצורה תקינה,
כבה והדלק אותו מחדש .למידע נוסף ,עיין במדריך למשתמש המצורף לדיסק
ה USB-החיצוני.

הנתונים השמורים בדיסק ה USB-עלולים להינזק ,לכן הקפד לגבות קבצים חשובים
בהתקנים אחרים .תחזוקת הנתונים נמצאת באחריות המשתמש ,והיצרן אינו אחראי
לאובדן נתונים.

❐ שימוש בSmartShareTM-
SmartShareTM

SMART

כלי המספק קובצי תמונה  /מוסיקה  /וידאו דרך הטלוויזיה על ידי התחברות להתקן
 USBאו רשת ביתית (.)DLNA
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.
SmartShareTM
הופעלו לאחרונה

אחרונים
סרטוני וידאו

004

003

002

001

000

009

008

007

006

005

014

013

012

011

תצלום
מוסיקה

נוסף לאחרונה

מדריך התחברות

מחק היסטוריה

תוכניות טלוויזיה שהוקלטו

התקן מקושר

010

הגדרות

להצגת אופן החיבור של מחשב ,טלפון חכם/התקן ו.USB-

לבחירת ההקלטה המאוחסנת
בדיסק ה USB-לצורך צפייה/
מחיקה.

❐ כדי לשלוט בהפעלת וידאו
שולט בהפעלה ומגדיר אפשרויות בעת צפייה בסרטוני וידאו.
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.
לבחירת הנקודה הרצויה ולהפעלה

אפשרות

הגדרת אפשרויות.

פקדי הפעלה
מעבר למצב .3D

❐ שליטה בתצוגת תמונות
לשליטה בהפעלה והגדרת האפשרויות תוך כדי צפייה בתמונות במסך מלא.
בתמונות תלת ממד ,אפקט מצגת השקופיות אינו עובד אפילו כאשר הפונקציה
מצגת שקופיות מופעלת.
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.

אפשרות

הגדרת אפשרויות.
להגדרת המסנן.
[בהתאם לדגם]
סיבוב או הגדלת תמונה.

הצגת תמונות כהצגת
שקופיות.
השמעת מוסיקת רקע.
מעבר למצב .3D

❐ שליטה בהפעלת קובצי מוסיקה
לשליטה בהפעלה והגדרת אפשרויות תוך כדי השמעת מוסיקה.
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.

להאזנה למוסיקה כשהצג כבוי.
לבחירת הנקודה הרצויה
ולהפעלה

הגדרת אפשרויות

עצירת ההפעלה וחזרה לרשימה

להגדרת פונקציית החזרה על פעולה/אקראי

באפשרותך לשלוט בהפעלה באמצעות המקשים,ꕚ ꕖו  ꕙ-בשלט-רחוק סטנדרטי.
אם אתה משתמש בהתקן ה ,USB-מידע השעה לא יוצג במסך.

❐ הגדרת פונקציות הקשורות בSmartShareTM-
SMART

SmartShareTM

הגדרות

לשינוי הגדרות הקשורות בהפעלה של פריטי תוכן דרך .SmartShareTM

❌ הגדרות מתקדמות
לשינוי השם המופיע בעת חיפוש של מכשיר טלוויזיה דרך התקנים
אחרים.
בודק את חיבור הרשת.
לשימוש בפונקציות להתחברות אלחוטית כמו  Wi-Fiו.WiDi-

שם הטלוויזיה
שלי
מצב רשת
Wi-Fi Direct
הפעל אוטומטית
לקבלה או דחייה של פריטי תוכן המועברים מהתקנים אחרים.
בעת הקליטה

DivX(R) VOD

לרישום או שחרור של .DivX
פונקציה הבודקת את קוד הרישום של  DivXלצורך הפעלה של
קובצי וידאו מוגנים ב .DivX-בצע רישום בכתובת
.http://vod.divx.com
פונקציה זו משתמשת בקוד רישום כדי לשכור או לרכוש סרטים
בכתובת .www.divx.com/vod
לא תוכל להפעיל קובצי  DivXשכורים/קנויים אם תשתמש
בקוד הרישום של מכשיר אחר .השתמש אך ורק בקוד הרישום
של  DivXשניתן למכשיר זה.
קבצים שעברו המרה ואינם תואמים את תקן רכיב הcodec-
של  DivXעשויים שלא לפעול או לפעול באופן משובש.

❌ מחק היסטוריה
כדי למחוק היסטוריית תוכן ,לחץ על הלחצן מחק היסטוריה למטה .השתמש בתוכן
שבתפריט אחרונים.

❐ קובץ התומך בSmartShareTM-
קצב העברת נתונים מרבי:
•
1080 X ( Mbps20 :מגה-סיביות בשנייה)
 1920
•

[בהתאם לדגם] וידאו באיכות ULTRA HD
 160 X)H.264 L5.1( 2 50 :Mbps
 3840
 160 X)H.265 L5.0( 2 25 :Mbps
 3840

תבניות כתוביות חיצוניות נתמכות :
*.smi*.srt ,*.sub ,(MicroDVD)SubViewer 1.0/2.0 ,,
,*.ass*.txt,*.ssa()TMPlayer)PowerDivX( *.psb,)DLP Cinema( *.dcs,
פורמטים נתמכים של כתוביות:
• וידאו באיכות Full HD
1080 X ( XSUB :תומך בכתוביות פנימיות המופקות דרך )DivX6
 1920
• [תומך בדגם  ULTRA HDבלבד] וידאו באיכות ULTRA HD
 :אינו תומך בכתוביות פנימיות.

 נתמכים לקובצי וידאוcodec ❐ רכיבי
:מקסימום
1920x 1080 @30p :
3840x 2160 @30p : ][בהתאם לדגם
codec רכיב

 פרופיל פשוטVC-1 ,)Advanced(  פרופיל מתקדםVC-1
)Main( ) וראשיSimple(
WMA 9 Professional ,WMA Standard
,H.264/AVC ,XViD ,DivX6 ,DivX5 ,DivX4 ,DivX3.11
Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
,)MP3(MPEG-1 Layer III ,MPEG-1 Layer I/II
DTS ,ADPCM ,LPCM ,Dolby Digital Plus ,Dolby Digital

סיומת קובץ

וידאו
שמע
וידאו
שמע

.asf
.wmv
.divx
.avi

codec רכיב

סיומת קובץ

MPEG-4 Part 2 ,H.264/AVC

וידאו

AAC, MPEG-1 Layer III (MP3(

שמע

H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC, AMR-NB, AMR-WB
H.264/AVC
Dolby Digital ,HE-AAC
VC-1 ,MPEG-2 ,H.264/AVC

וידאו
שמע
וידאו
שמע
וידאו

,)MP3(MPEG-1 Layer III ,MPEG-1 Layer I/II
שמע
AAC ,Dolby Digital Plus ,Dolby Digital

.mp4
.m4v
.mov
3gp.
3g2.
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts

codec רכיב

סיומת קובץ

MPEG-2 ,MPEG-1
 VD-LPCM ,II ,MPEG-1 Layer I ,Dolby Digital
D

וידאו
שמע

MPEG-1

וידאו

MPEG-1 Layer I/IIשמע 

.vob
.mpg
.mpeg

❌ קובצי מוסיקה זמינים
סוג
הקובץ
MP3

פריט

מידע

קצב סיביות 320 Kbps – 32 Kbps
תדירות
48 kHz – 16 kHz
דגימה
MPEG1MPEG2 ,Layer2 ,Layer3 ,
תמיכה

❌ קובצי תמונה זמינים
סוג הקובץ

פריט

2D
)(jpeg, jpg, jpe

JPEG

)3D(jps

JPS

)3D(mpo

MPO

פרופיל

מינימום64 x 64 :
מקסימום:
רגיל( 15360 :רוחב)x( 8640גובה)
פרוגרסיבי:( 1920רוחב) x( 1440גובה)
מינימום64 x 64 :
רגיל( 15360 :רוחב)x( 8640גובה)
גודל :4:3
1536 x 2048 ,1944 x 2592 ,2736 x 3648
גודל 3648 :3:2 2432 x

❐ הפעלת קובצי וידאו – אזהרה
ייתכנו בעיות בהפעלה תקינה של כתוביות מסוימות שנוצרו על ידי המשתמשים.
הקפד לשמור את קובצי הווידאו וקובצי הכתוביות באותה תיקייה .כדי להציג
כתוביות נכון ,יש לתת שם זהה לקובץ הווידאו ולקובץ הכתוביות.
ייתכן שכותרות בהתקן NAS(Network Attached Storage) לא ייתמכו; הדבר תלוי
ביצרן ובדגם
איננו תומכים בהזרמת נתונים המכילה GMC( )Global Motion Compensationאו
Qpel(.)Quarterpel Motion Estimation

1080 X
וידאו באיכות :Full HD  1920
• המכשיר תומך בפרופילי  H.264 / AVCברמה  4.1ומטה בלבד.
2160 X
[תומך בדגם  ULTRA HDבלבד] וידאו באיכות :  3840
• תומך בהפעלה דרך  USBבלבד.
• אולטרה  HDשל  ,LGתואם במלואו לרוב תכני ה-אולטרה  HDהמקודדים בשיטת
 ,HEVCהמספקת תוכן ברזולוציה מצוינת .יחד עם זאת ,ייתכן ומספר תכנים מסוג
 CODECלא ייתמכו.
•  Codecsחדשים יוכלו להתעדכן דרך שדרוג .SW
סיומת קובץ

.mkv / .mp4 / .ts
.ts

רכיב codec

וידאו
שמע
וידאו
שמע

H.264/AVC
 HE-AAC AAC،Dolby Digital Plus،Dolby Digital،
)H.265 (HEVC
 HE-AAC AAC،Dolby Digital Plus،Dolby Digital،

מודלים מסוימים של אולטרה  HDזקוקים לחיבור עם “.”ULTRA HD Upgrade Kit
גודל הקובץ המרבי תלוי בסביבת הקידוד.
הוא פועל בגירסה  Window Media Audio V2ואילך.
הוא אינו נתמך ב.AAC Main Profile-
ייתכן שלא תתאפשר הפעלה של קובצי וידאו שנוצרו באמצעות מקודדים מסוימים.
ייתכן שלא תתאפשר הפעלה של קובצי וידאו בפורמט שונה מאלה שצוינו כאן.
ההפעלה של קובצי וידאו המאוחסנים בהתקן  USBשאינו תומך במהירות גבוהה
עלולה להיות משובשת.
הטלוויזיה תומכת ב codec-שמע  DTSבהפעלה של קובצי וידאו ב.USB/HDMI-

 DLNAהם ראשי תיבות של  ,Digital Living Network Allianceארגון המאפשר לך
ליהנות מקובצי וידאו  /מוסיקה  /תמונות השמורים במחשב או בשרת דרך הטלוויזיה,
באמצעות רשת ביתית.

