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הוראות בטיחות לטלויזיה LED
















ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
עגלות ומעמדים-יש להשתמש רק בעגלה או מעמד שהומלצו ע"י היצרן
התקנה על הקיר-אך ורק ע"פ הוראות יצרן
אוורור-יש לוודא שאופן הצבתו של המכשיר מאפשר איוורור נאות ,אין לחסום את
פתחי האוורור .כמו כן אין למקם את המכשיר בארון או כוננית שעלולים להפריע
לזרימת האויר.
אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
אין לפתוח את המכשיר ,במקרה של בעיה כלשהי ,יש לפנות למעבדת השירות
הקרובה.
יש להרחיק את המכשיר מנוזלים.
במקרה של ריח מוזר ,רעשים שמקורם במכשיר ,יש לנתקו מיידית מרשת החשמל
ולפנות למעבדת שירות.
המכשיר מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד ,לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש
בסביבה לחה.
אין לחתוך ,לשבור ,ולעקם את כבל החשמל.
אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה ,שכן הדבר
עלול לגרום לנזק ,דליקה או התחשמלות.
יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
חום-יש למקם את המכשיר הרחק ממקור חום
קווי חשמל-אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל
חיבור לחשמל-יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות
ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים
גישה לרשת חשמל-יש לאפשר גישה נוחה לחיבור או ניתוק המכשיר מרשת החשמל
ניקוי-יש לנתק את המכשיר מהחשמל טרם ניקוי




אזהרה:
 אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים ,חיבור לקוי עלול לגרום
להתחשמלות המשתמש.
 בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
 מיועד לשימוש פנימי בלבד.
במידה והמכשיר מכיל סוללת ליתיום:

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום
 זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ ,יש להחליף אך ורק בסוללה דומה
או שקולה.
 אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש ,אש וכדומה.
 אין להשליך את הסוללה לאשפה אלה במתקני מחזור המיועדים לכך.

הוראות בטיחות
 .1קרא את ההוראות.
 .2שמור על ההוראות.
 .3שים לב לאזהרות.
 .4עקוב אחר ההוראות.
 .5המכשיר תוכנן בתאימות לדירוג הבטיחות .II
 .6יש לאפשר לפתחי האוורור להישאר חשופים ואין לכסות עם פריטים כגון עיתון ,מפות ,וילון וכדומה.
 .7אין למקם מקורות אש חשופים בקרבת המכשיר.
 .8אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה ,או לאובייקטים המלאים בנוזל כגון כדים.
 .9אין לחשוך את סוללות השלט לחום כגון :חום השמש ,אש וכדומה.
 .10יש להשאיר את כבל המכשיר זמין לתפעול ,הוא משמש לניתוק המכשיר.
 .11יש להרחיק מקורות אש ,נרות או כל להבה הרחק מהמכשיר.
 .12יש לנקות רק עם בד יבש.
 .13אין להתקין את המכשיר במקום צפוף ללא אוויר ,כגון יחידה בקיר .אין לחסום את פתחי האוורור.
 .14אין להתקין את המכשיר במקומות סמוכים למקורות חום כגון :רדיאטור ,מפזר חום ,תנורים אוכל מכשיר
הפולט חום.
 .15אין לנטרל את מנגנוני הבטיחות של תקע מקוטב או מוארק .תקע מקוטב הינו בעל שני פינים כאשר
האחד רחב יותר מהשני והשלישי עם הארקה .הפין הרחב יותר וההארקה נועדו לשמירה על ביטחונך.
במידה והתקע אינו מתאים לשקע שלך היוועץ עם חשמלאי לצורך החלפתו.
 .16השתמש רק באביזרים המצוינים ע"י היצרן.
 .17השתמש רק בעגלה ,מעמד ,חצובה ,בסיס או שולחן המפורטים ע"י היצרן או נמכרים עם המכשיר.
בשימוש בעגלה ,היזהר בעת הזזת שילוב העגלה/המכשיר על מנת להימנע מהתהפכות ופציעה.
 .18נתק את המכשיר בזמן סערת ברקים ,או בעת אי שימוש ממושך.
 .19הפנה את כל נושאי השירות לאנשי שירות מוסמכים .יש להיעזר בשירות בכל נזק שקיים למכשיר ,כגון
כבל חשמל או תקע ,שפיכת נוזלים או כניסת חפצים למכשיר ,חשיפת המכשיר לגשם או לחות ,תפעול לא
תקין או נפילה.
 .20נקודות חיבור  USBניתנת לטעינה עם  0.5Aבשימוש רגיל.
 .21מרווח מינימלי מסביב למכשיר שיאפשר אוורור מספיק.
 .22שימוש במכשיר באקלים טרופי ממוצע
 .23להימנעות מגרימת נזק ,יש למקם את הטלוויזיה בסביבת טמפרטורה ממוצעת ,הרחק מפתחי מזגנים או
תנורים.
 .24השתמש בשתי הידיים בעת נשיאת הטלוויזיה ,יש לייצב את הטלוויזיה נגד כוח חיצוני.

