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אביזרים ורכיבים הכלולים באריזה

כבל זינה

סוללות

שלט רחוק

הוראות הפעלה

מטלית לניקוי המסך) .לא בכל הדגמים(.
נגבו בעדינות את כל האבק ,טביעות האצבע וכו' עם המטלית.
אל תפעילו כוח מופרזבזמן הניגוב.
תפס כבלים )עיינו בהמשך החוברת( לא כלול באריזה של דגם
.(22LF15R

כיסוי מגן )עיינו בהמשך החוברת(

בורג קיבוע ברגים להרכבת המעמד
)עיינו בהמשך החוברת(
)למעט דגם (22LF15R

מתלי קיר )רכישה בנפרד(

)לדגם (32LF15R

)לדגם (26LF15R
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הכנות
לחצנים ובקרים בפנל הקדמי
האיורים הם הפשטה של פנל החזית .הפנל במציאות עשוי להראות שונה מהאיור.
אם הטלוויזיה מצופה בציפוי מגן ,הסירו אותו ונגבו את המסך עם המטלית.
22LF15R

26/ 32LF15R
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בפנל אחורי
דגם 22LF15R

הטלוויזיה שלכם עשוי להראות שונה מהאיורים )תלוי בדגם(.

.1

.2
.3
.4

 .5כניסת שמע /וידיאו )(AV IN
שקע לחיבור כבל החשמל.
לחיבור רכיב וידיאו /שמע חיצוני.
הטלוויזיה מופעל בזרם חילופין .מתח
העבודה מצויין בדף המפרט .אל תנסו  .6כניסת קומפוננט
להפעיל את הטלוויזיה בזרם ישר.
לחיבור יציאות שמע /וידיאו קומפוננט
של רכיב חיצוני.
כניסת HDMI
 .7יציאת אוזניות
לחיבור כבל HDMI
לחיבור אוזניות.
כניסת שירות
כניסת אנטנה
לחיבור כבל האנטנה.
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דגם 26/32LF15R

המראה בפועל עשוי להראות שונה מהאיורים.

.1

 .6כניסת קומפוננט
כניסת כבל החשמל.
לחיבור יציאות שמע /וידיאו קומפוננט
הטלוויזיה מופעל בזרם חילופין .מתח
של רכיב חיצוני.
העבודה מצויין בדף המפרט .אל תנסו
להפעיל את הטלוויזיה בזרם ישר.
 .7כניסת אנטנה
לחיבור כבל האנטנה.
כניסת HDMI
לחיבור כבל HDMI
שקע שירות )לשימוש טכנאי(
כניסת AV
חיבור יציאת  AVמרכיב חיצוני

.5

AV Output

.2
.3
.4

חיבור טלוויזיה שניה או מסך אחר.
Variable Audio Output

חיבור מגבר שמע חיצוני או הוספת
סאב-וופר למערכת השמע הקיימת.
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התקנת המעמד
המראה בפועל עשוי להראות שונה מהאיורים.
בזמן הרכבת המעמד וודאו שהברגים מוברגים עד תום )הידוק לקוי של הברגים עלול
לגרום להטית המסך( .הידוק רב מדי של הברגים עלול לגרום נזק למסך.
22LF15R

 .1הניחו את המסך ,עם פניו מטה ,בזהירות על משטח רך כדי להגן על המסך.
 .2הרכיבו את חלקי המעמד ,גוף המעמד והבסיס ,עד השמע הקליק.
 .3הרכיבו את המכלל למסך
26/ 32LF15R

 .3הרכיבו את המכלל לטלוויזיה.

 .1הניחו בזהירות את המסך ,עם פניו
מטה ,בזהירות על משטח רך כדי
להגן על המסך

 .4הבריגו את  4הברגים בחורים
המתאימים.

 .2הרכיבו את חלקי המעמד.
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קיבוע למשטח
)למעט דגם (22LF15R
יש לקבע את הטלוויזיה למשטח כדי למנוע את נפילתה קדימה /אחורה ,דבר שעלול
לגרום נזק בגוף או ברכוש .השתמשו רק בבורג הכלול באריזה.

הערות
•

למניעת הנפילה של הטלוויזיה יש לחבר את הטלוויזיה לרצפה/לקיר ע"פ הוראות
ההתקנה .נפילה ,רעידה או ניעור עלולים לגרום נזק או פציעה.
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הצבה והתקנה
יש לרכוש את המתלה המתאים כדי להתקין את הטלוויזיה על הקיר באופן בטוח.
הצמידו את הטלוויזיה קרוב לקיר כדי למנוע סכנת נפילה כתוצאה מדחיפה.
ההוראות המוצגות בהמשך הם הדרך הבטוחה ביותר להתקנת הטלוויזיה בתליה על
הקיר ,כיון שאין אפשרות למשוך אותה מהקיר .הדבר ימנע את נפילת הטלוויזיה ופציעה
כתוצאה מכך .וודאו שהילדים לא מתפסים או נתלים על הטלוויזיה.

 .1השתמשו בקדחי התליה או במתלה כדי לקבע את הטלוויזיה לקיר כפי שנראה
באיור.
*הקפידו להדק היטב את הברגים.
 .2הדקו את המתלה לקיר בעזרת הברגים .התאימו את גובה המתלה ע"פ הצורך.

 .3השתמשו בחבל מתאים כדי לתלות ממנו את הטלוויזיה לצורך ההתקנה .תלו את
החבל כך שיהיה מאוזן בין הטלוויזיה והקיר.

שימו לב:
•
•
•

שחררו את הכבלים לפני העברת הטלוויזיה.
השתמשו במשטח חזק ויציב מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.
כדי להבטיח את יציבות ההתקנה וודאו שהמתלה על הקיר ורכיביו שבגב הטלוויזיה
יהיו בגובה אחיד.

11

תפס הכבלים
המראה בפועל עשוי להראות שונה מהאיורים.
22LF15R

26/32FL15R

 .1חברו את הכבלים ע"פ הצורך.
 .1חברו את הכבלים ע"פ הצורך.
לחיבור רכיבים נוספים עיינו בהוראות
לחיבור רכיבים נוספים עיינו בהוראות
החיבור בחוברת זו.
החיבור בחוברת זו.

 .2התקינו את תפס הכבלים בהתאם  .2פתחו את תפס הכבלים וסדרו אותם
לאיור.
בתוכו.

 .3סגרו את התפס כפי שנראה באיור.

הסרת התפס
החזיקו את התפס
בשתי הידיים ומשכו
אותו החוצה.

הערה
אל תרימו את הטלוויזיה עם התפס.
• נפילת הטלוויזיה עלולה לגרום לפציעה או נזק למכשיר.
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בסיס מסתובב
)למעט דגם (22LF15R
אחרי חיבור הטלוויזיה ניתן לכוון ידנית את
זוית הצפייה ימינה או שמאלה בטווח של
 20מעלות.

הצבת המסך
)רק בדגם (22LF15R
התמונות והאיורים עשויים להראות שונה
מהמציאות.
נסו כיוונים שוניםן עד שתגיעו למצב האידאלי
עבורכם.

מערכת אבטחה נגד גניבה
הטלוויזיה מצויידת במחבר למערכת למניעת גניבה המותקן בגב המסך .חברו את הכבל
כפי שנראה באיור מטה.
לפרטים אודות התקנת המערכת והשימוש בה עיינו בהוראות השימוש של יצרן
המערכת.
לפרטים נוספים הכנסו לאתר  ,://www.kensington.comאתר הבית של החברה.
החברה משווקת מערכות אבטחה לציוד אלקטרוני יקר כגון מחשבים נייחים וניידים,
מסכים וכו'.

הערה:
ערכת האבטחה היא אופציונאלית.

