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  LEDלטלויזיההוראות בטיחות 
 

 ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע. 
 י היצרן"יש להשתמש רק בעגלה או מעמד שהומלצו ע-עגלות ומעמדים 
 פ הוראות יצרן"אך ורק ע-התקנה על הקיר 
 אין לחסום את , נאות יש לוודא שאופן הצבתו של המכשיר מאפשר איוורור-אוורור

כמו כן אין למקם את המכשיר בארון או כוננית שעלולים להפריע . פתחי האוורור
  .לזרימת האויר

 אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.  
 יש לפנות למעבדת השירות , במקרה של בעיה כלשהי, אין לפתוח את המכשיר

  .הקרובה
 זליםיש להרחיק את המכשיר מנו.  
 יש לנתקו מיידית מרשת החשמל , רעשים שמקורם במכשיר, במקרה של ריח מוזר

  .ולפנות למעבדת שירות
 לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש , המכשיר מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד

  .בסביבה לחה
 ולעקם את כבל החשמל, לשבור, אין לחתוך.  
 שכן הדבר , יתר על המידה אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם

  .דליקה או התחשמלות, עלול לגרום לנזק
 יש להקפיד  לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש 
 יש למקם את המכשיר הרחק ממקור חום- חום 
 אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל- קווי חשמל 
 אר בהוראות יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתו- חיבור לחשמל

 .ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו
 אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים 
 יש לאפשר גישה נוחה לחיבור או ניתוק המכשיר מרשת החשמל-גישה לרשת חשמל 
 יש לנתק את המכשיר מהחשמל טרם ניקוי-ניקוי  

  :אזהרה
 חיבור לקוי עלול לגרום , אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים

  .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

 ורק בסוללה דומה  יש להחליף אך, החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ! זהירות סכנה
 .או שקולה

 אש וכדומה, אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש. 
 אין להשליך את הסוללה לאשפה אלה במתקני מחזור המיועדים לכך.  

  
  
  

 



  

 אזהרות

 קרא הוראות אלה .1

 שמור הוראות אלה. .2

 הישמע לכל ההוראות.  .3

 מלא אחר ההוראות .4

 .IIלמכשיר זה מבנה מסוג  .5

אין לחסום את האוורור על ידי כיסוי פתחי האוורור עם פריטים, כמו עיתונים, מפות, וילונות  .6
 וכו'. 

 של אש גלויה, כמו נרות דולקים. אין להניח על המכשיר מקורות  .7

אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה ואין להניח עליו כלים מלאים בנוזלים כמו  .8
 אגרטלים. 

 אין לחשוף את סוללות השלט רחוק לחום מופרז כמו אור שמש, אש וכדומה.  .9

 התקע של המכשיר משמש כאמצעי הניתוק, הוא צריך להישאר בהישג יד תמיד.  .10

   תפשטות שריפה, יש להרחיק נרות או להבות גלויות אחרות ממוצר זה. למניעת ה .11

 יש לנקות את המכשיר רק עם מטלית יבשה.  .12

אין להתקין מכשיר זה במקומות שבהם אין זרימת אוויר, כמו ארון קיר. אין לחסום את פתחי  .13
 האוורור. 

מכשירים אחרים )כולל  אין להתקין ליד מקורות חום כמו רדיאטורים, אוגרי חום, תנורים או .14
 מגברים( המייצרים חום. 

אין לחבל בתקע המקוטב לצורך הארקה. לתקע מקוטב יש שני להבים שהאחד רחב יותר  .15
מהשני. לתקע מוארק יש שני להבים ושן הארקה שלישית. הלהב הרחב או השן השלישית 

ם חשמלאי מסופקים לבטיחותכם. אם התקע המסופק אינו מתאים לשקע שלהם, התייעצו ע
 להחלפת השקע המיושן. 

 השתמשו אך ורק באביזרים/תוספות שהוגדרו על ידי היצרן.  .16

השתמשו רק עם עגלה, מעמד, חצובה, מרכב או שולחן שהוגדרו על ידי היצרן, או שנמכרו  .17
עם המכשיר. כאשר משתמשים בעגלה, נהגו בזהירות בעת הזזת העגלה/מכשיר למניעת 

 שיר. פציעה כתוצאה מנפילת המכ

נתקו את המכשיר מזרם החשמל במהלך סערות ברקים או כאשר אינכם משתמשים בו  .18
 לתקופה ארוכה. 