אזהרה
לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה במקום שאינו יציב .נפילת מכשיר טלוויזיה
עלולה לגרום לפציעה רצינית או מוות .פגיעות רבות ניתנות למניעה ,בייחוד אצל
ילדים ,באמצעות נקיטת משנה זהירות כגון:







שימוש בשידה או מעמד המומלצים ע"י יצרן הטלוויזיה.
שימוש ברהיטים היכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
יש לוודא שמכשיר הטלוויזיה אינו גורם לרהיט עליו הוא ממוקם לחימום יתר.
אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על רהיט גבוה מבלי לדאוג לתמיכה מתאימה
של מכשיר הטלוויזיה ושל הרהיט.
אין להניח בגד או חומר אחר בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
יש להסביר לילדים על הסכנות בטיפוס על רהיטים על מנת להגיע למכשיר
הטלוויזיה או לכפתורי הבקרה שלו.

יש לנהוג על פי אותן אזהרות במקרה בו הטלוויזיה מאוחסנת או עוברת למיקום
אחר.

מידע חשוב
במקרה בו מכשיר הטלוויזיה אינו מונח במיקום יציב דיו ,נפילת מכשיר טלוויזיה עלולה
לגרום לפציעה רצינית או מוות .פגיעות רבות ניתנות למניעה ,בייחוד אצל ילדים,
באמצעות נקיטת משנה זהירות כגון:
 .1שימוש בשידה או מעמד המומלצים ע"י יצרן הטלוויזיה.
 .2שימוש ברהיטים היכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
 .3יש לוודא שמכשיר הטלוויזיה אינו גורם לרהיט עליו הוא ממוקם לחימום יתר.
 .4אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על רהיט גבוה מבלי לדאוג לתמיכה מתאימה
של מכשיר הטלוויזיה ושל הרהיט.
 .5אין להניח בגד או חומר אחר בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
 .6יש להסביר לילדים על הסכנות בטיפוס על רהיטים על מנת להגיע למכשיר
הטלוויזיה או לכפתורי הבקרה שלו.
יש לנהוג על פי אותן אזהרות במקרה בו הטלוויזיה מאוחסנת או עוברת למיקום
אחר.

זהירות
הכנסת סוללות שלא כראוי בעת החלפתן עלולה לגרום לפיצוץ.
החלף את הסוללות בסוללות מאותו הסוג.
אין לחשוף את הסוללות לחום כגון חום השמש ,אש וכדומה.
אין להשליך סוללות משומשות לפח האשפה .יש להניחן במקומות האיסוף המתאימים.

זהירות
כאשר כבל החשמל משמש כאמצעי הניתוק ,יש לאפשר גישה לכבל באופן קבוע.

זהירות
הנחיות השירות הללו הינן לשימוש אנשי שריות מקצועיים בלבד .להפחתת הסיכוי למכת
חשמל ,אין לבצע פעולות נוספות פרט לאלו המופיעות בהוראות ההפעלה אלא אם אתה
מוסמך לכך.
שים לב:
תמונה חסרת תנועה המופיעה על צג הטלוויזיה עלולה לגרום נזק קבוע לתצוגה.






