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פתוח קוד ורישיונות  MPL, LGPL, GPLתחת
המקור קוד את להשיג מנת על
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זכויות לגבי והערות אחריות ויתור כתבי ,הרישוי
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דמי ,האחסון אמצעי מחיר  ,לדוגמה ,זו פעולה של
הביצוע עלות במחיר תקליטור על-גבי מקור קוד
תספק  LG Electronicsחברת שנים ( )3שלוש
למשך תקפה זו הצעה .opensource@lge.com
לכתובת אלקטרוני בדואר בקשה תשלחו אם,
וטיפול משלוח המוצר של הרכישה ממועד.
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שימוש במסך
שימוש ברשימת הכניסות
1

לחץ על  INPUTלגישה למצב ( Input Listרשימת כניסות).

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל אחד ממצבי הכניסה ולחץ על .OK
y
y
y
y
y
y

RGB-PCy
HDMIy
DVI-Dy
USBy
Display Porty
OPSy

הערה
• •חלק מאותות הכניסה אינן נתמכות בהתאם לדגם.

כיוונון יחס מידות המסך
שנה את גודל התמונה לצפייה בתמונה בגודלו המיטבי על ידי לחיצה על  ARCבמהלך הצפייה במסך.
מצב
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Cinema Zoom1
(זום קולנוע )1
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יחס מידות מסך

הערה
• •כמו כן ,ניתן לשנות את גודל התמונה מהתפריטים הראשיים.
• •מצב סריקה בלבד מופעל כאשר אות וידאו הינו בעל רזולוציה של  720pאו יותר.

זהירות
• •אם תמונה קבועה מוצגת על המסך לפרק זמן ממושך ,היא תיצרב ותהפוך לעיוות קבוע של המסך .מצב זה מכונה
צריבת מסך ואינו מכוסה על ידי האחריות.
• •אם אינך משתמש במסך ,כבה אותו או הגדר תוכנית לשומר המסך מהמחשב שלך או מהמערכת למניעת צריבת תמונה.
• •אם יחס מידות המסך מכוון ל 4:3-לפרק זמן ממושך ,עלולה להיווצר צריבת מסך באזור הכתוביות של המסך.
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y
y

y
y
y
y

:16:9yבחירה זו תאפשר כיוונון התמונה בכיוון רוחבי ,ביחס ישר ,למילוי המסך (שימוש לצפייה בסרטי  DVDבעלי
פורמט .)4:3
( Just Scanyסריקה בלבד):בחירה זו תאפשר צפייה בתמונה באיכות מיטבית ללא איבוד תמונת המקור
ברזולוציה גבוהה .הערה :אם קיים רעש בתמונה המקורית ,ניתן יהיה לראותו
בקצוות.
( Set By Programyהגדרה על פי תוכנית) :בהתאם לאות הכניסה ,יחס מידות המסך ישתנה ל 4:3-או .16:9
:4:3yבחירה זו תאפשר צפייה בתמונה בעלת יחס מידות מסך מקוריות של  .4:3פסים שחורים יופיעו בשני צדדי
המסך.
( Zoomyזום):בחירה זו תאפשר צפייה בתמונה ללא כל שינוי ,תוך מילוי המסך .אולם ,החלק העליון והתחתון של
התמונה ייחתכו.
( Cinema Zoom1yזום קולנוע :)1בחר בזום קולנוע כאשר ברצונך להגדיל את התמונה ביחס הנכון.
הערה :בהגדלה והקטנה של התמונה ,היא עלולה להתעוות.

בידור

לקביעת הגדרות הרשת( :גם אם המסך שלך כבר הת־
חבר אוטומטית ,הרצת ההתקנה פעם נוספת לא תפגע
בשום דבר),

שימוש ברשת

חיבור אל רשת חוטית

התחברות אל רשת
לחיבורי רשת קווית ,חבר את הצג לרשת תקשורת
מקומית ( )LANבאמצעות יציאת ה LAN-כלפי שמופיע
בתרשים הבא .אח"כ ,קבע את הגדרות הרשת :לחיבורי
רשת אלחוטית ,חבר את מודול  Wi-Fi USBליציאת
ה .USB-אח"כ ,קבע את הגדרות הרשת:
לאחר ביצוע חיבור פיזי ,חלק מהרשתות הביתיות
עשויות לדרוש כיוונון של הגדרות הרשת .ברוב הרשתות
הביתיות ,המסך יתחבר אוטומטית ללא כל צורך בכיוונון.
לפרטים נוספים ,פנה אל ספק האינטרנט שלך או המד־
ריך למשתמש של הראוטר.

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל  NETWORKולחץ
.OK

3

לחץ על לחצני הניווט לבחירה בNetwork-
( Settingהגדרות רשת) ולחץ .OK

4

אם כבר קבעת את הגדרות הרשת ,בחר
( Resettingאיפוס) .הגדרות החיבור החדשות
מאפסות את הגדרות הרשת הנוכחיות.

5

בחר באפשרות ( IP Auto Settingהגדרות
אוטומטיות של ה )IP-או IP Manual Setting
(הגדרות ידניות של ה.)IP-
( IP Manual Settingהגדרות ידניות של ה)IP-לחץ על לחצני הניווט והספרות .על כתובות IP
להיות מוזנים ידנית.
 ( IP Auto Settingהגדרות אוטומטיות של ה)IP-יש לבחור באפשרות זו אם קיים שרת DHCP
(ראוטר) ברשת המקומית ( )LANבאמצעות חיבור
חוטי .לצג וקצה כתובת  IPבאופן אוטומטי .אם
הנך משתמש בראוטר-פס רחב או מודם-פס רחב
בעלי פונקציית שרת DHCP (Dynamic Host
 .)Configuration Protocolכתובת ה IP-תיקבע
באופן אוטומטי.

LAN

WAN

LAN

ETHERNET
Cable modem

Router

@
אינטרנט
Internet

זהירות
• •אין לחבר כבל טלפון מודולרי לכניסת ה.LAN-
• •מכיוון שישנם מספר שיטות חיבור ,אנא פעל על פי
המפרט של ספק התקשורת או האינטרנט שלך.

6

בסיום ,לחץ .EXIT

עברית

5

6

עברית

חיבור אל רשת אלחוטית

1

לחץ על  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל  NETWORKולחץ
על .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לבחירת Network Setting
(הגדרות רשת) ולחץ על .OK

4

בחר בתפריט מרשימת ה AP-או בחר תפריט
( Simple settingלחצן .)WPS
 Settingמתפריט AP listבחר את ה AP-הרצוי לחיבור לרשת אלחוטית.
( Simple settingלחצן )WPSלחץ על לחצן הנתב האלחוטי ,תומך  ,PBCעל מנת
להתחבר בקלות אל הנתב.

5

לסיום ,לחץ על .EXIT

טיפים עבור הגדרות רשת
y
y

y

y

y
y

y

y
y

זהירות
• •תפריט הגדרות רשת אינו זמין כל עוד המסך אינו
מחובר לרשת פיזית.
• •מכיוון שישנם מספר שיטות חיבור ,אנא פעל על פי
המפרט של ספק התקשורת או האינטרנט שלך.
• •כאשר נעשה שימוש בדונגל  Wi-Fiבמודל בו קיימת
כניסה אחת בלבד של  ,USBהפצה או תזמון תכנים
אינם אפשריים דרך תוכנת .SuperSign

הערה
• •אם ברצונך לגשת אל האינטרנט ישירות מהמסך
שלך ,יש לוודא כי חיבור האינטרנט מופעל תמיד.
• •אם אינך מצליח לגשת אל האינטרנט ,בדוק את מצב
הרשת ממחשב המחובר לרשת שלך.
• •כאשר הנך משתמש בהגדרות רשת ,בדוק את כבל
ה LAN-או בדוק אם נתב ה DHCP-מופעל.
• •אם אינך מסיים את הגדרות הרשת ,ייתכן והרשת לא
תפעל כראוי.

y

y

yהשתמש בכבל  LANסטנדרטי עבור מסך זה.
 Cat5או טוב יותר בעל מחבר .RJ45
yלעתים קרובות ,בעיות רשת המתרחשות במהלך
ההגדרה ניתנות לתיקון על ידי איפוס הראוטר או
המודם .לאחר חיבור המסך לרשת הביתית ,כבה
או נתק מיד את כבל החשמל של ראוטר הרשת
הביתית או המודם .לאחר מכן ,הפעל או חבר את
כבל החשמל בחזרה.
yבהתאם לספק שירותי האינטרנט ( ,)ISPמספר
המכשירים היכולים לקבל שירותי אינטרנט עשוי
להיות מוגבל על ידי תנאי השירות .לפרטים ,פנה
לספק שירותי האינטרנט.
 LGyאינה אחראית לתקלות כלשהן של הצג ו/או של
מאפיין חיבור האינטרנט בעקבות שגיאות/תקלות
תקשורת הקשורות לחיבור האינטרנט שלך ,או
למכשירים מחוברים אחרים.
 LGyאינה אחראית לבעיות בחיבור האינטרנט שלך.
yייתכן ותחווה תוצאות בלתי רצויות אם מהירות
חיבור הרשת אינה עומדת בדרישות התוכן אליו
הנך ניגש.
yייתכן וחלק מפעולות חיבור האינטרנט לא יהיו
אפשריים בעקבות מגבלות מסוימות שנקבעו על
ידי ספק האינטרנט שלך ( )ISPהמספק את חיבור
האינטרנט שלך.
yכל תעריף הנגבה על ידי  ISPכולל ,ללא הגבלות,
חיובי חיבור הינם באחריותך.
yנדרש כניסת  Base-T 10או Base-TX LAN 100
בשימוש בחיבור חוטי לצג זה .אם ספק האינטרנט
שלך אינו מאפשר חיבור מסוג זה ,לא יהיה ניתן
להתחבר אל הצג.
yנדרש מודם  DSLעל מנת להשתמש בשירותי DSL
וכבל מודם נדרש על מנת להשתמש בשירותי מודם-
כבל .בהתאם לשיטת הגישה והסכם המנוי עם ספק
שירותי האינטרנט שלך ,ייתכן ולא תוכל להשתמש
במאפיין חיבור האינטרנט הנכלל בצג זו או ייתכן
שתהיה מוגבל במספר המכשירים אותם ניתן לחבר
בו זמנית( .אם ספק שירותי האינטרנט שלך מגביל
את המנוי למכשיר אחד ,ייתכן והצג לא יורשה
להתחבר כאשר מחשב  PCכבר מחובר).
yייתכן והשימוש בראוטר לא יותר או שהשימו בו
יהיה מוגבל בהתאם למדיניות ומגבלות ספק שירותי
האינטרנט שלך .לפרטים ,פנה ישירות לספק שירותי
האינטרנט שלך.
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y

y
y

y

y

y

yרשתות אלחוטיות חשופות להפרעות ממכשירים
אחרים הפועלים בתדר של ( GHz 2.4טלפונים
אלחוטיים ,התקני  Bluetoothאו תנורי מיקרוגל).
כמו כן ,ייתכנו הפרעות ממכשירים הפועלים בתדר
של  ,GHz 5כמו התקני  Wi-Fiאחרים.
yהסביבה האלחוטית הקרובה עשויה לגרום לשירות
הרשת האלחוטית לפעול לאט.
yלחיבור  ,APנדרש מכשיר עם נקודת גישה התומך
בחיבור אלחוטי ועל פונקציית החיבור האלחוטי
להיות מופעל במכשיר זה .צור קשר עם ספק
השירות שלך בנוגע לזמינות חיבור אלחוטית
בנקודת הגישה שלך.
yבדוק את הגדרות ה SSID-והאבטחה של הAP-
עבור חיבור  .APעיין במסמכים הרלוונטיים עבור
הגדרות  SSIDואבטחה של ה.AP-
yהגדרות בלתי תקינות בהתקני רשת (חוטיים/
אלחוטיים משותפים ,מרכזיות) עלולים לגרום למסך
לפעול לאט או לא לפעול בכלל .התקן את ההתקן
כראוי בהתאם למדריך ההתקנה המתאים והגדר
את הרשת.
yשיטת החיבור עשויה להשתנות בהתאם ליצרן
ה.AP-

חיבור התקן אחסון USB
חבר התקן אחסון  USBכגון ,דיסק און קי או דיסק קשיח
חיצוני לצג על מנת להשתמש בתכונות במולטימדיה.
חבר דיסק און קי או קורא כרטיס זיכרון  USBאל
הטלוויזיה כמתואר באיור הבא .יופיע מסך My Media
(במדיה שלי).

או

מצב רשת
1

לחץ על  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל NETWORK
ולחץ על .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לבחירת Network Status
(מצב רשת).

4

לחץ על  OKלבדיקת מצב הרשת.

