טלוויזיה צבעונית
הוראות שימוש

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המכשיר.
שמרו עליהם להתייחסות עתידית.
רשמו את מספר הדגם והמספר הסידורי על המכשיר.
ראו את התווית בחלק האחורי של הטלוויזיה ומסרו את הנתונים לספק שרות
שלכם כאשר אתם פונים לקבלת שירות.
:
מספר דגם
מספר סידורי :

1

תוכן העניינים
התקנה

3

הפקדים ומיקומם
השלט רחוק
הכנסת סוללות  /הפנל הקדמי

4

הפעלה בסיסית
הדלקה וכיבוי  /בחירת ערוץ לצפייה
כיוון עוצמת הקול  /חזרה מהירה
השתקה )(MUTE
בחירת שפת התפריטים )אופציה(

7

תפריטי מסך
בחירת התפריט

8

סריקה ואחסון ערוצים
סריקה אוטומטית
כיוון ידני
עריכת הערוצים
ערוץ מועדף
שימוש בטבלת הערוצים

9

כיווני התמונה

) PSMזכרון כיווני התמונה( ) XD /אופציה(
) CSMזיכרון כיווני הצבע(
כיוון התמונה ) Eye /אופציה(

כיווני השמע )אופציה(
) SMSזיכרון כיווני השמע(
בחירת כיווני שמע ) Turboאופציה(

15

17

כיווני השמע

) X-WAVEשמע אלחוטי( )אופציה(
בחירת יציאת השמע )אופציה(
קליטת סטריאו/דואלי )אופציה(
קליטת ) NICAMאופציה(

2

כיוון השעון
כיוון השעון
הפעלה/כיבוי הטיימר
כיבוי אוטומטי

20

פעולות אחרות
מצבי  TVו / AV-מעבר אוטומטי בין מצבי ) AVאופציה(
חסימה בפני ילדים  /רקע כחול )אופציה(
משחקים )אופציה(  /טיימר כיבוי

21

חיבור ציוד חיצוני
שקע אנטנה
כניסות/יציאות ) Audio/Videoאופציה(
שקע ) (S-AV) Scartאופציה(
כניסות ) (S-AV) S-video/Audioאופציה(
כניסות ) Componentאופציה(
יציאת אוזניות )אופציה(

24

רשימת תקלות

27

התקנה
מתח
המערכת ניזונה ממערכת החשמל ,המתח הנדרש מופיע בתווית
הנתונים בחלק האחורי של הטלוויזיה .אין להשתמש כלל בז"י
למכשיר .במקרה של סופת ברקים או הפסקות חשמל ,יש לנתק
את הטלוויזיה ואת האנטנה מהחשמל.

אזהרה
למניעת שריפה או התחשמלות ,אין לחשוף את המכשיר לגשם או
לחות.
אל תניח שום דבר המכיל נוזלים על גבי המכשירכיוון שזה עלול
לגרום לשריפה או להלם חשמלי.

שרות
אין להסיר את המכסה האחורי של המכשיר .הטלוויזיה כוללת
רכיבים הטעונים במתח גבוה העלול לסכן אתכם .בכל מקרה של
תקלה או קלקול ,יש לנתקו ממקור החשמל ולהתקשר לתחנת
השרות הקרובה למקום מגוריכם.

אנטנה
חברו את כבל האנטנה לשקע המסומן בסימן  75 Ωהנמצא בחלק
האחורי של המכשיר .לשיפור משמעותי של הקליטה מומלץ להתקין
אנטנה חיצונית.

מיקום והצבה
הציבו את המכשיר באופן שלא תהיה עליו קרינת שמש ישירה
וכן שתאורה בהירה לא תוקרן ישירות על המסך .אין לחשוף את
המכשיר לזעזועים מיותרים ,ללחות ,לאבק או לחום רב .כמו כן יש
לוודא שהמכשיר מוצב כך שיהיה מאוורר מכל צדדיו .אין לחסום
את פתחי האוורור של הטלוויזיה הממוקמים מאחור.

הערה:
להסרת לכלוך או טביעות אצבעות מפני השטח של הטלוויזיה
שלכם ,יש לנגב בעזרת מטלית רכה המסופקת עם הציוד.
אין להפעיל לחץ ניכר בזמן הניקוי על מנת להמנע מכל סכנת נזק
למוצר) .רק עבור דגמי סדרת (.21FU1.

3

הפקדים ומיקומם
כל הפעולות ניתנות לביצוע בעזרת השלט רחוק .חלק מהפעולות
ניתנות לביצוע גם בעזרת הלחצנים שבחזית הטלוויזיה.

השלט רחוק
לפני השימוש בשלט רחוק ,הכניסו את הסוללות .לפרטים עיינו
בהמשך.

POWER

MUTE

1
3

2

1

6

5

4

9

8

7

TV/AV

0

MENU

 .2לחצני הספרות

I / II /
) (

VOL

PR
OK

) (

.3
4

5

PR
Q.VIE

LIST
SLEEP

VOL

W

6
SSM/

להעברת הטלוויזיה ממצב המתנה ישירות לצפייה בערוץ
הנבחר.

2

3
EYE/

 .1לחצן POWER
מדליק את המכשיר ממצב המתנה או מכבה אותו למצב
המתנה.

PSM

7
FAVOURITE

8

לחצן MENU
לבחירת דף תפריט.

 .4לחצן ) EYE/אופציה(
מפעיל/מפסיק את פונקית .eye

*

 .5לחצני השיטוט

/

)בחירת

ערוץ(

מאפשרים בחירת ערוץ או פריט בתפריט.
מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה לצפייה.
סריקה אוטומטית של הערוצים.
)הגברה/הנמכה של עוצמת השמע(
/
חצים
לכיוון עוצמת השמע.
לשינוי הכיוונים בתפריט.
OK
לאישור הבחירה שלכם או הצגת הכיוון הנוכחי.

 .6לחצן Q.VIEW
לחזרה לערוץ הקודם שנצפה.
 .7לחצן ) PSMזכרון נתוני התמונה(
מאחזר את כיווני התמונה המועדפים שלכם.

 .8לחצן FAVOURITE
מאפשר בחירת ערוצים מועדפים.

