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הנכה
לחצני לוח הבקרה הקדמי
■ ■זהו ייצוג מופשט של הלוח הקדמי .האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.

הנכה

19/22/26/32LD310

 19/22/26LD310בלבד
לחצני

PROGRAMME

(ערוצים)

P

לחצני

VOLUME

(עוצמת שמע)

לחצן OK

לחצן

MENU

לחצן

לחצן

POWER INPUT

(תפריט) (כניסה) (הפעלה)

OK

INPUT MENU

 32LD310בלבד
לחצני

PROGRAMME

(ערוצים)

P

לחצני

VOLUME

(עוצמת שמע)
לחצן OK

OK

לחצן ( MENUתפריט)

MENU

לחצן ( INPUTכניסה)

INPUT

חיישן השלט רחוק

לחצן POWER

(הפעלה)

מחוון הפעלה/המתנה

מאיר בצבע אדום כשהמכשיר במצב המתנה.
מאיר בצבע כחול במהלך הפעלת המכשיר.
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מידע אודות הלוח האחורי
■ ■האיור המוצג עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שברשותכם.

הנכה
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 שקע כבל החשמל:
טלוויזיה זו פועלת על מתח  .ACהמתח מצוין בדף
המפרטים.
אין להפעיל את מכשיר הטלוויזיה על מתח מסוג .DC
 כניסת :HDMI
חברו אות  HDMIל.HDMI IN-
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 שקע לשירות בלבד.
 כניסת Component
חברו התקן אודיו/וידיאו מסוג  Componentלשקעים
אלו.

 כניסה לאנטנה
חברו אנטנת  RFלשקע זה.

טלוויזיה זו אינה תומכת באות ( DVIוידאו) על ידי
שימוש בכבל  DVIל.HDMI-
 יציאת אודיו
חברו מגבר חיצוני או הוסיפו סאב-וופר למערכת
הסראונד שלכם.
 כניסת אודיו/וידיאו ()AV IN
חברו יציאת אודיו/וידיאו מהתקן חיצוני לשקעים אלו.
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הנכה
התקנת המעמד
■ ■האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.
בזמן התקנת המעמד השולחני ,בדקו האם הבורג מהודק באופן מלא( .אם לא מהודק ,המכשיר עלול לנטות קדימה
לאחר ההתקנה ).אם תהדקו את הבורג בכוח רב מדי ,הבורג עלול לחרוג מהמגרעת שבאזור ההידוק של הבורג.

הנכה

 19/22LD310בלבד

 26/32LD310בלבד



הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשצד המסך פונה
כלפי מטה על משטח מרופד על מנת להגן על
המסך מנזק.



הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשצד המסך פונה
כלפי מטה על משטח מרופד על מנת להגן על המסך
מנזק.



הרכיבו את חלקי גוף המעמד ובסיס המעמד
של הטלוויזיה.



הרכיבו את הטלוויזיה כמוצג באיור.

בסיס
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הרכיבו את  4הברגים תוך שימוש בקדחים שבחלקה
האחורי של הטלוויזיה.

הכנה
כיסוי אחורי לסידור החוטים
■ ■האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.

 19/22LD310בלבד

 26/32LD310בלבד



התקינו את תפס סידור הכבלים כמוצג באיור.



פתחו את תפס סידור הכבלים כמוצג באיור
וסדרו את הכבלים.

תפס סידור הכבלים



חברו את תפס סידור הכבלים כמוצג באיור.

הנכה



חברו את הכבלים בהתאם לצורך.
לחיבור ציוד נוסף ,עיינו בפרק "התקנת ציוד חיצוני"
שבחוברת.



חברו את הכבלים בהתאם לצורך.
לחיבור ציוד נוסף ,עיינו בפרק "התקנת ציוד
חיצוני" שבחוברת.

תפס סידור הכבלים



חברו את תפס סידור הכבלים כמוצג באיור.

כיצד לפרק את תפס סידור הכבלים
( 19/22LD310בלבד)
אחזו את תפס סידור הכבלים
בשתי ידיכם ומשכו אותו לאחור.

התראה

◄◄אל תשתמשו בתפס סידור הכבלים על מנת להרים את הטלוויזיה.
- -אם הטלוויזיה תיפול ,אתם עלולים להיפצע או שהטלוויזיה עלולה להינזק.
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הנכה
כיסוי אחורי לסידור החוטים

מיקום המסך

■ ■האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה
שלכם .עליכם לחבר את הטלוויזיה לשולחן כך שלא
יהיה ניתן למשוך אותה קדימה/אחורה .הדבר עלול
לגרום לפציעה או לנזק למכשיר .השתמשו אך ורק
בבורג המצורף.

■ ■האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה
שלכם.
■ ■תוכלו לכוון את המסך בדרכים שונות לנוחות מרבית.

( 26/32LD310בלבד)

( 19/22LD310בלבד)

הנכה

● ●טווח הטיה
3

0

0

12

בורג
(מצורף למכשיר)
מעמד

מעמד מסתובב

( 26/32LD310בלבד)

שולחן

! אזהרה
◄◄על מנת למנוע התהפכות של הטלוויזיה ,עליכם
לחבר את הטלוויזיה בחוזקה לרצפה/לקיר בהתאם
להוראות ההתקנה .הטיית ,ניעור או טלטול המכשיר
עלולה לגרום לפציעה.
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■ ■האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה
שלכם .לאחר התקנת הטלוויזיה ,תוכלו לכוון את
הטלוויזיה באופן ידני לשמאל או לימין ב 20-מעלות
בהתאם לעמדת הצפייה שלכם.

הכנה
אם אינכם משתמשים במעמד השולחני
■ ■האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.
בזמן התקנת התקן התלייה על הקיר ,השתמשו בכיסוי המגן.



הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשצד המסך פונה
כלפי מטה על משטח מרופד על מנת להגן על המסך
מנזק.



הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשצד המסך פונה
כלפי מטה על משטח מרופד על מנת להגן על
המסך מנזק.



שחררו את הברגים מהטלוויזיה.



שחררו את הברגים מהטלוויזיה.



נתקו את הבסיס מהטלוויזיה.



נתקו את הבסיס מהטלוויזיה.



הכניסו את כיסוי המגן לתוך הטלוויזיה.



הכניסו את כיסוי המגן לתוך הטלוויזיה.

כיסוי מגן



הנכה

 19/22LD310בלבד

 26/32LD310בלבד
e.

כיסוי מגן

חברו את  4הברגים בחוזקה לקדחים שבחלקה
האחורי של הטלוויזיה.
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הנכה
מערכת אבטחת

KENSINGTON
הנכה

■ ■תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.
■ ■האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה
שלכם.
הטלוויזיה מצוידת עם מחבר מערכת אבטחת Kensington
בלוח האחורי .חברו כבל מערכת אבטחת Kensington

כמוצג להלן.
למידע מפורט אודות התקנת ושימוש במערכת אבטחת
 ,Kensingtonעיינו במדריך למשתמש שצורף למערכת
אבטחת  Kensingtonשרכשתם.
למידע נוסף ,בקרו באתר ,http://www.kensington.com
אתר הבית של חברת  Kensington. Kensingtonמוכרת
מערכות אבטחה עבור ציוד אלקטרוני יקר כגון מחשבים
נישאים ומקרני .LCD

עצות להתקנה זהירה
■ ■עליכם לרכוש את הרכיבים הדרושים על מנת להצמיד
את הטלוויזיה בבטחה לקיר.
■ ■הצמידו את הטלוויזיה לקיר על מנת למנוע נפילה שלה
במקרה של דחיפה.
■ ■ההוראות המוצגות להלן מהוות דרך בטוחה יותר
להתקנת המוצר ,שהיא להצמיד אותו לקיר כדי
שהמכשיר לא ייפול קדימה בעת משיכה לפנים .פעולות
אלה ימנעו מהמוצר ליפול קדימה ולפגוע באנשים ,ואף
ימנעו נזק למוצר .נא הקפידו שילדים לא יטפסו או ייתלו
מהמכשיר.

1
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2
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הערה
 -מערכת אבטחת  Kensingtonהנה אביזר אופציונלי.

הערות
א .אם הטלוויזיה מרגישה קרה למגע ,ייתכן "הבהוב" קל
בזמן הפעלת הטלוויזיה.
זוהי תופעה נורמלית .לא קיימת בעיה כלשהי
בטלוויזיה.
ב .ייתכן שתבחינו במספר נקודות פגומות במסך הנראות
כנקודות קטנות בצבע אדום ,ירוק או כחול .אולם ,אין
להן השפעה מזיקה על ביצועי המסך.
ג .הימנעו מלגעת במסך ה LCD-או ללחוץ את אצבעותיכם
כלפיו למשך זמן ארוך.
הדבר עלול לגרום להופעת עיוותים זמניים במסך.



השתמשו בתופסני הקיר או ווי הקרס כדי להצמיד
את המכשיר לקיר כמוצג באיור( .אם ווי הקרס
מצויים בתוך המכשיר לפני הכנסתם ,שחררו את ווי
הקרס).
* הכניסו את ווי הקרס או תופסני הטלוויזיה ונעלו
אותם בחוזקה בקדחים העליונים.



אבטחו את תופסני הקיר בעזרת הברגים אל הקיר.
התאימו את גובה התופסנים המורכבים בקיר.
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השתמשו בחבל קשיח לאבטחת המכשיר .מומלץ
מבחינה בטיחותית לקשור את החבל כך שיהיה
מתוח בזמן שהטלוויזיה נמצאת במקומה.

! הערות
◄◄בעת הזזת המכשיר למקום אחר ,תחילה שחררו את
החבלים.
◄◄השתמשו בארונית או שידה הגדולה דיה לתמוך
בגודל ובמשקל של המכשיר.
◄◄כדי להשתמש בבטחה במכשיר ,ודאו שגובה התופסן
על הקיר זהה לגובה התופסן של המכשיר.