יש לוודא שלא תופיע תמונה חסרת תנועה למעלה משעתיים ,מאחר והדבר יגרום להופעות שאריות
תמונה ,מה שנקרא "צריבת מסך" .על מנת להימנע ממצב זה אנא הפחת את הניגודיות והבהירות של
המסך כאשר מוצגת תמונה ללא תנועה.
בעת צפייה ממושכת בטלוויזיה במצב גודל  ,4:3ייתכן ויהיו עקבות בקצוות השמאליים ,הימניים
והמרכזיים של המסך עקב שידור שונה של אור המסך .השפעה זהה עלולה להיווצר בעת הקרנת DVD
או חיבור בקרי משחק .נזק שנוצר למוצר מהסיבות הללו לא יכוסה באחריות.
עלולים להיווצר עקבות בתמונה בעת הצגת משחקים אלקטרוניים ותמונה חסרת תנועה של מחשב
לתקופה ממושכת .על מנת להימנע ממצב זה אנא הפחת את הניגודיות והבהירות של המסך כאשר
מוצגת תמונה ללא תנועה.



מקם את הטלוויזיה במשטח ישר וחזק ,תוך השארת מרווח של לפחות  10ס"מ מסביב למסך ו 30-ס"מ
מחלקה העליון של הטלוויזיה לקיר או לשידה .יש לוודא שהטלוויזיה ממוקמת קרוב לקיר בכדי להימנע
מנפילתה תוך דחיפה.

10cm

10cm

30cm

10cm



בעת סיבוב מכשיר הטלוויזיה ,יש לאחוז בחלק התחתון שלה ולא בחלקה העליון.



בעת הרמת מכשיר הטלוויזיה יש להשתמש בשתי הידיים ולא ביד אחת.
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טלוויזיית  LEDצבעונית
 .1חיבור והכנת הטלוויזיה
 1.1אביזרים





מדריך למשתמש
שלט רחוק
סוללה ()UM-4/R03P/AAA
ערכה לתלייה על הקיר (מוכנה מראש) (אופציונלי)

 1.2התקנת מעמד
(למבנה פיזי ,ראה את החפץ האמיתי)

.1
.2
.3

מקם את הטלוויזיה ,כאשר הלוח הקדמי מופנה כלפי מטה ,על מטלית רכה או על פדים רכים על השולחן.
הכנס את המעמד לשקע התחתון של הטלוויזיה.
הכנס את הברגים לשקעים וקבע אותם.
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 1.3מקשים וממשקים
התקן לעיצוב ולמפרט הוא המוצרים בפועל

or

or

 .1חלון חיישן מרוחק
 .2מחוון הפעלה
 .3רמקול
 .4מקש ( Menuתפריט)
 .5מקש העברת ערוץ ""+
 .6מקש העברת ערוץ ""-
 .7מקש שינוי עוצמת הקול ""+
 .8מקש שינוי עוצמת הקול ""-
 .9מקש ( Sourceמקור)
 .10מקש ( Standbyהמתנה)
 .11כניסה לתקע חשמל

USB2

USB1

5V ---500mA

5V ---500mA

)(5keys

)(7keys

)(1key

ok
or

TF

MINI
LINE OUT

or

COAXIAL

YPbPr IN
Pb

Pr

Y

AV1 IN
RF IN

HDMI2

HDMI1

)PC(VGA

PC AUDIO

3

R

L

VIDEO

RJ45

טלוויזיית  LEDצבעונית
 1.4שלט רחוק
(זוהי רק סקיצה ,להמחשה בלבד)
 : STANDBY .1לחצן כיבוי והדלקה.
 : SOURCE .2בחירת מקור האות.
Netflix :NFX .3
.
 .4לחצן כניסה לדף האינטרנט.
 : SUBTITLE .5המרת כתוביות מ  USBלווידאו.
 : AUDIO .6בחירת מצב השמע של הטלוויזיה.
 .7לחצני  : 0-9המשכו ללחוץ על כפתורים אלה לצורך
בחירת ערוץ מבוקש.
 : DISPLAY .8הצגת המידע על הווידאו או השמע הנוכחיים.
 :RECALL .9חזרה לערוץ הקודם.
 : MENU .10כניסה או יציאה מהתפריט הראשי.