4

הפקדים ומיקומם
 .9לחצן MUTE
משמש להשתקה והפעלה של הקול.
 .10בורר TV/AV
למעבר למצב  TVאו .AV
להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.

.11

לחצן ) I/II/אופציה(
בוחר את השפה בזמן שידור דו-לשוני) .אופציה(

*

לבחירת כיווני השמע.

MUTE

9

 .12לחצן LIST
משמש להצגת טבלת התוכניות.
 .13לחצן SLEEP
לכיוון טיימר הכיבוי האוטומטי.

 .14לחצן *) SSM/זיכרון כיוון הקול
מזמן את מצב הקול הרצוי.

POWER

הנוכחי( )אופציה(

6

5

4

9

8

7

TV/AV

0

MENU

10
11

לחצנים צבעוניים :משמשים במצב טלטקסט )רק בדגמי (TELETEXT
או לשינוי תפריט הערוצים.

I / II /
) (

VOL

הכנסת סוללות
השלט הרחוק פועל על שתי סוללות במידה  AAאו  .AAAכדי
להכניס את הסוללות ,הסירו את מכסה תא הסוללות בגב השלט.
הכניסו את הסוללות ,תוך הקפדה על הקטבים )  ( /כפי שהם
מסומנים בתוך תא הסוללות.

3

2

1

12
13
14

PR

VOL

OK
) (

PR
Q.VIE

LIST
SLEEP

EYE/

W
SSM/

PSM

FAVOURITE

הערה :במידה ואיכם מתכוונים להשתמש בשלט רחוק במשך
תקופה ארוכה ,הוציאו את הסוללות למניעת דליפת נוזל.

5

הפקדים ומיקומם
הפנל הקדמי
סדרה

4
OK

סדרה

21FU1

21FS4

5
PR

3

5

1

2

סדרה

1 2 3 4

סדרה

21FD7

21FS6

5

2 3

4

1

5

12 34

סדרה
AV IN2

L/MONO AUDIO R

VIDEO

VIDEO

AV IN2

6

L/MONO AUDIO R

6

21FS2

5

1 23 4
סדרה 21FS7

7

.1

מתג הפעלה ראשי )(ON/OFF
מדליק ומכבה את המכשיר.

5

1 23 4

 .2חיווי הפעלה/המתנה

זוהר כשהטלוויזיה במצב המתנה.
עמום כאשר הטלוויזיה פועלת.

 .3חיישן השלט רחוק

הערה :מתאים רק לשלט רחוק שמסופק עם הטלוויזיה) .לא יפעל עם שלטים אחרים(.

 .4לחצן

MENU

לבחירת התפריט.
 .5לחצן OK
לאישור הבחירה ולהצגת הכיוונים הפעילים.
VOL
/
לכיוון עוצמת השמע.
בחירת הכיוונים בתפריט.
/
בוררי ערוצים
משמשים לבחירת התכנית או לבחירת הפריט בתפריט.
משמשים להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.
 .6כניסות ) (AV IN2) Audio/Videoאופציה(
יש לחבר לשקעים אלה את יציאות  Audio/Videoשל הציוד החיצוני המחובר למקלט.
 .7יציאת אוזניות )אופציה(
חברו את האוזניות ליציאה זו.
הערה :התמונות מהוות הצגה מופשטת של חזית הטלוויזיה .יתכן שהטלוויזיה שלכם תראה שונה
מהאיורים.
6

הפעלה בסיסית
הדלקה וכיבוי
 .1להפעלה לחצו על לחצן .POWER
 .2אם הטלוויזיה במצב המתנה ,ניתן להפעילה בלחיצה על
אחד מהלחצנים הבאים בשלט רחוק ,POWER :החצים , /
 TV/AVאו לחצני הספרות.
 3לחיצה על לחצן  POWERבשלט רחוק.
הטלוויזיה תחזור למצב המתנה.
 .4לניתוק המקלט ממערכת החשמל ,לחצו שוב על מתג ההפעלה
הראשי  POWERבחזית הטלוויזיה.
הערה :אם בזמן שהטלוויזיה מופעלת שקע החשמל מנותק,
המכשיר יעבור למצב המתנה או יפעל מחדש כאשר מוחזר התקע
לשקע החשמל.

בחירת ערוץ לצפייה
לבחירת הערוצים לחצו על החצים

או על לחצני הספרות.

/

כיוון עוצמת הקול
כוונו את עוצמת הקול בעזרת החצים

POWER

MUTE

3

2

1

6

5

4

9

8

7

TV/AV

0

MENU

I / II /
) (

. /

VOL

PR
OK

) (

PR
Q.VIE

חזרה מהירה

W

לחצו על לחצן  Q.VIEWכדי לעבור לערוץ הקודם בו צפיתם.

השתקה

VOL

SSM/

SOUND
TURBO/

)(MUTE

לחצו על לחצן  .MUTEהקול יושתק וחיווי יוצג על המסך.
לביטול ההשתקה לחצו על לחצן.SSM/ , / , MUTE ,

*

בחירת שפת התפריטים )אופציה(
ניתן להציג את התפריטים על מסך הטלוויזיה בשפה הרצויה .בחרו
תחילה את השפה.
.1
.2
.3
.4

. /

להצגת תפריט  ,Specialלחצו על לחצן  ,MENUלאחר מכן על
לחצו על חץ לבחירת .Language
לחצו על החץ ולאחר מכן על  /כדי לבחור בשפה הרצויה.
כל התפריטים יוצגו בשפה הנבחרת.
לחצו על  OKאו חץ כדי לבחור בתפריט .Special
לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה למסך הצפייה.

7

תפריטי מסך
הדו-שיח בינך ובין המכשיר שלך נערך על המסך באמצעות תפריט
מפעיל .הלחצנים הנדרשים לשלבי הפעולה מוצגים גם הם.