נא פנו בכל נושאי השירות לתחנת השירות. שירות נדרש כאשר המכשיר ניזוק בדרך כלשהי,  .19
כמו כאשר כבל הזינה או התקע ניזוקו, נוזלים נשפכו על המכשיר או עצמים נפלו לתוך 

 המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם אינו פועל בצורה תקינה, או אם נפל.  המכשיר. אם

 .0.5A-ב USB-בהפעלה רגילה יש לטעון את נקודת החיבור ל .20

 יש להשאיר מרווחים מינימליים סביב המכשיר לאוורור מספיק.  .21

 השימוש במכשיר הינו במזג אוויר טרופי ו/או מתון.  .22

מפרטורה מתונה, הוא הניחו אותה לצד יציאה של הניחו את הטלוויזיה בסביבה שבה יש ט .23
 מזגן או תנור למניעת נזק. 

השתמשו בשתי הידיים בעת נשיאת הטלוויזיה, וודאו שאינכם מפעילים לחץ רב מדי על  .24
 הטלוויזיה. 

 

 הערה: אם המדריך אינו תואם את המוצר, נא להתייחס למוצר בפועל. 



  

 אזהרה

א יציב. המכשיר עלול ליפול, לגרום לפציעה חמורה או מוות. אין להניח את הטלוויזיה על משטח ל
 פציעות רבות, בעיקר של ילדים, ניתן למנוע על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

 .שימוש בארונות או מעמדים המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלוויזיה 

 .שימוש רק ברהיטים המסוגלים לתמוך בצורה בטוחה בטלוויזיה 

 וודא שמכשיר הטלוויזיה אינו תלוי מעבר לקצה הרהיט התומך. ל 

  לא להציב את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה )לדוגמא, ארונות או ספריות( מבלי לעגן הן
 את הריהוט והן את מכשיר הטלוויזיה לתמיכה מתאימה. 

 ן מכשיר לא להציב את מכשיר הטלוויזיה על בדים או חומרים אחרים העשויים להימצא בי
 הטלוויזיה והריהוט התומך. 

  לחנך את הילדים אודות הסכנה שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לכפתורים
 שלה. 

  במידה ואתה שומר את הטלוויזיה הקיימת שלך אולם מעביר אותה למקום אחר, אותם
 שיקולים חלים גם עליה. 

 

  זהירות

 ורה לא נכונה. סכנת פיצוץ אם מכניסים את הסוללה בצ

 החליפו את הסוללה באותו סוג או שווה ערך.

 אין לחשוף את הסוללות לחום מופרז כגון אור שמש, אש וכדומה. 

 אין להשליך סוללות משומשות לתוך פח האשפה, נא להביא אותן למרכז המחזור המתאים. 

 

  זהירות

 וק צריך להיות זמין בכל עת. כאשר התקע החשמלי משמש כאמצעי ניתוק של המכשיר, אמצעי הנית

 

  זהירות

הוראות הטיפול הן לשימוש על ידי אנשי שירות מוסמכים בלבד. למניעת סכנה של הלם חשמלי, אין 
 לבצע שום טיפול אחר חוץ מזה אשר נכלל בהוראות ההפעלה אלא אם כן אתה מוסמך לעשות זאת. 

 

 לתשומת ליבך: 

 בוע למסך. תמונה ללא תנועה עלולה לגרום לנזק ק

 וודא שלא להציג תמונה ללא תנועה על טלוויזיית ה-LED  למשך יותר משעתיים, מכיוון
שהדבר עלול לגרום לשרידי התמונה להופיע, מה שנקרא "כוויות מסך". למניעת שרידי 
תמונה כאלה, נא להנמיך את ה"ניגודיות" ואת ה"בהירות" של המסך בעת הצגת תמונות 

 ללא תנועה. 

 למשך זמן רב, יישארו סימנים בקצה המסך  4:3יה בתוכנית טלוויזיה בגודל בעת צפי
משמאל, ימין ובמרכז בגלל התמסורת השונה של האור על המסך. השפעה דומה על המסך 

או חיבור לקונסולת משחקים. למוצרים שייהרסו מסיבות אלה לא  DVDתתרחש בעת נגינת 
 תהיה אחריות תחזוקה. 



  

 ם להופיע במשחקים אלקטרוניים לאורך זמן. למניעת אפקט כזה, נא שרידי התמונה עלולי
 להנמיך את ה"ניגודיות" ואת ה"בהירות" של המסך בעת הצגת תמונות ללא תנועה. 