STANDBY

SOURCE

AUDIO

SUBTITLE
ITL

NFX

3

2

1

6

5

4

8

7

9

DISPLAY

RECALL

0

 : EXIT .11יציאה מהתפריט או מפעולה כלשהי.
 .12לחצני החצים :בחירה ממגוון פריטי התפריט.
 : ENTER .13כניסה או אישור.

MENU

EXIT

לחצו פעם אחת להפסקה
 .14מצב : MEDIA
 ,לחצו פעם נוספת להשמעה.
 :לחצו לעצירה של ההשמעה וחזרה
 .15מצב MEDIA
לרשמית הקבצים.
 : HOME .16כניסה למסך הבית.

ENTER

PLAY/PAUSE

STOP

 : VOL+ .17הגברת השמע.
 : VOL- .18הנמכת השמע.
 : CH ^ .19בחירת ערוץ הבא.
 : CH v .20בחירת ערוץ קודם.
 : MUTE .21השתקת השמע.
 : P.MODE .22בחירת מצב התמונה.
Youtube :YTB .23
 : S.MODE .24בחירת מצב השמע.

HOME

MUTE

Y TB

NEXT

 : MOUSE .25הדלקה או כיבוי של העכבר העל חוטי.
העברה מהירה אחורה.
: MEDIA mode .26
הבא.
: MEDIA mode .27
העברה מהירה קדימה.
: MEDIA mode .28
הקודם.
: MEDIA mode .29
 .30לחצן אדום :גישה לפריט האדום או העמוד.
 .31לחצן כחול :גישה לפריט הכחול או העמוד.
 .32לחצן ירוק :גישה לפריט הירוק או העמוד.
 .33לחצן צהוב :גישה לפריט הצהוב או העמוד.
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 1.5הכנסת סוללות
(זוהי רק סקיצה ,להמחשה בלבד)
 .1פתח את המכסה האחורי של השלט הרחוק.
 .2הכנס שתי סוללות מסוג .(AAA) 1.5V 7#
ודא שהסוללות מוכנסות לפי הקטבים הנכונים.
 .3סגור את המכסה האחורי.
אם אינך משתמש בשלט הרחוק במשך תקופת זמן ממושכת ,הוצא
ממנו את הסוללות.
אם השלט הרחוק לא פועל כהלכה ,בצע את הבדיקות הבאות:
 ודא שהטלוויזיה מופעלת. ודא שהקטבים של הסוללות נכונים. ודא שהסוללות לא מרוקנות. ודא שאספקת החשמל תקינה ושכבל החשמל מחובר כהלכה. -ודא שאין בסביבה אור פלואורסצנטי או אור ניאון מיוחד.

 .2תפעול בסיסי
 2.1הפעלה/כיבוי (אופציונלי)
 חבר את כבל החשמל לכניסת  .ACהכנס את כבל החשמל לשקע המתאים. לחץ על מתג ההפעלה כדי להפעיל את הטלוויזיה ,לאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את היחידה. לחץ על מתג ההפעלה שוב כדי לכבות את הטלוויזיה.הערה :לאחר כיבוי הטלוויזיה ,אל תפתח מחדש את מתג ההפעלה באופן מיידי ,אנא המתן דקה אחת או יותר לפני פתיחה
מחדש של מתג ההפעלה.

 2.2הגדרת מצב המתנה
 -לחץ על הלחצן (

) כדי להפעיל את היחידה.

 -לחץ על הלחצן (

) שוב כדי להחזיר את התצוגה למצב המתנה .מחוון ההפעלה הופך לאדום.

 -הקפד להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה לתקופת זמן ארוכה.

5

טלוויזיית  LEDצבעונית
 2.3מקור קלט
לחץ על הלחצן  SOURCEכדי להיכנס לתפריט "מקור קלט".
כדי לבחור
לחץ על הלחצן
לחץ על  ENTERכדי לבחור מקור.