❐ חיבור סמרטפון עם אימות DLNA
הטלוויזיה והסמרטפון צריכים להיות באותה רשת.
1
2
3
4
5
6
7
8

1ודא שתכונת ה Wi-Fi-מופעלת בסמרטפון.
2התקן  /הפעל את היישום כדי לשתף תוכן השמור בסמרטפון.
3הפעל את ( Share my mobile phone contentsשתף את התוכן מהטלפון
הנייד שלי).
4בחר את סוג התוכן (וידאו  /המוסיקה  /תמונה) שברצונך להפעיל.
5בחר את קובץ הווידאו ,המוסיקה או התמונה שברצונך להציג באמצעות מכשיר
הטלוויזיה.
6בחר באפשרות ׳הוסף לרשימת הפעלה׳.
7במכשיר שבו שמור התוכן שברצונך להציג ,בחר את דגם מכשיר הטלוויזיה שבו יוצג
התוכן( .דגם הטלוויזיה מופיע על המדבקה שעל המכשיר).
8לחץ על ▶ כדי להציג את הקובץ שנבחר במכשיר הטלוויזיה.

❐ חיבור ( DMRמעבד מדיה דיגיטלית) של DLNA
עם מערכת ההפעלה למחשב  Windows 7או  Windows 8או התקן מאושר לDLNA-
(לדוגמה ,טלפון נייד) ,ניתן להפעיל מוסיקה/סרטוני וידאו/תמונות בטלוויזיה מבלי
להתקין תוכנית נפרדת.
1 1הגדר את הטלוויזיה והמחשב כך שישתייכו לאותה רשת .הגדר את המחשב עם
מערכת ההפעלה  Windows 7או Windows 8ברשת.
2 2לחץ לחיצה ימנית על קובץ המוסיקה  /וידאו  /תמונה שברצונך להפעיל והשתמש
בתכונה ׳השמעה מרחוק׳ הכלולה ב Windows 7-או .Windows 8
כדי להפעיל תוכן ממכשיר כמו טלפון נייד ,עיין במדריך למשתמש המצורף לאותו
מכשיר.
3 3התוכן יופעל במכשיר אחד בלבד ,גם חוברו יותר ממכשיר טלוויזיה או התקן אחד.
מהירות ההפעלה תלויה במהירות הרשת.

❐ חיבור נגן מדיה דיגיטלית של התחברות DLNA
במחשב שמותקנת בו תוכנת תוכנת מחשב  ,SmartShareניתן להפעיל קובצי מוסיקה
 /וידאו  /תמונה דרך הטלוויזיה על ידי קישורם באמצעות רשת ביתית.
1 1הגדר את הטלוויזיה והמחשב כך שישתייכו לאותה רשת .יש לחבר בין הטלוויזיה
לבין כל מכשיר אחר באמצעות נקודת גישה אחת כדי להפעיל את שירות .DLNA
2 2התקן את תוכנת תוכנת מחשב  SmartShareבמחשב דרך האתר .לפני ההתקנה,
סגור את כל התוכניות הפעילות ,כולל חומת האש ותוכניות אנטי-וירוס.
3 3יש לוודא שהשרת מופעל כדי לצפות בקובץ המשותף בטלוויזיה.
עבור פרטי אתר האינטרנט ,עבור אל
פרטי מוצר/שירות.

SMART

הגדרות

SUPPORT

להסבר על אופן השימוש בתוכנת  ,SmartShare PCעיין בעזרה של התוכנה.

❌ במקרה של תקלה בDLNA-
אם תכונת ה DLNA-אינה פועלת בצורה תקינה ,בדוק את הגדרות הרשת שלך.
דרושה נקודת גישה של  5-GHzכדי להציג סרטוני וידאו באיכות  1080pבאמצעות
 .DLNAנקודת גישה של  2.4-GHzעלולה לגרום לאגירה תכופה או לבעיות אחרות.
ברשת האלחוטית ייתכן שפונקציית ה DLNA-תפעל באופן משובש .מומלץ להתחבר
לרשת הקווית.
בהפעלת קובץ וידאו במצב  ,DLNAאין תמיכה במולטי אודיו או בכתוביות פנימיות.
במצב שבו מחוברים שני מכשירי טלוויזיה או יותר לאותו שרת במצב  ,DLNAייתכן
שהתוכן לא יופעל :הדבר תלוי בביצועי השרת.
התמיכה בכתוביות תלויה בהתקן ה.DLNA-
פעולה תקינה של התכונה  DLNAתלויה בסביבת הרשת.

בנקודות גישה מסוימות ,שאינן תומכות במולטיקאסט ,לא ניתן להפעיל את התכונה
 .DLNAלמידע נוסף ,עיין במדריך של נקודת הגישה או פנה אל היצרן.
סוגי הקבצים הנתמכים תלויים בסביבת שרת ה ,DLNA-גם כאשר מדובר בקבצים
מסוגים שהטלוויזיה תומכת בהם.
שמירת כמות גדולה מדי של תיקיות משנה וקבצים באותה תיקייה עלולה לגרום
לתקלה.
במקרה כזה ,ייתכן שהמידע על הקובץ משרת ה DLNA-יוצג באופן משובש.
בהקרנת כתוביות וידאו דרך שרת  ,DLNAמומלץ להשתמש בתוכנת תוכנת מחשב
.SmartShare
אם קובץ הכתוביות נוסף בשלב מאוחר יותר ,כבה את התיקייה המשותפת ובצע
פעולת איפוס.
לא ניתן להפעיל קובץ המוגן ב DRM-שנמצא בשרת תוכנת מחשב .SmartShare
קובץ וידאו באיכות ULTRA HD( )3840 X 2160אינו פועל.

❐ כדי להשתמש בפרימיום
SMART

פרימיום

שירות זה מעניק לך גישה פשוטה למגוון רחב של תוכן ,כגון וידאו ,חדשות ו UCC-בכל
עת ,כל עוד אתה מחובר לרשת.

תוכן פרימיום כולל שירותים מיוחדים ספציפיים-למדינה ,המביאים בחשבון רגישויות
תרבותיות אזוריות כמו גם תוכן עולמי.
פרימיום

כניסה
חיפוש
הוסף ל׳היישומים שלי׳
הגדרת אפשרויות
אפשרות

רשת חברתית

תמונות

מזג אוויר

משחקים

מפה

וידיאו

הוסף ל’היישומים שלי’

קולנוע

ספורט

וידיאו ויראלי

חדשות

פריטי תוכן פרימיום
בחר את הפריטים
שברצונך להשתמש
בהם.

❐ כדי להשתמש בפריטי תוכן בתשלום
חלק מתוכן הפרימיום הוא בתשלום .החיוב על שירותים בתשלום מתבצע דרך מערכת
החיובים הבלעדית של  LG Electronicsאו באמצעות ספק התוכן הרלוונטי.

לפני השימוש במערכת החיוב של  ,LGיהיה עליך להירשם לחברות ולרשום את שיטת
התשלום בטלוויזיה או באתר האינטרנט ( )www.lgappstv.comכדי שתוכל לרכוש תוכן
בתשלום.

ניתן להירשם לחברות במסך הכניסה בטלוויזיה או באתר האינטרנט שלנו .לאחר מכן תוכל
להיכנס הן לטלוויזיה והן לאתר האינטרנט באמצעות מזהה אחד.

1
2
3
4

1כדי להצטרף ,לחץ על כניסה בפינה הימנית העליונה של המסך בדף הבית.
2למעבר אל השירות הרצוי( .עבור שירותים מתקדמים מסוימים ,דרושה כניסה לאחר
הרשמה לשירות המתקדם).
3לאחר בדיקת המחיר ופרטי השירות של פריט התוכן המעניין אותך ,לחץ על לחצן
הרכישה (עשויות לחול מגבלות בנוגע לתקופת הזמינות ולמספר הפעמים בהתאם
לתוכן).
4לאחר השלמת תהליך הרכישה ,תוכל לצפות בפריט התוכן שרכשת על ידי לחיצה על
לחצן ׳רכוש׳.

5 5סמן את מזהה המשתמש שלך בתפריט העליון שבמסך הבית ובדוק את היסטוריית
הרכישות שלך דרך הדף שלי שאלות בנושא תשלום .הפריט זמין גם דרך הדף
שלי היסטוריית רכישות באתר האינטרנט (.)www.lgappstv.com

❐ כדי לאפס את פרימיום
SMART

פרימיום

אפשרות

הפעלת ‘תוספות’

פעולה זו תאפס את רשימת פרימיום ,פרטי פרימיום ,הגדרת המדינה ופרטי הכניסה של
המשתמש .פעולת האיפוס תפתור בעיות בעת עדכון פרימיום.

פריטי התוכן שמציעים ספקי שירותים כפופים לשינוי או מחיקה ללא התראה
במטרה לשפר את איכות השירות .בקר באתר האינטרנט של ספק התוכן הרלוונטי
במקרה שמתעוררות שאלות ,וכדי לקבל עזרה בפתרון בעיות או את המידע העדכני
ביותר על תוכן LG Electronics .אינה מקבלת על עצמה שום אחריות משפטית בגין
שירותי תוכן ומידע נלווה ,גם כאשר ספק השירות מפסיק את השירות.
החיבור שלך לאינטרנט יכול להשפיע על איכות שירות הפרימיום .בכל שאלה
הקשורה למהירות האינטרנט או בעיות אחרות הקשורות בשירות ,פנה לספק
שירותי האינטרנט שלך.

כדי ליהנות מאיכות שירות מרבית ,מומלץ לרכוש שירות אינטרנט במהירות של
 4.0 Mbps( 1.5 Mbpsומעלה) .במקרה של בעיה במהירות האינטרנט ,פנה אל ספק
שירותי האינטרנט שלך.

ספקי תוכן מסוימים מספקים פריטי תוכן שאינם מתאימים לקטינים .מומלץ להפעיל
פיקוח ובקרת הורים.

❐ שימוש בLG Smart World-
].ייתכן שפונקציה זו לא תהיה ישימה בחלק מהמדינות[

SMART

LG Smart World

 LG Smart Worldהוא שירות יישומים לטלוויזיה העומד לרשותך דרך השירות Smart
 .TVניתן להוריד ולהפעיל סוגים שונים של יישומים פופולריים ,חינמיים או בתשלום,
בתחומים כמו חינוך ,בידור ,חיים וחדשות.
היכנס.
בעת הכניסה למערכת יוצג מזהה
המשתמש.
לאחר בחירת מזהה המשתמש,
תוכל לבחור באפשרות הדף שלי
ולאחר מכן באפשרות יציאה.
בחר את היישום שברצונך
להתקין.