בחירת התפריט
 .1לחצו על לחצן  MENUואחר כך על
השונים.
 .2לחצו על החץ ולאחר מכן על  /לבחירת הסעיף הרצוי.
 .3לחצו על החץ כדי להציג את תפריט המשנה או את תפריט הגלילה.
 .4בחרו את הכיוון הרצוי בתפריט המשנה או בתפריט הגלילה
בעזרת החצים  /או . /
ניתן לעבור לשלב תפריט מתקדם יותר עם לחצן  OKאו חץ
ולחזור לשלב תפריט קודם על ידי לחיצה על חץ .
הערות:
א .בדגמי מונו לא יוצג תפריט השמע.
ב .במספר דגמים XD ,לא יוצג בתפריט תמונה.
ג .בחלק מהדגמים ,Woofer ,Balance ,AVL ,Turbo Snd
 X-WAVEאו  Treble, Bassלא יוצגו בתפריט .Sound
ד .בחלק מהדגמיםBooster ,Game ,Blue back ,Language ,
לא יוצגו בתפריט .Special
/

כדי להציג את התפריטים

MENU

) (

VOL

PR
OK

) (

VOL

תפריט

Station

PR

תפריט

Picture

תפריט

Sound

תפריט Time

תפריט

Special

תכנית טלוויזיה

8

סריקה ואחסון ערוצים
ניתן לאחסן בזכרון המקלט עד  100ערוצי טלוויזיה )בעמדות  0עד .(99
בסיום תהליך האחסון ניתן לסרוק את הערוצים הנמצאים בזכרון על
לחצנים  /או ישירות עם לחצני הספרות.
ניתן לאחסן את הערוצים אוטומטית או ידנית.
הערה :בחלק מהדגמים ניתן לאחסן עד  200ערוצי טלוויזיה.

סריקה אוטומטית
כל התחנות הנקלטות מאוחסנות בשיטה זו .מומלץ להשתמש בסריקה
האוטומטית בזמן התקנת הטלוויזיה.
 .1לחצו על לחצן  MENUלבחירת תפריט .Station
 .2לחצו על חץ ואחר כך על  /כדי לבחור בתפריט .Auto prog.
.Auto prog.
 .3לחצו על חץ כדי להציג את תפריט prog

.4

.5
.6
.7
.8
.9

לחצו על לחצן  .בחרו במערכת ערוצים בעזרת לחצני
בתפריט הגלילה ;System
) : BGאס יה/ניו זילנד/המזה"ת/אפריקה/אוסטרליה(
) :הונג קונג/דרום אפריקה(
I
) : DKמזרח אירופה/סין/אפריקה(CIS/
) :ארה:ב/קוריאה/פיליפינים( )אופציה(
M
לחצו על  OKאו על החץ .
לחצו על חצים  /לבחירת .Storage
לחצו על חץ  .בחרו את מספר תכנית ההתחלה בעזרת חצים /
או לחצני הספרות בתפריט הגלילה  .Storage fromכל מספר נמוך
 ('005עבור .5
מ 10-יוקלד עם ') '0או ' ('00לפניו ,כלומר ') '05או '005
לחצו על לחצן .OK
לחצו על חצים  /לבחירת  Normalאו .Turbo
אופציה :בחלק מהדגמים ניתן לבחור רק .Start
/

POWER

MUTE

3

2

1

6

5

4

9

8

7

TV/AV

0

MENU

TV

I / II /

) (

VOL

EYE/

PR

VOL

OK
) (

PR

LIST

W
SSM/

SLEEP

Q.VIE
PSM

FAVOURITE

SOUND

PICTURE

TURBO/

הערות:
א Turbo .מהיר מ Normal-ובחלק מהדגמים סריקות אלה יאח־
סנו אוטומטית את כל התחנות הנקלטות.
ב .אם התחנה נקלטת חלש או עם הפרעות ,בחרו בסריקה ידנית .Manual

)סריקה (Turbo

)סריקה (Normal

 .10לחצו על חץ להתחלת הסריקה האוטומטית.
כל התחנות הנקלטות אוחסנו.
להפסקת הסריקה לחצו על לחצן .MENU
בסיום הסריקה האוטומטית יוצג על המסך תפריט .Prog. edit
לפרטים עיינו בפרק "סידור הערוצים" כדי לסדר את הערוצים לפי
הסדר הרצוי לכם.
 .11לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפייה בתכנית טלוויזיה.

9

סריקה ואחסון ערוצים
סריקה אוטומטית
לסריקה אוטומטית של התמונות של הערוצים המאוחסנים ,לחצו
למשך כ 3-שניות .התמונות של הערוצים
או חץ
על חץ
המאוחסנים יוצגו על המסך אחת אחרי השנייה.
לסיום הסריקה האוטומטית לחצו על כל לחצן שהוא מלבד לחצני .VCR

כיוון ידני
כיוון ידני מאפשר לכם להתאים ולסדר את התחנות בכל סדר הרצוי
לכם .כמו כן תוכלו לסמן כל תחנה בשם בן  5תווים.
POWER

MUTE

3

2

1

6

5

4

9

8

7

TV/AV

0

MENU

TV

I / II /

) (

VOL

EYE/

PR

PR

LIST

W
SSM/

SLEEP

.4
.5

VOL

OK
) (

.1
.2
.3

Q.VIE

.6
.7
.8

PSM

FAVOURITE

SOUND

PICTURE

TURBO/

.9
.10
.11

.12
.13
.14
.15

לחצו על לחצן  MENUלבחירת תפריט .Station
לחצו על חץ ולאחר מכן  /לבחירת .Manual
לחצו על חץ להצגת תפריט .Manual

לחצו על חצים  /לבחירת .Storage
לחצו על חץ כדי לבחור את מספר הערוץ .בחרו את מספר
הערוץ הרצוי ) 0עד  (99בעזרת חצים  /או בעזרת לחצני
הספרות שעל תפריט הגלילה  .Storageכל מספר נמוך מ10-
יוקלד עם ') '0או ' ('00לפניו ,כלומר ') '05או ' ('005עבור .5
לחצו על לחצן .OK
לחצו על חצים  /לבחירת .System
לחצו על חץ  .בחרו בשיטת קליטה בעזרת חצים  /על
תפריט הגלילה .System
) : BGאסיה/ניו זילנד/המזה"ת/אפריקה/אוסטרליה(
) :הונג קונג/דרום אפריקה(
I
) : DKמזרח אירופה/סין/אפריקה(CIS/
) : Mארה:ב/קוריאה/פיליפינים( )אופציה(
לחצו על לחצן  OKאו על חץ .
לחצו על חצים  /לבחירת .Channel
לחצו על לחצן  .לחצו על לחצן  /לבחירת  V/UHFאו Cable
בתפריט הגלילה .Channel
אם ניתן ,בחרו את מספר התחנה ישירות עם לחצני הספרות.
כל מספר נמוך מ 10-יוקלד עם ') '0או ' ('00לפניו ,כלומר ''05
)או ' ('005עבור .5
לחצו על לחצן  OKאו על חץ .
לחצו על חצים  /לבחירת .Search
לחצו על חץ  .לחצו על חצים  /כדי להפעיל את החיפוש בתפריט
הגלילה  .Searchהסריקה תעצר ברגע שתאותר תחנה.
לחצו על לחצן  OKעל מנת לאחסנה .החיווי  Storedיופיע.