10

■ ■ניתן להתקין את המכשיר בדרכים שונות ,כגון על הקיר,
על שולחן ,וכו'.
■ ■הטלוויזיה נועדה להתקנה אופקית.

הארקה

חשמל
כבל
Power
Supply

חשמל
מפסק
Circuit breaker

הצבה על שולחן
לאוורור נאות ,אפשרו מרווח של  10ס"מ מסביב
לטלוויזיה.
 10ס"מ
 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

■ ■אנו ממליצים לכם להשתמש בהתקן תלייה לקיר
מתוצרת  LGבזמן שאתם תולים את הטלוויזיה על
הקיר.
■ ■אנו ממליצים לכם לרכוש התקן תלייה לקיר התומך
בתקן .VESA
■ ■אנו ממליצים שהתקנת הטלוויזיה על הקיר תבוצע על
ידי מתקין מוסמך מקצועי.

הנכה

ודאו חיבור של כבל ההארקה כדי להימנע מהתחשמלות.
אם אין שיטות הארקה זמינות ,פנו לחשמלאי מוסמך כדי
שיתקין מפסק חשמל נפרד.
אל תנסו לבצע הארקה על ידי חיבור לכבלי טלפון ,עמודי
חשמל או צינורות גז.

התקנה על הקיר :התקנה אופקית

! הערות
◄◄עליכם לחבר את התקן התלייה לקיר על קיר יציב
ובניצב לרצפה.
◄◄עליכם להשתמש בהתקן תלייה מיוחד באם ברצונכם
לתלות את הטלוויזיה מהתקרה או על קיר נטוי.
◄◄המשטח שבכוונתכם לחבר אליו את התקן התלייה
חייב להיות חזק מספיק על מנת לתמוך במשקל
הטלוויזיה ,לדוגמה :בטון ,סלע טבעי ,קיר לבנים וקיר
נקבובי.
◄◄אורך וסוג בורגי ההתקנה תלוי בהתאם להתקן
התלייה הנמצא בשימוש .למידע נוסף ,עיינו ב הוראות
המצורפות להתקן.
◄◄ LGלא תשא באחריות לתאונות או לנזק לרכוש שיגרמו
כתוצאה מהתקנה שגויה:
 -בזמן שימוש בהתקן תלייה שאינו תואם .VESA -הידוק לא נכון של הברגים למשטח אשר עלול לגרום לנפילתהטלוויזיה ולפציעה.
- -אם לא מילאתם אחר הוראות ההתקנה המומלצות.

 10ס"מ
 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

A
B

דגם

)VESA (A*B

בורג תקני

כמות

19/22LD310
26/32LD310

100*100
200*100

M4
M4

4
4
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הנכה
■ ■כדי למנוע נזק למכשיר ,אין לחבר את כבלי החשמל עד לאחר השלמת כל החיבורים בין ההתקנים.

חיבור לאנטנה
■ ■לקבלת איכות תמונה מיטבית ,כוונו את כיוון האנטנה.
■ ■כבל אנטנה וממיר אינם כלולים.

הנכה
בניין רב-דירות
(חברו לשקע האנטנה בקיר)

שקע לאנטנה
בקיר

ANTENNA
IN

כבל  RFקואקסיאלי ( 75אוהם)
בתים פרטיים
(חברו לשקע של אנטנה חיצונית)

UHF
מגבר אות
ANTENNA
IN

אנטנה חיצונית
()VHF, UHF

אנטנה

VHF

■ ■באזורים בעלי קליטה לקויה ,כדי לקבל איכות תמונה משופרת ,התקינו מגבר אות לאנטנה כפי שמוצג לעיל.
■ ■אם יש צורך בפיצול האות עבור שני מכשירי טלוויזיה ,השתמשו במפצל אות אנטנה לחיבור.

12

ינוציח דויצ תנקתה
■ ■כדי למנוע נזק למכשיר ,אין לחבר את כבלי החשמל עד לאחר השלמת כל החיבורים בין ההתקנים.
■ ■האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.

התקנת מקלט HD
חיבור באמצעות כבל Component



חברו את יציאות האודיו ( )Pr ,Pb ,Yשל הציוד החיצוני (ממיר
דיגיטלי DVD ,וכדומה) לשקעים COMPONENT IN AUDIO
בטלוויזיה.



הפעילו את הציוד החיצוני.
(עיינו במדריך למשתמש של הממיר הדיגיטלי).



בחרו את מקור הכניסה  COMPONENTבאמצעות הלחצן INPUT

R

AUDIO

)VIDEO L(MONO

ANTENNA
IN

COMPONENT IN

IN

AUDIO

VIDEO
SERVICE ONLY

2

ינוציח דויצ תנקתה



חברו את יציאות הווידיאו ( )Pr ,Pb ,Yשל הציוד החיצוני (ממיר
דיגיטלי DVD ,וכדומה) לשקעים COMPONENT IN VIDEO
בטלוויזיה.

AV IN

AUDIO OUT

1

(כניסה) שבשלט רחוק.

אות

Component

480i/576i

O

480p/576p

O

720p

O

1080i/1080p

X

13

ינוציח דויצ תנקתה
חיבור ממיר באמצעות כבל HDMI



בחרו את מקור הכניסה  HDMIבאמצעות הלחצן ( INPUTכניסה)
בשלט הרחוק.



הפעילו את הממיר הדיגיטלי( .עיינו במדריך למשתמש של
הממיר הדיגיטלי).

שבטלוויזיה.

R

! הערות
◄◄הטלוויזיה יכולה לקלוט את אות הווידיאו והאודיו בו-זמנית
באמצעות שימוש בכל .HDMI
◄◄אם הממיר הדיגיטלי תומך בפונקציית  HDMIאוטומטי ,רזולוציית
היציאה של התקן המקור תכוון בטלוויזיה באופן אוטומטי ל-
.1280x720p
◄◄אם הממיר הדיגיטלי אינו תומך ב HDMI-אוטומטי ,עליכם לכוון
את רזולוציית היציאה של הטלוויזיה בהתאם.
◄◄אנו ממליצים להשתמש בכבל  HDMIשאורכו קצר מ 10-מטר.
אות

Component

480i/576i

X

480p/576p

O

720p

O

1080i/1080p

X

AUDIO

)VIDEO L(MONO

IN
COMPONENT IN

ינוציח דויצ תנקתה
14



חברו את יציאת  HDMIשל הממיר הדיגיטלי לשקע HDMI IN
AV IN

AUDIO OUT

AUDIO

VIDEO
SERVICE ONLY

1

חיבור DVD
חיבור באמצעות כבל Component



חברו את יציאות האודיו של ה DVD-לשקעים COMPONENT
 IN AUDIOבטלוויזיה.



הפעילו את נגן ה .DVD-הכניסו לתוכו תקליטור .DVD



בחרו את מקור הכניסה  COMPONENTבאמצעות הלחצן
( INPUTכניסה) שבשלט רחוק.



להוראות הפעלה ,עיינו בחוברת ההפעלה של ה.DVD-

R

AUDIO

)VIDEO L(MONO

ANTENNA
IN

COMPONENT IN

IN

AUDIO

VIDEO
SERVICE ONLY

2

ינוציח דויצ תנקתה



חברו את יציאות הווידיאו ( )Pr ,Pb ,Yשל ה DVD-לשקעים
 COMPONENT IN VIDEOבטלוויזיה.

AV IN

AUDIO OUT

1

שקעי כניסת Component
לקבלת איכות תמונה משופרת ,חברו את נגן ה DVD-לשקעי כניסת  Componentכפי שמתואר להלן:
כניסות Component

בטלוויזיה

שקעי יציאת וידאו בנגן
הDVD-

Y

Pb

Pr

Y

Pb

Pr

Y

B-Y

R -Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

15

ינוציח דויצ תנקתה
חיבור ממיר באמצעות כבל HDMI

ינוציח דויצ תנקתה
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בחרו את מקור הכניסה  HDMIבאמצעות הלחצן ( INPUTכניסה)
בשלט הרחוק.
להוראות הפעלה ,עיינו בחוברת ההפעלה של ה.DVD-

! הערות
◄◄הטלוויזיה יכולה לקלוט את אות הווידיאו והאודיו בו-זמנית
באמצעות שימוש בכל .HDMI
◄◄אם הממיר הדיגיטלי תומך בפונקציית  HDMIאוטומטי ,רזולוציית
היציאה של התקן המקור תכוון בטלוויזיה באופן אוטומטי ל-
.1280x720p
◄◄אם הממיר הדיגיטלי אינו תומך ב HDMI-אוטומטי ,עליכם לכוון
את רזולוציית היציאה של הטלוויזיה בהתאם.
◄◄אנו ממליצים להשתמש בכבל  HDMIשאורכו קצר מ 10-מטר.

R

AUDIO

)VIDEO L(MONO

IN
COMPONENT IN




חברו את יציאת  HDMIשל ה DVD-לשקע  HDMI INשבטלוויזיה.
AV IN

AUDIO OUT

AUDIO

VIDEO
SERVICE ONLY

1

התקנת מכשיר וידיאו ()VCR

■ ■למניעת רעשים בתמונה (הפרעות) ,אפשרו מרווח נאות בין מכשיר הווידיאו לטלוויזיה.

חיבור באמצעות כבל אנטנה ()RF



לחצו על הלחצן ( PLAYצפייה) במכשיר הווידיאו
והתאימו את הערוץ המתאים לצפייה בין הטלוויזיה
ומכשיר הווידיאו.

OUTPUT
SWITCH

ANT IN

ANTENNA
IN

IO

שקע בקיר
2

ינוציח דויצ תנקתה



חברו את כבל האנטנה לשקע  ANT INשבמכשיר
הווידיאו.

R

L

VIDEO

S-VIDEO

ANT OUT

1

COMPONENT IN



חברו את שקע  ANT OUTשבמכשיר הווידיאו לשקע
 ANTENNA INשבטלוויזיה.