My Apps

SMART WORLD
הכל
חם
פופולריים בתשלום
פופולריים בחינם
חדש ברשת
18+
הכל

משחק
בידור
חיים
חינוך
חדשות/מידע

❐ הרשמה לLG Smart World-
SMART

כניסה

כדי להוריד יישומים ולהפעילם ,יש להירשם.
1 1בחר הרשמה וציין את הסכמתך לסעיף ׳הודעה משפטית׳.
2 2הזן מזהה משתמש וסיסמה.
3 3בתיבה ׳אישור סיסמה׳ ,הזן את הסיסמה פעם נוספת.
4 4לחץ על אישור כדי להשלים את תהליך ההרשמה.
תוכל להירשם לחברות בטלוויזיה או באתר האינטרנט (.)www.lgappstv.com
לאחר ההרשמה לחברות ,היכנס לטלוויזיה ולאתר האינטרנט שלנו עם אותו מזהה.
ניתן לרשום עד חמישה מכשירי טלוויזיה על מזהה משתמש אחד.

❐ התקנת יישום במכשיר הטלוויזיה
SMART
1
2
3
4
5
6
7

LG Smart World

1לחץ על הלחצן הרשמה בראש מסך הבית כדי להיכנס.
2בחר בכרטיס .LG Smart World
3בחר ביישום הרצוי מהרשימה.
4בדוק את פרטי היישום ולאחר מכן בחר בלחצן התקן או קנה.
5ודא שקיימים ברשותך הפונקציות או אביזרי הטלוויזיה הדרושים להתקנת היישום
ולאחר מכן בחר בלחצן אישור.
6עבור יישומים בתשלום ,נדרש אימות תשלום ורכישה.
7בחר באפשרות [הפעלה] עם סיום תהליך ההתקנה כדי להפעיל את היישום באופן
מיידי .אם אין ברצונך להפעיל באופן מיידי ,בחר באפשרות סגור .אם ברצונך
להפעיל את היישום במועד מאוחר יותר ,בחר באפשרות היישומים שלי כדי לבדוק
את רשימת היישומים המותקנים בטלוויזיה.

ניתן לרכוש אותם דרך המחשב או דרך הטלוויזיה ,אך חובה להשתמש בטלוויזיה
כדי להתקין ולהפעיל אותם.
אם אין לך מספיק שטח אחסון בטלוויזיה ,תוכל להוריד את היישומים להתקן
 USBשניתן לחבר דרך שקע ה USB-של מכשיר הטלוויזיה .ניתן לבצע ביישומים
השמורים בהתקן  USBפעולות כמו הפעלה  /מחיקה  /העברה ,דרך המסך היישומים
שלי.
מקל זיכרון  USBהמכיל יישומים אינו יכול לשמש לשמירת נתונים אחרים (ליישומי
 USBבלבד).

❐ ניהול המידע שלי
SMART
1
2
3
4

LG Smart World

1היכנס.
2בחר את מזהה המשתמש המופיע כרגע בראש המסך.
3בחר באפשרות הדף שלי.
4לניהול על ידי בדיקת ׳פרטי מנוי׳ ,רשימת ׳היישומים שרכשת׳ והרשימה ׳יישומים
מותקנים׳ בטלוויזיה.

המידע שלי
שאלות בנושא תשלום
יישומים שרכשת

להצגת מידע בסיסי על מזהה המשתמש הפעיל כרגע .כדי
לשנות פרטים אישיים ,בקר בכתובת www.lgappstv.com
דרך המחשב.
להצגת היסטוריית תשלומים של מזהה המשתמש הפעיל.
להצגת הרשימה ׳יישומים שרכשת׳ של מזהה המשתמש
הפעיל.
באפשרותך לבצע ברשימה זו פעולות כמו מחיקה והתקנה
מחדש.

SMART

חיפוש

באפשרותך לחפש יישומים ותוכן באמצעות פונקציית החיפוש של .LG Smart TV
כאשר תזין מילות חיפוש באמצעות התקן הקלט ,כמו השלט הרחוק ,תוכל למצוא
יישומים של  LG Smart Worldוכן תכנים של שירות הפרימיום .מסופקים קישורים
גם לחיפוש באינטרנט .אם אתה משתמש ב ,SmartShareTM -תוכל לחפש תכנים של
 .SmartShareTMקטגוריות החיפוש וסוגי התוכן משתנים בהתאם למדינה הרלוונטית
והם יעודכנו בהמשך.
חיפוש

תוצאות חיפוש

חיפוש
מילות מפתח קשורות

All

הזן מונחי חיפוש.

Premium
Smart World

מידע מפורט על פריט
החיפוש המסומן

APP Contents
Youtube

News

קטגוריה של
תוצאות חיפוש

❐ שימוש בפונקציית הזיהוי הקולי
❌ שימוש בפונקציה זו דרך החיפוש
חיפוש .בחר בסמל הזיהוי הקולי ( ) בצד ימין של שדה

1 1עבור אל  SMART
הטקסט.
2 2דבר לאט ובאופן ברור לאחר שמופיע חלון הזיהוי הקולי.
3 3בתום הזיהוי הקולי ,החלון ׳רשימת מילים דומות׳ קופץ .אם החלון הקופץ לא כולל
את התוצאות הרצויות ,לחץ על נסה שוב כדי לנסות שוב .בחר את התוצאה הדומה
ביותר ,והיא תוצג בשדה הטקסט .לחץ על הלחצן ׳חיפוש׳ כדי לקבל את התוצאה
הרצויה.

❌ שימוש בפונקציה זו באינטרנט
1
2
3
4

 Sאינטרנט .העבר את מצביע השלט רחוק של  Magicבשדה
1עבור אל   MART
קלט הטקסט של אתר אינטרנט כדי לפתוח את המקלדת הווירטואלית.
2בחר את סמל הזיהוי הקולי ( ) בצד ימין של שדה קלט הטקסט של המקלדת
הווירטואלית.
3דבר לאט ובאופן ברור לאחר שמופיע חלון הזיהוי הקולי.
4בתום הזיהוי הקולי ,החלון ׳רשימת מילים דומות׳ קופץ .אם החלון הקופץ לא כולל
את התוצאות הרצויות ,לחץ על נסה שוב כדי לנסות שוב .בחר את התוצאה הדומה
ביותר ,והיא תוצג בשדה הטקסט .לחץ על הלחצן ׳חיפוש׳ באתר האינטרנט כדי
לקבל את התוצאה הרצויה.

תוכל להשתמש ב’חיפוש קולי’ בעת לחיצה על  ) ( Voice recognitionבשלט רחוק
של  Magicגם אם מוצגת מקלדת  QWERTYבמסך
בדוק את חיבור הרשת לפני השימוש בפונקציית הזיהוי הקולי.
מומלץ להשתמש בשלט הרחוק במרחק של לא יותר מ 10-ס״מ מהפנים.
הזיהוי הקולי עלול להיכשל אם מדברים מהר מדי או לאט מדי.
שיעור הזיהוי עשוי להשתנות לפי מאפייני המשתמש (קול ,הגייה ,הטעמה ומהירות)
והסביבה (רעש ועוצמת הקול של הטלוויזיה).
כדי לשנות את שפת הזיהוי הקולי ,עבור אל  SMART
שפה( )Languageשפת חיפוש קולי.

הגדרות

באפשרותך להגדיר את ה’יצגן’ כמופעל/כבוי ב - SMART
אפשרות הצג יצגן.
[ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה בדגמים מסוימים]

אפשרות

הגדרות

מופעל באמצעות

SMART

אינטרנט

להקלדה ידנית של כתובת ה URL-בטלוויזיה או לביקור באתרי אינטרנט שנוספו
לרשימת המועדפים.
הוסף את הדף הנוכחי למועדפים.

להקלדת כתובת האינטרנט.
לבחירת האפשרות
לפתוח מספר דפדפני
אינטרנט.

הפונקציה אינטרנט תומכת ב Flash-עד גרסה  11אך לא בטכנולוגיות תלויות-
פלטפורמה כמו .ActiveX
היכולת להפעיל את הפונקציה אינטרנט מותנית ביישום  plug-inשהותקן מראש.
הפונקציה אינטרנט יכולה להפעיל קובצי מדיה בפורמטים הבאים בלבד:
JPEG / PNG / GIF
הפונקציה אינטרנט תיסגר אוטומטית אם לא יהיה שטח פנוי גדול די הצורך בזיכרון.
לגבי האינטרנט ,נעשה שימוש בגופנים שהותקנו בטלוויזיה וייתכן שהם לא יוצגו
כראוי ,בהתאם לתוכן המופעל.
הפונקציה אינטרנט אינה תומכת בהורדת קבצים וגופנים.
הפונקציה אינטרנט נועדה לטלוויזיה ,לכן תפקודה עשוי להיות שונה מזה של
דפדפנים למחשבים אישיים.
אינטרנט הוא דפדפן טלוויזיה וייתכן שלא יפעל כראוי בעת הפעלת קובצי תוכן
מסוימים.

יישומים בחינם יהיו זמינים באופן מיידי לאחר ההרשמה ,אך עליך לרשום את שיטת
התשלום שלך על מנת להשתמש ביישומים בתשלום.
ניתן להירשם ולרשום את שיטות התשלום בטלוויזיה או באתר האינטרנט שלנו (www.
.)lgappstv.com
בעיה

פתרון

בעת הפעלת התפריט ,תמיד
תופיע ההודעה ׳מאתחל׳.

•ההודעה ׳מאתחל׳ מופיעה בעת אתחול מחדש של המיקרו-
מעבד והחומרה ,בעת הגדרת תקשורת דרך רשת ובעת
התחברות אל ( SDPאימות התקן והורדת פרטים בסיסיים).
התהליך אורך כ 20-שניות וזהו המצב הרגיל.

כרטיס הפרימיום אינו מכיל
פריטי תוכן.

•אם שינית הגדרת מדינה במכשיר  ,SmartTVייתכן שפריטי
SMART
התוכן לא יופיעו .שנה הגדרת מדינה דרך
הגדרות אפשרות הגדרת מדינת השירות.

בעיה

פתרון

בעת הפעלת תכונות
אינטרנט ,חלק מאתרי
האינטרנט מכילים שטחים
ריקים.