  ס"מ מסביב  10יש להניח את הטלוויזיה על משטח קשה ושטוח, ולהשאיר מרווח של לפחות
ו הארון. יש לוודא שהטלוויזיה ס"מ מהחלק העליון של המכשיר אל הקיר א 30-למכשיר ו

 ממוקמת קרוב לקיר למניעת נפילה במקרה ודוחפים אותה. 

 

 

  כאשר מסובבים את מכשיר הטלוויזיה, אין להחזיק את החלק העליון של המכשיר, אלא
 להחזיק את הצד התחתון. 

 

 בעת הרמת מכשיר הטלוויזיה, אין להשתמש ביד אחת כדי להחזיק אותה, אלא להרים את 
 הטלוויזיה בשתי הידיים. 
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1.
 

חיבור והכנת הטלוויזיה
 

1.1
 

 אביזרים 

o
 

מדריך הפעלה
 

o
 

שלט רחוק
 

o
 
(UM-4/R03P/AAAה )סולל

 

o
 

ערכת התקנה על הקיר )לא מורכבת( )אופציונלי(
 

1.2
 

 התקנת המעמד 

)למבנה פיזי, נא לעיין במעמד האמיתי(

 

1.

 

הנח את הטלוויזיה כאשר הלוח הקדמי פונה כלפי מטה על בד רך או מצע רך על 
שולחן. 

 
2.

 

הכנס את המעמד לתוך השקע בתחתית הטלוויזיה. 

 
3.

 

ים והדק אותם. הכנס את הברגים לתוך השקע
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 מקשים וממשקים 1.3

 העיצוב והמפרט מתייחס למוצר האמיתי כאל סטנדרט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

or or

or

  
רחוק.1 שלט חיישן חלון
הפעלה.2 חיווי
רמקולים.3
(תפריט)MENUלחצן.4
▲CHלחצן.5
CHלחצן.6 ▼
+VOLלחצן.7
-VOLלחצן.8
מקור)SOURCEלחצן.9 (בחירת

POWER On/Offהפעלהלחצן.10
חשמלי.11 כבל
COAXIALקואקסיאליתיציאה.12
כניסת.13 HDMI1שקע
כניסת.14 HDMI2שקע
כניסת.15 D-SUB (VGA)שקע
אודיו.16 כניסת VGAשקע
אנטנה.17 RFכניסת
כניסת.18 (קומפוננט)YPbPrשקע
כניסת.19  AUDIO & VIDEOשקע
כניסת.20 USB1 / USB2שקע
אוזניות.21 יציאה שקע

  

  
  

12 13 14 15 16

201918

 Y Pb Pr VIDEO L R USB1 EARPHONE
AV IN

YPbPr IN

USB2

HDMI1 HDMI2 PC(VGA) PC AUDIO F INRCOAXIAL

17

21

5V---500mA



: המשכו ללחוץ על כפתורים

אלה לצורך בחירת ערוץ מבוקש. 

לחצו פעם אחת להפסקה

לחצו פעם נוספת 

: לחצו לעצירה של ההשמעה

וחזרה לרשמית הקבצים. 
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 שלט רחוק 1.4

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1 .STANDBY לחצן כיבוי והדלקה :. 

2 .SOURCE  מקור האות: בחירת. 

3 .FREEZE  :הקפאת התמונה. 

4.FAV+  מועדף: הוספת. 

5.CH.LIST  : ערוציםרשימת. 

6. FAV.LIST  :רשימת ערוצים מועדפים.  

 0-9לחצני . 7

8 .DISPLAY  .הצגת המידע על הווידאו או השמע הנוכחיים : 

9 .RECALL .חזרה לערוץ הקודם : 

10 .MENU .כניסה או יציאה מהתפריט הראשי : 

11 .EXIT פעולה כלשהי. מיאה מהתפריט או : יצ 

 ממגוון פריטי התפריט.  ה: בחיר. לחצני החצים12

13 .ENTER .כניסה או אישור : 

:  MEDIA. מצב 14

להשמעה. 

  MEDIA. מצב 15

16 .S.MODE : בחירת מצב השמע. 

17 .VOL+ .הגברת השמע : 

18 .VOL-  .הנמכת השמע : 

19 .CH ^  .בחירת ערוץ הבא : 

20 .CH v  .בחירת ערוץ קודם : 

21 .MUTE  .השתקת השמע : 

22 .P.MODE  .בחירת מצב התמונה : 

23 .ZOOM  .הקטנה או מיקוד של התמונה הנוכחית : 

24 .A-B :ע החוזר על עצמוהגדרת שמע לקט . 