הערות:
•

•

•

אם המסך קר ,יתכן שיראה הבהוב
קל בזמן ההפעלה.
זו אינה תקלה.
יתכן שיראו נקודות קטנטנות שאינן
פועלות כראוי .נקודות אלה עלולות
להראות באדום ,ירוק ,או כחול אולם
הן אינן משפיעות על פעולת המסך.
אל תגעו בחזית המסך ואל תאחזו בו
משך זמן ארוך .הדבר עלול לגרום נזק
למסך.
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ניתן להתקין את הטלוויזיה במגוון מקומות הערות:

כגון על הקיר ,על שולחן וכו'.
יש להתקין אותה אופקית בלבד.

•
•

הארקה

וודאו חיבור תקין של גיד ההארקה כדי
אין
למנוע אפשרות להתחשמלות .אם
•
אפשרות להתקין הארקה יש להתקין נתיך
נפרד.
לכבל
הטלוויזיה
של
ההארקה
את
לחבר
אין
•
הטלפון ,צנרת הגז וכו'.
•
•
•
התקנת הבסיס על שולחן
השאירו מרחק של לפחות  10ס"מ בין •
הטלוויזיה לקיר /דפנות הריהוט כדי לאפשר
אוורור נאות.

•

התקנה על הקיר – אופקית
מומלץ להשתמש במסגרת תליה מתוצרת
.LG
מומלץ לרכוש מסגרת העומדת בתקן
.VESA
מומלץ שההתקנה תבוצע בידי טכנאי
מוסמך.
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הטלוויזיה תותקן על קיר כשהיא
ניצבת לרצפה.
להתקנה על התקרה או על קיר
אלכסוני ,יש להשתמש במתלה
מתאים.
הקיר עליו תותקן הטלוויזיה חייב
להיות מותאם לנשיאת משקל כזה,
לדוגמה קיר בטון ,לבנים או בלוקים.
סוג הבורג ואורכו יותאמו לסוג הקיר
עליו תותקן הטלוויזיה .לפרטים עיינו
בהוראות ההתקנה של המתלה.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק
שיגרם עקב התקנה לא מתאימה:
כשמשמשים במתלה שאינו תואם
לתקן .VESA
שימוש בברגים לא מתאימים לקיר.
התקנה לא ע"פ הוראות ההתקנה.

דגם
22LF15R
26LF15R
32LF15R

VESA
בורג
A*B
תקני
M4 100x100
M4 200x100
M4 200x100

כמות
4
4
4

אי שימוש במעמד השולחני
כשמתקינים את הטלוויזיה על מתלה קיר השתמשו בכיסוי המגן במקום המעמד
השולחני.
22LF15R

 .1שחררו את הברגים בגב הטלוויזיה.

 .2משכו אחורה את הציר.

 .3הרכיבו את כיסוי המגן במקומו.

 .4הבריגו חזרה את הברגים בגב
הטלוויזיה.

26/ 32 LF15R

הרכיבו את כיסוי המגן לפתח בגב
הטלוויזיה עד לנעילתו.
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חיבור האנטנה
•
•

כוונו את האנטנה עד לקבלת איכות תמונה אופטימאלית.
כבל אנטנה ותקעים מתאמים לא מסופקים.

כניסת אנטנה

דירה בבית משותף
)חיבור לשקע אנטנה בקיר(

שקע
קיר

כבל קואקסיאלי 75 ohm

חיבור לדירה בודדת
)חיבור לשקע קיר של אנטנה חיצונית(

אנטנה
חיצונית

כניסת אנטנה

מגבר

•
•

אנטנה

באזורים שאין בהם קליטה טובה ,יש צורך להוסיף מגבר ,כפי שמתואר באיור.
אם יש צורך באנטנה ל 2-מקלטי טלוויזיה ,השתמשו במפצל מתאים לצורך
החיבורים.
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חיבור רכיבים חיצוניים
למניעת נזק מהטלוויזיה ומכשירים אחרים ,אל תחברו את הטלוויזיה ו/או המכשירים
האחרים לחשמל לפני שהשלמתם את החיבורים שבין המכשירים.
22LF15R

חיבור מקלט HD
חיבור קומפוננט
.1

חברו את יציאות הוידיאו ) (Y, Pb,Prשל הממיר
הדיגיטלי לכניסות COMPONENT IN VIDEO

בטלוויזיה.
 .2חברו את יציאות השמע של הממיר הדיגיטלי
לכניסות  COMPONENT IN AUDIOשל
הטלוויזיה.
 .3הפעילו את הממיר .לפרטים עיינו בהוראות
ההפעלה של הממיר.
 .4בחרו את מקור האות  Componentבעזרת
לחצן  INPUTבשלט רחוק.
קומפוננט
אות
480i/576i
כן
480p/576p
כן
720p/1080i
כן
1080p
כן
רק 50/60
Hz

HDMI

לא
כן
כן
כן
 22LF15Rרק
50/60Hz

 26/32LF15Rרק
24/30/50/60 Hz
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26/32LF15R

22LF15R

חיבור ממיר בעזרת כבל HDMI
 .1חברו את יציאת ה HDMI-של הממיר לכניסת
 HDMI INשל הטלוויזיה.
 .2בחרו את מקור האות  HDMIבעזרת לחצן
 INPUTבשלט רחוק.
 .3הפעילו את הממיר הדיגיטלי .לפרטים עיינו
בהוראות ההפעלה של הממיר.

הערות
•
•
•

הטלוויזיה יכולה לקלוט בכבל ה HDMI-בו זמנית
את השמע והוידיאו.
אם הממיר תומך בפונקצית  Auto HDMIרזולוצית
ההעברה של המקור תכוון אוטומטית בטלוויזיה
ל.1280x720p-
אם הממיר לא תומך בפונקציה זו כוונו את
הטלוויזיה לרזולוציה המתאימה.
לקבלת התמונה באיכות הגבוהה ביותר כוונו את
הרזולוציה לקליטת המקור ל.1280x720p-
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26/32LF15R

חיבור נגן DVD
חיבור בעזרת כבל קומפוננט
.1
.2
.3
.4
.5

22LF15R

חברו את יציאות הוידיאו ) (Y, Pb,Prשל הממיר
הדיגיטלי לכניסות COMPONENT IN VIDEO
בטלוויזיה.
חברו את יציאות השמע של הממיר הדיגיטלי
לכניסות  COMPONENT IN AUDIOשל
הטלוויזיה.
הפעילו את הנגן והכניסו תקליטור.
בחרו את מקור האות  Componentבעזרת
לחצן  INPUTבשלט רחוק.
לפרטים אודות הפעלת הנגן עיינו בהוראות
ההפעלה של הנגן.

כניסות קומפוננט
כדי להשיג איכות תמונה גבוהה יותר חברו את הנגן
לכניסות הקומפוננט כפי שמוסבר מטה.
Pr
Pb
Y
כניסות קומפוננט
בטלוויזיה
26/32LF15R
Pr
Pb
Y
יציאות קומפוננט
R-Y
B-Y
Y
בנגן
Y
Y

Cr
Pr

Cb
Pb
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EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP
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חיבור נגן וידיאו
כדי למנוע הפרעות בתמונה השאירו מרחק מתאים בין הנגן לטלוויזיה.
22LF15R

חיבור בעזרת כבל RF

 .1חברו את יציאת  ANT OUTשל הנגן לכניסת
 ANTENNA INשל הטלוויזיה.
 .2חברו את כלב האנטנה לכניסת האנטנה בנגן.
 .3לחצו על  PLAYבנגן וכוונו את הטלוויזיה לערוץ
המתאים לקליטת האות מהנגן.

26/32LF15R
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חיבור בעזרת כבל RCA
 .1חברו את יציאות  AUDIO/ VIDEOשל הנגן

22LF15R

לכניסות בטלוויזיה .התאימו את הצבעים של
הכניסות השונות )צהוב – וידיאו ,אדום – שמע
ימין ,לבן – שמע שמאל(.
 .2הכניסו קלטת וידיאו לנגן והפעילו את הנגן
)לפרטים עיינו בהוראות ההפעלה של הנגן(
 .3בחרו במקור אות  AVבעזרת לחצן INPUT
בשלט רחוק.

הערה:
•

אם יש לכם נגן וידיאו מונו חברו את השמע
לכניסת  AUDIO L/MONOבטלוויזיה.