•האינטרנט של הטלוויזיה תומך ב Flash-עד גרסה  11ומאפשר
הפעלה של קבצים בפורמטים הבאים בלבד:
JPEGPNG ,GIF ,MP4

אינטרנט ייסגר אוטומטית
בעת ביקור באתר אינטרנט.

•האינטרנט עשוי להיסגר אם אין די זיכרון לעיבוד המידע הכלול
בדף האינטרנט.

כבר נרשמתי דרך
הטלוויזיה .האם בכל זאת
עליי להירשם שוב באתר
(?)www.lgappstv.com

•אם אתה נרשם בטלוויזיה ,לא נדרשת הרשמה נוספת באתר
האינטרנט של LG ()www.lgappstv.com .לאחר ביצוע
ההרשמה בטלוויזיה ,תוכל להיכנס לאתר האינטרנט באמצעות
אותו מזהה וסיסמה ,ולהזין את המידע הנוסף לצורך השלמת
תהליך האימות של הדואר האלקטרוני.

בעיה

פתרון

האם ניתן להשתמש במספר
מזהי משתמשים וסיסמאות
במכשיר טלוויזיה יחיד?

•באפשרותך לרשום יותר ממזהה משתמש אחד בכל מכשיר
טלוויזיה.
•תוכל להציג את מזהי המשתמשים הרשומים בטלוויזיה דרך
 SMARTכניסה רשימת מזהים.
•באפשרותך לבדוק את רשימת היישומים שנרכשו על ידי כל
משתמש .בנוסף ,ניתן לראות את היישומים שהותקנו על ידי כל
 SMARTכניסה הדף שלי.
משתמש דרך

מה עליי לעשות אם שכחתי
את מזהה המשתמש שלי?

•אם נרשמת דרך מחשב ,היעזר בתכונה ? Forgot IDבאתר
האינטרנט (.)www.lgappstv.com
•אם נרשמת דרך הטלוויזיה ,תוכל להציג את רשימת מזהי
 SMARTכניסה מצא מזהה.
המשתמשים דרך

בעיה

פתרון

רכשתי יישום דרך האתר
(.)www.lgappstv.com
כיצד אוכל להשתמש בו
בטלוויזיה?

•אם ברצונך לבדוק יישום שרכשת ,היכנס למערכת והצג אותו
דרך התפריט ׳יישומים שרכשת׳.
בחר את המזהה שבראש דף הבית ובדוק את היישום דרך הדף
שלי יישומים שרכשת.

האם אוכל לראות את
היסטוריית רכישת היישומים
שלי?

•בחר את המזהה שבראש דף הבית ובדוק את היישום דרך הדף
שלי יישומים שרכשת.
•היכנס לאתר האינטרנט ( )www.lgappstv.comובחר
באפשרות ( My Pageהדף שלי) Purchase History
(היסטוריית רכישות).

בעיה

פתרון

בטעות ,מחקתי יישום
שרכשתי .האם עליי להוריד
אותו מחדש?

•אם יישום שנרכש נמחק בטעות ,עדיין תוכל להוריד ולהתקין
אותו מחדש מבלי שתיאלץ לרכוש אותו שוב ,כל עוד הוא עדיין
בשירות .בחר את המזהה שבראש דף הבית והורד מחדש
יישומים דרך הדף שלי ➙ יישומים שרכשת( .בהתאם לגרסת
התוכנה ,ייתכן שלא תהיה אפשרות להוריד מחדש או להפעיל
יישומים שהיו לך בעבר).

האם ניתן להשתמש
ביישומים מLG Smart-
 Worldשל  LG Smart TVגם
בטלוויזיה וגם במחשב?

•בדוק אם דגם מכשיר הטלוויזיה תומך ב.LG Smart World-
•ניתן להפעיל יישומים מ LG Smart World-של LG Smart TV
רק ב.LG Smart TV -
•בנוסף ,תוכל לרכוש את היישומים דרך אתר האינטרנט
( ,)www.lgappstv.comאך לא תוכל להשתמש בהם במחשב,
לכן בדוק היטב כאשר אתה רוכש אותם.

בעיה

פתרון

כיצד אוכל לדעת איזה
מזהה משתמש נמצא כרגע
במערכת?

•בראש דף הבית ,בחר את המזהה ובדוק את פרטיו דרך הדף
שלי המידע שלי.

התקנתי בטלוויזיה שלי
יישום .היכן אפשר לראות
את היישום המותקן?

 . My Apps SMARTכאן תוכל לראות את רשימת
•בחר
כל היישומים החינמיים והקנויים המותקנים בטלוויזיה.

גודל היישום כפי שהוא
מופיע ברשימה שונה
מהגודל בפועל כאשר
היישום מותקן בטלוויזיה.

•גודל היישום כפי שהוא מופיע ברשימה כולל את השטח הפנוי
הנוסף הדרוש להתקנת היישום וייתכן שהוא שונה מגודל
היישום לאחר התקנתו.

בעיה

שכחתי את הסיסמה שלי
לטלוויזיה .מה עליי לעשות?

פתרון
•אם תספק את המזהה והסיסמה רק בעת הרשמה בטלוויזיה,
לא תוכל לשחזר את הסיסמה אם היא תאבד .צור מזהה חדש
והירשם עם המזהה.
•אם תספק מידע נוסף מלבד המזהה והסיסמה בעת הרשמה
בטלוויזיה או באתר האינטרנט של (,LG (www.lgappstv.com
תוכל לשחזר את הסיסמה באתר האינטרנט.

בעיה

פתרון

האם עליי לשמור את פרטי
התשלום כדי לרכוש יישומים
בתשלום?

•כדי לרכוש יישומים בתשלום ,עליך לוודא כי קיים כרטיס
אשראי רשום בטלוויזיה או באתר האינטרנט (www.lgappstv.
 )comאו להיות בעל קרדיט .אם אינך מעוניין שפרטי כרטיס
האשראי שלך יישמרו ,חייב בקרדיט מראש .חיוב בקרדיט זמין
אך ורק באתר האינטרנט שלנו ,ואין באפשרותך לרכוש יישומים
בתשלום אם פרטי כרטיס האשראי שלך אינם רשומים או אם
אין לך די קרדיט.

האם אפשר להחזיר יישום
שנרכש?

•אינך יכול לבקש החזר אם שינית את דעתך לאחר הרכישה.
•אם קיים פגם במוצר או בעיה בשימוש במוצר ,שלא באשמתך,
תוכל לבקש החזר כספי .אולם יש לספק סיבה תקפה להחזר
הכספי.

בעיה

פתרון

נרשמתי בטלוויזיה שלי,
אך אין באפשרותי לרכוש
יישומים בתשלום.

•כדי לרכוש יישומים ,עליך לוודא כי יש לך כרטיס אשראי רשום
באתר האינטרנט ( .)www.lgappstv.comבנוסף ,תוכל להכין
קרדיט באתר האינטרנט על מנת לרכוש אותם .לא תוכל לרכוש
יישומים אם פרטי כרטיס האשראי שלך אינם רשומים אצלנו או
אם אין לך די קרדיט.

האם עליי להשתמש אך ורק
בכתובת דואר אלקטרוני
עבור המזהה שלי?

•עבור חברים נרשמים חדשים ,תבנית המזהה השתנתה משילוב
של ספרות ואותיות לכתובת הדואר האלקטרוני.
•באפשרותך להשתמש אך ורק בכתובת הדואר האלקטרוני עבור
המזהה בעת הרשמה.

בעיה

פתרון

האם עליי לשנות את תבנית
המזהה לכתובת הדואר
האלקטרוני?

•עבור חברים נרשמים חדשים ,תבנית המזהה השתנתה משילוב
של ספרות ואותיות לכתובת הדואר האלקטרוני.
• אם אתה כבר חבר ,אתה עדיין יכול להשתמש במזהה הקיים או
לשנות אותו לכתובת הדואר האלקטרוני.

מהו חשבון ?LG

•חשבון  LGמאפשר לך להיכנס לכל שירותי  LG Smartבאמצעות
מזהה יחיד וסיסמה .באפשרותך להשתמש בשירותים הבאים
עם חשבון , LG Smart TV : LG( LG Smart Worldלמעט מספר
ארצות) LG Smart ThinQ ,ו( LG Smart air conditioning-מיזוג
אוויר של  )LG Smartועוד.
•ייתכן שיידרש מידע נוסף ,בהתאם לשירות.

❐❐כדי להגדיר את מדינת השירות
SMART

הגדרות

אפשרות

הגדרת מדינת השירות

באפשרותך לשנות את הגדרת המדינה של ה.Smart TV-
השירות המתקדם ו LG Smart World-הזמינים עבור המדינה שבחרת יסופקו.
הגדרה אוטומטית מדינת שירות נקבעת באופן אוטומטי עבור ה.Smart TV-
מדינת שירות ניתנת להגדרה באופן ידני עבור ה.Smart TV-
הגדרה ידנית
אם הרשת מנותקת בעת הגדרת מדינת השירות ,ייתכן שהיא לא תוגדר כראוי.

❐❐כדי להשתמש בשלט-רחוק של המסך
לחץ על הלחצן

בשלט רחוק של Magic.

בחר לחצן ב׳שלט-רחוק של המסך׳ שמוצג במסך באמצעות השלט-הרחוק של .Magic

❌❌כדי להשתמש בשלט-רחוק של המסך

סוג הלחצנים ב׳שלט-רחוק של המסך׳ משתנה בהתאם לאזור או לסוג התקן
מחובר.
ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.

הכרטיסייה ׳שנה התקן׳

יציאה מהשלט-רחוק של המסך

העברת מיקום השלט-רחוק של המסך לשמאל או לימין
לחצני הפעלת הטלוויזיה
סוג הלחצנים משתנה בהתאם לדגם.

Time Machine II

REC

❐❐כדי לשלוט בהתקן המחובר לטלוויזיה באמצעות השלט-רחוק של
המסך

ניתן לשלוט בהתקן המחובר דרך  SimpLinkאו  MHLבאמצעות השלט-רחוק של המסך.
1 1בדוק אם ההתקן מחובר לטלוויזיה.
בשלט הרחוק של  ,Magicבחר את ההתקן שברצונך
2 2לאחר לחיצה על הלחצן
לשלוט בו בכרטיסייה ׳שנה התקן׳ .השלט-רחוק של המסך ,שיכול לשלוט בהתקן,
מופיע.
ייתכן שפעולה זו לא תצליח עם הלחצן

בחלק מהדגמים.

למידע נוסף על חיבור  SimpLinkאו  ,MHLעיין בסעיף החיבור שבOwner's Manual-
(המדריך למשתמש) שסופק עם הטלוויזיה.