 2.4דף הבית
לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס לתפריט הראשי.

בית
לחץ על הלחצן
קלט .ATV

כדי לבחור את דף הבית באשף ההגדרה או לחץ על הלחצן

הערה :הקיש ור ליישומים כפוף להזמנה הספציפית .התמונה למעלה להמחשה בלבד.
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לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן

כדי לבחור בית.
כדי לבחור בית/סרטים/ניגון טלוויזיה/מוזיקה/יישומים.
כדי לבחור את האפשרות הרצויה.

הגדרות
לחץ על
לחץ על הלחצן

כדי לבחור הגדרה ולחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס להגדרת המערכת.
כדי לבחור רשת/זמן/נפוצות/פרטי מערכת.
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 2.5הגדרת טלוויזיה
לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס להגדרת הטלוויזיה.
לחץ על הלחצן

כדי להבליט את סמל התפריט הרצוי ,ולחץ על הלחצן  ENTERכדי לבחור.

תמונה
לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס לתפריט הראשי.
כדי לבחור את התמונה.
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס לתפריט המשנה .

לחץ על הלחצן
כדי לבחור מצב תמונה.
לחץ על הלחצן  MENUאו  EXITכדי לצאת.
מצב תמונה
הבלט את הפריט ולחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס לתפריט המשנה שמציג את מצ בי התמונה שתוכל
לבחור מתוכם.
כדי לבחור ' רגיל/דינמי/רך/חי/משתמש ' .
לחץ על הלחצן
רגיל
דינמי
רך
חי
משתמש

מייצר תמונה רגילה.
משפר את הניגודיות ,הצבע והבהירות של המסך ,כך שהתמונה הדינמית תאזן את הצבע.
מפחית את ניגודיות המסך ,הצבע והבהירות כדי ליצור צבעים רכים על המסך.
משפר את הניגודיות ,הצבע והבהירות של המסך כדי ליצור צבע חי יותר.
בחר כדי להתאים אישית את הגדרות התמונה.
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ניגודיות/בהירות/צבע/חדות
אפשרויות אלה זמינות רק בעת בחירת 'משתמש' במצב תמונה.
לחץ על הלחצן

כדי לבחור ניגודיות/בהירות/צבע/חדות
כדי להתאים.

לחץ על הלחצן
ניגודיות

התאמת ניגודיות התמונה.

בהירות

התאמת בהירות התמונה.

צבע

התאמת עוצמת הצבע של התמונה.

חדות

התאמת חדות הקצוות של התמונה.

תאורה אחורית
כדי לבחור 'תאורה אחורית'.
כדי להתאים.

לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
הפחתת הפרעות

הגדר אפשרויות לנטרול ההפרעות בתמונה.
כדי לבחור 'הפחתת הפרעות'.

לחץ על הלחצן

כדי לבחור.

לחץ על הלחצן
יחס גובה-רוחב

כדי לבחור 'יחס גובה  -רוחב'.

לחץ על הלחצן
ל חץ על הלחצן

כדי לבחור.

טמפרטורת הצבע
מאפשרת להתאים את הצבע הכללי של התמונה.
כדי לבחור 'טמפרטורת הצבע'.

לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
קרה

כדי לבחור.

התמונה נוטה לגוון ירוק  -כחול ופחות אדום .הצבע כולו נוטה להיות בהיר.
התמונה יותר רעננה ואלגנטית.

רגילה

התמונה אינה נוטה לאף צבע .הצבע מתון.

חמה

התמונה נוטה לגוון אדום  -ירוק ופחות כחול כדי להפוך את הצבע לחי ורך יותר.

הגדרות נוספות
לחץ על הלחצן

כדי לבחור 'הגדרות נוספות'.
כדי להיכנס לתפריט המשנה.

לחץ על הלחצן / ENTER
DLC
לחץ על הלחצן
כדי לבחור . DLC
כדי לבחור 'מכובה/מופעל'.
לחץ על הלחצן
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צליל
לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס לתפריט הראשי.
כדי לבחור את הצליל.
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס לתפריט המשנה.