R

DIO

אנטנה

חיבור באמצעות כבל RCA



הכניסו קלטת וידאו למכשיר הווידיאו ולחצו על ( PLAYצפייה) במכשיר
הווידיאו (עיינו במדריך למשתמש של מכשיר הווידיאו).



בחרו במקור הכניסה  AVבאמצעות הלחצן ( INPUTכניסה) בשלט
רחוק.

AV IN
R

AUDIO

)VIDEO L(MONO

IN

ANTENNA
IN

COMPONENT IN



חברו את שקעי  AUDIO/VIDEOבין הטלוויזיה למכשיר הווידיאו.
התאימו את צבעי השקעים (וידאו = צהוב ,אודיו שמאלי = לבן ,אודיו
ימני = אדום).

AUDIO OUT

AUDIO

VIDEO
CE ONLY

1

ANT IN

! הערה
◄◄אם ברשותכם מכשיר וידיאו בעל אודיו מונופוני ,חברו את
כבל האודיו ממכשיר הווידיאו לשקע AUDIO L/MONO
שבטלוויזיה.

ANT OUT

R

L

S-VIDEO VIDEO

OUTPUT
SWITCH

17

ינוציח דויצ תנקתה
התקנת מקורות אודיו/וידיאו אחרים



חברו את שקעי  AUDIO/VIDEOבין הטלוויזיה לציוד
החיצוני .התאימו את צבעי השקעים
(וידאו = צהוב ,אודיו שמאלי = לבן ,אודיו ימני = אדום).



בחרו במקור הכניסה  AVבאמצעות הלחצן ( INPUTכניסה)
בשלט רחוק.
אם הרכיב מחובר ל ,AV IN-בחרו את מקור הכניסה .AV



הפעילו את הציוד החיצוני המתאים.
עיינו במדריך למשתמש של הציוד החיצוני.

AUDIO OUT

AV IN
R

AUDIO

)VIDEO L(MONO

ינוציח דויצ תנקתה

COMPONENT IN

IN

ANTENNA
IN

AUDIO

VIDEO
SERVICE ONLY

1

R

L

VIDEO

משחק וידיאו

התקנת סטריאו חיצוני

מצלמת וידיאו

משמש לחיבור מגבר חיצוני או להוספת סאב-וופר למערכת
הצליל ההיקפי שלכם.



הגדירו את הרמקולים שלכם באמצעות מגבר הסטריאו האנלוגי
שלכם ,בהתאם להוראות ההפעלה שצורפו למגבר.

R

VIDEO L(MONO) AUDIO

IN
COMPONENT IN



חברו את שקע הכניסה של מגבר הסטריאו לשקעי
 VARIABLE AUDIO OUTשבטלוויזיה.

AV IN

AUDIO OUT

AUDIO

VIDEO
SERVICE ONLY

! הערה
◄◄בזמן חיבור ציוד אודיו חיצוני ,כגון מגברים או רמקולים,
נא כבו את רמקולי הטלוויזיה.

18

1

רזולוציות תצוגה נתמכות
מצב HDMI-DTV

רזולוציה
720x480

1280x720

31.47

59.94

31.5

60.00

31.25

50.00

44.96

59.94

45

60.00

37.50

50.00

! הערות
◄◄מצב  HDMIתומך בפורמט אודיו  PCMבלבד.
◄◄אם הגדרת האודיו מכוונת על  Dolby/DTS/Bitstreamעבור  DVDP/STBמסוימים ,הקפידו לשנות את ההגדרה
ל.PCM-
◄◄אם הרזולוציה של הציוד החיצוני גבוהה מ ,1280x720p -לא תוצג תמונה בטלוויזיה.

ינוציח דויצ תנקתה

720x576

רזולוציה
אופקית()kHz

רזולוציה אנכית
()Hz

19

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ
פונקציות לחצני השלט הרחוק
בעת שימוש בשלט הרחוק ,כוונו אותו לחיישן השלט רחוק בטלוויזיה.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ
20

POWER

להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה או לכיבוי למצב המתנה/

TV

לחזרה לצפייה בטלוויזיה מכל מצב.

INPUT

בלחיצה אחת על לחצן זה,תצוגת ה OSD-של מקור הכניסה
תוצג במסך כמוצג להלן .לחצו על הלחצן ▼ ▲/ולאחר מכן
על הלחצן  OKלבחירת מקור הכניסה הרצוי.

MUTE

להפעלת ולכיבוי הצליל.

PSM

לבחירת הגדרות תמונה המועדפות עליכם.

SSM

לבחירת הגדרות צליל המועדפות עליכם.

I/II

לבחירת יציאת הצליל (ראה עמוד .)46

לחצני
ספרות

לבחירת תוכנית.
לבחירת פריטים ממוספרים בתפריט.

0-9
RATIO

LIST

להצגת טבלת התוכניות.

Q.VIEW

חזרה לתוכנית הקודמת בה צפיתם.

לחצני חיצים
(מעלה/מטה/
שמאל/ימין)

מאפשרים לכם לנווט בתפריטי המסך ולכוון את הגדרות
המערכת בהתאם לרצונכם.
לכיוון עוצמת הקול.
לבחירת תוכניות.

OK

לאישור בחירתכם או להצגת המצב הנוכחי.

SLEEP

לכיוון טיימר השינה.

RATIO

לבחירת פורמט התמונה הרצוי לכם (ראה עמוד .)33

לחצנים
צבעוניים

לחצנים אלו משמשים עבור הטלטקסט (רק בדגמים
המצוידים בטלטקסט) או לעריכת תוכניות.

לחצני
טלטקסט

לחצנים אלו משמשים עבור הטלטקסט.
לפרטים נוספים ,עיינו בפרק "טלטקסט" (ראה עמוד .)52

RATIO

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ

MENU

לבחירת תפריט (ראה עמוד .)23

התקנת הסוללות

■ ■פתחו את מכסה תא הסוללות בצדו האחורי של השלט הרחוק והתקינו
את הסוללות תוך התאמת הקוטביות ( +עם  - ,+עם –).
■ ■התקינו שתי סוללות  1.5 Vמסוג  .AAAאין לערבב בין סוללות חדשות
לסוללות משומשות.
■ ■סגרו את המכסה.

21

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ
הדלקת הטלוויזיה
כשהטלוויזיה דולקת ,תוכלו להשתמש בתכונות שלה.


םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ

תחילה ,חברו את כבל החשמל באופן תקין.
בשלב זה ,הטלוויזיה עוברת למצב המתנה.
■ ■במצב המתנה ,להדלקת הטלוויזיה לחצו על הלחצן  /Iשבטלוויזיה או לחצו על הלחצן  POWERשבשלט
הרחוק .הטלוויזיה תידלק.

מדריך התקנה



אם ה( OSD-תצוגת המסך) מופיע לאחר הדלקת הטלוויזיה ,באפשרותכם לכוון את השפה ,מיקום וביצוע כיוון
אוטומטי.

הערות:
א .התצוגה תיעלם באופן אוטומטי לאחר כ 40-שניות ,אלא אם תלחצו על לחצן כלשהו.
ב .אם תסגרו מבלי לסיים את ההתקנה הראשונית ,תוכלו להציג את תפריט ( Installation Guideמדריך התקנה) שוב.

בחירת תוכניות



לחצו על לחצנים ▼ ▲/או על לחצני הספרות לבחירת מספר התוכנית.

כיוון עוצמת הקול

22



לחצו על הלחצנים ► ◄/לכיוון עוצמת הקול.



אם ברצונכם לכבות את הצליל ,לחצו על הלחצן ( MUTEהשתקה).



תוכלו לבטל את פונקציית ההשתקה באמצעות לחיצה על  SSM ,◄/► ,MUTEאו על לחצן .I/II

בחירה וכיוון של תפריטי המסך
תצוגת ה( OSD-תצוגה על המסך) של הטלוויזיה שלכם עשויה להיות שונה במקצת ממה שמופיע במדריך זה.



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצנים ▼ ▲/לבחירת פריטים בתפריט.



שנו את הגדרת הפריט שבתפריט המשנה או בתפריט הנפתח באמצעות לחיצה על הלחצנים ►.◄/
תוכלו לעבור לתפריט ברמה גבוהה יותר באמצעות לחיצה על הלחצן .OK

50
50

Audio

Picture

Sound Mode

Aspect Ratio
Picture Mode

• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

0

DEF G OK MENU

תפריט ( Audioאודיו)

E

DEF G OK MENU

תפריט ( Pictureתמונה)

Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

תפריט ( Setupהתקנה)

Time

Option

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

Language
Key Lock
Power Indicator
Factory Reset

DEF G OK MENU

DEF G OK MENU

תפריט ( Timeזמן)

!

100
100
50
70
70
0

• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint

Setup

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצנים ▼ ▲/להצגת כל אחד מהתפריטים.

תפריט ( Optionאפשרויות)

הערות

א .פונקציית ה( OSD-תצוגת המסך) מאפשרת לכם לכוון את סטטוס המסך בנוחות משום שהיא מספקת לכם תצוגה גרפית.
ב .בחוברת זו ,מראה ה( OSD-תצוגת המסך) עשוי להיות שונה מהמוצג בטלוויזיה שלכם משום שהוא מהווה דוגמה בלבד כדי
לסייע לכם בהפעלת הטלוויזיה.
ג .במצב הטלטקסט ,התפריטים לא מוצגים.
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םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ
כיוון ערוצים אוטומטי
ניתן לשמור עד ל 200-תחנות טלוויזיה באמצעות מספרי תוכניות ( 0עד  .)199לאחר ששמרתם את התחנות ,תוכלו
להשתמש בלחצנים ▼ ▲/או בלחצני הספרות לסריקת התחנות ששמרתם.
ניתן לכוון תחנות על ידי שימוש במצב אוטומטי או ידני.
כל התחנות הניתנות לקליטה נשמרות באמצעות שיטה זו .אנו ממליצים לכם להשתמש בכיוון אוטומטי במהלך התקנת
הטלוויזיה.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Setupהתקנה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Auto Tuningכיוון אוטומטי).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Systemמערכת).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת תפריט
מערכת הטלוויזיה.
( SECAM B/G ,PAL B/G :B/Gאסיה/ניוזילנד/מזרח תיכון/אפריקה)
( PAL I/II :Iדרום אפריקה/הונג קונג)
( SECAM D/K ,PAL D/K :DKסין/אפריקה/ברה"מ)
( :Mפיליפינים)



לחצו על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Storage Fromשמירה
מ.)-



לחצו על הלחצן ► ◄/או על לחצני הספרות לבחירת מספר
התוכנית ההתחלתית.