❐ צפייה במצב תצוגה 3D
הדמיית תלת-ממד ( )3Dהיא טכנולוגיה שמשתמשת בהבדלי הראייה בין העין הימנית
והעין השמאלית כדי לגרום לתמונות במכשיר הטלוויזיה להיראות ממש כמו עצמים
תלת-ממדיים אמיתיים ומוחשיים.
1 1הפעל כותר של מצב תצוגה ב3D- או כוון את המקלט לתחנה שמשודרת ב.3D-
2 2הרכב משקפי .3D
3 3לחץ על הלחצן  3Dכדי לעבור לתצוגת .3D
4 4כדי לסיים צפייה במצב תצוגה ב3D- ,לחץ על הלחצן  3Dבשלט רחוק במהלך הצפייה
במצב תצוגה ב-3D.
בהתאם לאות הקלט ,סוג ה 3D-הזמין עשוי להיות שונה.

❐ שינוי הגדרות במצב צפייה ב3D-
SMART

הגדרות

תמונה

הגדרות 3D

כוונון יחסים שונים של תמונות בתלת-ממד.
הצגת עומק תלת-ממד מתאים.
•עומק  : 3Dכוונון עומק התלת-ממד בין האובייקט לבין
הרקע.
מצב 3D
•נקודת תצפית  : 3Dלקירוב/הרחקת נקודת המבט על
תמונת ה 3D-ביחס לצופה.

מספק צליל מותאם ל.3D-
זומינג על צליל ב3D-
ממיר אוטומטית למסך  3Dעל ידי ניתוח התבנית  של
זיהוי תבנית 3D
המסך המקורי.
הצגת תמונה רגילה ניתן להציג את תצוגת ה 2D-על-ידי הסרת אפקט .3D
לתיקון הצבע במצב תצוגה ב-3D
 בהתאם לדגם ,ייתכן שהתכונה תיקון צבע  3Dלא תהיה
תיקון צבע 3D
זמינה.
תיקון מצב תצוגה ב- 3Dלמעבר בין תמונת שמאל/ימין של וידאו תלת מימד (.)3D

❐ צפייה בתמונות  – 3Dאזהרה
בעת צפייה בתמונות  ,3Dמומלץ שהצופה ישמור על מרחק של לפחות פי שניים
מהאורך האלכסוני של המסך.
לא ניתן לצפות כהלכה בתמונות  3Dעם משקפי תריס שמחייבים טעינה מחדש.
אם פורמט שידור מסוים ב 3D-שאינו נתמך על-ידי מכשיר טלוויזיה זה יהפוך
לסטנדרט ,ייתכן שיידרש לך התקן נוסף ,כגון ממיר.

❐ שימוש במשקפי תלת-ממד – אזהרה
אין להשתמש במשקפי תלת-ממד כתחליף למשקפי ראייה ,למשקפי שמש או
למשקפי מגן .שימוש שגוי במשקפי תלת-ממד עלול לגרום לפגיעה בעיניים.
אין לאחסן משקפי תלת-ממד בתנאים קיצוניים .חשיפה לטמפרטורות גבוהות
או נמוכות במיוחד עלולה לגרום לעיוות של העדשות .אין להשתמש במשקפיים
שצורתם התעוותה.
אין להפעיל לחץ על משקפי התלת-ממד בשום צורה שהיא .אחיזה גסה במשקפי
התלת-ממד עלולה לגרום להם נזק.
העדשות במשקפי תלת-ממד (עם סרט מקטב) יכולות להישרט בקלות .לניקוי
העדשות ,יש להשתמש במטלית רכה ונקייה בלבד .מטלית מלוכלכת עלולה לשרוט
את הסרט המקטב.
אין לשרוט את שטח הפנים של העדשות במשקפי תלת-ממד בעזרת עצמים חדים,
או לנקות את העדשות בעזרת כימיקלים .אם שטח הפנים של העדשות נשרט ,ייתכן
שתמונות בתלת-ממד לא יוצגו כהלכה.

❐ מה זה ?Time Machine Ⅱ
זוהי פונקציה שתוכל להשתמש בה כדי להקליט תחנה שאתה צופה בה כעת או מעוניין
לצפות בה ,וכן כדי להחזיר לאחור תחנה שאתה צופה בה בזמן אמת.
הקלטה מיידית
הקלטה מתוזמנת
הפעל
TimeShift

להקלטה מיידית של תחנה שאתה צופה בה.
לבחירת תחנה רצויה או להגדרת המועד להקלטה.
להפעלה של ההקלטות.
להחזרה לאחור של תחנה שאתה צופה בה בזמן אמת.

[בהתאם לדגם] באפשרותך גם להקליט תחנות דיגיטליות/אנלוגיות המשודרות
באמצעות כבל  RFותוכן שמופעל דרך כניסת .AV IN
הקלטת תוכן המוגן בזכויות יוצרים ,המסופק עם ממיר באמצעות שקע  ,AVאינה
נתמכת .הקלטת סרטי DVD/Blu-rayמקוריים אף היא אינה נתמכת.
כל השידורים מוגנים בזכויות יוצרים; ייתכן שיהיה עליך לקבל הרשאה מבעלי זכויות
היוצרים לפני הקלטה או הפעלה של שידורים אלה .אם משתמש מקליט שמע או
וידאו באמצעות התקן זה ,ההקלטות חייבות להיות לשימוש אישי בלבד .מכירה,
העברה או השכרת הקלטות המוגנות בזכויות יוצרים אסורות בתכלית.

❐ כדי להשתמש בפונקציית ההקלטה המיידית
 1כדי להקליט את מה שאתה צופה בו באופן מיידי ,לחץ על הלחצן ) Wheel (OKבשלט
רחוק של  Magicולחץ על הלחצן ( Recהקלטה) בפס ההתקדמות שמופיע.

אפשרות

תזמן

רשימת לוחות
זמנים

תוכניות טלוויזיה
שהוקלטו

שידור חי

Rec

 2הלחצן ( Recהקלטה) משתנה ללחצן 'הפסקת הקלטה' (
מתבצעת.

) בזמן שההקלטה

תוכל גם להקליט באופן מיידי באמצעות הלחצן ( Recהקלטה) בחלון התצוגה מידע
או בלחצן ( Recהקלטה) בשלט רחוק של המסך.
משך הזמן המרבי המותר עבור הקלטה מיידית הוא  3שעות עם כונן אחסון USB
חיצוני ושעה אחת עם האחסון הפנימי .כדי לשנות את שעת הסיום של ההקלטה,
לחץ על הלחצן הפסקת הקלטה והגדר את האפשרות שינוי שעת סיום הקלטה.

זמן ההקלטה עשוי להשתנות בהתאם לקיבולת של התקן אחסון .USB
כאשר לא מחובר התקן  ,USBההקלטה מאוחסנת בזיכרון המובנה .חבר התקן USB
כדי לשמור הקלטות נוספות.
לחץ על הלחצן ) Wheel (OKבעת ההקלטה כדי להציג מידע על ההקלטה בצד ימין
למעלה במסך.
תפעול הלחצן ) Wheel (OKעשוי להשתנות בהתאם למדינת מגוריך.
אם תכפה כיבוי של הטלוויזיה בזמן הקלטה ,ייתכן שהתוכנית לא תישמר .באופן
אידיאלי ,מומלץ להפסיק את ההקלטה ולוודא שהתוכנית הוקלטה לפני כיבוי
הטלוויזיה.
ייתכן שחלק מהפונקציות לא יהיו זמינות בזמן הקלטה.

❌ כדי להפסיק הקלטה
לחץ על הלחצן הפסקת הקלטה( ) בפס ההתקדמות ,בחלון המידע או בשלט-רחוק
של המסך כדי לבחור באפשרות הפסקת הקלטה.

❌ כדי לשנות את שעת סיום ההקלטה
לחץ על הלחצן הפסקת הקלטה( ) בפס ההתקדמות ,בחלון המידע או בשלט-רחוק
של המסך כדי לבחור באפשרות שינוי שעת סיום הקלטה.
ניתן להגדיר עד  5שעות עבור שינוי שעת סיום הקלטה.

❐ כדי לתזמן הקלטה
זוהי פונקציה המאפשרת לך להגדיר את התאריך והשעה להקלטת תחנה שברצונך
לצפות בה .לחץ על הלחצן ) Wheel (OKבשלט רחוק של  Magicולאחר מכן לחץ על
תזמן בפס ההתקדמות שמופיע.

אפשרות

תזמן

רשימת לוחות זמנים

תוכניות טלוויזיה שהוקלטו

שידור חי

REC

תפעול הלחצן ) Wheel (OKעשוי להשתנות בהתאם למדינת מגוריך.
באפשרותך גם להשתמש בלחצן פס ההתקדמות (
לתזמן הקלטה.

) שבשלט-רחוק של המסך כדי

מדריך טלוויזיה
באפשרותך לבחור תחנה שברצונך
לתזמן עבור צפייה או הקלטה.

לוח זמנים
באפשרותך לבחור תאריך ,שעה וערוץ
כדי לתזמן את מועד הצפייה או ההקלטה.
לוח זמנים

מדריך טלוויזיה

 24ש’ לאחר מכן

 24ש’ לפני כן

אתחול רשימת התזמונים

לוח זמנים

אתחול רשימת התזמונים

מדריך טלוויזיה

ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.
כאשר אין מדריך תחנות זמין ,יוצגו רק התפריטים לוח זמנים.
אורך ההקלטה המתוזמנת חייב להיות  2דקות לפחות.

❐ כדי לבדוק או לשנות את רשימת לוחות הזמנים
)Wheel (OK

רשימת לוחות זמנים

זוהי פונקציה שבה תוכל להשתמש כדי לבדוק ,לשנות או למחוק את לוח הזמנים לצפייה
והקלטה שהגדרת.
תפעול הלחצן ) Wheel (OKעשוי להשתנות בהתאם למדינת מגוריך.
ניתן להוסיף עד  30תחנות לרשימת לוחות זמנים.
באפשרותך להשתמש בלחצן פס ההתקדמות (
להציג את רשימת לוחות זמנים.

) שבשלט-רחוק של המסך כדי

❐ כדי לצפות בהקלטות
)Wheel (OK

תוכניות טלוויזיה שהוקלטו

באפשרותך לצפות בהקלטות שאוחסנו בהתקן  .USBבאפשרותך לבחור הקלטה
להפעלה או למחיקה.
הפעל מההפסקה
הקודמת.
הפעל מההתחלה.
מחק

לחידוש הפעלה של הקלטה שהפעלת בעבר.
להפעלה של ההקלטה שנבחרה מההתחלה.
למחיקת ההקלטה שנבחרה.