מצב צליל
כדי לבחור מצב צליל  ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
מייצר צליל מאוזן בכל הסביבות.
רג יל
משמר את הצליל המקורי .טוב לתוכניות מוזיקליות.
מוזיקה
משפר את טרבל ובס לחוויית צליל עשירה.
קולנוע
קול משופר.
חדשות
בחר כדי להתאים אישית את הגדרות התמונה.
משתמש
בס
טרבל
איזון
לחץ על הלחצן

כדי לבחור.

התאמת הב ס.
התאמת הטרבל.
מאפשר להתאים את האיזון של פלט צליל הרמקול השמאלי והימני .
כדי לבחור 'איזון' ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן

כדי להתאים.

AVC
כדי לבחור  , AVCולאחר מכן לחץ על הלחצן

כדי לבחור

לחץ על הלחצן
'מופעל/מכובה '.
לאחר פתיחת ה  , AVC-ברגע שעוצמת הקול מוגדרת ,ללא תלות בכל הבדל בגרסת הטלוויזיה המודפסת על כל
ערוץ ,הוא יכול לשמור על יציבות עוצמת הקול של הרמקול.
הגדרות נוספות
SPDIF
לחץ על הלחצן
סראונד

כדי לבחור  , SPDIFלאחר מכן לחץ על הלחצן / ENTER

לחץ על הל חצן
שמע בלבד
לאחר הפתיחה ,המסך לא מוצג ומתנגן צליל בלבד

כדי לבחור 'סראונד' ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן

לחץ על הלחצן

כדי לבחור 'שמע בלבד' ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן / ENTER
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ערוץ
לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס לתפריט הראשי .לחץ על הלחצ ן
לחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס לתפריט המשנה.

כדי לבחור ערוץ.

סריקה
לחץ על הלחצן

כדי לבחור סריקה .לחץ על הלחצן / ENTER

כדי להיכנס לתפריט המשנה .

סריקה אוטומטית
חיפוש אוטומטי יכול לחפש את ערוץ התוכנית הרצויה באופן אוטומטי.
כדי להתחיל בחיפוש

כדי לבחור 'סריקה אוטומטית' ,לאחר מכן לחץ על הלחצן / ENTER

לחץ על הלחצן
אוטומטי.
אם תרצה להפסיק את החיפוש ,לחץ על הלחצן  EXITאו  MENUכדי להפסיק חיפוש.
סריקה אנלוגית ידנית
חיפוש אנלוגי ידני יכול לחפש את ערוץ תוכנית ההדמיה הרצויה באופן ידני.
ניתן לבחור בו רק בקלט .ATV

כדי לבחור 'סריקה אנלוגית ידנית' ,ולחץ על הלחצן / ENTER

לחץ על הלחצן
לתפריט המשנה.
לחץ על הלחצן  MENUאו  EXITכדי לצאת.
ערוץ
כדי לבחור את מספר הערוץ.
כדי לבחור ערוץ  .לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
מערכת צבעים
כדי לבחור.
כדי לבחור ' מערכת צבעים' .לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
מערכת צלילים
כדי לבחור.
כדי לבחור 'מערכת צלילים' .לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
תדר
לחץ על הלחצן
כדי להתאים.
כדי לבחור תדר  .לחץ על הלחצן
רשימת ערוצים
לחץ על הלחצן
המשנה.
לחץ על הלחצן
הכל
לחץ על הלחצן
מועדף
לחץ על הלחצן

כדי לבחור רשימת ערוצים .לחץ על הלחצן /ENTER

כ די להיכנס לתפריט

כדי לבחור 'הכל/מועדף'.
כדי לבחור 'הכל' .לחץ על הלחצן  MENUכדי לערוך את התוכנית.
כדי לבחור 'מועדף' .לחץ על הלחצן  MENUכדי לערוך את הערוץ המועדף.
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נפוצות
לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס לתפריט הראשי .לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס לתפריט המשנה.