לחצו על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Searchחיפוש).



לחצו על הלחצן ► להתחלת הכיוון האוטומטי.

Setup
Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

1
Setup
To Set

G

AutoTuning
Tuning
Auto
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

2
Auto Tuning
BG
I
DK
M

DEF G OK MENU

3 4 5 6 7
Auto Tuning
BG

כל התחנות הנקלטות ישמרו.
לעצירת הכיוון האוטומטי ,לחצו על הלחצן .MENU
בסיום הכיוון האוטומטי ,תפריט עריכת התוכניות יוצג במסך .עיינו
בפרק "עריכת תוכניות" לעריכת התוכניות השמורות.
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G

לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

System
Storage From
Search

35%

C 05
5

Menu Stop

8

כיוון תחנות ידני
כיוון ידני מאפשר לכם לכוון ולארגן את התחנות בסדר הרצוי לכם ,באופן ידני.



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Manual Tuningכיוון ידני).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Storageאחסון).



לחצו על הלחצנים ► ◄/או על לחצני הספרות לבחירת מספר התוכנית הרצויה ( 0עד .)199



לחצו על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Systemמערכת).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת תפריט מערכת הטלוויזיה.
( SECAM B/G ,PAL B/G :B/Gאסיה/ניוזילנד/מזרח תיכון/אפריקה)
( PAL I/II :Iדרום אפריקה/הונג קונג)
Setup
( SECAM D/K ,PAL D/K :DKסין/אפריקה/ברה"מ)
Auto Tuning
Manual Tuning
( :Mפיליפינים)



לחצו על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Bandתחום).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות  V/VHFאו .Cable



לחצו על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Channelערוץ).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן תוכלו לבחור את מספר
התוכנית הרצויה באמצעות הלחצנים ► ◄/או לחצני
הספרות .במידת האפשר ,בחרו את מספר התוכנית ישירות
באמצעות לחצני הספרות.

Q

לחצו על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Searchחיפוש).

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת תפריט ( Setupהתקנה).

Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

1
Setup

To Set

G

Auto Tuning
Manual
ManualTuning
Tuning
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

2

W
Â
R
T

Manual Tuning
1

לחצו על הלחצן ► ◄/להתחלת החיפוש .אם אותרה תחנה
כלשהי ,החיפוש ייעצר.
לחצו על  OKלשמירת התחנה.
לשמירת תחנת נוספת ,חזרו על שלב  3עד .13
לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

G

Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name

DEF G OK MENU

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
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םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ
כיוון עדין
בדרך כלל ,הכיוון העדין נדרש אך ורק כאשר הקליטה לקויה.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ

Setup



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Setupהתקנה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Manual Tuningכיוון ידני).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Fineכיוון עדין).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ► ◄/לביצוע כיוון
עדין לקבלת הצליל והתמונה הטובים ביותר.



לחצו על  OKלשמירה.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

1
Setup

To Set

G

Auto Tuning
Manual Tuning
Tuning
Manual
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

2
Manual Tuning

F /G

G

Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name

DEF G OK MENU

3 4 5
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הקצאת שם תחנה
באפשרותכם להקצות שם בעל עד לחמישה תווים לכל מספר ערוץ.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ

Setup



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Setupהתקנה).

Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Manual Tuningכיוון ידני).

DEF G OK MENU



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Nameשם).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/באפשרותכם



לחצו על הלחצן ► ◄/לבחירת המיקום ובחרו את התו השני,
וכן הלאה.



לחצו על  OKלשמירה.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

1
Setup

To Set

G

להשתמש ברווח ,- ,+ ,בספרות  0עד  9ובתווים אלפביתיים A
עד .Z

Auto Tuning
Manual Tuning
Tuning
Manual
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

2
Manual Tuning

-----

G

Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name

DEF G OK MENU

3 4 5 6
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םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ
עריכת ערוצים
פונקציה זו מאפשרת לכם למחוק או לדלג על ערוצים שמורים.
בנוסף תוכלו גם להזיז תחנות מסוימות למספרי ערוצים אחרים.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Setupהתקנה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Programme Editעריכת ערוצים).



לחצו על הלחצן ► להצגת תפריט עריכת הערוצים.
מחיקת ערוץ
 .1בחרו את מספר הערוץ שברצונכם למחוק באמצעות
הלחצנים ►.▲/▼/◄/
 .2לחצו פעמיים על הלחצן האדום.
הערוץ שבחרתם יימחק .כל הערוצים שאחריו יעברו
מיקום אחד כלפי מעלה.
העברת ערוץ
 .1בחרו את מספר הערוץ שברצונכם להעביר באמצעות
הלחצנים ►.▲/▼/◄/
 .2לחצו על הלחצן הירוק.
 .3העבירו את הערוץ אל מספר הערוץ הרצוי באמצעות
הלחצנים ►.▲/▼/◄/
 .4לחצו שוב על הלחצן הירוק לשחרור הפונקציה.
דילוג על מספר ערוץ
 .1בחרו את מספר הערוץ שברצונכם לדלג עליו באמצעות
הלחצנים ►.▲/▼/◄/
 .2לחצו על הלחצן הכחול .הערוץ עליו דילגתם יהפוך לכחול.
 .3לחצו על הלחצן הכחול לשחרור הערוץ עליו דילגתם.
בדילוג על מספר ערוץ ,משמעות הדבר שלא תוכלו
לבחור בו באמצעות הלחצנים ▼ ▲/במהלך צפייה רגילה
בטלוויזיה .אם ברצונכם לבחור בערוץ המדולג ,הזינו את
מספר הערוץ ישירות באמצעות לחצני הספרות או בחרו
בו בתפריט עריכת הערוצים או בטבלה.



Setup
Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

1
Setup

To Set

G

DEF G OK MENU

2
Programme Edit
69
17
22
09
11

לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

5
6
7
8
9

0 C 03
1 BLN 03
2 C 12
3 S 66
4 S 67

S
S
S
C
C

Skip

Delete
Move
DEF G OK MENU

3
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Auto Tuning
Manual Tuning
Programme
Programme Edit
Edit
Favourite Programme

ערוצים מועדפים
פונקציה זו מאפשרת לכם לבחור ישירות בערוצים המועדפים עליכם.
לחצו שוב ושוב על הלחצן הצהוב לבחירת ערוצים מועדפים השמורים בטלוויזיה.



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Favourite Programmeערוצים מועדפים).



לחצו על הלחצן ►.



לחצו על הלחצן הלחצן ▼ ▲/לבחירת .- - - - - - - -



בחרו את הערוצים המועדפים באמצעות הלחצן ► ◄/או
לחצני הספרות.



לשמירת ערוץ נוסף ,חזרו על שלבים  4עד .5
תוכלו לשמור עד ל 8 -ערוצים.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Setupהתקנה).

Setup
Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme

DEF G OK MENU

1
Setup

---------------------------------

-----------------

G

Auto Tuning
Manual Tuning
Programme Edit
Favourite Programme
Programme
Favourite

DEF G OK MENU

2 3 4 5

29
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בחירה ברשימת הערוצים
באפשרותכם לבדוק אילו ערוצים שמורים בזיכרון על ידי הצגת טבלת הערוצים.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ

הצגת רשימת הערוצים

לחצו על הלחצן ( LISTרשימה) להצגת תפריט רשימת הערוצים.
רשימת הערוצים תוצג במסך.
רשימה אחת מכילה  10ערוצים כמוצג להלן.

!

הערות

א .יתכן שתראו מספר ערוצים המופיעים בכחול .אלה הוגדרו לדילוג על ידי
תכנות אוטומטי או במצב עריכת הערוצים.
ב .הערוצים המוצגים כשמספר הערוץ מופיע בטבלה מציינים שלא הוקצה
שם לערוצים אלו.

בחירה בערוץ מתוך רשימת הערוצים

בחרו ערוץ באמצעות הלחצנים ►.▲/▼/◄/
לאחר מכן לחצו על הלחצן  .OKהטלוויזיה תעבור למספר הערוץ שבחרתם.

דפדוף ברשימת הערוצים

קיימים  20דפי רשימות ערוצים המכילים עד ל 200-ערוצים .להחלפת דפים,
לחצו על הלחצנים ►.▲/▼/◄/
לחצו על הלחצן  LISTלחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.

Programme List
0

S 69

5

C 03

S 17

6

1 BLN 03

S 22

7

C 12

2

C 09

8

66

S

3

C 11

9

67

S

4

DEF G OK
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נעילת לחצנים
ניתן להגדיר את הטלוויזיה כך שיהיה צורך בשלט הרחוק כדי להפעיל אותה.
ניתן להשתמש בתכונה זו כדי למנוע צפייה לא מאושרת.
הטלוויזיה מתוכנתת לזכור את האפשרות האחרונה לה היא הוגדרה אפילו במקרה של כיבוי הטלוויזיה.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ

Option



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Optionאפשרויות).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Key Lockנעילת לחצנים).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Onפועל) או ( Offכבוי).