5

לסיום ,לחץ על .EXIT

אפשרות
Setting
(הגדרות)
( Testבדיקה)
( Closeסגור)

זהירות
תיאור

חזור לתפריט הגדרות הרשת
בדוק את מצב הרשת הנוכחית לאחר
הגדרת הרשת.
חזור לתפריט קודם.

• •אין להדליק את הצג או להסיר התקן זיכרון USB
כאשר ( MY MEDIAבמדיה שלי) מופעל .הדבר
עלול לגרום לאיבוד קבצים או נזק להתקן זיכרון
ה.USB-
• •גבה לעתים קרובות את הקבצים השמורים על התקן
זיכרון  USBמכיוון שאתה עלול לאבד קבצים או לפגום
בהם ,דבר אשר אינו מכוסה על ידי האחריות.

עברית

טיפים עבור הגדרות רשת אלחוטית

שימוש במדיה שלי
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טיפים לשימוש בהתקני זיכרון .USB
y
y
y
y
y
y

y

y

y

y
y
y

y

y

yהתקני זיכרון  USBבלבד ניתנים לזיהוי.
yאם התקן זיכרון ה USB-מחובר באמצעות רכזת
 ,USBההתקן לא יזוהה.
yהתקן זיכרון  USBהמשתמש בתוכנית זיהוי
אוטומטית עשוי לא להיות מזוהה.
yהתקן זיכרון  USBהמשתמש בדרייבר עצמי לא
יזוהה.
yמהירות הזיהוי של התקן זיכרון  USBתלויה
בהתקן.
yאין לכבות את המסך 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.
yאין לחבר התקן זיכרון  USBאשר תומרן באופן
מלאכותי במחשב ה .PC-ההתקן עלול לגרום
לתקלה בפעילות המוצר .השתמש רק בהתקן זיכרון
 USBהמכיל קבצי מוסיקה רגילים ,קבצי תמונות או
קבצי סרטים.
yיש להשתמש בהתקן זיכרון  USBאשר פורמטו
בתבנית מערכת קבצים  .FAT32ייתכן שהתקני
זיכרון אשר פורמטו עם תוכנית שירות אשר לא
נתמכות על ידי חלונות לא יזוהו.
yיש לחבר את החשמל אל התקן זיכרון הUSB-
(מעל  )0.5Aאשר דורש מקור מתח חיצוני .אחרת,
ייתכן וההתקן לא יזוהה.
yיש לחבר בתקן זיכרון  USBבאמצעות הכבל הנכלל
על ידי יצרן ההתקן.
yייתכן שהתקני  USBמסוימים אלא נתמכים או לא
יפעלו כראוי.
yשיטת תיאום הקבצים של התקני זיכרון  USBהינו
דומה ל Windows-XP-והמסך מסוגל לזהות עד
 100תווים באנגלית.
yהקפד לגבות קבצים חשובים מכיוון שנתונים
המאוחסנים בהתקן זיכרון  USBעלולים להינזק .אנו
מתנערים מאחריות עבור כל איבוד נתונים.
yאם ל USB HDD-אין מקור מתח חיצוני ,ייתכן
והתקן ה USB-לא יזוהה .לכן הקפד לחבר מקור
מתח חיצוני.
-השתמש במתאם מתח עבור מקור מתח חיצוני.

y

y
y
y
y
y

y
y

y
y
y

y

y

y
y
y

yאם התקן זיכרון ה USB-שלך בעל מחיצות רבות
או אם הנך משתמש בקורא כרטיסי  ,USBתוכל
להשתמש בעד  4מחיצות או התקני .USB
yאם התקן זיכרון  USBמחובר לקורא כרטיסי ,USB
ייתכן והנתונים השמורים בו לא יזוהו.
yאם התקן זיכרון ה USB-אינו פועל כשורה ,נתקו
וחברו מחדש.
yמהירות זיהוי התקן זיכרון  USBמשתנה ממכשיר
למכשיר.
yאם התקן ה USB-מחובר במצב המתנה ,דרייבר זה
יוטען מיד עם הפעלת הצג.
yהקיבולת המומלצת הינה  1TBאו פחות עבור דיסק
קשיח  USBחיצוני ו 32GB-או פחות עבור זיכרון
.USB
yכל מכשיר בעל קיבולת הגבוהה מזו המומלצת עלול
לא לעבוד כשורה.
yאם דיסק קשיח  USBחיצוני בעל פונקציית חסכון
באנרגיה אינו פועל כשורה ,כבה את הדיסק הקשיח
והפעל אותו מחדש על מנת לגרום לו לפעול כראוי.
yהתקני זיכרון  USBפחות מ USB2.0-גם כן
נתמכים .אך ייתכן ולא יפעלו כראוי עם סרטי וידאו.
yמקסימום של  999תיקיות או קבצים ניתנים לזיהוי
בתוך תיקייה אחת.
yמומלץ להשתמש בהתקן זיכרון  USBוכבל מורשים.
אחרת ,ייתכן והתקן זיכרון  USBלא יזוהה או
יתרחש שגיאה במהלך ניגון.
yניתן להשתמש רק בהתקן זיכרון  USBניגון קבצים
המחולקים ומאוחסנים על ידי מנהל .SuperSign
דיסק קשיח  USBאו קורא רב-כרטיס לא יפעלו.
yרק התקן אחסון בעל פורמט  FAT32מסוגל
לנגן קבצים המחולקים ומאוחסנים על ידי מנהל
.SuperSign
yהתקן זיכרון  USB 3.0עלול לא לפעול.
yסביבת טמפרטורה גבוהה עלולה לפגוע בנתונים
בחלק מהתקני זיכרון .USB
yמומלץ להימנע מלנגן תכנים על ידי שימוש בו-זמנית
ביותר משתי יציאות .USB
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עיון בקבצים
צפייה בקבצים השמורים בהתקן ה.USB-

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריט הראשי.

2

לחץ על לחצן החיפוש לגלילה אל ( MY MEDIAבמדיה שלי) ולחץ על .OK

3

לחץ על לחצן החיפוש למעבר לאחת מהרשימות הבאות( Movie List :רשימת הסרטים),
( Photo Listרשימת תמונות)( Music List ,רשימת שירים) ,או ( Content Listרשימת תוכן) ולחץ על .OK

פורמט קובץ נתמך
פורמט קובץ נתמך.

סוג
סרטים
וידאו

Codec

התקן מדיה

פרופיל

MPEG1 / MPEG2

,MPEG ,MPG ,DAT
TP ,TS

1080p @ 30 fps

,MP4 ,DIVX ,AVI
TRP ,TS ,MKV

1080p @ 30 fps

MPEG4
(,DivX 4 ,DivX 3.11
,DivX 6 ,DivX 5
Xvid ,Xvid 1.02 ,Xvid 1.01
)Xvid 1.10-beta1/2 ,1.03

אודיו

H.264

,TS ,MKV ,MP4 ,AVI
TP ,TRP

1080p @ 60 fps

MP3

MP3

 8 kbpsעד ( 320 kbpsקצב ביט)

AC3

AC3

MPEG

MP3

HEAAC ,AAC

MP4

 8 kHzעד ( 48 kHzקצב דגימה)

LPCM

WAV ,AVI

 64 kbpsעד ( 1.5 Mbpsקצב ביט)

 16 kHzעד ( 48 kHzקצב דגימה)
 32 kbpsעד ( 640 kbpsקצב ביט)
48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz
(קצב דגימה)
 32 kbpsעד ( 448 kbpsקצב ביט)
 16 kHzעד ( 48 kHzקצב דגימה)

 8 kHzעד ( 48 kHzקצב דגימה)
קצב ביט  :בטווח שבין  8 kbpsעד )MP3( 320 kbps
תבנית כתוביות חיצוניות :
)*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX
פורמט כתוביות פנימיות XSUB :בלבד (זהו פורמט הכתוביות בשימוש בקבצי )DivX6
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עברית

סוג
תמונה

פורמט קובץ נתמך.
JPEG
מינימום64 x 64 :
מקסימום :רגיל:
פרוגרסיב:

x
x

BMP
מינימום64 x 64 :
מקסימום6400 x 9600 :
PNG
מינימום64 x 64 :
מקסימום :משולב800 x 1200 :
לא משולב6400 x 9600 :
• •קבצים אשר אינם נתמכים מוצגים בצורת סמל הנקבע מראש.
מוסיקה

mp3
[קצב ביט] 320 kbps ~ 32 kbps
[תדר דוגמא] 48 kHz ~ 16 kHz
[פורמט נתמך] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
AAC
[קצב ביט] פורמט פתוח
[תדר דוגמא] 48 kHz ~ 8 kHz
[פורמט נתמך] ADIF, ADTS
M4A
[קצב ביט] פורמט פתוח
[תדר דוגמא] 48 kHz ~ 8 kHz
[פורמט נתמך] MPEG-4
OGG
[קצב ביט] פורמט פתוח
[תדר דוגמא] ~ 48 kHz
[פורמט נתמך] Vorbis
WMA
[קצב ביט] 320 kbps ~ 128 kbps
[תדר דוגמא] 48 kHz ~ 8 kHz
[פורמט נתמך] WMA7, 8, 9 Standard
WMA 10 Pro
[קצב ביט] ~ 768 kbps
[תדר דוגמא /ערוץ]
M0 : Up to 2 / 48 kHz
M1 : Up to 5.1 / 48 kHz
M2 : Up to 5.1 / 96 kHz
[פורמט נתמך] WMA 10 Pro

תוכן

סיומות קבצים :

(בשימוש
בSuperSign-
)Manager

סרטים
סיומות קבצים:
תבניות וידאו,DivX 6 ,DivX 5 ,DivX 4 ,DivX 3.11 ,H.264 ,MPEG4 ,MPEG2 ,MPEG1 :
JPEG ,Xvid 1.10-beta1/2 ,Xvid 1.03 ,Xvid 1.02 ,Xvid 1.01 ,Xvid 1.00
תבניות אודיוHE-AAC ,AAC ,LPCM ,Dolby Digital ,MP3 :
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צפייה בסרטים
צפייה בקבצי תמונות השמורים בהתקן ה.USB-

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריט הראשי.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( MY MEDIAבמדיה שלי) ולחץ על .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( Movie Listרשימת הסרטים) ולחץ על .OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לתיקייה הרצויה ולחץ .OK

5

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לקובץ הרצוי ולחץ .OK

y
y
y
y

( Change Deviceyשנה התקן) :בחירת התקן אחסון ( .USBבהתאם לדגם)
( Go to root folderyמעבר לתיקיית בסיס) :חזרה לתפריט הבית של ( My Mediaבמדיה שלי).
( Go to upper folderyמעבר לתיקייה מעל) :חזרה למסך קודם.
( Exityיציאה) :יציאה מ( My Media-במדיה שלי).

6

במהלך הפעלה ,לחץ על  OKלגישה להגדרות הבאות.
תיאור

לחצן שלט רחוק
עצירת הנגינה.
נגינת וידאו.
משהה או חוזר לנגינה.
סורק אחורנית בתוך קובץ.
סורק קדימה בתוך קובץ.
מכוונן את בהירות המסך לחסכון באנרגיה.
SETTINGS
BACK
EXIT
או

הצגת תפריט ( Optionהאפשרויות).
הסתר את התפריט במסך בגודל מלא.
לחזרה אל תפריט ( Movie Listרשימת הסרטים).
מדלג אל נקודות מסוימות בקובץ במהלך נגינתו .נקודת הזמן של נקודה מסוימת יופיע בשורת המצב.
בקבצים מסוימים ,אפשרות זו עלולה לא לפעול כראוי.
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y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yייתכן וישנם קבצי כתוביות שנוצרו על ידי משתמשים אשר לא יפעלו כראוי.
yישנם תווים מיוחדים אשר אינם נתמכים בכתוביות.
yתגים של  HTMLאינם נתמכים בכתוביות.
yכתוביות בשפה אשר אינה נכללת בשפות הנתמכות אינן זמינות.
yייתכן והמסך יחווה הפרעות זמניות (עצירת תמונה ,נגינה מהירה וכו') בעת שינוי שפת האודיו.
yקובץ סרט פגום עלול לא להתנגן כראוי ,או ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו שמישות.
yקבצי וידאו שנוצרו באמצעות מקודדים מסוימים עלולים לא להתנגן כראוי.
yאם מבנה הוידאו והאודיו של קובץ מוקלט אינו משולב ,הוידאו או האודיו ייוצאו.
yסרטוני וידאו  HDעם מקסימום של  1920 X 1080 @ 25/30pאו  1280 x 720 @ 50/60pנתמכים ,בהתאם
לקצב תמונה.
yסרטים בעלי רזולוציות הגבוהות מ 1920 X 1080 @ 25/30p-או  1280 x 720 @ 50/60pעלולים לא לפעול
כראוי ,בהתאם לקצב תמונה.
yקבצי סרטים אשר לא נכללים ברשימה הסוגים והפורמטים המצוינים עלולות לא לפעול כראוי.
yקצב ביט מקס .של קובץ סרט הניתן לנגינה הינו  Motion JPEG ( .Mbps 20בלבד )Mbps 10 :
yאיננו מבטיחים ניגון חלק של פרופילים המקודדים ברמה  4.1או גבוהה יותר ב.H.264/AVC -
 DTS Audio codecyאינו נתמך.
yקובץ וידאו הגדול מ 30 GB -אינו נתמך לנגינה.
yעל קובץ סרט  DivXוקובץ הכתוביות שלו להיות באותה התיקייה.
yעל מנת לאפשר את תצוגת הכתוביות ,על שם קובץ הוידאו ושם קובץ הכתוביות להיות זהים.
yנגינת וידאו באמצעות חיבור  USBאשר אינו תומך במהירות גבוהה עלול לא לפעול כראוי.
yייתכן וקבצים המקודדים באמצעות  )Global Motion Compensation( GMCלא יפעלו.