 .16לאחסון תחנה נוספת פעלו ע"פ שלבים  4עד .15
 .17לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
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סריקה ואחסון ערוצים
מתן שם לערוץ
 .1פעלו ע"פ שלבים  1עד  3ב"כוון ידני".
 .2לחצו על חצים  /לבחירת .Name
 .3לחצו על חץ בתפריט הגלילה .Name
 .4לחצו על חץ  .אתם יכולים להשתמש ברווח ,"-" ,"+" ,ספרות
מ 0-עד  9ואותיות מ A-עד .Z
בעזרת חץ ניתן לבחור בכיוון הנגדי.
 .5בחרו את מיקום התו בעזרת חצים  /ולאחר מכן בחרו בתו
הבא ,וכך הלאה.
 .6לחצו על לחצן .OK
 .7לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
) (Boosterאופציה(
מגבר מתח )Booster
בחלק מהדגמים קיימת האפשרות להפעיל את הפונקציה .Booster
רק דגמים הכוללים פונקציה זו מסוגלים לפעול בה.

במקרה שהקליטה חלשה בגבול טווח הקליטה של הטלוויזיה,
בחרו ב On -לאופציה של  .Boosterאם התמונה ברורה אין צורך
להפעיל את הפונקציה.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פעלו ע"פ שלבים  1עד  3ב"כיוון ידני".
לחצו על חצים  /לבחירת .Booster
לחצו על חץ .
לחצו על חצים  /לבחירת  Onו Off -מתוך תפריט הגלילה
.Booster
לחצו על לחצן .OK
לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.

MENU

) (

VOL

PR
OK

) (

VOL

PR

11

סריקה ואחסון ערוצים
עריכת הערוצים
פונקציה זו מאפשרת לכם למחוק ערוץ מאוחסן או לדלג עליו .כמו
כן תוכלו להעביר מספר תחנות לערוצים אחרים או להכניס תא ריק
מנתונים.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
תפריט .Station
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Prog. edit
 .3לחצו על חץ להצגת תפריט .Prog. edit
/

3

2

1

6

5

4

9

8

7

0

MENU

) (

VOL

PR
OK

) (

PR

VOL

לבחירת

מחיקת תחנה מהזכרון
 .1בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה בעזרת החצים
 /או . /
 .2לחצו על הלחצן האדום פעמיים.
הנתונים של התחנה הנבחרת ימחקו מהזכרון ,והנתונים
בתא הבא יועברו לתא הריק.
העתקת נתונים
 .1בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה להעתקה בעזרת החצים
 /או . /
 .2לחצו על הלחצן הירוק.
כל הנתונים שבתאים הבאים יועברו לתא הבא בתור.
העברת נתוני תחנה לערוץ אחר
 .1בחרו את הערוץ המיועד להעברה בעזרת החצים
 .2לחצו על הלחצן הצהוב.
 .3העבירו את נתוני התחנה לערוץ הרצוי בעזרת חצים  /או . /
 .4לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לצאת מהפונקציה.
/

או

. /

דילוג על תחנה
 .1בחרו את התחנה שברצונכם לדלג בעזרת חצים  /או
 .2לחצו על הלחצן הכחול .התחנה שסימנתם תוצג בכחול.
 .3לחצו שוב על הלחצן הכחול על מנת לצאת ממצב הדילוג.ר.
במהלך צפיה בטלוויזיה ,לא ניתן לקרוא לתחנה שדולגה עם
חצים  . /אם אתם מעוניינים לקרוא לה ,לחצו על מספרה
עם לחצני הספרות או בחרו אותה דרך תפריט העריכה או דרך
טבלת התחנות.
. /

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה בתכנית
הטלוויזיה.
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סריקה ואחסון ערוצים
ערוץ מועדף
פונקציה זו מאפשרת לכם לבחור את הערוצים המועדפים שלכם.
 .1לחצו על לחצן  MENUלבחירת תפריט .Station
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Favourite
 .3לחצו על חץ להצגת תפריט .Favourite

.4
.5
.6
.7
.8

לחצו על חצים  /לבחירת .-- -----
בחרו את הערוץ הרצוי בעזרת חצים . /
לאחסון ערוץ נוסף  ,חזרו על פעולות  4עד .5
תוכלו לאחסן עד  8ערוצים.
לחצו על לחצן .OK
לחצו לחיצות חוזרות על  MENUלחזרה לצפיה רגילה.

MENU

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  FAVOURITEלבחירת ערוצים
מועדפים מאוחסנים.

) (

VOL

PR
OK

) (

VOL

PR

FAVOURITE
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סריקה ואחסון ערוצים
שימוש בטבלת הערוצים
תוכלו לבדוק את התחנות המאוחסנות בזכרון על ידי הצגת טבלת
הערוצים.
הצגת טבלת הערוצים
לחצו על לחצן  LISTלהצגת את תפריט .Programme table
טבלת הערוציפ תוצג על המסך .כל טבלה מכילה עד  10ערוצים
כמתואר באיור למטה.