26/32LF15R
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חיבור אוזניות )דגם  22LF15Rבלבד(.
חיבור כבל אוזניות
 .1הכניסו את הפלג של האוזניות ליציאת האוזניות
בטלוויזיה .כעת תוכלו להאזין לשמע באוזניות.
לכיוון עוצמת השמע לחצו על לחצנים
.
לחיצה על לחצן  MUTEתשתיק את השמע
באוזניות.
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חיבור וכיוונים של רכיבים חיצוניים
חיבור מקורות אות אחרים
 .1חברו את יציאות  AUDIO/ VIDEOשל הנגן
לכניסות בטלוויזיה .התאימו את הצבעים של
הכניסות השונות )צהוב – וידיאו ,אדום – שמע
ימין ,לבן – שמע שמאל(.

22LF15R

 .2בחרו במקור אות  AVבעזרת לחצן INPUT
בשלט רחוק .אם מקור האות מחובר לכניסות
 AVבחרו במקור .AV

 .3הפעילו את מקור האות .לפרטים עיינו בהוראות
ההפעלה של הרכיב.

26/32LF15R
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חיבור למערכת סטריאו )למעט דגם (22LF15R
ניתן לחבר מערכת שמע או להוסיף סאב-וופר למערכת השמע הקיימת.
 .1חברו את כניסות השמע של המערכת ליציאות
 VARIABLE AUDIO OUTשל הטלוויזיה.
 .2חברו את הרמקולים למערת השמע האנלוגית
ע"פ הוראות היצרן.

הערות:
•
•

כשהטלוויזיה מחוברת למערכת שמע או
רמקולים חיצוניים כבו את הרמקולים של
הטלוויזיה.
בתפריט  Audioבחרו ב Variable Out-כדי
להפעיל את יציאות השמע VARIABLE AUDIO
) OUTלפרטים עיינו בהמשך החוברת(.

כיוון יציאת ) AVלמעט דגם (22LF15R
חיבור מסך חיצוני )למעט דגם (22LF15R
הטלוויזיה כוללת יציאת אות שמאפשרת חיבור של
מסך או טלוויזיה נוספים.
 .1חברו את הטלוויזיה השנייה או המסך ליציאת
 AV OUTבטלוויזיה.
 .2לפרטים נוספים ,עיינו בהוראות ההפעלה של
הרכיב המחובר.

הערות:
•
•

לא ניתן להשתמש במקורות קומפוננט RGB ,או
 HDMIכדי לחבר מסך נוסף.
מומלץ להשתמש ביציאות אלה לצורך הקלטה
בנגן וידיאו.
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רזולוציות נתמכות
22LF15R
מצב HDMI-TV

תדר
רזולוציה
אופקי
)(kHz
720x480
31.47
31.50
720x576
31.25
1280x720
37.5
44.96
45.00
33.72 1920x1080i
33.75
28.125
56.252 1920x1080p
67.432
67.5

26/32LF15R
מצב HDMI-TV

תדר
אופקי
)(kHz
31.47
31.50
31.25
44.96
45.00
37.5
28.125
33.72
33.75

תדר אנכי
)(Hz

רזולוציה

59.94
60.00
50.00
59.94
60.00
50.00
50.00
59.94
60.00

59.94
60.00
50.00
50.00
59.94
60.00
59.94
60.00
50.00
50
59.94
60.00

720x480

56.25 1920x1080p
67.432
67.5
27
33.75

50
59.94
60.00
24
30.00

720x576
1280x720

1920x1080i
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תדר אנכי
)(Hz

כיוון המסך
כיוון ידני )כיוון מיקום התמונה(
אם התמונה לא ברורה ובמיוחד אם התווים רועדים כוונו את פאזת התמונה ידנית.
 .1לחצו על לחצן  MENUואחר כך על החצים
כדי לבחור את תפריט .PICTURE
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על החץ
לבחור ב.SCREEN-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על החץ
לבחור ב.Manual Config. -
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על החץ
לבחור ב H-Position-או .V-Position
לביצוע הכיוון המתאים.
 .5לחצו על החצים
 .6לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור לתפריט
הקודם.
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אתחול
)חזרה לכיווני המפעל(
הפונקציה פעילה במצב הזה.
לחזרה לכיווני המפעל בצעו את הפעולות הבאות:
 .1לחצו על לחצן  MENUואחר כך על החצים
כדי לבחור את תפריט .PICTURE
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על החץ
לבחור ב.SCREEN-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על החץ
לבחור ב.Reset-
 .4לחצו על החץ .
 .5לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור לתפריט
הקודם.
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צפייה בטלוויזיה ובקרת תכניות
השלט רחוק
הפעלת השלט רחוק מתבצעת על ידי הכוונתו אל חיישן השלט בחזית הטלוויזיה.
 POWERהדלקה/כיבוי והעברה ממצב  STANDBYל.ON-
העברת הטלוויזיה למצב צפייה מכל מצב אחר או
TV
העברה ממצב  STANDBYל.ON-
מקור כניסה – לחיצה ראשונה מעלה את מסך
INPUT
) OSDתצוגה על גבי המסך( .לאחר מכן,
מחפשים את מקור הכניסה הרצוי בעזרת חצים
ומאשרים את הבחירה עם לחצן .OK
 MUTEהשתקת הקול או חזרה מהשתקת הקול לעוצמת
קול קודמת.
 PSMחזרה למצב תמונה מועדף )שנבחר על ידכם קודם(.
 SSMחזרה למצב שמיעה )קול( מועדף.
 I/IIבחירת מוצע השמע.
לחצן  0-9בחירת תכנית.
בחירת סעיף בתפריט.
העברה ממצב  STANDBYל.ON-

הצגת טבלת התכניות.
LIST
 Q.VIEWחזרה לתכנית שנצפתה קודם.
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בורר שיטוט
מאפשר מעבר וכיווני מערכת במסך תצוגה
)(OSDלבחירת העדפותיכם.
לחצן לבחירת יציאת אודיו.
בחירת הערוץ הרצוי.
מעבר למצב המתנה /צפייה )

(

לחצן  OK:לאישור בחירה או תצוגת מצב נבחר.
 MENUבחירת תפריט.
 SLEEPכיוון טיימר כיבוי עצמי.
 RATIOבחירת פורמט התמונה הרצוי.

 4לחצנים צבעוניים לחצנים אלה נועדו לשימוש
בטלטקסט או בעריכת תכנית.
לחצני  TELETEXTעיינו בפרק :טלטקסט.

הכנסת סוללות לשלט רחוק

•
•
•

פתחו את מכסה תא הסוללות שבגב השלט
והכניסו את הסוללות בכיוון הנכון.
הכניסו  2סוללות  .AAA 1.5Vאל תשתמשו יחד
בסוללות ישנות וחדשות.
סגרו את מכסה תא הסוללות.
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צפייה בטלוויזיה /בקרת תכניות
הפעלת הטלוויזיה
מרגע שתדליקו את הטלוויזיה תוכלו להשתמש בתכונות השונות.
 .1ראשית ,חברו נכון את תקע החשמל.
ברגע זה ,הטלוויזיה עוברת למצב .STANDBY
• כדי להדליק את הטלוויזיה )מעבר ממצב  STANDBYלמצב  ,(ONלחצו בחזית
הטלוויזיה על לחצן:
( ,או לחצו בשלט על
) PRאו
,INPUT ,
 .0-9 ,הטלוויזיה תידלק.
לחצן,INPUT ,TV ,POWER :

הוראות כיוון
אם מוצג תפריט המסך אחרי הפעלת הטלוויזיה תוכלו לכוון את ,Location ,Language
.Auto Tuning

שימו לב
•
•
•
•
•

התפריט יכבה אוטומטית אחרי כ 40-שניות אם לא לחצתם על לחצן כל שהוא.
במצב  In Storeמיועד לתצוגה בלבד ולא לשימוש ביתי.
מצב  Homeהוא המצב האופטימלי לצרכים ביתיים ומשמש כברירת המחדל של
הטלוויזיה.
מצב  In Storeהוא המצב האופטימלי לצורכי תצוגה .אם הלקוח משנה את כיווני
התמונה ,המצב יחזיר את הטלוויזיה לכיווני המפעל כעבור פרק זמן קצוב.
ניתן לשנות את המצבים ) (In Store ,Homeע"י בחירה ב Factory Reset-בתפריט
.Option

בחירת תכניות
 .1לחצו על לחצן

 PRאו לחצן ספרות ) (0-9לבחירת מספר התחנה.