25 .REPEAT : התיקיותה אקראית יחידה וערבוב מאפשר חזר.

26 . FB  :.העברה מהירה אחורה 

27. NEXT : .הבא 

28. FF:  .העברה מהירה קדימה 

29. PREV :  .הקודם 

 או העמוד. ם האדו לפריט. לחצן אדום: גישה 30
 או העמוד.  הכחול . לחצן כחול: גישה לפריט31

 ירוק או העמוד.ה. לחצן ירוק: גישה לפריט 32

 .העמודצהוב או ה. לחצן צהוב: גישה לפריט 33

 )מוצגת תמונה להמחשה, יש להתייחס גם להוראות מפורטות( 

SOURCE

1 32

64 5

97 8

0

MENU EXIT

ENTER

1 2

5
3 4

6

7

8

10

9

11

12

13
14 15
16

18 20
21

22
24
26

23
25
27
2928

30
32

31
33

FREEZE FAV.LIST FAV+CH.LIST

S.MODE

REPEAT ZOOMA-BP.MODE

17 19
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1.5

 

 התקנת הסוללות 

 )תרשים בלבד(

1.

 

פתח את המכסה האחורי של השלט. 

 

2.

 

וודא את  .1.5V(AAA)7#התקן שתי סוללות 
הקוטביות הנכונה של הסוללות. 

 

3.

 

החזר את המכסה האחורי. 

 

נא להוציא את הסוללות מהשלט במידה 
 ואינם עומדים להשתמש בו במשך זמן רב. 

א פועל כראוי, נא לבצע אם השלט רחוק ל
 את הבדיקות הבאות: 

-

 

לבדוק האם הטלוויזיה מופעלת

 

-

 

לבדוק האם הקוטביות של הסוללות נכונה.

 

-

 

לבדוק האם הסוללות התרוקנו. 

 

-

 

לבדוק האם אספקת הכוח תקינה או האם כבל הזינה מחובר כראוי. 

 

-

 

לבדוק האם אין אור פלואורסנט מיוחד או אור ניאון בסביבה. 

 

 

2.

 

 יסיתהפעלה בס

 

2.1

 

)אופציונלי( ON/OFFהדלקה וכיבוי  

 

-

 

חבר את כבל החשמל לשקע החשמל. הכנס את כבל החשמל לתוך שקע 
מתאים. 

 

-

 

לחץ על לחצן ההפעלה להדלקת מכשיר הטלוויזיה, לאחר מכן לחץ על לחצן 
POWER  .להפעלת המכשיר

 

-

 

לכיבוי הטלוויזיה.  POWERלחץ שוב על לחצן 

 

, נא לא ללחוץ מחדש על הפעלה מייד, יש להמתין הערה: לאחר כיבוי הטלוויזיה
 דקה אחת או יותר לפני הפעלה חוזרת של הטלוויזיה. 

 

2.2

 

 (STANDBYהגדרת מצב המתנה )

-

 

להדלקת המכשיר לחץ על לחצן 

 

-

 

להעברת התצוגה למצב המתנה. נורית ההפעלה תאיר באור  לחץ שוב על לחצן 
אדום. 

 

-

 

צב המתנה למשך זמן ארוך מדי. הקפד שלא להגדיר את הטלוויזיה שלך במ
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 בחירה במצב קלט  2.3

 SOURCEלמכשיר זה יש מצבי מקורות אות שונים. תוכל להמשיך ללחוץ על לחצן                 
 לבחירה במקור האות. 

 בעת הבחירה במקור אות, המסך יציג את המידע  

 

אם לכל איור. כאשר לא מגיע שום אות מהמקור שנבחר, הודעת האזהרה תוצג בהת 
 לשינוי המקור.  SOURCEאו ללחוץ על  TVיהיה עליך לשנות את הערוץ במצב 

 

 

 התאמת אפשרויות התפריט  2.4

לאחר שהתקנת את הסוללות בתוך השלט רחוק, יהיה עליך לקבוע מספר העדפות על 
 הטלוויזיה בעזרת מערכת התפריט. 