אפשרויות וידאו

1

לחץ  SETTINGSלגישה אל התפריטים הקופצים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( Set Video Playהגדרת ניגון קבצי וידיאו)( Set Video ,הגדרת וידיאו) או Set
( Audioהגדרת אודיו) ולחץ .OK

הערה
y yשינוי ערכי האפשרויות ב ( Movie Listרשימת הסרטים) אינו משפיע על ( Photo Listרשימת תמונות) או
( Music Listרשימת שירים) .לכן ,הם אינם מושפעים על ידי שינוי ערכי אפשרויות ב Photo List
(רשימת תמונות) או ( Music Listרשימת שירים).
y yשינוי ערכי אפשרויות ב ( Photo Listרשימת תמונות) ו ( Music Listרשימת שירים) כן משפיעים אחד על השני.
y yכאשר הנך חוזר לנגן קובץ וידאו לאחר הפסקתו ,ניתן לנגנו מהמקום בו הוא נעצר לאחרונה.
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תפריט
Picture Size
(גודל תמונה)
Audio Language
(אודיו שפה)

תיאור
בחירת תבנית התמונה הרצויה בעת הצגת סרט.
שינוי קבוצת השפה של האודיו במהלך נגינת סרט .קבצים בעלי פס אודיו יחיד אינם ניתנים
לבחירה.

 Subtitle Languageהפעלה/כיבוי של הכתוביות.
(כתוביות שפה)
( Languageשפה)
Code Page
(עמוד קוד)
( Syncסנכרון)
( Positionמיקום)
( Sizeגודל)
( Repeatחזור)

הפעלת מצב כתוביות  SMI subtitleובחירת שפת הכתוביות.
לבחירת הגופן עבור הכתוביות.
כאשר מוגדר כברירת המחדל ,הגופן בשימוש יהיה הגופן של התפריט הראשי.
כיוונון סנכרון הכתוביות מ --10שניות עד  +10שניות בצעדים של  0.5שנייה במהלך נגינת
הסרט.
שינוי מיקום הכתוביות בעת ניגון סרטון וידאו ,ניתן לבחור בין למעלה או למטה.
בחירת גודל גופן הכתוביות בעת ניגון סרטון וידאו.
הפעלה/כיבוי תכונת חזרה בנגינת סרט .כאשר מופעל ,הקובץ בתיקייה יתנגן שוב ושוב .גם
כאשר הנגינה החוזרת כבויה ,זה יכול להריץ את הנגינה אם שם הקובץ דומה לקובץ הקודם.

הערה
y
y
y
y
y

yרק  Sync Blocks 10,000ניתנים לתמיכה בקובץ הכתוביות.
yבנגינת וידאו ,ניתן לכוונן את גודל התמונה על ידי לחיצה על לחצן ה.ARC-
yכתוביות בשפה שלך נתמכים רק כאשר תפריט ה OSD-גם כן בשפה זו.
yאפשרויות עמוד הקודים עשויה להיות מנוטרלת בהתאם לשפת קובץ הכתוביות.
yבחר בעמוד הקודים המתאים עבור קבצי הכתוביות.

עברית

בחר ( Set Video Playהגדרת ניגון קבצי וידיאו) לגישה לתפריטים הבאים:
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צפייה בתמונות
צפייה בקבצי תמונות השמורים בהתקן ה.USB-

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריט הראשי.

2

לעל לחצני הניווט לגלילה אל ( MY MEDIAבמדיה שלי) ולחץ על .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( Photo Listרשימת תמונות) ולחץ .OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לתיקייה הרצויה ולחץ .OK

5

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לקובץ הרצוי ולחץ .OK

y
y
y
y

( Change Deviceyשינוי התקן) :בחירת התקן אחסון ( .USB.בהתאם לדגם)
( Go to root folderyמעבר לתיקיית בסיס) :חזרה לתפריט הבית של ( My Mediaבמדיה שלי).
( Go to upper folderyמעבר לתיקייה מעל) :חזרה למסך קודם.
( Exityיציאה) :יציאה מ( My Media-במדיה שלי).

6

בהלך צפייה בתמונות ,ניתן לגשת אל ההגדרות הבאות.
תפריט
Slideshow
(מצגת)
BGM

תיאור
התחלה או עצירה של מצגת עם התמונות הנבחרות .אם לא נבחרו תמונות ,כל התמונות השמורות
בתיקייה הנוכחית יוצגו במהלך המצגת .להגדרת מהירות המצגת ,בחר ( Optionהאפשרויות).
הפעלה או כיבוי של מוסיקת הרקע .לקביעת תיקיית מוסיקת הרקע ,בחר ( Optionהאפשרויות).
ניתן לכוונן אפשרויות באמצעות לחצן  SETTINGSבשלט הרחוק.
סיבוב התמונה עם כיוון השעון (.)90 °, 180 °, 270 °, 360 °

הערה
y

yגודל התמונה הנתמכת מוגבל .לא ניתן לסובב תמונה אם הרזולוציה של רוחב התמונה
המסובבת הינה גדולה מהרזולוציה הנתמכת.

הגדלת התמונה ב % 200 ,100%-או .% 400
כיוונון בהירות המסך למצב חיסכון באנרגיה.
להצגת ( OPTIONהאפשרויות).

Option
(האפשרויות)
( Hideהסתר)

הסתרת חלון האפשרויות.

( Exitיציאה)

לחזרה ל ( Photo Listרשימת תמונות).
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1

לחץ  SETTINGSלהצגת תפריטי ( Optionהאפשרויות).

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( Set Photo Viewהגדרת צפייה בתמונות)( Set Video ,הגדרת וידיאו) או
( Set Audioהגדרת אודיו) ולחץ .OK

הערה
y yשינוי ערכי האפשרויות ב ( Movie Listרשימת הסרטים) אינו משפיע על ( Photo Listרשימת תמונות) או
( Music Listרשימת שירים) .לכן ,הם אינם מושפעים על ידי שינוי ערכי אפשרויות ב
( Photo Listרשימת תמונות) או ( Music Listרשימת שירים).
y yשינוי ערכי אפשרויות ב ( Photo Listרשימת תמונות) ו ( Music Listרשימת שירים) כן משפיעים אחד על השני.
בחר ( Set Photo Viewהגדרת צפייה וידיאו) לגישה לתפריטים הבאים:
תפריט
Slide Speed
(מהירות מצגת)
BGM
( Repeatחזור)
( Randomאקראי)

תיאור
בחירת מהירות מצגת.
(אפשרויות :מהר ,בינוני או לאט).
בחירת תיקיית שירים למוסיקת הרקע.
הפעלת מוסיקת רקע באופן חוזר.
ניגון מוסיקת רקע בסדר אקראי.

עברית

אפשרויות תמונה
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עברית

האזנה למוסיקה
הפעלת קבצי מוסיקה השמורים בהתקן ה.USB-

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריט הראשי.

2

לעל לחצני הניווט לגלילה אל ( MY MEDIAבמדיה שלי) ולחץ על .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( Music Listרשימת שירים) ולחץ על .OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לתיקייה הרצויה ולחץ .OK

5

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לקובץ הרצוי ולחץ .OK

y
y
y
y
y

( Change Deviceyשינוי התקן) :בחירת התקן אחסון ( .USB.בהתאם לדגם)
( Go to root folderyמעבר לתיקיית בסיס) :חזרה לתפריט הבית של ( My Mediaבמדיה שלי).
( Open Music Playeryפתיחת נגן המוסיקה) :פתיחת חלון ההגדרות עבור מוסיקה .מאפיין זה פעיל רק במהלך הפעלה.
( Go to upper folderyמעבר לתיקייה מעל) :חזרה למסך קודם.
( Exityיציאה) :יציאה מ( My Media-במדיה שלי).

6

במהלך הפעלה ,לחץ על  OKלגישה להגדרות הבאות.
תיאור
לחצן שלט רחוק
עוצר את נגינת הקובץ וחוזר ( Music Listרשימת שירים).
נגינת קובץ מוסיקה.
משהה או מתחיל שוב את הנגינה.
מדלג אל הקובץ הקודם.
מדלג לקובץ הבא.

SETTINGS
BACK
EXIT
או

כוונון בהירות המסך למצב חיסכון באנרגיה
(רק אפשרויות ( Offכיבוי) ו( Screen Off-כיבוי מסך) פעילות).
הצגת תפריט ( Optionהאפשרויות).
הסתרת חלון האפשרויות.
לחזרה אל תפריט ( Music Listרשימת שירים).
מדלג אל נקודות מסוימות בקובץ במהלך נגינתו .נקודת הזמן של נקודה מסוימת יופיע בשורת
המצב .בקבצים מסוימים ,אפשרות זו עלולה לא לפעול כראוי.
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y

הערה
yקובץ מוסיקה פגוע או פגום אינו מתנגן ,בציר הזמן מוצג .00:00
yקובץ מוסיקה אשר הורד משירות בתשלום בעל הגנת זכויות יוצרים לא יתחיל אך יציג נתונים לא מתאימים בזמן הנגינה.
יגרמו לעצירת שומר המסך.
yלחיצה על לחצני ,OK
בשלט הרחוק זמינים גם במצב הזה.
,
,
,
,
yלחצני
לבחירת קובץ המוסיקה הקודם.
לבחירת קובץ המוסיקה הבא ובלחצן ה-
yניתן להשתמש בלחצן ה-

y
y
y
y
y

שם קובץ
002. B02.mp3
00:31 / 04:04

זמן שחלף /משך נגינה
אפשרויות מוסיקה

1

לחץ  SETTINGSלגישה אל התפריטים הקופצים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( Set Audio Playהגדרת ניגון קבצי אודיו) או ( Set Audioהגדרת אודיו) ולחץ
.OK

הערה
y yשינוי ערכי האפשרויות ב ( Movie Listרשימת הסרטים) אינו משפיע על ( Photo Listרשימת תמונות) או
( Music Listרשימת שירים) .לכן ,הם אינם מושפעים על ידי שינוי ערכי אפשרויות ב Photo List
(רשימת תמונות) או ( Music Listרשימת שירים).
y yשינוי ערכי אפשרויות ב ( Photo Listרשימת תמונות) ו ( Music Listרשימת שירים) כן משפיעים אחד על השני.
בבחירת ( Set Audio Playהגדרת ניגון קבצי אודיו)
תיאור
תפריט
( Repeatחזור) חזרה על נגינת המוסיקה.
( Randomאקראי) נגינת קבצי מוסיקה אקראיים.

עברית

טיפים לנגינת קבצי מוסיקה
yיחידה זו אינה תומכת בתג ה ID3-המובנה בקבצי .MP3
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עברית

צפייה ברשימת התוכן
נגינת הקבצים השמורים באמצעות אפשרות  Exportב.SuperSign Manager-

1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריט הראשי.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( MY MEDIAבמדיה שלי) ולחץ על .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( Content Listרשימת תוכן) ןלחץ על .OK

4

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לתיקייה הרצויה ולחץ .OK

5

לחץ על לחצני הניווט לגלילה לקובץ הרצוי ולחץ .OK

y
y
y
y

( Change Deviceyשנה התקן) :בחירת התקן אחסון ( .USBבהתאם לדגם)
( Go to root folderyמעבר לתיקיית בסיס) :חזרה לתפריט הבית של ( My Mediaבמדיה שלי).
( Go to upper folderyמעבר לתיקייה מעל) :חזרה למסך קודם.
( Exityיציאה) :יציאה מ( My Media-במדיה שלי).