הערות:
א .ייתכן שתראו חלק מהערוצים מסומנים בכחול .אלה הערוצים
שסומנו לדילוג על ידי עריכה אוטומטית או תוך כדי עריכת
הערוצים.
ב .חלק המערוצים ,שמספרם מופיע במקום מספר התחנה הם
ערוצים שלא אוכסנו בהם נתונים.
) (

VOL

OK
) (

LIST

PR

PR

VOL

בחירת ערוץ מהטבלה
בחרו את הערוץ הרצוי עם חצים  /או . /
לאחר מכן לחצו על לחצן .OK
הטלוויזיה תעבור להציג את התחנה המאוחסנת בערוץ הנבחר.
דפדוף בדפי הטבלה
יש ) 10או  (20דפי טבלאות המכילים ) 100או  (200ערוצים.
לחיצות חוזרות על  /או  /תעביר את הסמן לדף הבא.
לחצו על לחצן  LISTלחזרה לצפיה רגילה.
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כיווני התמונה
הערה :אופציות תפריט  Pictureאינן זמינות למקור כניסה .RGB
) PSMזכרון כיווני התמונה(
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
תפריט .Picture
 .2לחצו על חץ לבחירת .PSM
 .3לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת כיווני תמונה
מתוך תפריט גלילה .PSM
/

לבחירת

 .4לחצו על לחצן  OKאו על חץ .
 .5לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
MENU

תוכלו לחזור לכיוונים המועדפים ),Mild ,Standard ,Dynamic
 ,Gameאו  (Userבעזרת לחצן  PSMבשלט רחוק .כיווני תמונה
 ,Mild ,Standard ,Dynamicו Game-מתוכנתים מראש במפעל
כדי להשיג תוצאת תמונה טובה ואין אפשרות לשנותם.
) XDאופציה(

) (

VOL

תוכלו להנות מתמונה חיה וחדה עם טכנולוגיית מעבד Digital Reality
המעולה של .LG

OK
) (

VOL

PR

לבחירת

 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
תפריט .Picture
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חץ  /לבחירת .XD
 .3לחצו על לחצן ולאחר מכן על לחצן  /כדי לבחור  Onאו
 Offעל תפריט גלילה .XD
/

PR

PSM

 .4לחצו על לחצן  OKאו על לחצן .
 .5לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
) CSMזיכרון כיווני הצבע(
תוכלו לבחור את מצב צבע התמונה ,רגיל ,אדמדם ,ירקרק או
כחלחל ,לפי ההעדפה שלכם.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על לחצן  /כדי לבחור
תפריט .Picture
 .2לחצו על לחצן ולאחר מכן על לחצן  /כדי לבחור .CSM
 .3לחצו על לחצן ולאחר מכן על לחצן  /כדי לבחור ,Standard
 Greenish ,Reddishאו  Bluishבתפריט הגלילה .CSM
 .4לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUכדי לחזור לצפייה רגילה
בטלוויזיה.
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כיווני התמונה
כיוון התמונה
תוכלו לכוון את הניגודיות ,הבהירות ,חוזק הצבע ,החדות והגוון
)פועל רק בקליטה בשיטת  (NTSCלדרגות המועדפות על ידכם.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים  /לבחירת
תפריט .Picture
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת ,Contrast
 Colour ,Brightnessאו .Sharpness

 .3לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים
הרצוי בתפריט המשנה.

/

כדי לבחור בכיוון

MENU

) (

VOL

PR
OK

) (

EYE/

VOL

PR

PSM

 .4לחצו על לחצן  OKלאחסון הכיוונים בזכרון.
 .5לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
) Eyeאופציה(
 Eyeהיא פונקציה אופציונאלית .רק מכשיר בעל הפונקציה הזאת
יוכל לתפקד בה.
בחלק מהדגמים המערכת תכוון אוטומטית את התמונה בהתאם
לתנאים הסביבתיים .זה יאפשר לכם להנות מתמונה המותאמת
ביותר לתנאי הסביבה.
לחצו על לחצן  EYE/להפעלת או כיבוי הפונקציה.

*

כשפונקצית  eyeפעילה ,המערכת מכוונת את התמונה אוטומטית
בהתאם לתנאי הסביבה.
באותו פרק זמן החיווי
הירוק לא יופיע ברציפות על המסך ,אך
החיווי
בצהוב יופיע כל אימת שתנאי התמונה משתנים.
הערה:
א .לחיצה על  PSMכשפונקציית  eyeמופעלת ,תכבה אוטומטית
את הפונקציה.
ב .פונקציית  EYEאינה זמינה עבור מקור כניסה .RGB
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כיווני השמע )אופציה(
כיווני השמע היא פונקציה אופציונאלית ורק מכשיר בעל פונקציה
זאת יוכל לתפקד בה.
) SSMזיכרון כיווני השמע(
תוכלו לבחור את הכיוונים המועדפים עליכם;  Movie ,Music ,Flatאו
 Speechותוכלו גם לכוון את תדר הצליל של השווין.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על לחצן  /כדי לבחור
בתפריט .Sound
 .2לחצו על לחצן לבחירת .SSM
 .3לחץ על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת כיווני השמע
על תפר יט גלילה .SSM

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
תוכלו להפעיל את הכיוונים ) Speech ,Movie ,Music ,Flatאו
 (Userבלחיצה על לחצן  SSM/בשלט רחוק.
הכיוונים  Movie ,Music ,Flatו Speech-מכוונים מראש במפעל
להפקת צליל טוב ואין אפשרות לשנות אותם.
הערה :לחיצה על לחצן  SSM/אחרי ביצוע הכיוונים בתפריט
המשנה  ,Userתגרום להצגת אוטומטית של החיווי  Userלמרות
שכיוונתם כבר לכיוונים הקבועים  Movie ,Music ,Flatאו
.Speech

MENU

*

*

בחירת כיווני שמע ) Turboאופציה(
כשפונקציה זו מופעלת ,הצליל יהיה מודגש יותר ובעל עוצמה
מוגברת מאשר צליל רגיל.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים  /לבחירת
תפריט .Sound
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Turbo Snd.
 .3לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת  Onאו .off

) (

VOL

PR
OK

) (

VOL

PR

SSM/

 .4לחצו על לחצן  OKאו חץ .
 .5לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
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כיווני השמע )אופציה(
כיווני השמע
.1
.2
.3
.4
.5

MENU

) (

VOL
) (

PR

) X-WAVEשמע אלחוטי( )אופציה(
תוכלו להעביר את השמע גם דרך מגבר ה FM-שלכם.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים  /לבחירת
תפריט .Sound
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .X-WAVE
ולאחר מכן על חצים  /כדי לכוון את
 .3לחצו על חץ
התדרים השונים בתפריט הגלילה .X-WAVE