כיוון עוצמת הקול
 VOLלכיוון עוצמת הקול.
 .1לחצו על חץ
 .2אם תרצו להשתיק את הקול ,לחצו על לחצן .MUTE
 .3לביטול ההשתקה ,לחצו שוב על לחצן  MUTEאו על
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.

בחירה וכיוון בתצוגת מסך )(OSD
התצוגה על גבי מסך הטלוויזיה שלכם ) (OSDעשויה להיות שונה במקצת
ממה שמוצג בחוברת.
.1
.2
.3

להצגת כל תפריט רצוי.
לחצו על לחצן  MENUולאחר מכן על חץ
לחצו על חץ
לבחירת סעיף רצוי בתפריט.
ולאחר מכן השתמשו בחץ
התאימו את הכיוון בתפריט המשנה באמצעות חץ
 .תוכלו לעבור לשלב
גבוה יותר בתפריט על ידי לחיצה על לחצן  OKאו .MENU

תפריט קול

תפריט תמונה

תפריט תכניות

למעט דגם 22LF15R

למעט דגם 22LF15R

תפריט מסך

תפריט זמן

הערות:
•
•
•

תכונת תצוגת המסך ) (OSDמאפשרת לכם להתאים את מצב המסך בהתאם
להעדפותיכם בעזרת תצוגה גראפית מסופקת.
תצוגת המסך המופיע בחוברת זו עשויה להיראות שונה במקצת מזו שבטלוויזיה
שלכם .היא מוצגת בחוברת רק לצורך הדגמה כדי לסייע לכם בהפעלה.
במצב טלטקסט ,התפריטים אינם מוצגים.
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כוונון תכניות אוטומטי
ניתן לאחסן בטלוויזיה זו עד  100תחנות ) .(0-99מרגע שהכנסתם תחנות למאגר ,תוכלו
 PRאו על לחצני הספרות ) .(0-9ניתן לכוון
להגיע אליהן ישירות בלחיצה על חץ
לתחנות באופן אוטומטי או ידני.
כל התחנות שניתנות לקליטה באזורכם ניתנות לשמירה במאגר הטלוויזיה .מומלץ לבצע
סריקה ואגירה אוטומטית במהלך התקנת הטלוויזיה.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Setup
כדי
ולאחרוי על חץ
 .2לחצו על חץ
לבחור ב.Auto Tuning-
ולאחר
 .3בחרו בשיטת הטלוויזיה עם חץ
מכן בתפריט  ,Systemבחרו עם חץ
כדלהלן:
 .4לחצו על
כדי לבחור את שיטת
הקליטה
) SECAM B/G ,PAL B/G – BGאירופה/
מזרח אירופה /אסיה /ניו זילנד /המזרח
התיכון /אוסטרליה(.
) PAL I/II – Iבריטניה /אירלנד /הונג קונג/
דרום אפריקה(.
) SECAM DK ,PAL DK - DKמזרח אירופה/
סין /אפריקה.(CIS /
) – Mארה"ב /קוריאה /פיליפינים(
.
 .5בחרו ב Storage Form-עם חץ
או עם לחצני הספרות
 .6בחרו עם חץ
במספר התכנית המתחילה כשמספר עם
ספרה אחת נרשם בתוספת  0לפני מספר
התכנית ,לדוגמא :מספר  5יירשם כ.05-
לבחירת .SEARCH
 .7לחצו עם חץ
תתחיל בסריקה
 .8לחיצה על חץ
אוטומטית .כל התחנות הנקלטות נשמרות.
להפסקת הסריקה האוטומטית ,לחצו על
לחצן  .MENUכשהסריקה האוטומטית
נשלמת ,מופיע במסך תפריט עריכת
תכנית.
.9

לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור לתפריט
הקודם.
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איתור תחנות ידני
הכיוון הידני מאפשר לכם לסדר את התחנות ע"פ הסדר הרצוי לכם.
לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
.1
בחרו בתפריט .Setup
.2
ולאחרוי על חץ
לחצו על חץ
כדי לבחור ב.Manual Tuning-
.3
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.Storage-
.4
או על לחצני הספרות
לחצו על
כדי לבחור את הערוץ הרצוי ).(0-99
בלחיצה על לחצני הספרות ,הקלידו ""0
לפני המספר כדי ליצור מספר דו
ספרתי.
.5
כדי לבחור ב-
לחצו על
.System
.6
כדי לבחור את שיטת
לחצו על
הקליטה:
SECAM B/G ,PAL B/G – BG
0אירופה ,מזרח אירופה ,אסיה,
ניוזילנד ,מזרח התיכון ,אפריקה,
אוסטרליה(
) PAL I/II – Iבריטניה ,אירלנד ,הונג-
קונג ,דרום אפריקה(
) SECAM D/K ,PAL D/K – DKמזרח
אירופה ,סין ,אפריקה(CIS ,
) – Mארה"ב ,קוריאה ,פיליפינים(
.7
כדי לבחור את טווח
לחצו על
התדרים.
.8
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב U/VHF-או .Cables
.9
כדי לבחור ב-
לחצו על
.Channel
 .10תוכלו לבחור את מס' הערוץ הרצוי
בעזרת החצים
או לחצני
הספרות .במידת האפשר בחרו את
הערוץ ישירות בעזרת לחצני הספרות.
הקלידו " "0לפני המספר כדי ליצור
מספר דו ספרתי.
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.11
.12
.13
.14
.15

כדי לבחור ב-

לחצו על
.Search
כדי להפעיל את
לחצו על
האיתור .האיתור יעצר אחרי איתור
התחנה.
לחצו על  OKכדי לאחסן את הנתונים
בזיכרון.
לאחסון נתוני תחנה נוספת בצעוט שוב
את הפעולות .3-13
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.

כיוון עדין
במרבית המקרים הכיוון העדין נדרש רק כאשר האות הנקלט חלש.
.1
לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Setup
.2
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.Manual Tuning-
.3
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.Fine -
.4
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבצע את הכיוון העדין לקליטת השמע
והתמונה האיכותיים ביותר.
לחצו על  OKכדי לאחסן את הכיוונים
.5
בזיכרון.
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
.6
לתפריט הקודם.
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קביעת שם התחנה
ניתן לקבוע שם לכל תחנה שיכלול עד  5תווים.
.1
לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Setup
.2
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.Manual Tuning-
.3
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.Name -
.4
 .ניתן
ואחר כך על
לחצו על
להשתמש בתווים רווח ,- ,+ ,ספרות 0-
 9ואותיות .A-Z
.5
כדי למקם את הסמן
לחצו על
ולבחור בתו ואחר כך בחרו אתהתו
הבא.
לחצו על  OKכדי לאחסן את הכיוונים
.6
בזיכרון.
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
.7
לתפריט הקודם.
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מגבר
בחלק מהדגמים אפשר להפעיל את הפונקציה ) Boosterמגבר(.
אם האות הנקלט חלש בחרו במצב  ONבפונקציה  .Boosterכשהאות מתגבר העבירו
את הפונקציה למצב .OFF
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Setup
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Manual Tuning-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב.Booster -
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לבחור ב ON-או .OFF
 .5לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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עריכת הערוצים
פונקציה זו תאפשר לכם לדלג על או למחוק את הערוצים השמורים בזיכרון .כמו כן
תוכלו להעביר את התחנות בין הערוצים או להעתיק את הנתונים לערוצים הריקים.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Setup
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Programme Edit-
 .3מחיקת תחנות:
 .1בחרו את התחנה שאתם רוצים
למחוק בעזרת הלחצנים
/
.
 .2לחצו פעמיים על הלחצן האדום.
התחנה הנבחרת תמחק וכל
התחנות אחריה יועברו לתאים
הקודמים בהתאמה.
העתקת תחנה:
 .1בחרו את התחנה שאתם רוצים
להעתיק בעזרת הלחצנים
/
.
 .2לחצו על הלחצן הירוק.
כל התחנות הבאות יועברו לתאים
הבאים בהתאמה.
העברת תחנה
 .1בחרו את התחנה שאתם רוצים
/
להעביר בעזרת הלחצנים
.
 .2לחצו על הלחצן הצהוב.
 .3העבירו את התחנה לערוץ הרצוי
בעזרת החצים
.
/
 .4לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי
לשחרר את הפונקציה.
דילוג על מס' ערוץ
 .1בחרו את התחנה שאתם רוצים
לדלג עליו בעם חצים
/
.
 .2לחצו על הלחצן הכחול.
 .3לשחרור הפונקציה ,לחצו שוב על
הלחצן הכחול.
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.4