הערה
y
y

y
y
y

yבמהלך נגינת קבצי מדיה ( Content Listרשימת תוכן) ,רק לחצני  ,EXIT ,BACKאו עוצמת השמע זמינים.
בחירה בלחצני  BACKאו  EXITעוצר את נגינת קבצי המדיה וחוזר אל ( Content Listרשימת תוכן).
yבעת שימוש בתכונת ההפצה אשר משתמשת בתוכנת  ,SuperSignהתקן האחסון המשמש לשמירת תכנים נקבע
בהתאם לגודל המקום שנשאר בזיכרון( .הערה :אם גודל המקום שנשאר בזיכרון יציאות  USB 1ו 2-דומה ,התכנים
יישמרו בהתקן האחסון המחובר ל(.USB 1-בהתאם לדגם))
yאם ישנה תיקיית נגינה אוטומטית בהתקן ה USB-והקבצים שלו הינם בפורמטים נתמכים ,ניתן יהיה לנגנם באופן
אוטומטי כאשר התקן ה USB-מחובר אל המסך.
yמומלץ להימנע מלנגן תכנים על ידי שימוש בו-זמנית ביותר משתי יציאות .USB
yבעת ניגון על ידי הפצה או תזמון תכנים בעזרת תוכנת  ,SuperSignהתוכן שתוזמן בפעם האחרונה מנוגן.
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סיומות
asf.
wmv.
divx.
avi.
mp4.
m4v.
mov.
3gp.
3g2.
mkv.
ts.
trp.
tp.
mts.
m2ts.
mpg.
mpeg.
vob.

Codec
סרטוני וידאו

 Simple Vו.Main-
פרופילי  C-1

שמע

WMA 10 Professional ,WMA Standard

סרטוני וידאו

MPEG-4 Part2 ,Motion Jpeg ,H.264/AVC ,XViD ,DivX6 ,DivX5 ,DivX4 ,DivX3.11

שמע

,ADPCM ,LPCM ,Dolby Digital ,MPEG-1 Layer III (MP3),MPEG-1 Layer I, II
DTS

סרטוני וידאו

MPEG-4 Part2 ,H.264/AVC

שמע

MPEG-1 Layer III (MP3),AAC

סרטוני וידאו

MPEG-4 Part2 ,H.264/AVC

שמע

AMR-WB ,AMR-NB ,AAC

סרטוני וידאו

H.264/AVC

אודיו

Dolby Digital ,HE-AAC

סרטוני וידאו

MPEG-2 ,H.264/AVC

אודיו

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

סרטוני וידאו

MPEG-2 ,MPEG-1

אודיו

AAC ,MPEG-1 Layer III (MP3),MPEG-1 Layer I, II

סרטוני וידאו

MPEG-1 ,MPEG-2

אודיו

DVD-LPCM , MPEG-1 Layer I, II ,Dolby Digital

טיפים להפעלת קבצי וידאו
• •קובץ סרט פגום עלול לא לפעול כראוי ,או ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.
• •קבצי וידאו שנוצרו באמצעות מקודדים מסוימים עלולים לא להתנגן כראוי.
• •קבצי סרטים אשר לא נכללים ברשימה הסוגים והפורמטים המצוינים עלולות לא לפעול כראוי.
• •קצב ביט מקסימלי של קובץ סרט הניתן לנגינה הינו ( .Mbps 20עבור  Mbps 10 :Motion JPEGבלבד)
• •איננו מבטיחים ניגון חלק של פרופילים המקודדים ברמה  4.1או גבוה יותר ב.H.264/AVC -
• •קבצי סרט הגדולים מ MB 50-עלולים לא להיטען כראוי ממכשירים ניידים .אנו ממליצים על נגינת קבצים כאלה באמצעות
התקני אחסון .USB/SD
• •[דגמי  Ultra HDבלבד] תמונת 2160 x 3840 :Ultra HD
ייתכן שלא יהיה ניתן לנגן קבצי וידאו HEVC-encoded Ultra HDמסוימים מלבד מהתכנים אשר סופקו באופן רישמי על
ידי .LG Electronics
סיומות
mkv.
mp4.
ts.

Codec
וידאו

HEVC ,H.264/AVC

שמע

HE-AAC ,AAC ,Dolby Digital Plus ,Dolby Digital

• •ניתן להשתמש בחלק מה codecs-לאחר ביצוע שדרוג תוכנה.

עברית

 Codecוידאו נתמך

עברית
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התאמה אישית של ההגדרות
גישה לתפריטים הראשיים
1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

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

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה להגדרה או לאפשרות הרצויה ולחץ .OK

4

בסיום ,לחץ  .EXITלחזרה לתפריט קודם ,לחץ .BACK

y
y
y
y
y
y

( PICTUREyתמונה)  :כיוונון גודל התמונה ,איכותה או אפקט.
( AUDIOyהגדרת אודיו)  :כיוונון איכות הקול ,אפקט או עוצמת השמע.
( TIMEyזמן)  :קביעת השעה ,התאריך או מאפיין הטיימר.
( OPTIONyהאפשרויות)  :התאמה אישית של ההגדרות הכלליות.
( NETWORKyרשת)  :קביעת הגדרות הרשת.
( MY MEDIAyבמדיה שלי) :הצגה ונגינה של תכני סרטים ,תמונות ומוסיקה השמורים בהתקן ה USB -או Signage
שלך (התקן זיכרון פנימי).
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1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( PICTUREתמונה) ולחץ .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה להגדרה או לאפשרות הרצויה ולחץ .OK
לחזרה לרמה הקודמת ,לחץ .BACK
	-

4

בסיום ,לחץ .EXIT
לחזרה לתפריט קודם ,לחץ .BACK

הגדרות התמונה הזמינות מתוארות להלן:
הגדרה
Energy
( Savingחסכון
באנרגיה)

תיאור
חיסכון בצריכת חשמל על-ידי התאמת בהירות המסך.

רמה
( Offכבוי)

מנטרל אפשרות חסכון באנרגיה.

Minimum/Medium/
( Maximumמינימום/
בינוני/מקסימום)
המסך נכבה תוך  3שניות.
Screen Off
(כיבוי מסך)
כיוונון התאורה האחורית והניגודיות בהתאם לבהירות המסך.

בחירת רמת הבהירות של התאורה האחורית.

Smart Energy
Saving
(חסכון אנרגיה
חכם)

Picture Mode
(מצב תמונה)

רמה
( Offכבוי)

מנטרל אפשרות חסכון אנרגיה חכם.

מאפשר אפשרות חסכון אנרגיה חסם לצמצום צריכת האנרגיה לרמה
( Onמופעל)
הנקובה ברמת החיסכון אנרגיה חכם.
בחירה במצב התמונה המותאמת לסביבת הצפייה או לתוכנית.
מצב
( Vividחיות)

מגביר ניגודיות ,בהירות וחדות להצגת תמונות חיות.

( Standardסטנדרטי)

הצגת תמונות ברמות רגילות של ניגודיות ,בהירות וחדות.

APS

מצב ( APSחיסכון באנרגיה אוטומטי  )Auto power saving -מפחית
את צריכת החשמל על ידי עמעום הבקרה.
מיטוב תמונות הווידאו לקבלת חוויה קולנועית המאפשרת הנאה מצפייה
בסרטים כמו בבית קולנוע.
מיטוב תמונות הווידאו לקבלת פעולות דינמיות על ידי הדגשת צבעי יסוד
כגון ,לבן ,דשא או כחול-שמים.
מיטוב תמונת הווידאו למסך משחקים מהיר ,כגון עבור מחשב  PCאו
קונסוליה.
התאמה אישית של מצב איזון לובן בהתאם לתפריט .Standard

( Cinemaקולנוע)
( Sportספורט)
( Gameמשחק)
( Calibrationכיול)

( Expert1·2מומחה )2·1תפריט לכוונון איכות התמונה המאפשרת למומחים ולחובבים ליהנות
מצפייה מיטבית במסך.
Aspect Ratio
(יחס מידות מסך)

שינוי גודל התמונה לצפייה בתמונה בגודל אופטימלי.

עברית

הגדרות תמונה

22
הגדרה

עברית

מסך
(במצב RGB
בלבד)

תיאור
התאמת אפשרויות תצוגת המחשב במצב .RGB
אפשרות
Resolution
(רזולוציה)
Auto Configure
(הגדרת תצורה
אוטומטית)
Position/Size/
( Phaseמיקום/
גודל/פאזה)
( Resetאיפוס)

בחירת רזולוציה מתאימה.
כיוונון אוטומטי של מיקום המסך ,השעון והפאזה.
התמונה המוצגת עשויה להיות לא יציבה למשך מספר שניות במהלך הגדרת
התצורה.
כיוונון האפשרויות כאשר התמונה אינה ברורה ,במיוחד כאשר הדמויות
רועדות ,לאחר הגדרת תצורה אוטומטית.
משחזר את האפשרות להגדרת ברירת המחדל.

אפשרויות תמונה בסיסיות
הגדרה
Backlight
(תאורה אחורית)
( Contrastניגודיות)
( Brightnessבהירות)
( Sharpnessחדות)
( Colorצבע)

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.
מגדיל או מקטין את דירוג צבע אות הוידאו ניתן להשתמש בניגודיות כאשר החלק הבהיר
של התמונה רווי.
כיוונון רמת הבסיס של אות התמונה .ניתן להשתמש בבהירות כאשר החלק הכהה של
התמונה רווי.
כיוונן רמת החדות בקצוות בין החלקים הבהירים והכהים של התמונה .ככל שהרמה נמוכה
יותר כל התמונה רכה יותר.
כיוונון עוצמת כל הצבעים.

( Tintגוון)

כיוונון האיזון בין הרמה האדומה לירוקה.

.Color Temp
(טמפרטורת צבע)
Advanced Control/
Expert Control
(בקרה מתקדמת/בקרת
מומחה)
Picture Option
(אפשרויות תמונה)
Picture Reset
(איפוס תמונה)

קבע כחם להדגשת צבעים חמים כגון אדום או קבע כקר לגרום לתמונה להיות יותר כחלחל.
ניתן לכוונן את התמונה עבור כל ( Picture Modeמצב תמונה) ,או לכוונן את הגדרות
התמונה בהתאם לתמונה מסויימת .תחילה בחר ב ( Picture Modeמצב תמונה) רצוי.
* אפרות זו אינה זמינה כאשר ( Picture Modeמצב תמונה) מוגדר ( Vividכחיות).
הגדרת אפשרויות תמונה נוספות.
משחזר את האפשרות להגדרת ברירת המחדל.

הערה
y
y
y

yבבחירת מצב תמונה ,תפריטים רלוונטיים מוגדרים האופן אוטומטי.
yבשימוש באפשרות חסכון אנרגיה חכם ,המסך עשוי להיראות רווי באזור הלבן של תמונת סטילס.
yאם החיסכון באנרגיה נקבע למינימום ,לבינוני או למקסימום ,אפשרות חסכון חכם באנרגיה מנוטרל.
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תיאור

הגדרה
Dynamic Contrast
(ניגודיות דינמית)
( Dynamic Colorצבע דינמי)

כיוונון הצבע למראה טבעי יותר.

( Color Gamutמכלול צבע)

בחירת טווח הצבעים אותם ניתן לבטא.

( Skin Colorצבע סקין)
( Sky Colorצבע השמים)

ניתן להגדיר את ספקטרום צבעי הסקין בנפרד על מנת להטמיע את צבע הסקין
בהתאם להגדרות המשתמש.
צבע השמים מוגדר בנפרד.

( Grass Colorצבע דשא)

קשת צבעים טבעית (מרבצי דשא ,הרים וכו') .ניתן להגדרה בנפרד.

( Gammaגאמא)

הגדרת עקומת הדירוג בהתאם לאות פלט התמונה ביחס לאות הקלט.

התאמת הניגוד לרמה המיטבית בהתאם לבהירות התמונה.

בקרת מומחה  -מצב תמונה (קולנוע /מומחה /1מומחה)2
תיאור

הגדרה
Dynamic Contrast
(ניגודיות דינמית)

התאמת הניגוד לרמה המיטבית בהתאם לבהירות התמונה.
(האפשרות פועלת במצב הבא )HDMI-DTV -

( Color Gamutמכלול צבע)

בחירת טווח הצבעים אותם ניתן לבטא.

( Edge Enhancerהדגשת קצוות) מציג קצוות ברורות ובולטות יותר תוך שמירה על מראה טבעי.
( Color Filterפילטר צבע)

מסנן צבע מסוים מתוך ספקטרום הצבעים בצבעי  RGBלכיוונון עדין של הרוויה
וגוון ה hue-באופן מדויק.
כיוונון הגוון הכללי של המסך .במצב מומחה ,כיוונון עדין ניתן לביצוע באמצעות
שיטת גאמא וכו'.