טיימר OSD
כדי לבחור ' טיימר . ' OSD
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
כדי לבחור.
טיימר שינה
כדי לבחור ' טיימר שינה'.
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
כדי לבחור.
מסך כחול
קבע את צבע הרקע לכחול כאשר אין אות קלט.
כדי לבחור 'מסך כחול'.
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
כדי לבחור 'מכובה/מופעל'.
הגדרת HDMI CEC
לחץ על הלחצן
כדי לבחור 'הגדרת .' HDMI CEC
לחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס לתפריט המשנה.
איפוס תפריט
החזר להגדרת ברירת המחדל .
כדי לבחור 'איפוס תפריט'.
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס לתפריט המשנה.

מתקדם
לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס לתפריט הראשי.
כדי לבחור מתקדם .
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן  ENTERכדי להיכנס להגדרת המערכת
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 2.6מ דיה
לחץ על הלחצן
להיכנס למרכז המדיה .
לחץ על הלחצן

כדי לבחור 'מדיה' ב'יישומים' שבדף הבית ,ולחץ על הלחצן  ENTERכדי
כדי לבחור 'הכל/וידאו/שמע/תמונה'.

וידאו

כדי לבחור 'וידאו' או 'הכל' ,ולחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן
לחץ על הלחצן  Menuכדי להציג את אפשרויות ההגדרה בצד שמאל.

כדי לבחור את הסרט הרצוי.

רשימת ניגון
לחץ על הלחצן
מצב ניגון
לחץ על הלחצן
יחס נגן
לחץ על הלחצן

כדי לבחור רשימת ניגון  ,ולחץ על הלחצן  ENTERכדי להציג את כל הסרטונים הזמינים.
כדי לבחור מצב ניגון ולחץ על הלחצן  ENTERכדי לבחור.
כדי לבחור יחס נגן ולחץ על הלחצן  ENTERכדי לבחו ר.

רצועת שמע
לחץ על הלחצן

כדי לבחור רצועת שמע ולחץ על הלחצן  ENTERכדי לבחור.

רצועת כתוביות
לחץ על הלחצן
כתוביות חיצוניות

כדי לבחור רצועת כתוביות ולחץ על הלחצן  ENTERכדי לבחור.

לחץ על הלחצן

כדי לבחור כתוביות חיצוניות ולחץ על הלחצן  ENTERכדי לבחור.
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שמ ע
לחץ על הלחצן
הרצויים.

רשימת ניגון
לחץ על הלחצן
הזמינים.
מצב ניגון
לחץ על הלחצן

כדי לבחור 'שמע' או 'הכל' ,ולחץ על הלחצן

כדי לבחור את קטעי השמע

כדי לבחור רשימת ניגון ולחץ על הלחצן  ENTERכדי להציג את כל קטעי השמע

כדי לבחור מצב ניגון ולחץ על הלחצן  ENTERכדי לבחור.

תמונה
לחץ על הלחצן

כדי לבחור 'תמונה' או 'הכל' ,ולחץ על הלחצן

רשימת ניגון

הצגת רשימת התמונות הניתנות לניגון.

מצגת שקופיות

ניתן לבחור בהפעלת מצגת השקופיות.

זמן מרווח

בחר את מרווח הזמן למצג ת שקופיות.

יחס גובה  -רוחב

בחר את יחס הגובה  -רוחב.

סיבוב

בחר את כיוון התמונה.

הגדרה כטפט

הגדר את התמונה המתנגנת כרגע כטפט.
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 .3מפרט טכני
דגם המוצר

JPFRL45-FHD

יחס גובה-רוחב

16:9
AC 100-240V~,50/60Hz

אספקת חשמל
צריכת חשמל

75 W
PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K

מערכת טלוויזיה

8Wx2

עוצמת פלט שמע
(פנימי)

מסוף קלט

מסוף פלט

טמפרטורה בעת פעולה
לחות בעת פעולה

כניסת אנטנה

x1

כניסת USB

x2

כניסת HDMI

x2

כניסת VGA

x1

כניסת PC AUDIO

x1

כניסת שמע ()L/R

x1
x1

כניסת YPbPr

x1

כניסת RJ45

x1

כניסת כרטיס CI

ללא

כניסת/ויציאת SCART

ללא

כניסת )12V( DC

ללא

חריץ כרטיס

)x 1(TF

אוזניות

ללא

קו שמע יוצא ()L/R

)x 1(mini

יציאת וידאו

ללא

יציאה אופטית

ללא

יציאה קואקסיאלית

x1

כניסת וידאו

℃40℃~0

 80% ~ 20%לא מצטברת

הערה :המפרט שלעיל עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור האיכות.
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טלוויזיית  LEDצבעונית
 .1מצבי אות נתמכים
אVGA .