דילוג משמעו שלא תוכלו להגיע לערוץ
בעזרת החצים
בזמן צפייה
רגילה .כדי לבחור בערוץ הזה
השתמשו בלחצני הספרות המתאימים
למספר הערוץ.
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.

ערוצים מועדפים
הפונקציה מאפשרת לכם לבחור את הערוצים המועדפים עליכם.
לבחירת הערוץ לחצו לחיצות חוזרות על הלחצן הצהוב.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Setup
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Favorite Programme-
 .3לחצו על .
כדי לבחור ב- - - -:
 .4לחצו על
 .-או
 .5בחרו את הערוץ בעזרת
לחצני הספרות .הקלידו " "0לפני
המספר כדי ליצור מספר דו ספרתי.
 .6לאחסון ערוץ נוסף בצעו שוב שלבים 4
ו ..5-ניתן לבחור עד  8ערוצים.
 .7לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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בחירת רשימת ערוצים
ברשימה תוכלו לבדוק אילו תחנות אוחסנו בזיכרון.

הצגת הרשימה
לחצו על לחצן  LISTכדי להציג את תפריט רשימת התחנות .הרשימה תוצג על המסך.
כל רשימה כוללת  10תחנות.

הערות:
• יתכן שחלק מהתחנות יוצגו בכחול .תחנות אלה סומנו לדילוג ע"י התכנות האוטומטי
או במצב עריכה.
• אם מוצג מס' הערוץ ברשימת התחנות זה סימן שלא נקבע לתחנה שם.
בחירת הערוץ מהרשימה
בחרו את הערוץ בעזרת החצים
/
ואחר כך לחצו על  .OKהטלוויזיה
תעבור לערוץ הנבחר.
דפדוף ברשימה
הרשימה כוללת  10טבלאות שמכילים 100
ערוצים .לחיצות חוזרות על החצים
/
יאפשרו לכם לדפדף בין הרשימות.
לחזרה לצפיה רגילה לחצו שוב על לחצן .LIST
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נעילת לחצנים
ניתן לכוון את הטלוויזיה כך שתופעל רק בעזרת השלט רחוק .ניתן להשתמש בפונקציה
כדי למנוע מעבר לערוצים אחרים.
הטלוויזיה יכולה "לזכור" את הכיוונים האחרונים בהם הופעלה.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Option
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Key lock-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב ON-או .OFF
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.

הערות:
•
•

,INPUT ,
כנעילת הלחצנים במצב  ,ONהפעילו את הטלוויזיה בלחיצה על
או לחצני הספרות בשלט
 PRהטלוויזיה או ,TV ,INPUT ,POWER
רחוק.
במצב  ONהחיווי  Key Lock Onיוצג במסך במקרה שתלחצו לחצן אחר כל שהוא.
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בקרת גודל התמונה )יחס התמונה(
ניתן לצפות בתמונה בכמה יחסיםZoom 1/2 ,14:9 ,4:3 ,Original ,16:9 :וJust -
) Scanלמעט בדגם .(22LF15R

כשמוצגת תמונה קבועה משך זמן מה ,יתכן שהתמונה תצרב במסך.
ניתן לשנות יחסי ההגדלה בלחיצה על החצים
.
הפונקציה פעילה במצבים הבאים:

16:9

4:3

מצב זה יאפשר לכם לכוון את התמונה
אופקית ,ביחס לינארי כך שתמלא את כל
המסך )שימושי לצפיה ב DVD-בפורמט
.(4:3

מצב זה מתאים לצפיה בתמונה שבמקורה
הוקלטה ביחס  .4:3בשני צדדי המסך יראו
פסים אפורים.

Original

כשהטלוויזיה קולטת תמונה רחבה היא
תתאים את התצוגה אוטומטית לתמונה.

14:9
מאפשר לצפות בתמונה בפורמט  14:9או
שידור רגיל .המסך נראה כמו במצב 4:3
אולם התמונה רחבה יותר.
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Zoom1

Just Scan

במצב זה תוכלו לצפות בתמונה ללא
שינויים כשהיא ממלאת את כל המסך.
יתכן שהחלק התחתון ועליון של התמונה
יחתכו.

מצב זה יאפשר לכם לצפות בתמונה
באיכות הגבוהה ביותר בלי לאבד
מהפרטים.

Zoom2

בחרו במצב זה כשאתם רוצים לשנות את
התמונה ,למתוך אותה לרוחב המסך
ולחתוך את החלקים העליון והתחתון.
מאפשר להגיע לפשרה בין מילוי המסך
וחיתוך התמונה.

הערות:
•
•

בקליטת מקורות קומפוננט או  HDMIניתן להשתמש רק במצבים  4:3ו) 16:9-רחב(.
בקליטת  /HDMIקומפוננט ניתן להפעיל מצב ) Just Scanלמעט מדגם .(22LF15R
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כיווני התמונה
כיוון מצב התמונה
כיוון מצב התמונה מכוון את התמונה לתצוגה האיכותית ביותר .בחרו בערכים המכוונים
מראש בתפריט  Picture Modeבהתבסס על סוג התוכנית.
ניתן לבחור באחד המצבים הבאים Sport ,Cinema ,Standard ,Vivid :ו .Game-אין
אפשרות לשנות את הכיוונים.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Picture mode-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב,Cinema ,Standard , Vivid-
 user1 ,Game ,Sportאו .User2
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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בקרת צבע אוטומטית )(Warm ,Medium /Cool
כדי לחזור לכיווני המפעל בחרו במצב .Cool
בחרו באחד הכיוונים האוטומטיים .בחרו ב Warm-כדי להדגיש צבעים כגון אדום ,או
בחרו ב Cool-כדי להפחית את הדגשת הצבעים ולהדגיש מעט את הכחולים.
התפריט יופעל אחרי בחירה במצב  User1או  User2בתפריט .Picture Mode
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Colour Temprature-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב Warm ,Medium ,Cool-או
.user
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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כיווני תמונה ידניים
מצב User

 – Backlightכיוון בהירות המסך.
 – Contrastכיוון ההבדלים בין הקטעים הבהירים והכהים בתמונה.
 – Brightnessמפחית או מגדיל את כמות הלבן בתמונה.
 – Colourכיוון עוצמת הצבע.
 – Sharpnessכיוון חדות התמונה והקוים המפרידים בין הקטעים הבהירים לכהים
בתמונה .ככל שהרמה נמוכה התמונה רכה יותר.
 – Tintכיוון האיזון בין האדומים לירוקים בתמונה.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Picture Mode-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב User1-או .user2
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לבחור באפשרות הרצויה
),Brightness,Contrast ,Backlight
 Sharpness ,Colourו.(Tint-
כדי לכוון ע"פ הצורך.
 .5לחצו על
 .6לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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גווני הצבע – כיווני המשתמש
הפונקציה מאפשרת לכוון את גווני האדום ,ירוק וכחול לכל טמפרטורת צבע.
התפריט יופעל אחרי בחירה במצב  User1או  User2בתפריט .Picture Mode
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Setup
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Colour Temperature-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב.User-
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לבחור ב Green ,Red-או .Blue
כדי לכוון ע"פ
 .5לחצו על
הצורך.
 .6לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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 טכנולוגיה לשיפור התמונה DXהוא טכנולוגיה יחודית של  LGלשיפור התמונה כדי לאפשר צפיה במקור  HDתוך
העברת האות דרך אלגוריטם דיגיטלי יחודי.
התפריט יופעל אחרי בחירה במצב  User1או  User2בתפריט .Picture Mode