Color Management System
(מערכת ניהול צבע)

מערכת לשימוש מומחים בעת כיוונון הצבע באמצעות תבנית בוחן .המומחה יוכל
לבחור מבים ששה אזורי צבע (אדום  /ירוק  /כחול  /סיאן  /מג'נטה  /צהוב) ללא
השפעה על הצבעים האחרים .לתמונות רגילות ,ייתכן והכיוונון לא יהיה מורגש.

Color Temperature
(טמפרטורת צבע)

אפשרויות תמונה  -מצב )HDMI(DTV
תיאור

הגדרה
( Noise Reductionהפחתת רעש)

צמצום רעשי מסך בוידאו.

MPEG Noise Reduction
(רעש  MPEGצמצום)
( Black Levelרמת שחור)

צמצום רעש הנוצר מדחיסת אות וידאו.

( Real Cinemaקולנוע אמיתי)
TruMotion
(תוכנה זו נתמכת רק בדגמים
 65SE3Bו).65SE3KB-

כוונון הבהירות והכהות של המסך כך שיתאימו לרמת השחור של תמונת
הכניסה בעזרת שימוש ברמת הכהות (רמת השחור) של המסך.
מיטוב המסך לצפייה בסרטים
תיקון תמונות לתצוגת רצף תנועה חלקה יותר.
• כבוי :כיבוי .TruMotion
• חלק /צלול :כיוונון ערך מניעת רעידות  /מניעת טשטוש באופן אוטומטי.
• משתמש :ניתן לכוונן את ערך מניעת רעידות ( / )De-Judderמניעת טשטוש
( )De-Blurבאופן ידני.
 :De-Judderאפשרות זו מכווננת את רעידות המסך.  :De-Blurאפשרות זו מכווננת ומסירה טשטוש מהמסך.◄ Smooth

TruMotion

►

Auto
Auto
OK

• De-Judder
• De-Blur

עברית

בקרה מתקדמת  -מצב תמונה (סטנדרטי /APS /ספורט /משחק/כיול)
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עברית

הגדרות אודיו
1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( AUDIOהגדרת אודיו) ולחץ .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה להגדרה או לאפשרות הרצויה ולחץ .OK
 -לחזרה לרמה הקודמת ,לחץ .BACK

4

בסיום ,לחץ .EXIT
לחזרה לתפריט קודם ,לחץ .BACK

אפשרויות האודיו הזמינות מתוארות להלן:
הגדרה
Sound Mode
(מצב קול)

תיאור
מאפשר קול משופר עבור התאמה אישית של התקנת המסך.
רמה
מתאים לכל סוגי הוידאו.
Standard
(סטנדרטי)
News/ Music/ Cinema/
Sport/ Game
(חדשות /מוסיקה /קולנוע/
ספורט /משחק)
ניתן לבחור מבין מגוון אפקטי קול.
פונקציית ( Sound Effectאפקטי קול) זמינה עבור מצב ( Standardסטנדרטי) בלבדבתפריט ( Sound Modeמצב קול).
רמה
התאמה אישית של אודיו לז'אנר מסוים.

Sound Effect
(אפקט קול)

Clear Voice II
(קול צלול )II
Virtual Surround
(סראונד וירטואלי)

סנכרון AV Adjust
(כיוונון)

הגברת צלילות הקול.

הטכנולוגיה הקניינית של עיבוד האודיו של  LGמאפשר צליל
סראונד הדומה ל 5.1-ערוצים הבוקע משני רמקולים.
 אם ( Clear Voice llקול ברור  )IIמוגדר כ ,ON( Virtual Surround,סראונד וירטואלי) לא ייבחר.
כיוונון עוצמת הקול על פי בחירתך באמצעות האיקוויליזר.
( Equalizerאיקווילייזר)
כיוונון איזון האודיו השמאלי/ימני.
( Balanceאיזון)
ניתן לאפס את ההגדרות בתפריט אפקטי קול.
( Resetאיפוס)
סנכרון מיידי של אודיו ווידאו כאשר הם אינם תואמים.
הגדרת סינכרון  AVל  ONמאפשר כיוונון צליל היציאה עם התמונה על המסך.
( Speakerרמקול) :כיוונון הסנכרון של צליל הרמקולים .לחצן ה "-" -גורם לצליל היציאה להיות
מהיר יותר ,ולחצן ה "+"-גורם לצליל היציאה להיות אטי יותר מערך ברירת המחדל.
( Bypassמעקף) :האודיו של התקן חיצוני ללא עיכוב האודיו .ייתכן והאודיו יופעל לפני הוידאו
מכיוון שנדרש זמן רב יותר לנתב את אות הוידאו אל המסך.

הערה
y

yייתכן וחלק מהדגמים אינם כוללים רמקולים מובנים .במקרה כזה ,יש לחבר רמקול חיצוני על מנת להאזין לצליל.
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1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( TIMEזמן) ולחץ .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה להגדרה או לאפשרות הרצויה ולחץ .OK
	-

4

עברית

הגדרות זמן

לחזרה לרמה הקודמת ,לחץ .BACK

בסיום ,לחץ .EXIT
לחזרה לתפריט קודם ,לחץ .BACK

הגדרות הזמן הזמינות מתוארות להלן:
הגדרה
( Clockשעון)

תיאור
קביעת מאפיין הזמן.
רמה

On/Off Time
(זמן הפעלה/כיבוי)
(כיבוי אוטומטי ( 15דקות)).
Automatic Standby
(מצב המתנה אוטומטי)

( Autoאוטומטי)

הזמן הנוכחי מוזן בהתאם למדינה שנבחרה בעת חיבור לרשת.

( Manualידני)

הזנת הזמן הנוכחי ידנית.

קביעת הזמן להפעלה/כיבוי של המסך.
אם מצב כיבוי אוטומטי פעיל ואין אות כניסה ,המכשיר נכבה אוטומטית לאחר  15דקות.
אם המסך נמצא ללא פעולה לפרק זמן מוגדר ,המצב ישתנה באופן אוטומטי למצב
המתנה.

הערה
y
y
y
y

yניתן לשמור את זמן כיבוי/זמן הפעלה לעד שבעה תוכניות ,המסך יופעל או יכובה בזמן הרשום ברשימת התוכניות .אם
מאוחסנים מספר הגדרות זמן ברשימת התוכניות ,אפשרות זו תופעל בזמן הקרוב ביותר לנוכחי.
yמרגע קביעת זמן ההפעלה או הכיבוי ,אפשריות אלו פועלות מדי יום בזמן שנקבע.
yכאשר זמני ההפעלה והכיבוי שנקבעו הינם זהים ,לזמן הכיבוי יש עדיפות גבוהה יותר מלזמן ההפעלה כאשר המכשיר פועל
וההפך כאשר המכשיר כבוי.
yאם יציאה  123חסומה על ידי חומת אש ,הצג שלך לא יכול לקבל את הזמן הנוכחי מהרשת.
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עברית

הגדרות אפשרויות
1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( OPTIONהאפשרויות) ולחץ .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה להגדרה או לאפשרות הרצויה ולחץ .OK
לחזרה לרמה הקודמת ,לחץ .BACK
	-

 4בסיום ,לחץ .EXIT
לחזרה לתפריט קודם ,לחץ .BACK

הגדרות האפשרויות הזמינות מתוארות להלן:
הגדרה
( Languageשפה) בחירת שפה עבור תצוגת הטקסט.

תיאור

( Countryמדינה)

בחר את המדינה שלך.

DivX(R) VOD

רישום או שחרור .DivX
בדיקת קוד רישום ה DivX-להפעלת סרטי וידאו מוגנים מסוג .DivX
הרשם באתר http://vod.divx.com
נדרש קוד רישום להשכרה או רכישה של סרטים באתר .www.divx.com/vod
* קבצי  DivXאשר הושכרו/נרכשו אינם ניתנים להפעלה אם קוד רישום ה DivX-אשר הוזן שייך
למכשיר אחר .השתמש רק בקוד רישום ה DivX-אשר הוקצה למכשיר זה.
* קבצים מומרים אשר אינם תואמים לקוד  DivX codecסטנדרטי עלולים לא לפעול או שעלולים
להפיק תמונות מעוותות.
מחיקת כל ההגדרות האופציונליות וחוזר למצב ברירת המחדל הראשוני.

Initial Setting
(הגדרה ראשונית)
Set ID
(מספר מזהה
מכשיר)
Tile Mode
(מצב אריח)

ניתן להקצות מספר מזהה ( )IDייחודי (הקצאת שם) לכל מוצר כאשר ישנם מספר מוצרים
המחוברים לתצוגה .הגדר את המספר ( 1עד  255או  1עד  )1000באמצעות הלחצן וצא .השתמש
במספר ה ID-הנקבע על מנת לשלוט בכל מוצר בנפרד באמצעות תוכנת השליטה במוצרים.
לשימוש באפשרות זו
Tile Mode
 עליו להיות מוצג עם מספר מוצרים אחרים.(מצב אריח)
בחר מצב אריח ,קבע שורות ועמודות והזן את מספר המזהה ( )IDשלהאריח לקביעת המיקום.
 מצב אריח :שורה  xעמודה (שורה =  ,1-15עמודה = .)1-15  15 x 15זמין.כיוונון אוטומטי של מיקום המסך ,השעון והפאזה.
התמונה המוצגת עשויה להיות לא יציבה למשך מספר שניות במהלך הגדרת
(הגדרת תצורה
התצורה.
אוטומטית)
( Positionמיקום) הזזת מיקום המסך במאוזן ובמאונך.
( Sizeגודל)

כוונן את הגודל האופקי והאנכי של המסך תוך התחשבות בגודל המסגרת.

( Naturalטבעי)

חלקו של התמונה אשר היה נופל באופן טבעי ברווח שבין המסכים מושמט.

( Resetאפס)

פעולה לאתחול אריח ושחרורו.
כל הגדרות האריחים משתחררים בבחירת העלה אריח והמסך חוזר למסך
מלא.

SETTINGS
Contents
Schedule
(תזמון תכנים)

תיאור
יצירת לוח זמנים פשוט וקביעת הקבצים לניגון מתוך תיקיית ב( My Media-במדיה שלי).
רמה
Add
Schedule
(הוסף תזמון)
( Playהפעל)
Delete All
(מחק הכל)
.

יצירת תזמון תכנים.
( Mediaבמדיה) :בחר את הקובץ ליישום לתזמון תכנים. בחר באפשרות [( Createיצירת)] לרישום תזמון התכנים.ניגון תזמון תכנים.
מחיקת כל התזמונים הרשומים.

הערה

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yמידע אודות תזמון תכנים רשום מאוחסן בהתקן אחסון  .USBתכונה זו לא עובדת אם
התקן האחסון  USBהוסר.
.1080 X
yגודל התמונה  1920
yניתן להשתמש רק בקבצי תמונה או וידאו.
yניתן להוסיף עד  50קבצים (קבצי תמונה  +קבצי וידאו= .)50
yרק תמונות בעלי רזולוציה של  1920 1080 xומטה נתמכות.
yזמן ברירת מחדל להצגת תמונה הוא דקה .זמן נגינה לסרטוני וידאו משתנה בהתאם
לזמן ההרצה שלהם.
yניתן ליצור עד  7תזמונים.
yלא ניתן לרשום תזמון אם לא נבחר שום קובץ.
yתזמוני תכנים אשר המידע שלהם שונה בכח על ידי שימוש במחשב או מכשיר דומה
עלולים לא לפעול כשורה.
yבעת ניגון על ידי הפצה או תזמון תכנים בעזרת תוכנת  ,SuperSignהתוכן שתוזמן
בפעם האחרונה מנוגן.

עברית
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מצב אריח
ניתן לרצף מסך זה יחד עם עוד מסכים על מנת ליצור תצוגת אריחים גדולה.

כיבוי

1X2

2X2

3X3

כאשר אפשרות
מצב אריח מנוטרלת

בשימוש ב 2-מסכים

בשימוש ב 4-מסכים

בשימוש ב 9-מסכים

ID 2

ID 2

ID 1

ID 3

ID 2

ID 1

ID 6

ID 5

ID 4

ID 1

ID 4

ID 3

מספר  IDשל אריח
ID 9

4X4

5X5

בשימוש ב 16-מסכים

בשימוש ב 25-מסכים

ID 4

ID 3

ID 8

ID 7

ID 12

ID 11

ID 16

ID 15

ID 2
ID 6
ID 10
ID 14

ID 1
ID 5

ID 9
ID 13

ID 5

ID 4

ID 3

ID 2

ID 10

ID 9

ID 8

ID 7

ID 6

ID 15

ID 14

ID 20

ID 19

ID 18

ID 25

ID 24

ID 23

מצב אריח -מצב טבעי

לפני

ID 7

ID 1

כאשר פעיל ,חלקו של התמונה אשר במצב רגיל היה מוצג ברווח שבין המסכים יושמט.
אחרי

ID 8

ID 13

ID 12
ID 17
ID 22

ID 11
ID 16
ID 21
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הגדרות רשת
1

לחץ  SETTINGSלגישה לתפריטים הראשיים.