ניתן להוסיף עד  600הקלטות תוכניות טלוויזיה שהוקלטו.
באפשרותך גם לצפות בהקלטות מתוך
טלוויזיה שהוקלטו.

S
 MART

SmartShareTM

תוכניות

❐ כדי לנהל הקלטות
)Wheel (OK
הגן
מחק

תוכניות טלוויזיה שהוקלטו
למניעת מחיקה אוטומטית של ההקלטה שנבחרה.
למחיקת ההקלטה שנבחרה.

באפשרותך גם לצפות בהקלטות מתוך
טלוויזיה שהוקלטו.

S
 MART

SmartShareTM

תוכניות

❐ כדי לשלוט בהפעלה של הקלטות
לחץ על הלחצן ) Wheel (OKבשלט-רחוק בזמן הפעלה.
הגדר אפשרות להפעלת הקלטות

אפשרות

הצג ב-3D
(מוצג רק עבור דגמים
התומכים ב-)3D

חזור על הפעולה

בחר תמונה שממנה יש להפעיל

עריכת קליפ

חזור על הפעולה/
שמור קליפ

התמונה עשויה להיות שונה ממסך הטלוויזיה.

כוונן תמונה בעת
הפעלה

❐ כדי לחבר התקן  USBעבור Time Machine Ⅱ
1
2
3

4

הכן התקן  USBלשימוש עבור .Time Machine II
חבר התקן אחסון  USBליציאה כאשר התווית של  HDD INנמצאת בגב הטלוויזיה או
בצדה.
כדי להשתמש בהתקן  USBעבור הפונקציה  Time Machine IIבלבד ,עליך לאתחל
את ההתקן.
בחר בWheel (OK(- אפשרות אתחול התקן  USBאם אתה מחבר התקן שלא
אותחל .המסך אתחול התקן  USBמופיע.
כדי להשלים אתחול התקן  USBולהשתמש ב ,TimeShift-הגדר את מצב TimeShift
כמופעל.
תוכל להפעיל את הפונקציה אתחול התקן  USBמתוך
 Time Machine Ⅱאפשרות אתחול התקן .USB

SMART

			

באפשרותך להשתמש בדיסק קשיח ( )HDDאו בכונן זיכרון מוצק ( )SSDכהתקן USB
עבור  Time Machine Ⅱבלבד.
מומלץ להשתמש בהתקן  USBעם קיבולת שנעה בין  40 GBל-.2 TB
עבור  ,SSDקיימת מגבלה על כמות הקריאה/כתיבה שניתן לבצע .לפיכך ,מומלץ
להשתמש ב.HDD-
כדי להסיר התקן  ,USBבחר באפשרות תפריט מהיר
מקבל את הודעת האישור שהתקן ה USB-הוסר.

התקן  .USBודא שאתה

אם יש התקן  USBפגום ,ייתכן שהפונקציה  Time Machine Ⅱלא תפעל כראוי.
אם אתה משתמש בכבל מאריך מסוג  ,USBייתכן שהתקן ה USB-לא יזוהה או לא
יפעל כראוי.

❐ מה זה ( TimeShiftהפעלה בזמן אמת)?
זוהי פונקציה שבה באפשרותך להשתמש כדי לשמור את התוכנית שאתה צופה בה כעת
באופן זמני בהתקן  ,USBכך שתוכל להפעיל שוב סצינה שפספסת בזמן הצפייה
בטלוויזיה .פונקציה זו מאפשרת לך להמשיך בצפייה מאותו מקום שבו היית בעבר ,אם
יצאת לזמן מה.
עליך להגדיר את מצב  TimeShiftכמופעל לאחר חיבור התקן  USBלצורך שימוש
בפונקציה .TimeShift
[בהתאם לדגם] פונקציה זו פועלת עבור תחנות אנלוגיות/דיגיטליות ועבור מצב
קלט .AV
באמצעות הפונקציה  ,TimeShiftתוכל להפעיל תוכנית שוב בתוך שעתיים .משך זמן
זה עשוי להשתנות בהתאם לאזור מגוריך.
בזמן שאתה נמצא במצב  ,TimeShiftהתמונה שאוחסנה באמצעות פונקציה זו
תימחק אם תכבה את הטלוויזיה מבלי להקליט אותה.

❐ כדי להשתמש בפונקציה ( TimeShiftהפעלה בזמן אמת)
השתמש בלחצן הניווט לשמאל או לימין בשלט רחוק של  Magicכדי להעביר את
התמונה שבה אתה צופה קדימה או אחורה ב- 10שניות.

אפשרות

תזמן

רשימת לוחות
זמנים

תוכניות טלוויזיה
שהוקלטו

שידור חי

( Recהקלטה)

ניתן גם להפעיל את  TimeShiftבאמצעות לחצן הניווט לשמאל או לימין בשלט רחוק
סטנדרטי.

❐ כדי להגדיר את הפונקציות של Time Machine Ⅱ
)Wheel (OK

אפשרות

באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור  Time Machine Ⅱבעת שימוש בפונקציה.
איכות הקלטה

TimeShift

[בהתאם לדגם]
להגדרת איכות התמונה בהקלטות .ניתן לקבוע זאת לאיכות
גבוהה או איכות רגילה.
משך ההקלטה עשוי להשתנות בהתאם לאיכות ההקלטה.
להפעלה חוזרת של סצינה שפספסת.
•מופעל :הופך את הפונקציה  TimeShiftלזמינה באופן
אוטומטי בעת הפעלת הטלוויזיה.
•כבוי :הופך את הפונקציה  TimeShiftללא זמינה.

מחיקה אוטומטית

למחיקה אוטומטית של הקלטות ישנות כאשר יש התקן USB
מלא כדי להבטיח מקום פנוי לשמירת הקלטות חדשות.
הקלטות מוגנות אינן נמחקות באופן אוטומטי.

להגדרת התקן אחסון מחובר לשימוש עבור Time Machine Ⅱ
אתחול התקן USB
(מכונת זמן) בלבד .כל הנתונים שנשמרו בהתקן ה USB-יימחקו.
התקן אחסון שבוצע בו אתחול התקן  USBלא יזוהה על-ידי מחשב.
הקלטות שנשמרו בהתקן  USBעלולות להינזק .היצרן אינו נושא באחריות להקלטות
פגומות מכיוון שניהול נתונים הוא באחריות המשתמש.

❐ כדי להשתמש ב Time Machine Ⅱ-במגוון דרכים
באפשרותך להשתמש ב Time Machine Ⅱ-במגוון דרכים על-ידי שילובו עם פונקציות
שונות.
On Now
(פועל כעת)
Voice Mate
(חבר קולי)

תמונות סטילס מסופקות עבור חיפוש תחנות.
תוכל להקליט באופן מיידי את התחנה שחיפשת או לתזמן מועד
הקלטה או צפייה עבור תחנה זו.
לזיהוי קול אנושי לצורך חיפוש תחנה ולשליטה בטלוויזיה.
ניתן להקליט באופן מיידי או לתזמן הקלטה באמצעות שם
תחנה בלבד.

Search
(חיפוש)

לחיפוש תמונה רצויה.
באפשרותך לחפש תחנה באמצעות שם תחנה על מנת להקליט
באופן מיידי או לתזמן מועד הקלטה או צפייה.

הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למדינת מגוריך.
לקבלת תיאור של כל פונקציה ,עיין בסעיף המתאים ב-
למשתמש.

SMART

מדריך

❐❐מהו זיהוי תנועות?
אתה יכול לשלוט בטלוויזיה פשוט על-ידי ביצוע תנועה למצלמה.
באפשרותך להשתמש בפונקציה 'זיהוי תנועות' כדי לכבות את הטלוויזיה ,לשנות ערוץ
ולשלוט בעוצמת הקול.
התכונה 'זיהוי תנועה' פעילה רק בעת צפייה בטלוויזיה ,ואינה נתמכת בעת שימוש
בתפריט החכם ,לדוגמה בעת חיבור התקנים אלחוטיים ,כולל יישומי טלוויזיה
ויציאות .USB
Component

בחר

HDMI1

העבר

TV

❐❐כדי להשתמש בפונקציה זיהוי תנועות
1
2
3
4

1הכן את מצלמת  Smart TVלשימוש .אם ה Smart TV-שלך אינו מצויד במצלמה,
התקן מצלמה לשיחות וידאו של LG(נמכרת בנפרד)( .למידע נוסף ,עיין במדריך
ההתקנה או במדריך למשתמש של המצלמה).
2המצלמה תופעל  20עד  30שניות לאחר הפעלת הטלוויזיה.
3עבור אל SMART הגדרות אפשרות ובדוק אם זיהוי תנועות מוגדר כמופעל.
4הבט במצלמה בזמן שהטלוויזיה פועלת והחזק את ידך קרוב לפניך .בקר זיהוי
התנועות מופיע במסך הטלוויזיה (תוכל לבדוק את טווח זיהוי התנועות של
המצלמה בSMART - הגדרות אפשרות עזרה בנושא הגדרת מצלמה).

5 5העבר את ידך שמאלה ,ימינה ,מעלה או מטה כדי לבחור פונקציה .סגור ופתח את
האגרוף כדי להפעיל את הפונקציה.
6 6אם תוריד את ידך אל מחוץ לטווח של זיהוי תנועות ,הבקר ייעלם מהמסך.
אם תקמוץ את אגרופך ליותר משנייה אחת ,הפונקציה שנבחרה תבוצע שוב ושוב
עד שתפתח את ידך.
אם אתה צופה בטלוויזיה באמצעות ממיר אינטראקטיבי ,התקן משדר IR(AN-
 ,BL100נמכר בנפרד) כדי לשלוט בעוצמת הקול ובערוץ של הממיר האינטראקטיבי
באמצעות 'זיהוי תנועות'.

הפונקציה זיהוי תנועות עלולה שלא לפעול כראוי אם:
• אתה נמצא במקום בהיר או חשוך מדי (בהירות סביבה מיטביתlux 50 :)lux 600 -
• לא ניתן לזהות את פניך באמצעות המצלמה בגלל התאורה שמאחוריך.
• פניך לא זוהו על-ידי המצלמה מכיוון שאתה חובש כובע
• המרחק בינך לבין המצלמה גדול או קטן מדי (מרחק אידיאלי 1.5 :מ'  4.5 -מ')
• לא ניתן לזהות את אצבעותיך באמצעות המצלמה בגלל שאתה לובש כפפות או
שיש לך תחבושת.
• העברת את ידך לחזית ,או שידך אינה קרובה מספיק לפנים שלך.
• צבע העור שלך זהה לצבע הרקע.
• הרקע מקווקו.