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

Language
Key Lock
Power Indicator
Factory Reset

DEF G OK MENU

1
Option

Off
On

G

Language
Key Lock
Power Indicator
Factory Reset

DEF G OK MENU

2 3

! הערות
◄◄במצב ( Key Lock ONנעילת לחצנים מופעלת) ,אם המכשיר כבוי ,לחצו על הלחצן  /Iשבטלוויזיה או על הלחצן
 POWERשבשלט רחוק על מנת להדליק את הטלוויזיה.
◄◄במצב ( Key Lock ONנעילת לחצנים מופעלת) ,ההודעה " "Key Lock Onמופיעה על המסך כאשר לוחצים על לחצן
כלשהו בלוח הקדמי בזמן הצפייה בטלוויזיה.

31
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איפוס להגדרות המפעל
משמש לאיפוס מהיר של כל אפשרויות התפריט לערכי ברירת המחדל שלהן.
פונקציה זו מוחקת את כל ערוצי הטלוויזיה.
בסיום האתחול להגדרות המפעל ,עליכם להפעיל מחדש את תהליך ההתקנה.

םיצורע תרקב  /היזיוולטב הייפצ

Option



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Optionאפשרויות).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Factory Resetאיפוס להגדרות המפעל).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ► ◄/לבחירת
האפשרות ( Yesכן) או ( Noלא).



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

Language
Key Lock
Power Indicator
Factory Reset

DEF G OK MENU

1
Option

To set

G

Language
Key Lock
Power Indicator
Factory Reset

DEF G OK MENU

2

Factory Reset
No

Yes

F G OK MENU

3
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הנומת תרקב
בקרת גודל תמונה (יחס גובה-רוחב)
באפשרותכם לצפות במסך בפורמטי תמונה שונים Zoom2 ,Zoom1 ,14:9 ,4:3 ,Original ,16:9 :ו.Just Scan-
אם תמונה קבועה מוצגת על גבי המסך למשך זמן ארוך ,ייתכן שהתמונה תישאר מוטבעת על המסך ותישאר גלויה.
תוכלו לכוון את האזור המוגדל באמצעות הלחצנים ▼.▲/
פונקציה זו פועלת באות שלהלן.



תוכלו לכוון את הגדרת יחס גודל התמונה בתפריט ( Pictureתמונה).

בחירה באפשרות זו מאפשרת לכם לכוון את התמונה
בצורה אופקית ,ביחס ליניארי ,כך שתמלא את המסך
כולו (אפשרות שימושית בעת צפייה בסרטי DVD
בפורמט .)4:3
(
g

בחירה באפשרות זו מאפשרת לכם להציג את התמונה
ללא שינוי ,תוך מילוי המסך כולו .אולם ,החלק העליון
והתחתון של התמונה ייחתכו.

DE

Zooml

בקרת קול ושפה

16:9

Zoom1

16:9

Original
כאשר הטלוויזיה מקבלת את האות לצפייה במסך
רחב ,האות יומר באופן אוטומטי לפורמט התמונה
שתישלח.

Zoom2
בחרו ב Zoom2-באם ברצונכם לשנות את התמונה,
כך שהיא תורחב בכיוון אופקי ותיחתך בכיוון אנכי.
כך מושגת פשרה בין שינוי התמונה להצגתה על כל
המסך.

Original
DE

4:3
בחירה באפשרות זו תגרום לכם להציג תמונה בעלת
יחס מקורי של  ,4:3כאשר פסים אפורים מופיעים בצד
שמאל ובצד ימין של המסך.

Zoom2

Just Scan
בתמונות אם רזולוציה גבוהה ,בחירה באפשרות זו
תוביל לצפייה באיכות התמונה הטובה ביותר מבלי
לאבד את איכות התמונה המקורית.
הערה :אם קיימות הפרעות בתמונה המקורית ,תוכלו
להבחין בהפרעות בקצוות התמונה.

4:3
Just Scan

14:9

באפשרותכם לצפות בפורמט התמונה  14:9או
בתוכניות טלוויזיה כלליות במצב  .14:9מסך  14:9מוצג
באופן זהה למסך  ,4:3אך הוא מוגדל לצד שמאל וימין
של המסך.

DE

! הערות
◄◄במצב  RGBניתן לבחור באפשרויות ( 16:9 ,4:3מסך
רחב) בלבד.
◄◄במצב ( HDMI/Componentמעל Just Scan ,)720p
זמינה.

14:9
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הנומת תרקב
איפוס להגדרות המפעל
מצב תמונה – הגדרות קבועות מראש
מצב תמונה מכוון את הטלוויזיה למראה התמונה המיטבי .בחרו בערך מוגדר מראש בתפריט ( Picture Modeמצב
תמונה) על בסיס הקטגוריה של הערוץ המוצג.
הגדרות  Standard ,Vividו Cinema-מתוכנתות במפעל להפקת תמונה אופטימלית ואינן ניתנות לשינוי.

הנומת תרקב
Picture



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Pictureתמונה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Picture Modeמצב תמונה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Vividחי)( Standard ,רגיל) או ( Cinemaסרט).



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

Aspect Ratio
Picture Mode
100
100
50
70
70
0

E

• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint

DEF G OK MENU

1
Picture

Vivid
Standard
Cinema

G

100
100
50
70
70
0

E

Aspect Ratio
Picture Mode
• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint

DEF G OK MENU

2 3

34

כיוון תמונה ידני
מצב תמונה – אפשרויות משתמש

הנומת תרקב

( Backlightתאורת רקע)
לשליטה בבהירות המסך ,לכיוון בהירות מסך ה.LCD-
( Contrastניגודיות)
לכיוון ההבדל שבין הרמות הכהות והבהירות בתמונה.
( Brightnessבהירות)
להגברת או להנמכת כמות הלבן בתמונה.
( Sharpnessחדות)
לכיוון דרגת הגרעיניות בקצוות שבין האזורים הכהים והבהירים בתמונה.
ככל שהדרגה נמוכה יותר ,כך תתקבל תמונה רכה יותר.
( Colourצבע)
לכיוון עוצמת הצבעים.
( Tintגוון)
לכיוון האיזון שבין רמות האדום והירוק.
Picture



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Pictureתמונה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Picture Modeמצב תמונה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Vividחי)( Standard ,רגיל) או ( Cinemaסרט).



לחצו על הלחצן  OKולאחר מכן לחצו על הלחצן ▼▲/
לבחירת אפשרות התמונה הרצויה (,Contrast ,Backlight
 Colour ,Sharpness ,Brightnessו.)Tint-



לחצו על הלחצן ► ◄/לביצוע הכיוונים המתאימים.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

100
100
50
70
70
0

E

Aspect Ratio
Picture Mode
• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint

DEF G OK MENU

1
Picture

Vivid
Standard
Cinema

Aspect Ratio
Picture Mode

G

• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint

100
100
50
70
70
0
E

DEF G OK MENU

2 3
Picture

Vivid
G

Aspect Ratio
Picture Mode
• Backlight

100
100
50
70
70
0

E

• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint

DEF G OK MENU

4 5
E
G

F

100

• Backlight
E
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הנומת תרקב
טכנולוגיית שיפור תמונה

הנומת תרקב

.תוכלו לכייל את המסך עבור כל מצב תמונה או לכוון את ערך הווידיאו בהתאם למסך הווידיאו המיוחד
.תוכלו לכוון את ערך הווידיאו בנפרד עבור כל מקור כניסה
"Picture Reset"  הפעילו את פונקציית,לאיפוס מסך ברירת המחדל לאחר שביצעתם כיוונים בכל אחד ממצבי התמונה
.(איפוס תמונה) עבור כל מצב תמונה

Picture
E

Picture Mode
• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint
• Advanced

100
100
50
70
70
0
E

DEF G OK MENU

▲/▼  (תפריט) ולאחר מכן על הלחצןMENU לחצו על הלחצן
.) (תמונהPicture לבחירת תפריט



▲ לבחירת/▼ לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן
.) (מתקדםAdvanced האפשרות



▲ לבחירת/▼ לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן
,Dynamic Colour ,Dynamic Contrast האפשרות
Colour  אוFilm Mode ,Black Level ,Noise Reduction



. למעבר למסך התפריט הקודםMENU לחצו על הלחצן



1
Picture
E

Picture Mode
• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint
• Advanced

100
100
50
70
70
0

Temperature

G

To Set

E

DEF G OK MENU

2
Advanced
Dynamic Contrast
Contrast
Dynamic

G
G

Dynamic Colour
Noise Reduction

Off
Low
High

Black Level
Film Mode
Colour Temperature
• Red
• Green

0
E

0

DEF G OK MENU

3
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Dynamic Contrast

(ניגודיות דינמית)
(כבוי/נמוך/גבוה)
Dynamic Colour

(צבע דינמי)
(כבוי/נמוך/גבוה)
Noise Reduction

Black Level

(רמת שחור)
(נמוך/גבוה)

Film Mode

(מצב סרט)
(פועל/כבוי)
Colour Temperature

(טמפרטורת צבעים)
(קר/בינוני/חם)

■ ■כיוון צבעי המסך כך שהם יראו יותר חיים ,עשירים וברורים .תכונה זו מגבירה
את דרגת הגוון ,הרוויה והנהירות כך שהצבעים אדום ,כחול ,ירוק ולבן יראו חיים
יותר.
■ ■הפחתת רעשים בתמונה מבלי לפגוע באיכות הווידיאו.

■
■
■
■

■ :Lowההשתקפות של המסך הופכת כהה יותר.
■ :Highההשתקפות של המסך הופכת בהירה יותר.
■כיוון השחור של המסך לרמה המתאימה.
■פונקציה זו מאפשרת לבחור ב "Low"-או " "Highבמצבים הבאים,RF ,AV :
 Componentאו .HDMI

הנומת תרקב

(הפחתת רעשים)
(כבוי/נמוך/גבוה)

■ ■כיוון הניגודיות על מנת לשמור אותה ברמה האופטימלית בהתאם לבהירות
המסך .התמונה משתפרת באמצעות הבהרת אזורים בהירים והכהיית אזורים
כהים.