2

לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ( NETWORKרשת) ולחץ .OK

3

לחץ על לחצני הניווט לגלילה להגדרה או לאפשרות הרצויה ולחץ .OK
לחזרה לרמה הקודמת ,לחץ .BACK
	-

 4בסיום ,לחץ .EXIT
לחזרה לתפריט קודם ,לחץ .BACK

הגדרות האפשרויות הזמינות מתוארות להלן:
הגדרה
Network Setting
(הגדרות רשת)

Network Status
(מצב רשת)

תיאור
קביעת תצורת הגדרות רשת.
Network
Setting
(הגדרות רשת)

כאשר הדונגל  Wi-Fiמחובר ,ניתן להציג ולהתחבר לכל רשל אלחוטית
זמינה.

הצגת מצב רשת.

אפשרויות חיבור לרשת
הגדרה

תיאור

הגדרות מרשימת AP

בחר את ה AP-הרצוי לחיבור לרשת אלחוטית.

( Simple settingלחצן
)WPS

לחץ על לחצן הנתב האלחוטי ,תומך  ,PBCעל מנת להתחבר בקלות אל הנתב.
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הגדרות מזהה תמונה
• •נתמך רק בדגמים מסוימים.
מספר (PICTURE IDמזהה תמונה) נועד לשינוי
ההגדרות של מכשיר מסוים (תצוגה) המשתמש במקלט
 IRיחיד עבור  .multi-visionתקשורת בין מסך בעל
מקלט  IRומסכים אחרים אפשרית באמצעות כבל RS-
 .232Cכל מסך מזוהה על ידי מספר (Set IDמזהה
מכשיר) שנקבע עבורו .אם תקצה מספר PICTURE
(IDמזהה תמונה) באמצעות השלט הרחוק ,תוכל
לשלוט מרחוק רק במסכים בעלי אותו מספר PICTURE
(IDמזהה תמונה) ומספר (Set IDמזהה מכשיר).
AUDIO

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C IN

RS-232C IN

RS-232C IN

)(RGB/DVI

REMOTE
CONTROL IN

 1הקצה את מספר (Set IDמזהה מכשיר) למסכים
המותקנים כמתואר להלן.
חיישן תאורה
ואינפרא אדום
כבלים RS-232C
מזהה ( )IDתמונה

 2לחץ על הלחצן ההפעלה האדום בשלט הרחוק
על מנת להקצות את מזהה התמונה PICTURE-
(IDמזהה תמונה).
 3הקצה מספר (Set IDמזהה מכשיר).
• •מכשיר בעל מספר (Set IDמזהה מכשיר) השונה
ממספר (PICTURE IDמזהה תמונה) אינו ניתן
לשליטה באמצעות אותות .IR

הערה
• •אם מספר (PICTURE IDמזהה תמונה) נקבע ל,2-
רק המסך העליון הימני ,אשר הינו בעל מספר Set
(IDמזהה מכשיר)  ,2ניתן לשליטה באמצעות אותות
.IR
• •לחיצה על לחצן הכיבוי הירוק עבור מספר PICTURE
(IDמזהה תמונה) יגרום לכיבוי מספרי PICTURE
(IDמזהה תמונה) של כל המסכים .לחיצה אחר
כך על כל לחצן בשלט הרחוק ,יאפשר שליטה בכל
המסכים באמצעות אותות  IRללא תלות במספר Set
(IDמזהה המכשיר).
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קודי IR
yכל הדגמים אינם תומכים בפונקציית .HDMI/USB
yחלק מקודי המקשים אינם נתמכים בהתאם לדגם.
קוד ()Hexa
08

הערה

פונקציה
לחצן R/C

(כוח)

0B

INPUT

לחצן R/C

C4

MONITOR ON

לחצן R/C

C5

MONITOR OFF

לחצן R/C

95

( ENERGY SAVING

DC

3D

לחצן R/C

 10עד 19

מקש מספר  0עד 9

לחצן R/C

53

1/a/A

לחצן R/C

2F

CLEAR

לחצן R/C

02

עוצמת קול

לחצן R/C

03

עוצמת קול

לחצן R/C

79

ARC

לחצן R/C

99

AUTO

לחצן R/C

09

MUTE

לחצן R/C

E0

)דומע הלע(

E1

)דומע דר(

4D
AA

)

BRIGHTNESS
BRIGHTNESS

PSM
INFO

לחצן R/C

לחצן R/C
לחצן R/C
לחצן R/C
לחצן R/C

5F

W.BAL

לחצן R/C

43

SETTINGS

לחצן R/C

40

למעלה

לחצן R/C

41

למטה

לחצן R/C

07

שמאל

לחצן R/C

06

ימין

לחצן R/C

3F

S.MENU

לחצן R/C

44

OK

לחצן R/C

28

BACK

לחצן R/C

5B

EXIT

לחצן R/C

7E
7B
B1

לחצן R/C
( TILEמצב אריח)

לחצן R/C
לחצן R/C

B0

לחצן R/C

BA

לחצן R/C

עברית
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קוד ()Hexa

הערה

פונקציה

8F

לחצן R/C

8E

לחצן R/C

72

מקש אדום ()PICTURE ID ON

לחצן R/C

71

מקש ירוק ()PICTURE ID OFF

לחצן R/C

63

מקש צהוב

לחצן R/C

61

מקש כחול

לחצן R/C

שליטה במספר מוצרים
y
y

yהשתמש בשיטה זו לחיבור מספר מכשיריפ למחשב  PCאחד .ניתן לשלוט במספר מכשירים בו זמנית על ידי חיבורם למחשב
 PCאחד.
yבתפריט האפשרויות ,על מספר מזהה מכשיר הקבוע להיות בין  1ל( 255-או מ 1-עד  )1000מבלי לחזור על עצמו.

חיבור הכבל
חבר את כבל  RS-232Cכמתואר באיור.
y yפרוטוקול  RS-232Cמיועד לשימוש בתקשורת בין המחשב למוצר .ניתן להפעיל או לכבות את המוצר ,לבחור מקור כניסה או
לכוונן את תפריט  OSDמהמחשב שלך.
PC

מסך 1

RS-232C
IN

כבל RS-232C
(לא כלול)

תצורת RS-232C

RS-232C
OUT

מסך 2

RS-232C
IN

RS-232C
OUT

כבל 4P
(לא כלול)

מסך 3

RS-232C
IN

RS-232C
OUT

מסך 4

RS-232C
IN

RS-232C
OUT

עברית
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פרמטרי תקשורת

עברית

תצורות RS-232C
כבל 4P
תצורה  4חוטית (כבל  RS-232Cסטנדרטי)

מכשיר

מכשיר
TXD
RXD
GND
IR

RXD
TXD
GND
IR

הערה
• •כאשר משתמשים בחיבור  3חוטי (לא סטנדרטי) ,לא
ניתן להשתמש ב.IR daisy chain-
• •לשליטה ביחידות מרובות בו-זמנית ,יש להשתמש
בכבל  3.5מ"מ ( 4-poleנמכר בנפרד).

כבל RS-232C
תצורה  8חוטית (כבל  RS-232Cסטנדרטי)

סוג RS-232C
DCD
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

1
3
2
5
6
4
8
7

D-Sub 9
(נקבה)

מחשב
1
2
3
5
4
6
7
8

D-Sub 9
(נקבה)

DCD
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

• •קצב שידור BPS 9600 :
• •אורך נתונים  8 :ביט
• •ביט קישור  :ללא
• •ביט עצירה  1 :ביט
• •בקרת זרם  :ללא
• •קוד תקשורת  :קוד ASCII
• •השתמש בכבל מוצלב
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רשימת התייחסות לפקודות
עברית

DATA
)Hexadecimal(
01  עד00

COMMAND
2
1
a
k

) (כוחPower

01

]) (בחר כניסהSelect input[ ראה

b

x

) (בחר כניסהSelect input

02

]) (יחס מידות מסךAspect ratio[ ראה
]) (חסכון באנרגיהEnergy saving[ ראה

c
q

k
j

) (יחס מידות מסךAspect ratio
) (חסכון באנרגיהEnergy saving

03
04

]) (מצב תמונהPicture mode[ ראה

x

d

) (מצב תמונהPicture mode

05

64  עד00

g

k

) (ניגודיותContrast

06

64  עד00

h

k

) (בהירותBrightness

07

32  עד00

k

k

) (חדותSharpness

08

64  עד00

i

k

) (צבעColor

09

64  עד00

j

k

10

64  עד00

u

x

64  עד00

q

f

) (גווןTint
Color temperature
)(סימול טמפרטורה בצבע
) (מיקום אופקיH position

64  עד00

r

f

) (מיקום אנכיV position

13

64  עד00

s

f

) (גודל אופקיH size

14

01

u

j

64  עד00
]) (מצב קולSound Mode[ ראה
01  עד00
64  עד00

t
y
e
f

k
d
k
k

])1  (זמןClock 1[ ראה

a

f

])2  (זמןClock 2[ ראה

x

f

01  עד00

c

f

)(הגדרת תצורה אוטומטית
) (איזוןBalance
) (מצב קולSound Mode
) (השתקMute
) (עוצמת קולVolume
Clock 1 (year/month/day(
))יום/חודש/ (שנה1 (זמן
Clock 2 (hour/minute/second(
))שנייה/דקה/ (שעה2 (זמן
) (לוח זמני כיבויOff time schedule
On time schedule
)(לוח זמני הפעלה
Off Timer (repeat mode/time(
))זמן/(טיימר כיבוי (מצב חזור
On Timer (repeat mode/time(
))זמן/(טיימר הפעלה (מצב חזור

11
12

15
16
17
18
19
20
21
22

01  עד00

b

f

23

]) (טיימר כיבויOff Timer[ ראה

e

f

]) (טיימר הפעלהOn Timer[ ראה

d

f

 (קלט הפעלתOn timer input[ ראה
])טיימר

u

f

) (קלט הפעלת טיימרOn timer input

26

01  עד00

n

m

Automatic Standby
)(המתנה אוטומטית

27

24
25

01  עד00

g

f

) (כיבוי אוטומטיAuto off

28

]) (שפהLanguage[ ראה

i

f

) (שפהLanguage

29

02  עד00

k

f

) (אפסReset

30
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COMMAND
2
1
31

Current temperature
(טמפרטורה נוכחית)

32

( Keyמקש)

m

33

( Time elapsedזמן שחלף)

d

34

Product serial number
(מספר סידורי של המוצר)

f

y

35

( Software versionגרסת תוכנה)

f

z

36

White balance red gain
(איזון לובן הגברת אדום)
White balance green gain
(איזון לובן הגברת ירוק)
White balance blue gain
(איזון לובן הגברת כחול)

DATA
()Hexadecimal

d

n

FF

c

ראה [( Keyמקש)]

l

FF
FF
FF

j

m

 00עד FE

j

n

 00עד FE

j

o

 00עד FE

39

( Backlightתאורה אחורית)

m

g

 00עד 64

40

( Screen offמסך כבוי)

k

d

 00עד 01

41

( Tile Modeמצב אריח)

d

d

ראה [( Tile Modeמצב אריח)]

42

( Tile Mode Checkבדיקת מצב אריח)

d

z

FF

43

( Tile IDמספר  IDשל אריח)

d

i

ראה‘( Tile IDמספר  IDשל אריח)’.

44

( Tile H Positionמיקום אופקי לאריח)

d

e

 00עד 32

45

( Tile V Positionמיקום אנכי של אריח)

d

f

 00עד 32

46

( Tile H Sizeגודל אופקי של אריח)

d

g

 00עד 32

47

( Tile V Sizeגודל אנכי של אריח)

d

h

 00עד 32

48

(Natural Mode (In Tile mode
(מצב טבעי (במצב אריח))

d

37
38

j

 00עד 01

הערה
y
y
y

yבמהלך פעולות של  USBכגון Dvix ,או  ,EMFכל הפקודות מלבד הפעלה/כיבוי ( )k aומקש ( )m cאינם מבוצעים ומיוחסים
כ.NG-
yחלק מהפקודות אינן נתמכות בהתאם לדגם.
yפקודת ה ’f f‘-אשר מציג את מצב הפקודה המסוימת אינו מציג את ה OSD-כתוצאה על מנת להיות תואם לתוכנית
ה.SuperSign-
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פרוטוקול שידור/קליטה
Transmission
[]Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr
* []Command1

מבדיל בין מצב הגדרות יצרן למצב הגדרות משתמש.