.1
.2
.3
.4

לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.XD-
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב Auto-או .Manual
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
* כיוון ידני

.1

לחצו על

ואחר כך על

כדי

לבחור בXD Colour "XD Contrast-
או .XD NR

.2

.3

כדי

ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב Low ,Off-או .High
בחרו ב High ,Low ,Off-או
) Adaptiveרק .(XD NR
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
 – XD Contrastמשפר את הניגודיות
אוטומטית לפי בהירות החזר האור.
 – XD Colourמכוון את גווני החזר
האור אוטומטית כדי לשחזר בנאמנות
גבוהה ביותר את הצבעים הטבעיים.
 – XD NRמנקה את ההפרעות עד
לנקודה שאינה פוגעת בתמונה
המקורית.
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מתקדם – גמה
ערכי גמה גבוהים מציגים תמונה לבנה וערכי גמה נמוכים מציגים ניגודיות גבוהה.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Advanced-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב.Gamma-
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לבחור ב Medium "Low-או .High
 .5לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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מצב Film
מיועד לכיוון הטלוויזיה למצב האופטימלי לצפייה בסרטים.
ניתן להפעיל את הכיוון הזה רק במצבים  AV ,Analog TVו.(480i/ 576i) .Component-
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Advanced-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב.Film Mode-
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לבחור ב On-או .Off
 .5לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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רמת הכהות )(DARKNESS
בעת צפיה בסרט ,הפונקציה הזו מכוונת את הטלוויזיה לאיכות הגבוהה ביותר .כיוון
הניגודיות והבהירות מבוצעות תוך שימוש ברמת הכהות של המסך.
הפונקציה פעילה במצבים הבאים:
 COMPONENT ,(NTSC-4/43 ,NTSC-M) AV ,(NTSC-M) RFאו .HDMI
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Advanced-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב.Black level-
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לבחור ב Low-או .High
 – Lowההחזרים מהמסך מתכהים.
 – Highההחזרים מהמסך מתבהרים.
 .5לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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התאמה לעין )למעט בדגם (22LF15R
הפונקציה הזו קיימת בכל הדגמים.
הפונקציה מסייעת לכם להתאים את בוהק המסך כדי למנוע עייפות מהעינים.
ניתן להפעיל את הפונקציה אחרי בחירה במצב ,Sport ,Gama ,Standard) Picture
 User1או .(User2
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Advanced-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב.Eye Care-
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לבחור ב On-או .Off
 .5לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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בקרת התמונה
חזרה לכיווני ברירת המחדל )כיווני המפעל(
הפונקציה מחזירה את הטלוויזיה לכיווני התמונה ),Picture Mode
 (Aspect Ratio ,Advanced ,XD ,Temperatureהמקוריים שלה )כפי שכוונה במפעל(.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Picture
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Picture Reset-
כדי להפעיל את האחזור.
לחצו על
.3
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.

Colour
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נורית חיווי מצב הפעלה
)למעט בדגם (22LF15R
מסייע לכם לכוון את הבהירות של הלד הנע בזמן הפעלת הטלוויזיה.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Option
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Power indicator-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב Standby Light-או Power
.light
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לבחור ב On-או /
 .5לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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חזרה לכיווני המפעל
הפונקציה משמשת לחזרה מהירה לכיווני המפעל המקוריים.
היא מוחקת את כל הכיוונים שבצעתם בטלוויזיה.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Option
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Factory Reset-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב Yes-או .No
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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כיווני השמע והשפה
כיוון אוטומטי של רמת השמע
 Auto Volumeמכוון אוטומטית את רמת השמע לפי הכיוונים שלכם גם בזמן מעבר
לתחנה אחרת.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Audio
ואחר כך על כדי לבחור
 .2לחצו על
ב.Auto Volume-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב On-או .Off
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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אחזור כיווני השמע – מצב Sound
ניתן לבחור את כיווני השמע המועדפים) SRS TSXT :למעט בדגם Clear ,(22LF15R
) Voiceלמעט בדגם  Sport ,Cinema ,Music ,Standard ,(22LF15Rאו  .Gameניתן

גם לכוון את האיקווליזר.
תפריט  Sound Modeמאפשר לכם ליהנות מאיכות השמע בלי צורך בכיוונים מיוחדים
כיון שהטלוויזיה מכוונת את כיווני השמע המתאימים בהתבסס על תוכן התוכנית הנצפת.
) SRS TSXTלמעט בדגם ) Clear Voice ,(22LF15Rלמעט בדגם ,(22LF15R
 Sport ,Cinema ,Music ,Standardאו  Gameהם מצבים קבועים מראש ואין אפשרות
לשנות אותם.

.1
.2
.3

.4

לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Audio
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.Sound Mode-
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב) SRS TSXT-למעט בדגם
) Clear Voice ,(22LF15Rלמעט
בדגם ,Standard ,(22LF15R
 Game ,Sport ,Cinema ,Musicאו
.User
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.

הוא סמל מסחרי של SRS Labs. Inc.
טכנולוגית  TruSurroundמשולבת בהרשאה מטעם .SRS Labs. Inc.
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כיוון האיקווליזר
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Audio
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.Sound Mode-
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.User-
לחצו על החץ .
בחרו את תחום התדרים בעזרת
החצים
 .כוונו את רמת השמע
.
הרצוייה בעזרת החצים
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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איזון השמע
.1
.2
.3
.4

לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Audio
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור ב.Balance-
כדי
ואחר כך על
לחצו על
לבחור באיזון הרצוי.
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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הפעלה /כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה
ניתן לבחור את מצב פעולת הרמקולים המובנים של הטלוויזיה.
במצבים  COMPONENT ,AV ,TVו HDMI-ניתן לבחור את מצב הפעלת הרמקולים גם
כשלא נקלטת תמונה.
אם ברצונכם להשתמש במערכת שמע חיצונית כבו את הרמקולים המובנים.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Audio
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Speaker-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב On-או .off
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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בחירה ב) AUDIO OUT-למעט בדגם (22LF15R
לחיבור מערכת שמע חיצוני בחרו ב Monitor Out-או .Variable Out
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Audio
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Audio out-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב Monitor out-או Variable
.out
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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I/II
קליטה כפולה /סטריאו
אחרי בחירת הערוץ יוצגו נתוני השמע של התחנה לצד מספר הערוץ ושם התחנה.
 .1לחצו על  I/IIכדי לבחור בתפריט .Multi Audio
תצוגת המסך
שידור
MONO
מונו
STEREO
סטריאו
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
דואלי )כפול(
בחירה בשמע MONO

אם אות הסטריאו חלש תוכלו לעבור למצב מונו .במצב זה השמע משתפר .ניתן לעבור
חזרה למצב סטריאו.
בחירת השפות לקליטה דו לשונית
אם ניתן לקלוט את השידור בשתי שפות ) (Dual Languageתוכלו לעבור בין המצבים
 DUAL II ,DUAL Iאו .DUAL I+II
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II

מעביר את השפה הראשית לרמקולים.
מעביר את השפה המשנית לרמקולים
מעביר כל שפה לרמקול אחר.
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קליטת NICAM
אם הטלוויזיה כוללת מקלט לשידורי  NICAMניתן לקלוט שמע איכותי ביותר ] Near
.[Instntaneous Companding Audio Multi[lex

.1
.2
.3

כשנקלט NICAMמונו תוכלו לבחור בין NICAM MONOל.FM MONO-
כשנקלט  NICAMסטריאו תוכלו לבחור בין  NICAM STEREOל .FM MONO-אם
אות הסטריאו חלש עברו ל.FM MONO-
כשנקלט  NICAMדו לשוני תוכלו לבחור בין  NICAM DUAL II ,NICAM DUAL Iו-
 NICAM DUAL I+IIאו .FM MONO

בחירת מוצא הרמקולים
במצב  ,AVקומפוננט ו HDMI-תוכלו לבחור את מוצא השמע בין רמקול ימין לרמקול
שמאל.
בחירת המוצא
השמע הערוץ השמאלי יועבר לרמקול השמאלי והשמע בערוץ הימני יועבר
L+R
לרמקול השימני.
השמע מהערוץ השמאלי יועבר לשני הרמקולים.
L+L
 R+Rהשמע מהערוץ הימני יועבר לשני הרמקולים.