■ ■להצגת סרטוני וידאו המוקלטים בסרטים כך שהם יראו יותר טבעיים.
■ ■תכונה זו פועלת רק במצב  AV ,TVו.Component 480i/576i -
■ ■בחירה באחד משלושה כיווני צבעים אוטומטיים .כוונו למצב "חם" להגברת
צבעים חמים יותר כגון אדום ,או כוונו למצב "קר" כדי לצפות בצבעים פחות
חזקים עם יותר גוון כחול.
■ ■תוכלו לשלוט בצבע האדום ,ירוק או כחול לכיוון פרטי הצבעים.

37

הנומת תרקב
איפוס תמונה
הגדרות מצבי התמונה שבחרתם חוזרות להגדרות היצרן.
Picture
E



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Picture Resetאיפוס תמונה).



לחצו על הלחצן ► כדי לאתחל את כיוון הערכים.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

E

DEF G OK MENU

1
Picture
E

הנומת תרקב



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Pictureתמונה).

100
100
50
70
70
0

• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint
• Advanced
• Picture Reset

100
100
50
70
70
0
OK

G

• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint
• Advanced
• Picture Reset
E

DEF G OK MENU

2 3

מחוון הפעלה

Option
Language
Key Lock
Power Indicator
Factory Reset

זוהי פונקציה לשליטה בנורית האינפרא-אדום (הפעלה/כיבוי).



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Pictureתמונה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Power Indicatorמחוון הפעלה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Onפועל) או ( Offכבוי).



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

DEF G OK MENU

1
Option

To set

G

האפשרות ( Standby Lightנורית במצב המתנה) או Power
( Lightנורית במצב הפעלה).

Language
Key Lock
Power Indicator
Factory Reset

DEF G OK MENU

2 3
Power Indicator
Off
On

G

Standby Light
Light
Standby
Power Light

DEF G OK MENU

4
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הגדרת המסך
הגדרה ידנית (כיוון מיקום המסך).
אם התמונה אינה ברורה ובמיוחד באם התווים עדיין רועדים ,כוונו את פאזת התמונה באופן ידני.
פונקציה זו פועלת במצבים הבאים בזמן שקיים אות.Component ,HDMI :

הנומת תרקב

Picture



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן
▼ ▲/לבחירת תפריט ( Pictureתמונה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Screenמסך).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Manual Configהגדרה ידנית).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( H-Positionמיקום אופקי) או V-Position
(מיקום אנכי).



לחצו על הלחצן ► ◄/לביצוע הכיוונים המתאימים.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

100
100
50
70
70
0

Aspect Ratio
Picture Mode
• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint
DEF G OK MENU

1
Picture
E

100
50
70
70
0

To Set

G

• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint
• Advanced
• Picture Reset
Screen
Screen
DEF G OK MENU

2
Screen
50
50

H-Position
V-Position

G

Manual Config.
Reset

DEF G OK MENU

3 4 5
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הנומת תרקב
אתחול
(איפוס להגדרות ברירת המחדל של המפעל)
פונקציה זו פועלת במצב בנוכחי.
לאתחול הערכים שכיוונתם.
פונקציה זו פועלת במצבים הבאים בזמן שקיים אות.Component ,HDMI :

הנומת תרקב

Picture



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן
▼ ▲/לבחירת תפריט ( Pictureתמונה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Screenמסך).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Resetאיפוס).



לחצו על הלחצן ►.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

100
100
50
70
70
0

Aspect Ratio
Picture Mode
• Backlight
• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint
DEF G OK MENU

1
E

100
50
70
70
0

To Set

G

Picture

• Contrast
• Brightness
• Sharpness
• Colour
• Tint
• Advanced
• Picture Reset
Screen
Screen
DEF G OK MENU

2
Screen

To Set

G

Manual Config.
Reset

DEF G OK MENU

3 4
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הפשו לוק תרקב
הגדרות קול קבועות מראש – מצב ( SOUNDצליל)
באפשרותכם לבחור את הגדרות הקול המועדפות עליכם( Standard :רגיל)( Music ,מוזיקה) או ( Cinemaקולנוע).
מצב ( Soundצליל) מאפשר לכם ליהנות מאיכות הקול הטובה ביותר ללא כיוון מיוחד ,מכיוון שהטלוויזיה מגדירה את
אפשרויות הקול המתאימות בהתאם לתוכן הערוץ.
הגדרות  Standard, Musicו Cinema -נקבעו מראש על ידי היצרן לצורך קבלת איכות קול אופטימלית.

בקרת קול ושפה

Audio



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן
▼ ▲/לבחירת תפריט ( Audioאודיו).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Sound Modeמצב צליל).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת

50
50

0

Sound Mode
• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

DEF G OK MENU

1
Audio

האפשרות ( Standardרגיל)( Music ,מוזיקה) או Cinema

Standard
Music
Cinema

(קולנוע).



Sound Mode
Mode
Sound

G

50
50

0

לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

DEF G OK MENU

2 3
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כיוון הגדרות קול – מצב משתמש

הפשו לוק תרקב



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Audioאודיו).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Sound Modeמצב צליל).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת

Audio
Sound Mode
50
50

האפשרות ( Standardרגיל)( Music ,מוזיקה) או Cinema

• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

0

DEF G OK MENU

1

(קולנוע).

Audio
)Standard(User
G



לחצו על הלחצן  OKולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Trebleטרבל) או ( Bassבאס).



לחצו על הלחצן ► ◄/לביצוע הכיוונים המתאימים.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

To Set

50
50

0

• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

DEF G OK MENU

2 3 4
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Sound Mode
• Treble

מאזן עוצמת קול אוטומטי
עוצמת הקול נשמרת באופן אוטומטי באותה הרמה בזמן החלפת ערוצים.

בקרת קול ושפה

Audio



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Audioאודיו).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Auto Volumeעוצמת קול אוטומטית).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Onפועל) או ( Offכבוי).



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

50
50

0

Sound Mode
• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

DEF G OK MENU

1
Audio
Sound Mode
50
50
Off
On

G

0

• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

DEF G OK MENU

2 3

43

הפשו לוק תרקב
( BALANCEאיזון)
באפשרותכם לכוון את איזון הקול של הרמקולים לרמות המועדפות עליכם.

הפשו לוק תרקב

Audio



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן
▼ ▲/לבחירת תפריט ( Audioאודיו).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Balanceאיזון).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ► ◄/לביצוע
הכיוונים המתאימים.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

50
50

0

Sound Mode
• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

DEF G OK MENU

1
Audio

50
50

00 G

Sound Mode
• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance
Balance

DEF G OK MENU

2 3
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איפוס הקול
הגדרות מצב הקול שבחרתם חוזרות להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

בקרת קול ושפה

Audio



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Audioאודיו).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Resetאיפוס).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן .OK



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

50
50

0

Sound Mode
• Treble
• Bass
• Reset
Auto Volume
Balance

DEF G OK MENU

1
Audio
Standard
50
50
To Set

G

0

Sound Mode
• Treble
• Bass
Reset
•• Reset
Auto Volume
Balance

DEF G OK MENU

2 3
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הפשו לוק תרקב
I/II

קליטה סטריאופונית  /זוגית
בעת בחירה בערוץ ,נתוני הצליל של התחנה יופיעו יחד עם מספר הערוץ ושם התחנה.



לחצו על הלחצן  I/IIלבחירת התפריט ( Multi Audioאודיו רב-ערוצי).

הפשו לוק תרקב

שידור

תצוגה על המסך

( Monoמונו)

MONO

( Stereoסטריאו)

STEREO

( Dualזוגי)

DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

 בחירה בצליל Mono
אם אות הסטריאו חלש בזמן קליטה סטריאופונית ,באפשרותכם לעבור למצב מונו .בקליטת מונו ,בהירות הצליל
משופרת .לחזרה למצב סטריאו.

 בחירת שפה עבור שידור בשתי שפות ()Dual
אם הערוץ נקלט בשתי שפות (שפה כפולה) ,באפשרותכם לעבור ל ,DUAL I, DUAL II-או .DUAL I+II
		
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II

46

שליחת שפת השידור הראשית לרמקולים.
שליחת שפת השידור המשנית לרמקולים.
שליחת שפה נפרדת לכל רמקול.

קליטת NICAM
אם הטלוויזיה מצוידת במקלט לשידורי  ,NICAMניתן לקלוט צליל NICAM (Near Instantaneous Companding Audio
 )Multiplexדיגיטלי באיכות גבוהה.

ניתן לבחור ביציאת הקול בהתאם לסוג השידור הנקלט.



בעת קליטה של  ,NICAM Stereoבאפשרותכם לבחור באפשרות  NICAM STEREOאו .FM MONO
אם קליטת הסטריאו חלשה ניתן להחליף ל.FM MONO-



בעת קליטה של ( NICAM Dualזוגי) ,באפשרותכם לבחור באפשרות  NICAM DUAL II ,NICAM DUAL Iאו
 NICAM DUAL I+IIאו .FM MONO

בחירת יציאת הקול של הרמקולים

בקרת קול ושפה



בעת קליטה של  ,NICAM Monoבאפשרותכם לבחור באפשרות  NICAM MONOאו .FM MONO

במצבים  RGB ,Component ,AVו ,HDMI-באפשרותכם לבחור את צליל היציאה עבור הרמקול השמאלי והרמקול הימני.
בחרו את יציאת הצליל.
	:L+Rאות השמע מכניסת השמע השמאלית נשלח לרמקול השמאלי ואות השמע מכניסת השמע הימנית נשלחת
לרמקול הימני.
 :L+Lאות השמע מכניסת השמע השמאלית נשלח לרמקול הימני ולרמקול השמאלי.
 :R+Rאות השמע מכניסת השמע הימנית נשלח לרמקול הימני ולרמקול השמאלי.
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הפשו לוק תרקב
בחירה בשפת תצוגת המסך
באפשרותכם להציג את התפריטים במסך בשפה שבחרתם.