* []Command2

שליטה במסכים.

* []Set ID

משמש לבחירת המכשיר לשליטה .ניתן להקצות מספר מזהה לכל צג מ 1-עד ( 255מ 01H-עד
 ,)FFHאו מ 1-עד ( 1000מ 001H-עד  )3e8Hבדגמים מסוימים תחת תפריט  OPTIONבתפריט
המסך .בחירת ' '00Hאו ' '000Hעבור מספר מזהה למכשיר מאפשר שליטה בכל המסכים
המחוברים ,בו זמנית( .ייתכן שזה אינו נתמך בהתאם לדגם שברשותך).
שידור פקודות.
כמות הנתונים עשויה לגדול בהתאם לפקודה.
מעבר שורה מתאים ל '0x0D'-בקוד .ASCII

*[]

רווח לבן .מתאים ל '0x20'-בקוד .ASCII

* []Data
* []Cr

Acknowledgement
[]Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
* המוצר משדר ( ACKאישור) בהתבסס על הפורמט זה בעת קבלת נתונים רגילים .ברגע זה ,אם הנתונים הינם  ,FFזה
מציין את סטטוס הנתונים הנוכחי .אם הנתונים נמצאים במצב כתיבת נתונים ,הפעולה מחזירה את הנתונים אל המחשב.
*אם פקודה נשלחת עם מספר מזהה ( )IDקבוע ' )0x00=( '00או ' ,')0x000=( 000הנתונים משוקפים אל כל המסכים
והם מחזירים אישור (.)ACK
*אם ערך הנתון ' 'FFנשלח במצב בקרה באמצעות  ,RS-232Cערך פונקציה נוכחית ניתנת לבדיקה (עבור חלק
מהפונקציות בלבד).
* חלק מהפקודות אינן נתמכות על ידי חלק מהדגמים.
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( Power .01כוח) (פקודה)k a :
לשליטה בהפעלה/כיבוי של המכשיר.

( Energy saving .04חסכון באנרגיה) (פקודה )j q
הגדרת פונקציית חסכון באנרגיה.

Transmission

Transmission

[]k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr

[]j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr

Data

 :00כבוי
On :01

Data

Acknowledgement
[]a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
* רק כאשר המסך מוגדר מופעל במלואו ,אות האישור יוחזר כראוי.
* ייתכן זמן מה של השהייה בין אותות השידור והאישור.

 :00כבוי
 :01מינימום
 :02בינוני
 :03מקסימום
 :04אוטומטי
 :05מסך כבוי

Acknowledgement
[]q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
חלק מאותות הכניסה אינן נתמכות בהתאם לדגם.

( Select input .02בחר כניסה) (פקודה)x b :
בחירת אות כניסה.

( Picture mode .05מצב תמונה) (פקודה)d x :
בחירת מצב תמונה.

Transmission

Transmission

[]x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr

[]d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr

Data

RGB :60
DVI-D (PC( :70
DVI-D(DTV( :80
HDMI(HDMI1)(DTV( :90
OPS(DTV( :91
(HDMI(HDMI1)(PC
OPS (PC) :A1
DISPLAYPORT (DTV) :C0
DISPLAYPORT (PC) :D0

Data

 :00חיות
 :01סטנדרטי
 :02קולנוע
 :03ספורט
 :04משחקים
 :05מומחה 1
 :06מומחה 2
Eco :08
 : 11כיול

Acknowledgement

Acknowledgement

[]b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

[]x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

* חלק מאותות הכניסה אינן נתמכות בהתאם לדגם.

( Contrast .06ניגודיות) (פקודה)k g :
כיוונון ניגודיות המסך.
( Aspect ratio .03יחס מידות מסך) (פקודה)k c :
כיוונון יחס מידות המסך.
Transmission
[]k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr
4:3 :01
Data
16:9 :02
 :04זום ()HDMI)(DTV
 :06יחס אוטומטי ()HDMI)(DTV
 :09מקורי (≥ )720p) (HDMI) (DTV
 10עד  :1Fזום קולנוע 1עד )HDMI) (DTV( 16
* סוגי נתונים זמינים משתנה בהתאם לאות הכניסה .למידע נוסף ,עיין
בפרק יחס מידות מסך של המדריך למשתמש.
* יחס מידות המסך עשוי להשתנות בהתאם לתצורת הכניסה של
הדגם.
Acknowledgement
[]c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

Transmission
[]k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 00עד  :64ניגודיות  0עד 100

Acknowledgement
[]g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
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)k j : (גוון) (פקודהTint .10
.לכיוונון גוון המסך

)k h : (בהירות) (פקודהBrightness .07
.כיוונון בהירות המסך

עברית

Transmission

Transmission

]k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr[

]k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr[

50  עד ירוק50  גוון אדום:64  עד00

Data

100  עד0  בהירות:64  עד00

Data

Acknowledgement

Acknowledgement

]j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

]h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

)x u : (טמפרטורת צבע) (פקודהColor temperature .11
.כיוונון טמפרטורת הצבע של המסך

)k k : (חדות) (פקודהSharpness .08
.לכיוונון חדות המסך

Transmission

Transmission

]x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr[

]k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr[

50  עד קריר50  חמים:64  עד00

Data

50  עד0  חדות:32  עד00

Data

Acknowledgement

Acknowledgement

]u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

]k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

)f q : (מיקום אופקי) (פקודהH position .12
.כיוונון המיקום האופקי של המסך
.פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב אריח כבוי
.RGB-* טווח הפעולה משתנה בהתאם לרזולוציית כניסת ה
). בלבדRGB-PC (זמין עבור כניסת

)k i : (צבע) (פקודהColor .09
.לכיוונון צבע המסך

Transmission
]f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
) (ימין50  (שמאל) עד מקסימום50  מינימום:64  עד00

Data

Acknowledgement
]q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

Transmission
]k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
100  עד0  צבע:64  עד00

Data

Acknowledgement
]i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

עברית

40
( V position .13מיקום אנכי) (פקודה )f r
כיוונון המיקום האופקי של המסך.
פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב אריח כבוי.
* טווח הפעולה משתנה בהתאם לרזולוציית כניסת ה.RGB-
(זמין עבור כניסת  RGB-PCבלבד).
Transmission
[]f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data
(למעלה)

 00עד  :64מינימום ( 50למטה) עד מקסימום 50

( Balance .16איזון) (פקודה)k t :
כיוונון איזון הקול.
Transmission
[]k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 00עד  :64שמאל  50עד ימין 50

Acknowledgement
[]t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

Acknowledgement
[]r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( H size .14גודל אופקי) (פקודה )f s
כיוונון הגודל האופקי של המסך.
פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב אריח כבוי.
* טווח הפעולה משתנה בהתאם לרזולוציית כניסת ה.RGB-
(זמין עבור כניסת  RGB-PCבלבד).
Transmission
[]f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

( Sound Mode .17מצב קול) (פקודה)d y :
בחירת מצב קול
Transmission
[]d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 00עד  :64מינימום ( 50קטן) עד מקסימום ( 50גדול)

Acknowledgement
[]s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

 :01רגיל
 :02מוסיקה
 :03קולנוע
 :04ספורט
 .05משחקים
 .07חדשות

Acknowledgement
[]y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

(הגדרת תצורה אוטומטית) (פקודה)j u :
.15
תיקון אוטומטי של מיקום ורעידות התמונה.
(זמין עבור כניסת  RGB-PCבלבד).

( Mute .18השתק קול) (פקודה)k e :
השתקה/ביטול השתקה של הקול.

Transmission

Transmission

[]j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr

[]k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr

Data

 :01ביצוע

Acknowledgement
[]u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

Data

 :00השתק
 :01בטל השתקה

Acknowledgement
[]e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
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)f c : (תוכנית זמן כיבוי) (פקודהOff time schedule .22
.מנטרל תוכנית זמן כיבוי/מפעיל

)k f : (עוצמת קול) (פקודהVolume .19
.כיוונון עוצמת השמע

עברית

Transmission

Transmission

]f][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr[

]k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr[

 כיבוי:00
 מופעל:01

Data

Acknowledgement
]c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

)f b : (תוכנית זמן הפעלה) (פקודהOn time schedule .23
.מנטרל תוכנית זמן הפעלה/מפעיל
Transmission
]f][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
 כיבוי:00
 מופעל:01

Data

Acknowledgement
]b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

.100  עד0  עוצמת קול:64  עד00

Data

Acknowledgement
]f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

)) יום/ חודש/ (שנה1  (זמןClock 1 (year/month/day( .20
)f a :(פקודה
.) יום/ חודש/ (שנה1 קביעת ערך זמן
Transmission
]f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr[
2040  עד2010  שנה:14  עד00
 ינואר עד דצמבר:0C  עד01
31- מהראשון לחודש עד ל:1F  עד01

Data1
Data2
Data3

.)יום/חודש/ (שנה1 " לצפייה בהגדרות זמןfa [Set ID] ff" * הזן
Acknowledgement
]a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x[

Clock 2 (hour/minute/second( .21
)f x : שנייה)) (פקודה/ דקה/ (שעה2 (זמן
.)שנייה/דקה/ (שעה2 קביעת ערך זמן
Transmission
]f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr[
 שעות23  עד00 :17  עד00
 דקות59  עד3B: 00  עד00
 שניות59  עד3B: 00  עד00

Data1
Data2
Data3

.)שנייה/דקה/ (שעה2 " לצפייה בהגדרות זמןfa [Set ID] ff" * הזן
.יום) מוגדר/חודש/ (שנה1 ** פונקציה זו זמינה רק כאשר זמן
Acknowledgement
]x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x[

עברית

42
Off timer (repeat mode/time( .24
(טיימר כיבוי (מצב חזור /זמן)) (פקודה)f e :
קביעת הגדרות טיימר הכיבוי (מצב חזור/זמן).

On timer (repeat mode/time( .25
(טיימר הפעלה (מצב חזור /זמן)) (פקודה)f d :
קביעת הגדרות טיימר ההפעלה (מצב חזור/זמן).

Transmission

Transmission

[]f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr

[]f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr

Data1
 F1 .1עד ( F7קריאת )Data
 :F1קרא נתון ראשון של טיימר כיבוי
 :F2קרא נתון שני של טיימר כיבוי
 :F3קרא נתון שלישי של טיימר כיבוי
 :F4קרא נתון רביעי של טיימר כיבוי
 :F5קרא נתון חמישי של טיימר כיבוי
 :F6קרא נתון שישי של טיימר כיבוי
 :F7קרא נתון שביעי של טיימר כיבוי
 E1 .2עד ( E7מחק הפנייה אחת)( E0 ,מחק את כל ההפניות)
 :E0מחק את כל הגדרות טיימר כיבוי
 :E1מחק את הגדרת טיימר הכיבוי הראשון
 :E2מחק את הגדרת טיימר הכיבוי השני
 :E3מחק את הגדרת טיימר הכיבוי השלישי
 :E4מחק את הגדרת טיימר הכיבוי הרביעי
 :E5מחק את הגדרת טיימר הכיבוי החמישי
 :E6מחק את הגדרת טיימר הכיבוי השישי
 :E7מחק את הגדרת טיימר הכיבוי השביעי
 01 .3עד ( 0Cהגדר את היום בשבוע עבור טיימר הכיבוי)
 :01פעם אחת
 .02יומי
 :03שני-שישי
 :04שני-שבת
 :05שבת-ראשון
 .06כל יום ראשון
 .07כל יום שני
 .08כל יום שלישי
 .09כל יום רביעי
 .0Aכל יום חמישי
 .0Bכל יום שישי
 .0Cכל שבת
 00עד  00 :17עד  23שעות
Data2
 00עד  3B: 00עד  59דקות
Data3
* לקריאת או מחיקה של רשימת זמני הכיבוי ,הגדר  FFHעבור
[ ]Data2ו.]Data3[-
דוגמא  - fe 01 f1 ff ff :1קרא את הערך הראשון של טיימר הכיבוי.
דוגמא  - fe 01 e1 ff ff :2מחק את הערך הראשון של טיימר הכיבוי.
דוגמא - fe 01 04 02 03 :3הגדרת זמן הכיבוי ל 02:03-עבור שני-
שבת.
* פונקציה זו נתמכת רק כאשר זמן ( 1שנה/חודש/יום) וזמן ( 2שעה/
דקה/שנייה) מוגדרים.