או

PR
OK

לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
תפריט .Sound
לחצו על לחצן ולאחר מכן על לחצן  /כדי לבחור בפריט
השמע המבוקש) AVL ,אופציה( Bass ,Treble ,Balance ,או
) Wooferאופציה(.
לחצו על חץ .
או לחצן
בצעו את הכיוונים הרצויים בעזרת חצים / , /
 OKבכל אחד מתפריטי הגלילה.
לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
/

לבחירת

VOL

 .4כוונו את תדר הטלוויזיה שלכם בהתאם למקלט ה FM-שלכם.
בחלק מהדגמים התפריט יראה כלהלן.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים  /לבחירת
תפריט .Sound
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .X-WAVE
 .3לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Set Freq
 .4לחצו על חץ כדי לכוון את התדר על תפריט .X-wave
 .5השתמשו בלחצני הספרות  0עד  9או לחצו על חצים  /כדי
להתאים את תדר הטלוויזיה לתדר מקלט ה.FM-

הערות:
א .אם הקליטה גרועה או עם הפרעות בחרו תדר אחר.
ב .לקבלת קליטה טובה הקפידו שהמרחק בין הטלוויזיה למקלט
ה FM-לא יעלה על  5מ'.
ג .באזורים מסוימים ייתכן ששידור ה FM-יופרע עקב הקרבה
לאנטנת שידור.
ד .איכות הקליטה תלויה באיכות המקלט )רדיו .(FM
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כיווני השמע )אופציה(
בחירת יציאת השמע

)אופציה(

במצב  AVתוכלו לבחור את מאפייני יציאות השמע לרמקולים
השמאלי והימני.

*

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  I/II/כדי לבחור את צורת היציאה.
 : L+Rהשמע מהערוץ השמאלי  Lמועבר לרמקול השמאלי
ומהערוץ הימני  Rלרמקול הימני.
 : L+Lהשמע מהערוץ השמאלי  Lמועבר לשני הרמקולים.
 : R+Rהשמע מהערוץ הימני מועבר לשני הרמקולים.

קליטת סטריאו/דואלי

)אופציה(

בזמן בחירת ערוץ ,נתוני השמע של אותה תחנה מוצגים על המסך
לאחר שמספר הערוץ ושם התחנה נעלמים.
שידור
מונו
סטריאו
דואלי

תצוגה על המסך
MONO
STEREO
DUAL I
I / II /

בחירת שמע מונו
אם השמע נקלט בסטריאו חלש תוכלו לעבור למצב מונו בלחיצה
כפולה על לחצן  .I/II/בקליטת מונו עומק השמע ישופר .לחזרה
למצב סטריאו ,לחצו שוב פעמיים על לחצן .I/II/

*

*

בחירת השפה בשידור דו-לשוני

אם השידור הנקלט הוא דו לשוני תוכלו לבחור בין DUAL II ,DUAL I
או  DUAL I+IIבלחיצות חוזרות על .I/II/
 DUAL Iמעביר את השפה הראשית לרמקולים.
 DUAL IIמעביר את השפה המישנית לרמקולים.
 DUAL I+IIשולח כל שפה בנפרד לרמקולים.

*

קליטת

) NICAMאופציה(

אם הטלוויזיה שלכם כוללת מקלט  ,NICAMתוכלו לקלוט את
האיכות הגבוהה ) NICAMאיכות השמע רמה דיגיטאלית(.
תוכלו לבחור את סוג יציאת השמע כמתואר להלן לפי סוג השידור
הנקלט בעזרת לחיצות חוזרות על לחצן .I/II/

*

 .1בקליטת  NICAMמונו תוכלו לבחור  NICAM MONOאו .FM MONO
 .2בקליטת  NICAMסטריאו תוכלו לבחור  NICAM STEREOאו
 .FM MONOאם אות הסטראו חלש ,עיברו ל FM-מונו.
 .3בקליטת  NICAMדואלי תוכלו לבחור ב,NICAM DUAL I -
 NICAM DUAL IIאו  .NICAM DUAL I+IIאם בחרתם בFM-
מונו החיווי  MONOיוצג על המסך.
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כיוון השעון
כיוון השעון
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
בתפריט .Time
 .2לחצו על חץ לבחירת .Clock
 .3לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /כדי לכוון את השעה.
/

כדי לבחור

 .4לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים
 .5לחצו על לחצן .OK
 .6לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
/

כדי לכוון את הדקות.

הפעלה/כיבוי הטיימר
MENU

) (

VOL

PR
OK

) (

VOL

שימוש בפונקציה זו יפעיל ויכבה אוטומטית את הטלוויזיה בזמן
שנקבע .לפני הפעלת הפונקציה הקפידו לכוון את השעון.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים  /לבחירת
תפריט .Time
לבחירת
/
ולאחר מכן על חצים
 .2לחצו על חץ
.Off time /On time
 .3לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /כדי לכוון את השעה.

PR

 .4לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /כדי לכוון את הדקות.
 .5פונקצית  On timeבלבד .לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים
 /לכוון את מספר הערוץ ועוצמת השמע.
 .6לחצו על לחצן .OK
 .7לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
הערות:
א On time .פועל רק במצב המתנה.
ב .לצפיה בזמן  on/offהנותר ,בחרו בתפריט .Time
ג .עם כיבוי לחצן ההפעלה הראשי ,השעון  Clockמתאפס.
ד .שעתיים לאחר הדלקת המכשיר על ידי פונקצית  on timeהוא
יעבור אוטומטית למצב המתנה אלא אם כן נלחץ לחצן כלשהו.