()Khz

תדר אנכי

רזולוציה

תדר אופקי

640 x 480

31.50

60.00

800 x 600

35.16

56.25

37.90

60.00

1024 x 768

48.40

60.00

1366x 768

47.85

60.00

1920x 1080

67.50

60.00

()Hz

הערות

לוח FULL HD
בלבד

הערה :מומלץ להשתמש בכבל חיבור ל VGA-של לא יותר מ 5-מ' לאבטחת איכות תמונה
טובה.
ב .מצב YPbPr
רזולוציה

תדר אופקי ()Khz

תדר אנכי ()Hz

480i

15.734

59.94

)480p(720x480

31.468

59.94

576i
)576p(720x576

15.625

50.00

31.25

50.00

)720p(1280x720

37.50

50.00

45.00

60.00

28.13

50.00

33.75

60.00

67.50

60.00

56.25

50.00

1080i

)1080P(1920x1080

א .מצב HDMI
()Khz

תדר אנכי

רזולוציה

תדר אופקי

480p

31.468

59.94

576p

31.25

50.00

720P

45.00

60.00

i1080

33.75

60.00

1080P

67.50

60.00

()Hz

 כאשר האות הנקלט על ידי התצוגה עולה על הטווח המותר ,תופיע הודעת אזהרה עלהמסך.
 -ניתן לאשר את פורמט קלט האות על המסך.
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טלוויזיית  LEDצבעונית
 .פתרון תקלות פשוטות
במידה והמסך תקול וביצועי המערכת יורדים בצורה .יש לבדוק המסך בהתאם להנחיות הבאות .זכור לבדוק
בצורה היקפית ולזהות את מקור הבעיה.

הבעיה

פתרון

לא ניתן להדליק (נורית חיווי ההפעלה אינה דולקת )

בדוק ששני כיווני הכבל מחוברים לשקע כראוי והשקעבקיר תקין
 בדוק שכבל האות מחובר כראוי בדוק שהחשמל של הציוד ההיקפי פועל בדוק שאפשרות הכניסה שנבחרה מתאימה לאותהכניסה.
 בדוק שהסוללות אינן ריקות (השתמש בסוללות חדשות) בדוק שהשלט נמצא בטווח הפעולה בדוק שהשלט מכוון לחלון הבקרה במסך. בדוק שלא קיימת הפרעה בין השלט לחלון הבקרהבמסך.
 בדוק שלא קיימת פליטה (מכונית ,כבל  HVאו נורתניאון) או מקורות הפרעה נוספים.

איכות התמונה או הצבע מחמיר

 בדוק שכל הגדרות הווידאו מכווננים כראוי ,כגון:בהירות ,ניגודיות ,צבע וכו'.
 למידע נוסף על הגדרות וידאו ,יש להתייחס לפונקציות OSDבסעיף .2
בדוק שגודל המסך והמיקום מכווננים כראוי. בדוק שהכבל מחובר כראוי. בעת חיבור ל PC-ניתן לשנות את הרזולוציה של הPC -כך שתתאים לתמונה הנכונה .אי ההתאמה של יציאת ה-
 PCעלולה להשפיע על התצוגה או התמונה.
 בדוק כניסת האות מתוקן בחר את כניסת האות הנכון. -למידע נוספת התייחס למצבי אות נתמכים בסעיף 4

מופיעה הודעת אין אות

השלט אינו פועל כראוי

על המסך מופיעות נקודות מהבהבות או פסים.

מיקום המסך והגודל אינם נכונים
התמונה או צבע אינם נכונים

הודעת אזהרה

17