Data1
 F1 .1עד ( F7קריאת )Data
 :F1קרא את נתון טיימר ההפעלה הראשון
 :F2קרא את נתון טיימר ההפעלה השני
 :F3קרא את נתון טיימר ההפעלה השלישי
 :F4קרא את נתון טיימר ההפעלה הרביעי
 :F5קרא את נתון טיימר ההפעלה החמישי
 :F6קרא את נתון טיימר ההפעלה השישי
 :F7קרא את נתון טיימר ההפעלה השביעי
 E1 .2עד ( E7מחק הפנייה אחת)( E0 ,מחק את כל ההפניות)
 :E0מחק את כל הגדרות טיימר הפעלה
 :E1מחק את הגדרת טיימר ההפעלה הראשון
 :E2מחק את הגדרת טיימר ההפעלה השני
 :E3מחק את הגדרת טיימר ההפעלה השלישי
 :E4מחק את הגדרת טיימר ההפעלה הרביעי
 :E5מחק את הגדרת טיימר ההפעלה החמישי
 :E6מחק את הגדרת טיימר ההפעלה השישי
 :E7מחק את הגדרת טיימר ההפעלה השביעי
 01 .3עד ( 0Cהגדר את היום בשבוע עבור טיימר ההפעלה)
 :01פעם אחת
 .02יומי
 :03שני-שישי
 :04שני-שבת
 :05שבת-ראשון
 .06כל יום ראשון
 .07כל יום שני
 .08כל יום שלישי
 .09כל יום רביעי
 .0Aכל יום חמישי
 .0Bכל יום שישי
 .0Cכל שבת
 00עד  00 :17עד  23שעות
Data2
 00עד  3B: 00עד  59דקות
Data3
* לקריאה או מחיקה של רשימת טיימר ההפעלה אשר הגדרת ,יש
להגדיר את [ ]Data2][Data3ל.FFH-
דוגמא  - fd 01 f1 ff ff :1קרא את הערך הראשון של טיימר ההפעלה.
דוגמא  - fd 01 e1 ff ff :2מחק את הערך הראשון של טיימר ההפעלה.
דוגמא - fd 01 04 02 03 :3הגדרת טיימר ההפעלה ל 02:03-עבור
שני-שבת.
* פונקציה זו נתמכת רק כאשר זמן ( 1שנה/חודש/יום) וזמן ( 2שעה/
דקה/שנייה) מוגדרים.

Acknowledgement

Acknowledgement

[]e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x

[]d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x

43

Transmission
[]f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr
[]f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Data2][Cr

Transmission
[]f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :00כיבוי (לא ייכבה לאחר  15דקות)
 :01הפעלה (כיבוי לאחר  15דקות)

( Dataהוסף תוכנית)
RGB :60
DVI-D :70
HDMI (HDMI1) :90
OPS (DTV) :91
DISPLAYPORT (DTV) :C0

[]g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

Data1
 f1h .1עד ( f7hקריאת נתונים)
 :F1בחר את מקור קלט התוכנית הראשונה
 :F2בחר את מקור קלט התוכנית השנייה
 :F3בחר את מקור קלט התוכנית השלישית
 :F4בחר את מקור קלט התוכנית הרביעית
 :F5בחר את מקור קלט התוכנית החמישית
 :F6בחר את מקור קלט התוכנית השישית
 :F7בחר את מקור קלט התוכנית השביעית

( Language .29שפה) (פקודה)f i :
הגדרת שפת התצוגה.

Data2
( ffh .1קריאת נתונים)
לקריאת קלט התוכנית ,הזן  FFHעבור [.]Data2
אם אין תוכנית זמינה עבור [ ]Data1בניסיון לקרוא או לשנות את נתוני
התוכנית ,הטקסט  NGיוצג.
(דוגמא  - fu 01 60 :1העבר תוכניות קיימות למטה שורה אחת ושמור
 RGBכמקור כניסה עבור תוכנית ראשונה).
(דוגמא  - fu 01 f1 ff :2קרא את נתוני התוכנית הראשונה).
* פונקציה זו נתמכת רק כאשר זמני הפעלה ( 1שנה/חודש/יום),
(2שעה/דקה/שנייה) ,וזמן ההפעלה (מצב חזור/זמן) מוגדרים.
** חלק מאותות הכניסה אינן נתמכות בהתאם לדגם.
Acknowledgement
[]u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
[]u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x

Acknowledgement

Transmission
[]f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :00צ'כית
 :01דנית
 :02גרמנית
 :03אנגלית
 :04ספרדית (אירופה)
 :05יוונית
 :06צרפתית
 :07איטלקית
 :08הולנדית
 :09נורווגית
 :0Aפורטוגזית
 :0Bפורטוגזית (ברזיל)
 :0Cרוסית
 :0Dפינית
 :0Eשוודית
 :0Fקוריאנית
 :10סינית (קנטונזית)
 :11יפנית
 :12סינית (מנדרין)

Acknowledgement
[]i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Automatic Standby .27המתנה אוטומטית)
(פקודה)m n :
קביעת הגדרות ההמתנה האוטומטית.
Transmission
[]m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :00כיבוי (כיבוי לאחר  4/6/8שעות)
 4 :01שעות (כיבוי לאחר  4שעות)
 6 :02שעות (כיבוי לאחר  6שעות)
 8 :03שעות (כיבוי לאחר  8שעות)

Acknowledgement
[]n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

עברית

( On timer input .26קלט טיימר הפעלה) (פקודה )f u
הוספת תוכנית נוספת על ידי בחירת קלט עבור הגדרת טיימר ההפעלה
הנוכחית.

( Auto off .28כיבוי אוטומטי) (פקודה)f g :
קביעת הגדרות הכיבוי האוטומטי.

עברית
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( Reset .30איפוס) (פקודה)f k :
איפוס הגדרות תמונה ,מסך ואודיו או איפוס להגדרות יצרן.
(איפוס המסך אפשרית רק במצב כניסה ).RGB
Transmission
[]f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :00איפוס תמונה
 :01איפוס מסך
 :02הגדרות מקוריות (איפוס להגדרות יצרן)

Acknowledgement

( Time elapsed .33זמן שחלף) (פקודה)d l :
בדוק את הזמם שחלף.
Transmission
[]d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :FFקריאת מצב

Acknowledgement
[]l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
* הנתונים שהתקבלו מוצגים בבסיס שש עשרה.

[]k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Product serial number .34מספר סידורי של מוצר)
(פקודה)f y :
בדיקת המספר הסידורי של המוצר.
( Current temperature .31טמפרטורה נוכחית)
(פקודה)d n :
בדיקת ערך הטמפרטורה הפנימית.
Transmission
[]d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :FFבדיקת מצב

Acknowledgement

Transmission
[]f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :FFבדיקת המספר הסידורי של המוצר

Acknowledgement
[]y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
* הנתון הינו בקוד .ASCII

[]n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
[]n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x
* הטמפרטורה מוצגת בבסיס שש עשרה.

( Software version .35גרסת תוכנה) (פקודה)f z :
בדיקת גרסת התוכנה של המוצר.
Transmission
( Key .32מקש) (פקודה)m c :
שליחת קוד  IRשל מקש בשלט הרחוק.
Transmission
[[] []m][cמספר  IDמכשיר][ ][נתון][]Cr
Data

IR_KEY_CODE

Acknowledgement
[]c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
לקוד מקש ,ראה קוד .IR
* חלק מקודי המקשים אינם נתמכים בהתאם לדגם.

[]f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :FFבדיקת גרסת התוכנה

Acknowledgement
[]z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

45
)m g : (תאורה אחורית) (פקודהBacklight .39
.כיוונון בהירות התאורה האחורית
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Transmission
]m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
100  עד0  בהירות תאורה אחורית:64  עד00

Data

Acknowledgement
]g][][set ID][][OK/NG][Data][x[
.** ייתכן ואינו נתמך בהתאם לדגם

)k d : (כיבוי מסך) (פקודהScreen off .40
.הפעלה או כיבוי של המסך
Transmission
]k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
 הפעלת המסך:00
 כיבוי המסך:01

Data

Acknowledgement
]d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

) (איזון לובן הגברת אדוםWhite balance red gain .36
)j m :(פקודה
.כיוונון ערך איזון הלובן והגברת האדום
Transmission
]j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
254  עד0  הגברת אדום:FE  עדData 00
Acknowledgement
]m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

) (איזון לובן הגברת ירוקWhite balance green gain .37
)j n :(פקודה
.כיוונון ערך איזון הלובן והגברת הירוק
Transmission
]j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
254  עד0  הגברת ירוק:FE  עדData 00
Acknowledgement
]n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

)d d : (מצב אריח) (פקודהTile Mode .41
.שורה עבור אריח/הגדרת ערכי מצב אריח ועמודה
Transmission
]d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
		

Tile Row - 1st byte:FF  עד00
Data
Tile Column - 2nd byte
 משמעו מצב אריח כבוי11 ,10 ,01 ,00*
.** ייתכן שזה אינו נתמך בהתאם לדגם שברשותך
Acknowledgement
]d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[

) (איזון לובן הגברת כחולWhite balance blue gain .38
)j o :(פקודה
.כיוונון ערך איזון הלובן והגברת הכחול
Transmission
]j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr[
254  עד0  הגברת כחול:FE  עדData 00
Acknowledgement
]o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x[
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( Tile Mode Check .42בדיקת מצב אריח) (פקודה)d z :
בדיקת מצב מצב אריח

( Tile V Position .45מיקום אנכי של אריח) (פקודה)d f :
כיוונון המיקום האנכי של האריח.
* פונקציה זו זמינה רק כאשר אפשרות טבעית של מצב אריח כבוי
ואפשרות מצב אריח מופעל.

[]d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr

Transmission

 :FFבדיקת מצב מצב אריח
Data
** ייתכן שזה אינו נתמך בהתאם לדגם שברשותך.

[]d][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr

Transmission

Acknowledgement
[]z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x
Data1
Data2
Data3

 :00מצב אריח כבוי
 :01מצב אריח מופעל
 00עד  :0Fשורת אריח
 00עד  :0Fעמודת אריח

( Tile ID .43מספר  IDאריח) (פקודה)d i :
הגדרת מספר  IDאריח
Transmission
[]d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr
 01עד  :E1מספר  IDאריח  01עד **225
Data
 :FFבדיקת מספר  IDאריח
**  Dataלא נקבע (עמודת אריח) ( xשורת אריח).
** ייתכן שזה אינו נתמך בהתאם לדגם שברשותך.
Acknowledgement
[]i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
*הטקסט  NGיוחזר כאשר ה Dataעובר את (עמודת אריח) ( xשורת
אריח) ,מלבד עבור .0xFF

( Tile H Position .44מיקום אופקי של אריח) (פקודה)d e :
כיוונון המיקום האופקי של האריח.
* פונקציה זו זמינה רק כאשר אפשרות טבעית של מצב אריח כבוי
ואפשרות מצב אריח מופעל.
Transmission
[]d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr
 00עד ( -50 :32שמאל) עד ( 0ימין)
Data
*ערכי שמאל/ימין תלויים בגודל האופקי של האריח.
** ייתכן שזה אינו נתמך בהתאם לדגם שברשותך.

 0עד ( 0 :32למטה) עד ( 50למעלה)
Data
* ערכי למטה/למעלה תלויים בגודל האנכי של האריח.
** ייתכן שזה אינו נתמך בהתאם לדגם שברשותך.
Acknowledgement
[]f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Tile H Size .46גודל אופקי של אריח) (פקודה)d g :
כיוונון הגודל האופקי של האריח.
*קבע את המיקום הרוחבי של האריח ל 0x32-לפני קביעת המידה
הרוחבית שלו.
* פונקציה זו זמינה רק כאשר אפשרות טבעית של מצב אריח כבוי
ואפשרות מצב אריח מופעל.
Transmission
[]d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr
 00עד  0 :32עד 50
Data
** ייתכן שזה אינו נתמך בהתאם לדגם שברשותך.
Acknowledgement
[]g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Tile V Size .47גודל אנכי של אריח) (פקודה)d h :
כיוונון הגודל האנכי של האריח.
*קבע את המיקום האנכי של האריח ל 0x00-לפני קביעת מידתו
האנכית.
* פונקציה זו זמינה רק כאשר אפשרות טבעית של מצב אריח כבוי
ואפשרות מצב אריח מופעל.
Transmission
[]d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr
 00עד  0 :32עד 50
Data
** ייתכן שזה אינו נתמך בהתאם לדגם שברשותך.

Acknowledgement

Acknowledgement

[]e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

[]h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

Natural Mode (In Tile mode( .48
(מצב טבעי (במצב אריח)) (פקודה )d j :
להצגת תמונה טבעית ,חלקו של התמונה אשר במצב רגיל היה מופיע
ברווח שבין המסכים ,מושמט.
Transmission
[]d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data

 :00כבוי
 :01מופעל

Acknowledgement
[]j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
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