הפשו לוק תרקב
48



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת תפריט ( Optionאפשרויות).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת האפשרות ( Languageשפה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצנים ► ▲/▼/◄/לבחירת השפה הרצויה לכם.



לחצו על הלחצן .OK



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

הגדרות זמן
כיוון השעון
עליכם לכוון את השעה הנכונה לפני שימוש בפונקציות טיימר ההפעלה/הכיבוי.
אם הגדרת השעה הנוכחית נמחקה כתוצאה מהפסקת חשמל או ניתוק הטלוויזיה מאספקת החשמל ,כוונו
את השעון מחדש.

הגדרות זמן

Time



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Timeזמן).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Clockשעון).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לכיוון
השעות.



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לכיוון
הדקות.



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

DEF G OK MENU

1
Time
-- : --

G

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

DEF G OK MENU

2 3 4
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הגדרות זמן
כיוון טיימר כיבוי/הפעלה אוטומטי
פונקציית טיימר הכיבוי ( )Off timeמעבירה את המכשיר למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר זמן מוגדר מראש.
שעתיים לאחר שהטלוויזיה מופעלת על-ידי אפשרות טיימר ההפעלה ( )On Timeהיא תעבור באופן אוטומטי למצב
המתנה ,אלא אם כן תלחצו על לחצן כלשהו.
מרגע שכיוונתם את טיימר ההפעלה/כיבוי ,פונקציות אלו יפעלו באופן יומי בשעה המוגדרת.
אם כיוונתם את שני הטיימרים לשעה זהה ,לטיימר הכיבוי עדיפות על פני טיימר ההפעלה.
על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי שטיימר ההפעלה יפעל.

ןמז תורדגה

Time



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Timeזמן).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( On/Off Timeטיימר הפעלה/כיבוי).
• לביטול פונקציית טיימר ההפעלה/כיבוי ,בחרו באפשרות
( Offכבוי).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לכיוון
השעות.



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לכיוון
הדקות.



לפונקציית טיימר ההפעלה בלבד.

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

DEF G OK MENU

1
Time
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DEF G OK MENU

2 3 4
Time

● ● :PRלחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
ערוץ.
● ● :Volלחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לכיוון
עוצמת הקול בזמן הפעלת המכשיר.



-- : -Off

G

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

1
30

-- : -PR
Vol.
On

G

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

DEF G OK MENU

לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.
2 3 4 5

כיוון טיימר שינה
אינכם צריכים לזכור לכבות את הטלוויזיה לפני שתלכו לישון .טיימר השינה מעביר את הטלוויזיה למצב המתנה באופן
אוטומטי בחלוף פרק הזמן שהוגדר מראש.

הגדרות זמן

Time



לחצו על הלחצן ( MENUתפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▼▲/
לבחירת תפריט ( Timeזמן).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לבחירת
האפשרות ( Sleep Timerטיימר שינה).



לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▼ ▲/לכיוון הדקות.
( - Offכבוי 180 ,120 ,90 ,60 ,30 ,20 ,10 ,או  240דקות).



לחצו על הלחצן  MENUלמעבר למסך התפריט הקודם.

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

DEF G OK MENU

1
Time

Off

G

Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer

DEF G OK MENU

2 3 4

! הערה
◄◄אם בכוונתכם להשאיר את הטלוויזיה כבויה למשך זמן ארוך (כגון במהלך חופשה) ,מומלץ לנתק את כבל החשמל
כדי למנוע נזק שעלול להיגרם מברקים או מפרצי מתח.
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טלטקסט
תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.
טלטקסט הוא שירות המשודר ללא תשלום על ידי מרבית ערוצי הטלוויזיה,
ומספק מידע עדכני אודות חדשות ,מזג אוויר ,תוכניות טלוויזיה ,מחירי בורסה
ונושאים רבים אחרים.
מפענח הטלטקסט של טלוויזיה זו תומך במערכות מסוג SIMPLE, TOP
ו .FASTEXT-מערכת ( SIMPLEטלטקסט סטנדרטי) מכילה מספר דפים
שנבחרים ישירות על ידי הזנת מספר הדף המתאים TOP .ו FASTEXT-הנן

שיטות מודרניות יותר ,המאפשרות בחירה מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

הפעלה/כיבוי

טלטקסט

לחצו על הלחצן  TEXTכדי לעבור לטלטקסט .הדף הראשון או הדף האחרון
שצפיתם בו יוצגו במסך.
בכותרת המסך מוצגים שני מספרי עמודים ,שם ערוץ הטלוויזיה ,השעה
והתאריך .מספר הדף הראשון מציין את הבחירה שלכם ,בעוד השני מציין את
הדף הנוכחי שמוצג.
לחצו על הלחצן  TEXTכדי לכבות את הטלטקסט .המצב הקודם יופיע מחדש.

RATIO

SIMPLE TEXT
 בחירת דף
 הזינו את מספר הדף הרצוי כמספר בן שלוש ספרות ,באמצעות לחצני הספרות .אם במהלך ההזנה לחצתם על
מספר שגוי ,עליכם תחילה להשלים את שלושת הספרות ולאחר מכן להזין מחדש את מספר הדף הנכון.
 באפשרותכם להשתמש בלחצנים ▼ ▲/כדי לבחור בדף הקודם או הבא.
תכנות לחצן צבעוני במצב LIST

אם הטלוויזיה נמצאת במצב  TOP TEXT ,SIMPLE TEXTאו  ,FASTEXTלחצו על הלחצן
(רשימה).

M

למעבר למצב LIST

תוכלו לקשור ארבעה מספרי דפי טלטקסט ללחצנים הצבעוניים ולבחור אותם בקלות באמצעות לחיצה על הלחצן
הצבעוני המתאים בשלט רחוק.
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לחצו על לחצן צבעוני.
על ידי שימוש בלחצני הספרות ,בחרו את הדף שברצונכם לתכנת.
לחצו על הלחצן  .OKהדף שבחרתם יישמר כמספר הדף הנבחר ,והוא יהבהב פעם אחת כדי לאשר זאת.
מעתה והלאה ,תוכלו לבחור דף זה באמצעות הלחצן הצבעוני.
את שלושת הלחצנים הצבעוניים האחרים תוכלו לתכנת בשיטה דומה.

TOP TEXT
המדריך למשתמש מציג ארבעה שדות – אדום ,ירוק ,צהוב וכחול בתחתית המסך .השדה הצהוב מסמן את הקבוצה
הבאה והשדה הכחול מציין את הבלוק הבא.

 בחירת בלוק/קבוצה/דף





באמצעות הלחצן הכחול ,באפשרותכם להתקדם מבלוק לבלוק.
השתמשו בלחצן הצהוב כדי להתקדם לקבוצה הבאה תוך כדי מעבר אוטומטי לבלוק הבא.
באמצעות הלחצן הירוק באפשרותכם להתקדם לדף הבא הקיים תוך כדי מעבר אוטומטי לקבוצה הבאה.
לחילופין ,ניתן להשתמש בלחצן ▲.
הלחצן האדום מאפשר מעבר לבחירה הקודמת .לחילופין ,ניתן להשתמש בלחצן ▼.

 בחירה ישירה בדף

טלטקסט

בדומה למצב טלטקסט מסוג  ,SIMPLEבאפשרותכם לבחור דף על ידי הזנת מספרו כמספר בעל שלוש ספרות תוך
שימוש בלחצני הספרות במצב .TOP

FASTEXT
דפי הטלטקסט מקודדים לפי צבע לאורך חלקו התחתון של המסך ונבחרים על ידי לחיצה על לחצן הצבע המתאים.

 בחירת דף





לחצו על הלחצן  Mלבחירת דף האינדקס.
באפשרותכם לבחור בדפים המקודדים לפי צבעים לאורך חלקו התחתון של המסך בעזרת הלחצנים הצבעוניים
המתאימים.
בהתאמה למצב טלטקסט מסוג  ,SIMPLEבאפשרותכם לבחור דף על ידי הזנת מספר הדף כמספר בעל שלוש
ספרות באמצעות לחצני הספרות במצב .FASTEXT
באפשרותכם להשתמש בלחצנים ▼ ▲/כדי לבחור בדף הקודם או הבא.
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טלטקסט
פונקציות מיוחדות בטלטקסט
 ( TIMEשעון)
בעת צפייה בערוץ טלוויזיה ,בחרו בתפריט זה כדי להציג את השעון בפינה הימנית העליונה של המסך .לחצו על
הלחצן שנית לסגירת התצוגה .במצב טלטקסט ,לחצו על לחצן זה כדי לבחור במספר של דף משנה .מספר דף
המשנה מוצג בחלקו התחתון של המסך .כדי להחזיק או לשנות את דף המשנה ,לחצו על הלחצנים אדום/ירוק▲/▼ ,
או על לחצני הספרות.
לחצו שנית ליציאה מפונקציה זו.

 ( SIZEגודל)

טלטקסט

לבחירת טקסט בגודל כפול.
לחצו על הלחצן להגדלת החצי העליון של המסך.
לחצו על הלחצן שוב להגדלת החצי התחתון של המסך.
לחצו על הלחצן שוב לחזרה לתצוגה רגילה.

 ( UPDATEעדכון)
הצגת תמונת הטלוויזיה במסך בזמן המתנה לדף טלטקסט חדש .התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של
המסך .בזמן שהדף המעודכן זמין ,התצוגה תתחלף למספר הדף .לחצו שוב על לחצן זה לצפייה בדף הטלטקסט
המעודכן.

?

 ( REVEALחשיפה)
בחרו בתפריט זה כדי להציג מידע מוסתר ,כגון פתרונות לחידות או פאזלים.
לחצו על הלחצן שוב כדי להסיר את המידע מהתצוגה.

i

 ( INDEXאינדקס)
בחירת דף האינדקס.