ייתכן שמחווה לא תזוהה במקרים הבאים:
• אם זיהוי תנועות מוגדר ככבוי ב SMART -הגדרות אפשרות,
הגדר אותו כמופעל.
• אם כל תפריט אחר ,שאינו בקר זיהוי התנועות ,מוצג במסך הטלוויזיה,
גרום לו להיעלם.
• (עבור מצלמה מובנית) אם המצלמה אינה מורמת כלפי מעלה,
הקפד להרים מעלה את המצלמה.
התקנים המחוברים באמצעות יציאת  USBאו חיבור אלחוטי אינם ניתנים להפעלה
דרך 'זיהוי תנועה'.

אם זוהתה יותר מיד אחת על-ידי המצלמה ,היא תפעל אך ורק עם היד הראשונה
שזוהתה .כדי להשתמש ביד אחרת על מנת להפעיל את הבקר ,הורד את ידך מטה
כדי לנקות את הבקר מהמסך ולאחר מכן הרם מעלה את ידך שוב.
אם אתה מחזיק את ידך מעלה כשהיא פרושה או קפוצה ,ייתכן שהמצלמה לא תזהה
את ידך .הקפד להרים את ידך כשכל האצבעות מוצגות בבירור.
הקפד שלא להזיז את ידך מהר מדי או לבצע תנועה גדולה מדי .העבר את ידך לאט
בסמוך לפניך.
אם זיהוי תנועות אינו פועל כראוי ,הורד את ידך ולאחר מכן הרם אותה שוב.
אם תפתח את ידך בזווית ,המצלמה עלולה לפרש זאת בטעות כאגרוף ולבצע את
הפונקציה שנבחרה.

❐ מהו מצב ?Dual Play
בעת שימוש במשחק מלחמה מסוג  1:1בעזרת קונסולת משחקים כגון Playstation,
 XBoxו ,Wii-משתמשים יכולים לשחק במשחק כשהמסך מפוצל לשני חלקים באופן
אנכי או אופקי.
במצב  ,Dual Playכל אחד מהשחקנים יכול ליהנות ממשחק על מסך מלא.
לשימוש ב ,Dual Play-נדרשים משקפי ( Dual Playסוג  Aוסוג .)B
אם הדגם שברשותך לא כולל משקפי  ,Dual Playעליך לרכוש אותם בנפרד.

❐ הפעלת Dual Play
1
2
3
4

1חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה.
 Dual Playעוד  .SMARTמצב  Dual Playמופעל.
2בחר
3הרכב את משקפי  Dual Playותיהנה מהמשחק.
4מצב  Dual Playנכבה עם הבחירה ב Dual Play -עוד  SMARTכשהוא
מופעל.
בחר במצב מסך מפוצל (זה לצד זה/זה מעל זה) שנתמך על-ידי המשחק .אם מצב
מסך מפוצל שנבחר אינו נתמך על-ידי המשחק שבו ברצונך לשחק ,מצב Dual Play
אינו זמין.

על המשחק לתמוך במצב מסך מפוצל כדי שניתן יהיה לשחק בו במצב .Dual Play
אם המסך לא נראה ברור דיו בשימוש במשקפי  ,Dual Playהשחקנים יכולים
להחליף את המשקפיים זה עם זה .עליך לבחור משקפיים שמתאימים לסוג התפעול
של .Dual Play
להגדרת תפריט המשחק ,כבה את מצב .Dual Play
ייתכן שתמונות מסוימות יוראו חופפות במהלך המשחק .בעת משחק מומלץ לפנות
אל מרכז המסך.
כאשר לקונסולת המשחקים יש רזולוציה נמוכה ,ייתכן שאיכות התמונה
ב Dual Play-תהיה ירודה.
התמונה שמופיעה על המסך במצב  Dual Playהיא דו-ממדית בלבד.

❐ התראות לגבי השימוש במשקפי Dual Play
לתשומת לבך ,משקפי  Dual Playאינם משקפי  3Dרגילים .על משקפי Dual Play
מופיע הסימון הכתוב ״Dual Play״.
אין להשתמש במשקפי  Dual Playכמשקפיים רגילים ,משקפי שמש או משקפי מגן.
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה.
אין לאחסן משקפי  Dual Playבתנאי חום או קור קיצוניים .אי ציות להנחיה זו עלול
לגרום לעיוות במשקפיים .אין להשתמש במשקפיים שצורתם התעוותה.

אין להפיל את משקפי  Dual Playאו לאפשר להם לבוא במגע עם עצמים אחרים .אי
ציות להנחיה זו עלול לגרום נזק למוצר.
העדשות במשקפי ( Dual Playסרט מקטב) נשרטות בקלות .לניקוין ,יש להשתמש
במטלית נקייה ורכה .חלקיקים זרים על המטלית עלולים לגרום לשריטות.
אין לשרוט את שטח הפנים של עדשות משקפי  Dual Playעם עצמים חדים או לנקות
אותן עם כימיקלים .אם העדשות נשרטות ,ייתכן שתמונות לא ייראו בצורה רגילה
בעת צפייה ב.Dual Play-

❐
]FHD]Dual Play-		 מצב תמיכה ב
)תדר אנכי (הרץ
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30

)הרץ-תדר אופקי (קילו
15.73
15.625
15.73
31.50
15.625
45
37.5
33.75
28.125
67.50
56.250
27
33.75

רזולוציה
720x480
720x576
720x480
720x480
720x576

אות
480i
576i
480i
480p
576i

1,280x720

720p

1,920x1,080

1080i

1,920x1,080

1080p

קלט
Composite
Component

HDMI/
Component

HDCP1.4 : [ULTRA HD]Dual Play-❐ מצב תמיכה ב
)תדר אנכי (הרץ
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30

)הרץ-תדר אופקי (קילו
15.73
15.625
15.73
31.50
15.625
45
37.5
33.75
28.125
67.50
56.250
27
33.75

רזולוציה
720x480
720x576
720x480
720x480
720x576

אות
480i
576i
480i
480p
576i

1,280x720

720p

1,920x1,080

1080i

1,920x1,080

1080p

קלט
Composite
Component

HDMI/
Component

קלט

אות

רזולוציה

HDMI

2160p

3,840x2,160

תדר אופקי (קילו-הרץ)
53.95
54
56.25
61.43
67.5

תדר אנכי (הרץ)
23.976
24
25
29.97
30

ייתכן שדגמים מסוימים אינם תומכים בקלט .Composite/Component
תבניות  Dual Playנתמכות :זה לצד זה/זה מעל זה

תוכל להוריד את היישום ( LG TV Remoteשלט רחוק של טלוויזיית  )LGמGoogle Play-
 Storeאו מ Apple App Store-ולהשתמש בו בכל טלוויזיה המחוברת לטלפון החכם
שלך.
• כעת תוכל ליהנות מתוכניות הטלוויזיה האהובות עליך בטלפון החכם( .דגמים
מסוימים בלבד)
• תוכל להזין בקלות את מידע החשבון שלך כדי להיכנס.
• תוכל להוסיף את התחנות המועדפות שלך בטלפון החכם.
• באפשרותך להשתמש בפונקציות כגון פרימיום,MY Apps , וSmartShareTM-
ישירות בטלפון החכם.
• פונקציית הזנת הטקסט נתמכת ,כך שבאפשרותך להזין טקסט בקלות (לא ניתן
להזין טקסט במסכים מסוימים).
• בחר בלוח המגע של היישום כדי לשלוט בו באופן זהה לזה של מצביע השלט רחוק
של Magic.
• תוכל לשלוט ביישום המשחק של הטלוויזיה על-ידי בחירה ב( Game Pad-לוח
משחקים) ביישום ( LG TV Remoteשלט-רחוק של טלוויזיית .)LG

• מסופק לוח מקשים המאפשר לך לשלוט בממיר האינטראקטיבי ובהתקני המדיה
(בחלק מהדגמים בתנאים מסוימים בלבד).
• באפשרותך להגדיר את הטלוויזיה למצב חיסכון באנרגיה בזמן צפייה בטלוויזיה
בטלפון החכם.
• תוכל ללכוד את המסך שבו אתה צופה ולשתף אותו דרך שירותי רשת חברתית ,כגון
 Twitterו.Facebook-
הפונקציות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר הטלוויזיה או לגרסה של
היישום ( LG TV Remoteשלט רחוק של טלוויזיית .)LG

❐ שימוש בעכבר  USBקווי/אלחוטי
חבר את העכבר ליציאת ה .USB-השתמש בעכבר להזזת המצביע על מסך הטלוויזיה
ולבחירת התפריט הרצוי.
עכבר

שלט רחוק של Magic

לחצן שמאלי

לחצן האישור בשלט רחוק של Magic

לחצן גלילה

לחצן הגלילה בשלט רחוק של Magic

הלחצן הימני והלחצנים המיוחדים של העכבר אינם פועלים.
סביבת תדר רדיו והמרחק עשויים להשפיע על השימושיות של עכבר ומקלדת USB
אלחוטיים.

❐ שימוש במקלדת  USBקווית/אלחוטית
חבר את המקלדת ליציאת ה .USB-באפשרותך להזין טקסט בעזרת המקלדת בעת
שימוש בפונקציית החיפוש ובאינטרנט.
לא ניתן להזין טקסט במסכים מסוימים.
מומלץ להשתמש במוצר שנבדק מבחינת תאימות לטלוויזיות של .LG
LOGITECH K200LOGITECH K400 ,MICROSOFT Comfort Curve 2000 ,,
 MICROSOFT MS800וLG Electronics ST-800-
באפשרותך לשנות את שפת הקלט על-ידי הקשה על מקש החלפת השפה (או על
מקש  Altהימני) במקלדת.

❐ כדי להשתמש בלוח משחק
חבר את לוח המשחק ליציאת ה USB-בטלוויזיה אם המשחק מצריך לוח משחק.
מומלץ להשתמש במשטח משחק מאושר שנבדק מבחינת תאימות לטלוויזיות של
.LG
,Logitech F310,Logitech F510,Logitech F710 Logitech Rumblepad 2ובקר
( Microsoft Xbox 360קווי)

SMART

הגדרות

תמיכה

עדכון תוכנה

לשימוש בפונקציה ׳עדכון תוכנה׳ כדי לבדוק אם קיימת גרסה חדשה ולהשגתה.
כמו כן ,ניתן לבדוק אם קיימים עדכונים גם באופן ידני.
עדכון תוכנה
מצב עדכון
אוטומטי

בדוק את גרסת
העדכון

הגדר את האפשרות לערך מופעל.
אם יש עדכון זמין ,תוצג בקשה לביצוע העדכון.