בחירת שפת התפריטים
ניתן להציג את התפריטים בשפה הנבחרת .תחילה בחרו את שפת התפריט הרצויה.

.1
.2
.3
.4
.5

בחרו בתפריט .Option
לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
כדי לבחור ב.Language-
ואחר כך על
לחצו על
כדי לבחור בשפה הרצויה.
/
ואחר כך על
לחצו על
לחצו על .OK
לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור לתפריט הקודם.
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כיוון השעה והטיימרים
כיוון השעון
כוונו את השעון לפני הפעלת טיימר הכיבוי /הפעלה.
אם כיוון השעון בוטל עקב הפסקת חשמל או ניתוק הטלוויזיה מהחשמל כוונו שוב את
השעון.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Time
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Clock-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לכוון את השעה.
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לכוון את הדקות.
 .5לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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כיוון טיימר הכיבוי /הפעלה
טיימר הכיבוי מעביר אוטומטית את הטלוויזיה למצב המתנה בזמן שבחרתם.
שעתיים אחרי ההפעלה האוטומטית של הטלוויזיה ע"י הטיימר ,הטלוויזיה תועבר
אוטומטית למצב המתנה אלא אם לחצתם על לחצן כל שהוא.
אחרי כיוון טיימר הכיבוי /הפעלה הפונקציות יפעלו בכל יום בזמן הקבוע.
הכיבוי האוטומטי עדיף על ההפעלה האוטומטית אם שניהם כוונו לאותה שעה.
כדי שהטיימר יופעל הטלוויזיה חייבת להיות במצב המתנה.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Time
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.On/Off Time-
לביטול פעולת הטיימר בחרו ב.Off-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לכוון את השעה.
כדי
ואחר כך על
 .4לחצו על
לכוון את הדקות.
 .5להפעלה בלבד:
ערוץ :לחצו על
ואחר כך על
כדי לבחור בערוץ.
ואחר כך על
שמע :לחצו על
כדי לבחור ברמת השמע
בזמן ההפעלה.
 .6לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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כיוון טיימר הכיבוי
אין צורך לזכור לכבות את הטלוויזיה לפני השינה .טיימר הכיבוי יעביר אוטומטית את
טלוויזיה למצב המתנה אחרי חלוף השמן שכיוונתם.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Time
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Sleep Timer-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לכוון את הדקות.
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.

הערה:
•

כיבוי הטלוויזיה יבטל את כיוון טיימר הכיבוי הזה.
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כיוון הכיבוי האוטומטי
אם הטלוויזיה מופעלת ולא נקלט אות היא תכבה אוטומטית כעבור  10דקות.
 .1לחצו על לחצן  MENUובעזרת חץ
בחרו בתפריט .Time
כדי
ואחר כך על
 .2לחצו על
לבחור ב.Auto Sleep-
כדי
ואחר כך על
 .3לחצו על
לבחור ב On-או .Off
 .4לחצו על לחצן  MENUכדי לחזור
לתפריט הקודם.
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טלטקסט
פונקציה זו לא פעילה בכל המקומות.
טלטקסט הוא שירות ללא תשלום שמשודר ע"י מרבית התחנות ומביא לכם עדכוני
חדשות ,מזג אויר ,תוכניות טלוויזיה ,שיתוף תמונות ומידע אחר.
מקודד הטלטקסט של הטלוויזיה הזו תומך במערכות  TOP ,SIMPLEו.FASTEXT-
) SIMPLEטלטקסט רגיל( מורכב ממספר דפים שניתן לבחור ישירות ע"י הקלדת מספר
הדף המתאים TOP .ו FASTEXT-הן שיטות מתקדמות יותר המאפשרות בחירה קלה
ומהירה של המידע הרצוי.

הפעלה /כיבוי
לחצו על לחצן  TEXTכדי להפעיל את הטלטקסט .הדף הראשי או הדף הקודם שנצפה
יוצגו על המסך .ברשא הדף יוצגו שני מספרי דף ,שם התחנה ,התאריך והשעה .מספר
הדף הראשון מציין את הבחירה שלכם והשני מציג את הדף הנראה על המסך.
לכיבוי לחצו שוב על לחצן  .TEXTהטלוויזיה תחזור לתצוגה הרגילה.

SIMPLE TEXT
בחירת דף
 .1הקלידו את מספר הדף )שלוש ספרות( בעזרת לחצני הספרות .אם הקלדתם ספרה
שגוייה השלימו את ההקלדה והקלידו שוב את המספר הנכון.
כדי לעבור לדף הבא /קודם.
 .2לחצו על
תכנות לחצן צבעוני במצב LIST
כדי לעבור למצב .LIST
אם הטלוויזיה במצב  TOP ,SIMPLEאו  FASTEXTלחצו על
תוכלו לבחור ב 4-דפים ולקודד אותם בצבעים כדי לבחור בהם בקלות בלחיצה על הלחצן
הצבעוני המתאים.
 .1לחצו על הלחצן הצבעוני הרצוי.
 .2בחרו את הדף הרצוי בעזרת לחצני הספרות.
 .3לחצו על  .OKהדף הנבחר יאוחסן בזיכרון והמספר יהבהב פעם אחת לאישור
הפעולה .מעתה לחיצה על הלחצן האמור תציג את הדף הנבחר.
 .4תכנתו את יתר הלחצנים הצבעוניים בצורה דומה.
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TOP TEXT
תפריט המסך מציג  4שדות בצבעים אדום ,ירוק ,צהוב ו כחול בתחתית המסך .השדה
הצהוב מציג את הקבוצה הבאה ואילו הכחול מציג את הבלוק הבא.

בחירת הבלוק /קבוצה /דף
.1
.2
.3
.4

המעבר מבלוק לבלוק מתבצעת בלחיצה על החץ הכחול.
לחצו על הלחצן הצהוב כדי לעבור לקבוצה הבאה תוך מעבר אוטומטי חלק לבלוק
הבא.
לחצו על הלחצן הירוק כדי לעבור לדף הבא הקיים תוך מעבר אוטומטי לקבוצה
הבאה .לחילופין ניתן ללחוץ גם על החץ .
לחצו על הלחצן האדום כדי לחזור לבחירה הקודמת .לחילופין ניתן ללחוץ גם על
החץ .

בחירה ישירה של הדף
בדומה ל SIMPLE-תוכלו לבחור ישירות את הדף ע"י הקלדת מספר הדף הרצוי.

FASTEXT
דפי הטלטקסט מסומנים בצבעים בתחתית המסך וניתן לבחור אותם בלחיצה על הלחצן
הצבעוני המתאים.