כיבוי אוטומטי
אם תלחצו  Onעל תפריט הגלילה של  ,Auto offהמכשיר יעביר
את עצמו אוטומטית למצב המתנה כעשר דקות אחרי הפסקת
השידורים בערוץ הפעיל.
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים  /לבחירת תפריט .Time
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Auto off
 .3לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת  On .או Off
על תפריט הגלילה .Auto off
 .4לחצו על לחצן  OK .או חץ .
 .5לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
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פעולות אחרות
מצבי

 TVוAV-

ניתן לכוון לכניסת  TVאו  .AVבמצב  AVמשתמשים כאשר מכשיר
וידאו ) (VCRאו ציוד חיצוני אחר מחוברים לטלוויזיה.
הערה :כשמחברים מכשיר וידאו דרך שקע האנטנה ,המערכת
נמצאת במצב  .TVראו פרק "חיבור ציוד חיצוני".
 .1לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
תפריט .Special
 .2לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Input
 .3לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת AV1) AV ,TV
או ) AV3 ,(AV2אופציה() S-VIDEO ,אופציה( או COMPONENT
)אופציה( בתפריט הגלילה .Input
/

לבחירת

 AVאו  : AV1הוידאו מחובר לכניסת סקרט או לכניסת האוזניות.
על הטלוויזיה.
 : AV2הוידאו מחובר לכניסת  AV IN2של מכשיר הטלוויזיה )אופציה(.
 : AV3הוידאו מחובר לכניסת  AV3של מכשיר הטלוויזיה )אופציה(.
 : S-VIDEOיציאת  S-VIDEOשל הוידאו מחוברת לכניסת סקרט
של מכשיר הטלוויזיה) .אופציה(.
 :COMPONENTנגן  DVDמחובר לכניסות  COMPONENTשל
מכשיר הטלוויזיה )אופציה(.
 .4לחצו לחיצות חוזרות על  MENUלחזרה לצפיה רגילה.

3

2

1

6

5

4

9

8

7

TV/AV

0

MENU

) (

VOL

PR
OK

) (

VOL

PR

לחילופין תוכלו לבחור במצב  TVאו  AVעל יד לחיצה על לחצן .TV/AV
במצב  AVלחזרה לצפיה רגילה לחצו על חצים
הספרות.

/

או על לחצני

מעבר אוטומטי בין מצבי ) AVאופציה(
אם הוידאו שלכם מעביר מתח הפעלה ברגע שהוא מופעל והוא
מחובר דרך שקע הסקרט .הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב AV
או  AV1עם כניסת אות  .AVאם ברצונכם להמשיך לצפות במצב ,TV
לחצו על חצים  /או לחצני הספרות .לחצו על לחצני  TV/AVכדי
לחזור למצבי .AV
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פעולות אחרות
חסימה בפני ילדים
ניתן לכוון את הטלוויזיה כך שיהיה צורך בשלט רחוק כדי לשלוט
בה .ניתן להשתמש בתכונה זו כדי למנוע צפיה לא ברשות.
.1
.2
.3
.4
.5

לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
תפריט .Special
לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Child lock
לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת  On .או Off
על תפריט הגלילה .Child lock
לחצו על לחצן  OK .או חץ .
לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
/

לבחירת

כשהחסימה מופעלת יוצג על המסך החיווי  Child lock onבכל פעם
שתלחצו על אחד הלחצנים בחזית הטלוויזיה בעת הצפיה בה.
הערה :החיווי  Child lock onלא יופיע על המסך בזמן לחיצה על
הלחצנים בחזית הטלוויזיה כאשר מוצגים תפריטים על המסך.
MENU

רקע כחול
) (

VOL
) (

בחירה במצב  Onבתפריט הגלילה  ,Blue backתגרום להופעת
רקע כחול על המסך במקרה שלא נקלט אות או שהאות חלש.

PR
OK
PR

)אופציה(

VOL

.1
.2
.3
.4
.5

לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
תפריט .Special
לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Blue back
לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת  On .או Off
על תפריט הגלילה .Blue back
לחצו על לחצן  OK.או חץ .
לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
/

לבחירת

הערה :במצב  ,AVבמצב  ,Componentלא יופיע הרקע הכחול על
האקרן.
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פעולות אחרות
משחקים

)אופציה(

זוהי פונקציה אופציונאלי שניתן להפעילה בעזרת השלט רחוק רק
בטלוויזיה התומכת בפונקציה.
.1
.2
.3
.4

לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חצים
תפריט .Special
לחצו על חץ ולאחר מכן על חצים  /לבחירת .Game
לחצו על חץ להכנס למצב .game
לחצו על חצים  /לבחירת משחק ולאחר מכן לחצו על לחצן .OK
תוכל להנות מהמשחק בעזרת הוראות ההפעלה של .GAME
/

לבחירת

הערות:
א .לחץ על לחצן  TV/AVאו  MENUלחזרה לצפיה רגילה.
ב .למעבר למשחק אחר ,לחצו על הלחצן האדום תוך כדי הפעלת
המשחק.

טיימר כיבוי
אינכם צריכים לזכור לכבות את הטלוויזיה לפני לכתכם לישון.
טיימר הכיבוי יכבה את הטלוויזיה אוטומטית ויעביר אותה למצב
המתנה בחלוף הזמן שהוגדר מראש.
לחצו על לחצן  SLEEPכדי לבחור את מספר הדקות .החיווי - - -
יוצג על המסך ולאחר מכן ייראו המספרים ,120 ,90 ,60 ,30 ,20 ,10
 180ו .240-הטיימר יתחיל בספירה לאחור בהתאם למשך הזמן
שבחרתם.

MENU

TV/AV

) (

VOL
) (

הערות:
א .לבדיקת הזמן שנותר עד לכיבוי לחצו פעם אחת על לחצן
.SLEEP
ב .לביטול הכיבוי האוטומטי לחצו לחיצות חוזרות על לחצן SLEEP
עד שהחיווי  - - -יופיע על המסך.
ג .כיבוי הטלוויזיה מבטל את הכיבוי האוטומטי.

PR

PR

SLEEP
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חיבור ציוד חיצוני
תוכלו לחבר למכשיר הטלוויזיה ציוד חיצוני כגון מכשירי וידאו,
מצלמת וידאו וכו'.
האיורים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלכם.
PR

Y

L

COMPONENT

PB

ANT
L IN

)DVD INPUT (480i
OUT
)(L/MONO) AUDIO (R

AV

VIDEO

IN

שקע אנטנה
.1

VCR

.2
.3
.4
.5
PR

Y

)DVD INPUT (480i
OUT
)(L/MONO) AUDIO (R

AV

VIDEO

בחלק האחורי של המקלט.
חברו את כבל האנטנה לשקע  RF aerialשל מכשיר הוידאו.
אחסנו את ערוץ הוידאו בעמדה מס  ,0ראו סעיף 'סריקה ידנית'.
בחרו את מספר העמדה בה שמור ערוץ הוידאו.
לחצו על לחצן  PLAYשל הוידאו.