אם יש עדכון זמין ,העדכון יתחיל באופן אוטומטי ללא הצגת
בקשה.

לבדיקה של גרסת העדכון האחרונה שמותקנת .כאשר קיים
עדכון חדש זמין ,ניתן לבצע את תהליך ההורדה באופן ידני.

עם התחלת העדכון ,חלון התקדמות העדכון מופיע לזמן קצר ונעלם.

ניתן להשיג את הגרסה העדכנית ביותר באמצעות אות שידור דיגיטלי או חיבור
לאינטרנט.

החלפה תחנה במהלך הורדת התוכנה באמצעות אות שידור דיגיטלי משבשת את
תהליך ההורדה .חזרה לתחנה המקורית מאפשרת את חידוש תהליך ההורדה.

אם התוכנה אינה מעודכנת ,ייתכן שפונקציות מסוימות לא יפעלו כהלכה.

[הנאמר בסעיף הבא ישים לדגמים עבור פינלנד/שוודיה/דנמרק/נורבגיה].

אם עדכון התוכנה מתבצע דרך אות השידור ,תתבקש להמשיך בעדכון בין אם מצב
עדכון אוטומטי פעיל ובין אם לא.

אם שמת לב לתופעות הבאות ,בצע את הבדיקות וההתאמות כמתואר להלן .ייתכן שאין
שום תקלה.

SMART

הגדרות

SUPPORT

בדיקת אות

להצגת פרטי  MUXושירות .אם בחרת ׳אנטנה ולוויין׳ או ׳כבלים ולוויין׳ ,תוצג רק
בדיקת אות עבור ׳אנטנה׳ או ׳לוויין׳.

❐❐כללי
בעיה

פתרון

לא ניתן לצפות בתוכניות
מסוימות.

•שנה את המיקום או הכיוון של האנטנה.
•שמור את התוכניות שברצונך לצפות בהן מאוחר יותר בעזרת
כוונון אוטומטי או עריכת תחנות.

לידיעתך ,יש השהיה קצרה
בין הדלקת הטלוויזיה לבין
הצגה מלאה של התמונה.

•לא מדובר בתקלה .׳רעש׳ תמונה שעלול להיווצר בעת הדלקת
הטלוויזיה לראשונה עובר ניקוי.

❐❐תמונות
SMART

הגדרות

SUPPORT

בדיקת תמונה

בצע תחילה בדיקת תמונה כדי לוודא שפלט אותות התמונה רגיל.
אם אין בעיה בתמונה שנבדקה ,בדוק חיבורים למכשירים חיצוניים ואותות שידור.
בעיה
תמונות מתחנה קודמת או
תחנה אחרת נשארות על המסך
או שנראים על המסך פסים
מיותרים.

פתרון
•שנה את כיוון האנטנה ביחס למשדר הטלוויזיה או עיין
במדריך לקבלת הוראות לחיבור האנטנה.

בעיה

פתרון

פסים אופקיים/אנכיים רוטטים
ודוגמאות רשת מופיעים להרף
עין ונעלמים.

•בעיה כזו עשויה לקרות כאשר יש הפרעה אלקטרונית חזקה.
כבה מכשירים אלקטרוניים אחרים ,כמו טלפונים ניידים ,כלי
עבודה חשמליים ומכשירי חשמל קטנים אחרים.

תצוגת המסך ״קופאת״ או
משובשת במהלך שידור
דיגיטלי.

•תופעה העלולה להתרחש במקרה של אותות חלשים או
קליטה לא יציבה .שנה את כיוון האנטנה וכוונן את חיבורי
הכבלים.
•אם חוזק השידור או האיכות שלו ירודים בכוונון ידני ,פנה
לצוות תחנת השידור או למשרדי ההנהלה.

אין שידור דיגיטלי ,על אף
שהכבל מחובר.

•בדוק עם ספק שירותי הכבלים האחראי למינוי שלך
ו/או לאותות השידור (ייתכן שאין תמיכה בשידור דיגיטלי,
בהתאם למינוי שרכשת).

בעיה
התצוגה אינה פעילה או שאינה
ברורה בעת חיבור למקור
.HDMIⓇ
לא פועל עם התקן אחסון .USB

פתרון
•בדוק את המפרט של כבל ה .HDMIⓇ-אם ברשותך כבל
 HDMIⓇשאינו מקורי ,התמונה עלולה להופיע ולהיעלם
לסירוגין והתצוגה עלולה להיות משובשת.
•ודא שכל הכבלים מחוברים היטב .כאשר החיבורים רופפים,
תצוגת התמונה עשויה להשתבש.
•ודא שהתקן ה USB-וכבל ה USB-הם בגרסה  2.0ומעלה.

❐❐צליל
SMART

הגדרות

SUPPORT

בדיקת שמע

בצע תחילה בדיקת שמע כדי לוודא שפלט אותות השמע רגיל.
אם בדיקת השמע תקינה ,בדוק חיבור להתקנים חיצוניים ו/או את אותות השידור.
בעיה

פתרון

יש תצוגת מסך אך אין צליל.

•בדוק מה קורה בתוכניות טלוויזיה אחרות.
•ודא שהערך ברמקול טלוויזיה מוגדר למופעל.

בשידור אנלוגי ,תוכן הסטריאו
אינו נשמע ברור או שהצליל
מופק מרמקול אחד בלבד.

•באזורים של קליטה גרועה (אותות חלשים או לא יציבים) או
כאשר השמע ( )Multi-Audioאינו יציב ,בחר באפשרות מונו
תחת שמע.
•שנה את האיזון בעזרת לחצן הניווט.

בעיה

פתרון

בטלוויזיה ,הצליל אינו מתואם
עם התמונה או שיש הפרעה
בצליל מדי פעם.

•אם הבעיה משפיעה על תחנת טלוויזיה ספציפית בלבד,
ייתכן שהיא נגרמת עקב בעיות באות השידור של אותה
תחנה .בדוק עם צוות תחנת השידור או ספק שירותי
הכבלים.

יש שינוי משמעותי בעוצמת
הקול בעת מעבר לתחנה אחרת.

•עוצמת הקול יכולה להיות שונה בכל תחנה.
•הגדר את האפשרות עוצמת קול אוטומטית למופעל.

בעיה

פתרון

בתחנות מסוימות אין צליל
בכלל או שניתן לשמוע רק את
המוסיקה ברקע
(כאשר מדובר בתחנה שנוצרה
לטובת צופים בחו״ל).

שפת שמע את השפה
•תחת ׳שפה׳ ,הצב בהגדרה שפה
הרצויה .גם אם תשנה את השפה בשמע ,תוכל לחזור אל
הגדרת ברירת המחדל לאחר כיבוי המכשיר או מעבר
לתחנה אחרת.

בעת חיבור ל HDMI-או USB
אין צליל.

•ודא שכבל ה HDMIⓇ-מיועד למהירות גבוהה.
•בדוק אם התקן ה USB-וכבל ה USB-הם בגרסה  2.0ומעלה.
•השתמש בקובצי מוסיקה רגילים ( )*mp3בלבד.

❐❐בעיה בחיבור למחשב
בעיה

פתרון

תצוגת המסך אינה מופיעה
לאחר חיבור למחשב.

•ודא שהחיבור בין המחשב לטלוויזיה תקין.
•כבה את הטלוויזיה והפעל אותה שוב באמצעות השלט-רחוק.
•הפעל את המחשב מחדש כשהטלוויזיה פועלת.
•ודא שהגדרת הרזולוציה מתאימה לקלט ממחשב.
•כדי להשתמש במסך הטלוויזיה כצג משני ,ודא שהמחשב
השולחני או הנייד המחובר למכשיר תומך בתצוגה בשני צגים.
•חבר מחדש את כבל ה.HDMI-

אין צליל לאחר חיבור
המחשב בעזרת כבל
ה.HDMI-

•בדוק עם יצרן כרטיס הווידאו כדי לוודא שהוא תומך בפלט קול
ב( HDMI-כרטיסי וידאו בפורמט  DVIמחייבים חיבור של כבל
שמע נפרד).

בעיה
בעת חיבור למחשב,
התצוגה חתוכה או מוסטת
לאחד הצדדים.

פתרון
•הגדר את הרזולוציה כך שתתמוך בקלט ממחשב (אם פעולה זו
אינה פותרת את הבעיה ,אתחל את המחשב מחדש).

❐❐בעיה בהקרנת ספרים בדף ׳המדיה שלי׳
בעיה
אינני מצליח לצפות בקבצים
מתוך רשימת הסרטים.
ייתכן שתופיע הודעת השגיאה
׳הקובץ לא חוקי׳ או שהתצוגה
תהיה משובשת למרות
שהצליל תקין.

פתרון
•ודא שהקובץ השמור בהתקן האחסון ב USB-ניתן לקריאה
במחשב.
•ודא שסיומת הקובץ נתמכת.
•ודא שהקובץ פועל בצורה תקינה בנגן הווידאו של המחשב
(ודא שאין קבצים פגומים).
•ודא שהמחשב תומך ברזולוציה הדרושה.
•ודא שרכיב ה codec-לווידאו/שמע נתמך.
•ודא שקצב המסגרות נתמך.

בעיה
הודעה בנוסח ׳שמע לא
נתמך׳ מופיעה או שהצליל
משובש על אף שהתמונה
תקינה.

פתרון
•ודא שהקובץ פועל בצורה תקינה בנגן הווידאו של המחשב
(ודא שאין קבצים פגומים).
•ודא שהמחשב תומך ברכיב ה.codec-
•ודא שקצב הסיביות נתמך.
•ודא שקצב הדגימה נתמך.

בעיה

אין תצוגת כתוביות.

פתרון
•ודא שהקובץ פועל בצורה תקינה בנגן הווידאו של המחשב
(ודא שאין קבצים פגומים).
•ודא ששם קובץ הווידאו זהה לשם קובץ הכתוביות.
•ודא שקובץ הווידאו וקובץ הכתוביות נמצאים באותה תיקייה.
•ודא שיש תמיכה בפורמט של קובץ הכתוביות.
•ודא שיש תמיכה בשפת הכתוביות (ניתן לפתוח את קובצי
הכתוביות ב׳פנקס רשימות׳ כדי לבדוק את השפה).

ייתכן שתמונה זו שונה מהטלוויזיה שברשותך.
לקבלת מידע על פנייה לבקשת שירות ,עיין בתפריט הבא.
 SMARTהגדרות  SUPPORTפרטי מוצר/שירות.

❐❐Bluetooth - BM-LDS401

❐❐Wi-Fi - TWFM-B006D