בחירת דף
.1
.2
.3
.4

כדי לעבור לדף האינדקס.
לחצו על הלחצן
תוכלו לבחור את הדפים לפי קודי הצבע המסומנים בתחתיתם ,בעזרת לחיצה על
הלחצן הציבעוני המתאים.
בדומה ל SIMPLE-תוכלו לבחור ישירות את הדף ע"י הקלדת מספר הדף הרצוי.
כדי לעבור לדף הבא /הקודם.
לחצו על החצים
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פעולות מיוחדות בטלטקסט
לחצו על הלחצן  T.OPTואחר כך על החצים

כדי לבחור בתפריט .Text Option

TIME

בזמן צפיה בתוכנית טלוויזיה ,לחצו על לחצן זה כדי להציג את השעה בפינה הימנית
העליונה של המסך .לחיצה שניה תכבה את התצוגה .במצב טלטקסט לחצו על הלחצן
כדי לבחור את מספר דף המשנה .מספר דף המשנה מוצג בתחתית המסך כיד לעצור או
לשנות את דף המשנה לחצו על הלחצנים אדום /ירוק,
או לחצני המספרים.
לחצו שנית כדי לצאת מהפונקציה.
SIZE

מאפשר לבחור בגודל כפול שת האותיות.
לחצו לחיצה ראשונה כדי להגדיל את החלק העליון של הדף.
לחצו לחיצה שניה כדי להגדיל את החלק התחתון של הדף.
לחצו לחיצה שלישית כדי להחזיר את הדף לגודל אות רגיל.
UPDATE

מציג את תמונת השידור על המסך תוך כדי צפיה להצגת דף הטלטקסט החדש .התצוגה
תוצג בפינה בפינה שמאלית העליונה של המסך .כשהדף המעודכן ניתן להצגה התצוגה
תראה את מספר הדף .לחצו שוב על הלחצן כדי להציג את הדף המעודכן.
REVEAL

לחצו על הלחצן כדי לחשוף את המידע המוסתר ,כגון תשובות לשאלות וכו'.
לחיצה שניה תסתיר שוב את המידע.
INDEX

משמש לגישה לדפי האינדקס.
HOLD

משמש לעצירת הדפדוף האוטומטי כשדף הטלטקסט כולל יותר מדף אחד .מספר דפי
המשנה ודפי המשנה מוצגים לרוב מתחת לתצוגת השעון .לחיצה על הלחצן תציג את
חיווי העצירה בפינה השמאלית העליונה של המסך והחלפת הדפים האוטומטית תעצר.
לביטול העצירה לחצו שנית על הלחצן.
MIX

מציג את דפי הטלטקסט על גבי תמונת המסך.
לביטול הפונקציה לחצו שנית על הלחצן.
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נספח
במקרה של תקלה
פעילות המערכת אינה תקינה
השלט רחוק אינו • בדקו אם אין בין השלט וחיישן השלט בטלוויזיה גוף כלשהו
פועל
שחוסם את הקשר ביניהם.
• האם הסוללות הוכנסו נכון )פלוס לפלוס ומינוס למינוס?.
• האם הופעל מקור כניסה נכון TV, VCR :וכו'?
• יתכן שהסוללות נחלשו .הכניסו סוללות חדשות.
הטלוויזיה נכבית • האם כיוונתם והפעלתם את הטיימר כיבוי עצמי?
באופן פתאומי
• בדקו את חיבורי אספקת המתח.
• בדקו שלא הופעל כיבוי במקרה של חוסר קליטה.
פונקציות הוידיאו לא פועלות
אין קול ואין
• בדקו אם הטלוויזיה הודלקה.
תמונה
• צפו בתחנה אחרת .יתכן שהבעיה בתחנה המשדרת.
• האם הטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל?
• בדקו את מיקום האנטנה ואת הכיוון שלה.
• בדקו אם מגיע מתח לשקע על ידי חיבור של מכשיר אחר.
תמונה עולה לאט • זו תופעה רגילה ,כי המכשיר מושבת בתהליך ההתחלה .אם
עם ההדלקה
אין תמונה לאחר  5דקות ,פנו למחלקת השירות.
הצבע
אין צבע,
• כוונו את תכונות הצבע בתפריט.
חלש או התמונה • הרחיקו את מכשיר הווידיאו מהטלוויזיה.
אינה חדה
• צפו בתחנה אחרת .יתכן שהבעיה בתחנה המשדרת.
• האם כבל חיבור הווידיאו הותקן כהלכה?
• הפעילו כל תכונה אפשרית לשחזור בהירות התמונה.
פסי אורך/רוחב
• בדקו שאין הפרעות חיצוניות של מכשירי חשמל סמוכים.
או תמונה רועדת
קליטה חלשה
• בעיות בתחנת שידור או העברה בכבל .צפו בתחנה אחרת.
בתחנות
• אות התחנה המשדרת חלש .כוונו את האנטנה לשפר זאת.
מסויימות
• בדקו שאין הפרעות קליטה חיצוניות
פסים או מריחות • בדקו את האנטנה ושנו את כיוונה בהתאם.
פונקציות השמע לא פועלות
יש תמונה אך אין • לחצו על לחצן ) VOLאו .(Volume
קול
• הקול הושתק .לחצו על לחצן .MUTE
• נסו תחנה אחרת .יתכן שהבעיה בתחנה המשדרת.
• האם כבל האודיו מחובר כהלכה?
אין קול מרמקול
• כוונו את הבאלאנס בתפריט.
קול מוזר מתוך
• שינוי בלחות הסביבתית עשוי לגרום רעשים מוזרים ,אך אין זו
גוף הטלוויזיה
תקלה.
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בעיה בכיוון PICTURE

כשמשנים את
כיווני התמונה
הטלוויזיה חוזרת
אוטומטית לכיווני
ברירת המחדל
כעבור זמן מה.

•
•

•

הטלוויזיה מכוונת למצב  .In Storeלמעבר למצב  Homeבצעו
את הפעולות הבאות:
בתפריט  TVבחרו ב) Yes <- Factory Reset <- Option-המתינו
מספר שניות כדי לאפשר לטלוויזיה לפעול מחדש(  <-בחרו
בשפה  <-בחרו  – Homeלחצו על לחצן  <- OKתפריט המסך
יוצג  <-לחצו על לחצן .OK
איתור התחנות יופעל אוטומטית )ניתן לעצור אותו בלחיצה על
לחצן  .(MENUכעת השלמתם את המעבר למצב .Home

תחזוקה
ניתן למנוע מראש תקלות קלות .ניקוי זהיר וקבוע יאריך את חיי הטלוויזיה שלכם .ודאו
שהטלוויזיה כבויה ושנותקה משקע החשמל לפני שאתם ניגשים לבצע כל פעולת ניקוי.

ניקוי המסך
.1

.2

דרך טובה להרחקת הצטברות אבק מהמסך שלכם לזמן מה היא להשתמש
במטלית רכה שנטבלה במים פושרים מהולים במעט מרכך כביסה או תמיסת
דטרגנט לניקוי כלים .סחטו את המטלית עד שהיא כמעט יבשה לגמרי ונגבו
באמצעותה את המסך.
ודאו שלא נשארה לחות על המסך ואפשרו למסך להתייבש לחלוטין באמצעות
האוויר לפני שאתם מדליקים אותה שוב.

ניקוי גוף הטלוויזיה
•
•

להסרת לכלוך ואבק מגוף הטלוויזיה ,השתמשו במטלית רכה ויבשה שאינה
משאירה סיבים.
הקפידו שלא להשתמש במטלית רטובה או לחה.

היעדרות ממושכת
•

זהירות
אם אינכם מתכוונים להשתמש בטלוויזיה תקופה ממושכת )יציאה לחופשה וכו'( ודאו
שהטלוויזיה כבויה ומנותקת משקעי החשמל והאנטנה כדי למנוע נזק בשעת סערה
או כתוצאה משינויי מתח חשמל דרסטיים.
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נספחים
טבלת נתונים טכניים

יתכן שהמפרט המוצג מעלה ישונה ללא הודעה מוקדמת.
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קודי אינפרא אדום )(IR
 .1איך לחבר?
חברו את השלט רחוק החוטי לכניסת השלט רחוק בטלוויזיה.
 .2קודי שלט רחוק אינפרה אדום
תצורת גל המוצא
פולס יחיד נישא על תדר  37.917kHzבתדר .445kHz

תצורת המסגרת
מסגרת ראשונה

מסגרת חוזרת

קוד מוביל

קוד חוזר

תיאור הביטים

מעבר המסגרת T1

הגל משודר משך כל הלחיצה על הלחצן.
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