כניסות/יציאות

L

COMPONENT

PB

ANT
L IN

חברו את שקע יציאה  RFשל מכשיר הוידאו לשקע aerial

IN

) Audio/Videoאופציה(

 .1חברו את יציאות  audio/videoשל מכשיר הוידאו לכניסות
 audio/videoשל הטלוויזיה ואת כניסות הוידאו ליציאות
הטלוויזיה.
 .2אם הוידאו מחובר לשקעי  AVשבחלק האחורי של הטלוויזיה,
לחצו על בורר  TV/AVובחרו באפשרות ) AVאו .AV2 ,(AV1
 .3לחצו על לחצן  PLAYשל הוידאו.
תמונת הוידאו תוצג על המסך.

R AUDIO L/MONO

VCR

VIDEO

ניתן לבצע הקלטות של ערוצי טלוויזיה על סרטי וידאו דרך
שקעי היציאה .audio/video
הערה :אם ברשוותכם מכשיר וידאו מונו ,חברו את כבל השמע
ממכשיר הוידאו לשקע  AUDIO L/MONOעל מכשיר הטלוויזיה.

AV2

VCR

שקע
.1

PR
PR

VOL

MENU OK
ON/OFF

L/MONO
2

VCR

) Euro scartאופציה(

חברו את שקע  Euro scartשל מכשיר הוידאו לשקע Euro scart

שבחלק האחורי של הטלוויזיה.
 .2לחצו על לחצן  PLAYשל הוידאו.
אם הוידאו מוציא מתח משתנה כאשר הוא מחובר לשקע
 (AV1אוטו־
 ,Euro scartמכשיר הטלוויזיה יעבור למצב ) AVאו AV1
מטית .אולם ,אם ברצונכם להמשיך לצפות בטלוויזיה ,לחצו
על חצים  /או לחצני הספרות.
אם לא ,לחצו על בורר  TV/AVבשלט רחוק על מנת לבחור
 .(AV1תמונת הוידאו תוצג על המסך.
באפשרות ) AVאו AV1
תוכלו גם להקליט תכניות המשודרות בטלוויזיה על גבי סרט
וידאו.
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הערה :אות מסוג  ,RGBכלומר האותות אדום ,ירוק וכחול ניתנים
לבחירה רק עבור שקע  .Euro scartאותות אלה מועברים ,לדוגמה,
על ידי מפענח טלוויזיה בתשלום ,מכונת משחק או יחידת תקליטור
תמונות ,וכו'.

חיבור ציוד חיצוני
כניסות ) (S-AV) S-video / Audioאופציה(
כאשר מחברים את שקע  S-videoשל מכשיר הוידאו לשקע S-VIDEO

של מכשיר הטלוויזיה ,איכות התמונה תוסיף ותשתפר.

ANT IN
75

OUT
)(L) - AUDIO - (R

VIDEO
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.3
.4

חברו את שקע  S-videoשל מכשיר הוידאו לשקע  S-VIDEOשל
מכשיר הטלוויזיה.
חברו את כבל האודיו ממכשיר הוידאו לכניסות  AUDIOשל
מכשיר הטלוויזיה.
בחרו ב AV3-בלחיצות חוזרות על בורר .TV/AV
לחצו על לחצן  PLAYשל מכשיר הוידאו.
תמונת הוידאו תוצג על מסך הטלוויזיה.

הערה :אם שקעים  S-VIDEOוגם  VIDEOחוברו בו זמנית למכשיר
הוידאו ,יתקבל  S-VIDEOבלבד.

VCR

ANT IN
75

OUT

IN

.1
.2
.3
.4

חברו את יציאות  Y Pb Pr ,Y Cb Cr) COMPONENT Videoאו
 (Y B-Y R-Yשל נגן ה DVD-לכניסות (Y PB PR) COMPONENT
של מכשיר הטלוויזיה.
חברו את כבל השמע מנגן ה DVD-לכניסות  AUDIO INשל
הטלוויזיה ) AVאו .(AV1
לחצו על בורר  TV/AVלבחירת .COMPONENT
לחצו על לחצן  PLAYשל נגן הוידאו.
תמונת  COMPONENTתוצג על מסך הטלוויזיה.

שקע אוזניות

VCR

PR

COMPONENT

PB

ANT
L IN

Y

L

כניסות

) Componentאופציה(

)DVD INPUT (480i
OUT
)(L/MONO) AUDIO (R

VIDEO

AV
IN

)אופציה(

רק בחלק מהדגמים קיימת יציאת אוזניות.
חברו את תקע האוזניות לשקע האוזניות של הטלוויזיה.
תוכלו להקשיב לטלוויזיה דרך האוזניות .לכיוון עוצמת השמע לחצו
על חצים . /

DVD Player

VIDEO

R AUDIO L/MONO

לחיצה על  MUTEתשתיק גם את השמע באוזניות.
AV2

PR

VOL

MENU OK

L/MONO
2
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הערה

26

רשימת תקלות
תופעות
אין תמונה ,אין שמע
יש שמע  ,אין תמונה
יש תמונה ,אין שמע
תמונה מטושטשת
קוים או פסים על התמונה
קליטה גרועה של חלק מהערוצים
אין צבע
צבעים גרועים
השלט רחוק אינו פועל

בדקו את הפרטים הבאים ונסו
לכוון אותם
תקע החשמל )מחובר והטלוויזיה מופעלת(

האם הטלוויזיה מופעלת
נסו ערוץ אחר )אות חלש(
בדקו את האנטנה )מחוברת לטלוויזיה?(
בדקו את האנטנה )כבל קרוע?(

בדקו את האנטנה
בדקו הפרעות מקומיות
כוונו את הניגודיות
כוונו את הבהירות
כוונו את הצבע
כוונו את עוצמת השמע
בדקו את סוללות השלט רחוק
בדקו את יציאות ) Audio/Videoבוידאו בלבד(
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