 ( HOLDאחיזה)
עצירת החלפת הדף באופן אוטומטי המתרחשת כאשר דף הטלטקסט מכיל  2דפי משנה ,או יותר .בדרך כלל ,סך
דפי המשנה ומספר דף המשנה הנוכחי מוצגים על המסך מתחת לתצוגת השעון .בזמן בחירה בתפריט זה ,סמל מצב
העצירה מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך ומעבר הדפים האוטומטי מושהה .כדי להמשיך ,לחצו שנית על
לחצן זה.

 ( MIXערבוב)
להצגת דפי הטלטקסט על גבי תמונת הטלוויזיה.
לכיבוי תמונת הטלוויזיה ,לחצו שוב על לחצן זה.
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נספח
פתרון בעיות
הטלוויזיה אינה פועלת בצורה תקינה

השלט הרחוק אינו עובד

בדקו אם יש חפץ כלשהו בין המוצר לשלט הרחוק ,המהווה מכשול .הקפידו לכוון
את השלט רחוק ישירות כלפי הטלוויזיה.
הקפידו להתקין את הסוללות בקוטביות הנכונה ( +מול  - ,+מול .)-
התקינו סוללות חדשות.

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי

האם טיימר השינה מכוון?
בדקו את הגדרות צריכת החשמל .ייתכן שאספקת החשמל נותקה.
הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה באם היא לא קולטת אות כלשהו
או אם לא מבוצעת פעולה כלשהי במשך  15דקות.

פונקציית הווידיאו אינה פועלת

אין תמונה ואין קול

לאחר הפעלה ,התמונה מופיעה
באיטיות

בדקו אם המכשיר מופעל.
נסו ערוץ אחר ,ייתכן שהבעיה בשידור עצמו.
האם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל כראוי?
בדקו את מיקום ו/או כיוון האנטנה.
בדקו את שקע החשמל בקיר .נסו לחבר מכשיר אחר לשקע אליו חיברתם את
הטלוויזיה.
זוהי תופעה נורמלית ,התמונה מעומעת במהלך תהליך ההפעלה של המכשיר.
פנו למרכז השירות באם התמונה לא מופיעה לאחר חמש דקות.

פסים אופקיים/אנכיים או
רעידות בתמונה

בדקו האם קיימות הפרעות מקומיות כגון מכשירי חשמל או כלי עבודה
חשמליים.

קליטה לקויה בערוצים מסוימים
פסים או מריחות בתמונה

נספח

אין צבע או איכות צבע או
תמונה לקויים

כוונו את הצבעים בתפריט האפשרויות.
השאירו מרווח נאות בין הטלוויזיה למכשיר ווידאו.
נסו ערוץ אחר ,ייתכן שהבעיה בשידור עצמו.
האם כבלי הווידיאו מותקנים כראוי?
הפעילו פונקציה כלשהי כדי לשחזר את בהירות התמונה.

בעיות בשידורי התחנה או הכבלים .נסו ערוץ אחר.
אות הערוץ הנו חלש .נסו לשנות את כיוון האנטנה לקליטת תחנות חלשות יותר.
בדקו הימצאות מקורות להפרעות אפשריות.
בדקו את האנטנה (שנו את כיוון האנטנה)
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נספח
פונקציית השמע אינה פועלת

התמונה בסדר אך אין קול

לחצו על הלחצן ► או ◄  VOLאו (+
או .)-
הקול מושתק? לחצו על הלחצן ( MUTEהשתקה)
נסו ערוץ אחר ,ייתכן שהבעיה בשידור עצמו.
האם כבלי האודיו מותקנים כראוי?

אין שידור מאחד הרמקולים

כוונו את האיזון בתפריט האפשרויות.

צליל חריג מתוך המכשיר

נספח
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שינויים בלחות או בטמפרטורה הסביבה עלולים לגרום לרעשים חריגים בעת
כיבוי או הפעלת המכשיר ,ואינם מעידים על תקלה במכשיר.

תחזוקה
ניתן למנוע תקלות מוקדמות .ניקוי שוטף וזהיר יכול להאריך את אורך חיי הטלוויזיה שלכם.
זהירות :הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי.

ניקוי המסך



דרך מצוינת למניעת הצטברות אבק על המסך הנה להרטיב מטלית רכה בתערובת של מים פושרים ומעט מרכך
כביסה או סבון כלים .סחטו את המטלית עד שהיא תהיה כמעט יבשה ולאחר מכן השתמשו בה כדי לנגב את
המסך.



ודאו שעודפי המים אינם נשארים על המסך ,ולאחר מכן אפשרו למסך להתייבש באוויר לפני הפעלת המכשיר.

ניקוי גוף המכשיר
כדי להסיר אבק או לכלוך ,נגבו את הארונית בעזרת מטלית יבשה ורכה ,ונטולת מוך.
הקפידו לא להשתמש במטלית רטובה.

היעדרות ממושכת
התראה
◄◄אם בכוונתכם להשאיר את הטלוויזיה כבויה למשך זמן ארוך (כגון במהלך חופשה) ,מומלץ לנתק את כבל החשמל
כדי למנוע נזק שעלול להיגרם מברקים או מפרצי מתח.

נספח
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נספח
מפרט המוצר
19LD310

22LD310

19LD310-TA
19LD310-LA

22LD310-TA
22LD310-LA

עם מעמד

 171.0מ"מ  353.0 xמ"מ  462.4 xמ"מ

 171.0מ"מ  397.0 xמ"מ  533.4 xמ"מ

ללא מעמד

 65.0מ"מ  308.0 xמ"מ  462.4 xמ"מ

 65.0מ"מ  351.7 xמ"מ  533.4 xמ"מ

עם מעמד

 3.8ק"ג

 4.8ק"ג

ללא מעמד

 3.6ק"ג

 4.6ק"ג

AC 100-240V~ 50 / 60Hz

AC 100-240V~ 50 / 60Hz

26LD310

32LD310

26LD310-TA
26LD310-LA

32LD310-TA
32LD310-LA

עם מעמד

 224.0מ"מ  504.0 xמ"מ  667.0 xמ"מ

 224.0מ"מ  583.0 xמ"מ  805.0 xמ"מ

ללא מעמד

 80.0מ"מ  446.2 xמ"מ  667.0 xמ"מ

 79.9מ"מ  528.0 xמ"מ  805.0 xמ"מ

עם מעמד

 8.9ק"ג

 11.5ק"ג

ללא מעמד

 7.8ק"ג

 10.4ק"ג

דגמים
מידות
(רוחב  xגובה x
עומק)
משקל

דרישות מתח
דגמים
מידות
(רוחב  xגובה x
עומק)
משקל

דרישות מת

AC 100-240 V~ 50 / 60Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60Hz

נספח

מערכת טלוויזיה

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

כיסוי ערוצים

VHF: NZ1~E21, UHF: E21~E69, CATV: S1~S20, HYPER: S21~S47

התנגדות אנטנה חיצונית

75 Ω

תנאים
סביבתיים

טמפרטורת
הפעלה

 0 °Cעד 40 ° C

לחות בהפעלה

פחות מ80 %-

טמפרטורת
אחסון

 -20 °Cעד 60 ° C

לחות באחסון

פחות מ85 %-

קובצי סרטים נתמכים

עיינו בעמודים הקודמים.

ייתכנו שינויים במפרטים שלעיל ללא התראה מראש ,מטעמי שיפור איכות.
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נספח
קודי IR
קוד
()Hexa

פונקציה

הערה

09

MUTE

לחצן שלט רחוק

0B

INPUT

08

POWER

43

MENU

לחצן שלט רחוק
לחצן שלט רחוק
(*(Power On/Off
לחצן שלט רחוק
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LIST

לחצן שלט רחוק

לחצני ספרות 0 ~ 9

לחצן שלט רחוק

10 - 19

לחצן שלט רחוק

44

OK

לחצן שלט רחוק

1A

Q.VIEW

72

לחצן אדום

לחצן שלט רחוק

20

TEXT

לחצן שלט רחוק

71

לחצן ירוק

לחצן שלט רחוק

79

RATIO

לחצן שלט רחוק

63

לחצן צהוב

לחצן שלט רחוק

61

לחצן כחול

לחצן שלט רחוק

02

► VOL

לחצן שלט רחוק

03

◄ VOL

לחצן שלט רחוק

00

▲ PR

לחצן שלט רחוק

01

▼ PR

לחצן שלט רחוק

4D

PSM

לחצן שלט רחוק
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SSM

לחצן שלט רחוק

0A

I/II

לחצן שלט רחוק

0E

SLEEP

לחצן שלט רחוק

22

MODE

לחצן שלט רחוק

24

MIX

לחצן שלט רחוק

26

TIME

לחצן שלט רחוק

2A

REVEAL

לחצן שלט רחוק

62

UPDATE

לחצן שלט רחוק

64

SIZE

לחצן שלט רחוק

65

HOLD

לחצן שלט רחוק

70

INDEX

לחצן שלט רחוק

0F

TV

לחצן שלט רחוק

נספח

קוד
()Hexa

פונקציה

הערה
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מדריך למשתמש מורחב הכולל תכונות מתקדמות של טלוויזיית LG

שברשותכם ממוקם בגירסה אלקטרונית בתקליטור המצורף.
כדי לקרוא אותו עליכם לפתוח את הקבצים הרצויים באמצעות
מחשב אישי ( )PCהמצויד בכונן תקליטורים.

רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של המכשיר.
הסתכלו במדבקה בגב המכשיר וספקו את המידע על גבי המדבקה
למשווק המכשיר בעת פנייה לבקשת שירות.
דגם________________ :
מס .סידורי________________ :
לעצות ,דעות ,תלונות ,פנו לספק מקומי או התחברו לאתר
http://www.lgservice.com