 . ENTER-ו MENU ,,,,הלחצנים להתאמת אפשרויות התפריט כוללים:  -

(, לאחר מכן לחץ OSDלפתיחת התפריט המוצג על המסך ) MENUלחץ על לחצן  -
 לבחירה בדפים. הדפים מוצגים ברצף הבא )תצוגה מעגלית(:  ,על לחצן 

 

 הינו לטלוויזיה בלבד.  CHANNELהערה: 

 להצגת מערכת התפריט.  MENUלחץ על לחצן  .1

 לבחירה בדפי התפריט.  ,לחץ על לחצן  .2

 לבחירה בפריט.  ,לחץ על לחצן   .3

 או התאמה של הגדרה.  לבחירה ,לחץ על לחצן  .4

 שניות, התפריט ייסגר באופן אוטומטי.  10אם אינך עושה שום בחירה במשך  .5

 . OSDלחזרה או ליציאה מתפריט  MENUלחץ על לחצן  .6
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 פונקציות התפריט 2.5

ת של התפריט, נא להתייחס למכשיר הממשי. מדריך ההפעלה )בכל ההגדרות הראשוניו
 מתאר רק כיצד להפעיל את המכשיר(. 

 

 (CHANNELפונקציית ערוץ ) 2.5.1

 * כיוון הערוץ

, ולאחר MENU. לחץ על לחצן 1
כדי להגיע  או   מכן לחץ על 

 . CHANNELלפריט 

כדי  או . לחץ על לחצן 2
, AUTO TUNINGלהדגיש את 

ATV MANUAL TUNING ,
PROGRAM EDIT ולאחר מכן ,

לשינוי  ENTERלחץ על לחצן 
 ההגדרה. 

לחזרה או  MENU. לחץ על לחצן 3
 יציאה 

  בתפריטCHANNEL ,
 AUTO TUNING-בחר ב

ולאחר מכן לחץ על לחצן 
ENTER  לחיפוש אוטומטי

 ולשמירת הערוצים. 

  בתפריטCHANNEL ,
 ATV MANUAL-בחר ב

TUNING צן ולאחר מכן לחץ על לחENTER  .לשינוי ההגדרה 

 

 CURRENT CHקבע את מספר הערוץ : 

 COLOR SYSTEM :
בחר בשיטת הצבע 

/ PAL/ SECAM מבין

NTSC 

 SOUND SYSTEM :
בחר בשיטת הסאונד 

(DK/BG/M/N/I) 

 FINE-TUNE כיוון :
 עדין של התדר 

 AFC כוונון עדין :
 אוטומטי

 SEARCH לחץ על :  ,ולחץ לחיפוש כלפי מטה מהתדר הנוכחי
 לחיפוש כלפי מעלה.  על 
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  בתפריטCHANNELבחר ב ,-PROGRAM EDIT  ולאחר מכן לחץ
 לשינוי ההגדרה.  ENTERעל 

  ארבעת לחצני הצבע
משמשים כקיצור דרך 

 לתכנות הערוץ. 

  תחילה לחץ על או 
להדגשת הערוץ שאותו 
ברצונך למחוק או לשנות 
את שמו או להזיז, או 

  –לדלג. לאחר מכן 

  לחץ על הלחצן האדום
 למחיקת הערוץ. 

  לחץ על הלחצן הירוק
לכניסה למצב שינוי שם, 
ולאחר מכן לחץ על 

לבחירה המילה 

 לבחירה במילה.  שתרצה לשנות, ועל 

  לחץ על הלחצן הצהוב לקביעת הערוץ במצב העברה. לאחר מכן

 להעברתו אל המקום הרצוי.  לחץ על 

 רוץ שנבחר. )המכשיר ידלג לחץ על הלחצן הכחול לדלג אל הע
לצפייה  CH-+/ -לערוץ באופן אוטומטי כאשר משתמשים ב

 בערוצים(. 

 FAV –  .הוספה או מחיקה של ערוץ מרשימת המועדפים 

 

 (PICTUREפונקציית תמונה ) 2.5.2

 * כיוון הערוץ

, ולאחר MENU. לחץ על לחצן 1
כדי להגיע  או   מכן לחץ על 

 . PICTUREלפריט 

כדי  או צן . לחץ על לח2
 PICTUREפריט  להדגיש את

MODE, COLOR 
TEMPERATURE, NOISE 

REDUCTION ולאחר מכן לחץ ,
כניסה לתת ל ENTERעל לחצן 
  התפריט. 

או  לחץ על התפריט, -בתת. 3
  .לכיוון ההגדרות השונות 

לחזרה או  MENUן . לחץ על לחצ4
  .יציאה

  בתפריטPICTURE ,
 PICTURE-בחר ב

MODE ר מכן לחץ ולאח
שינוי ל ENTERעל לחצן 
 . ההגדרה
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 טמפרטורת צבע

 COLOR-, בחר בPICTUREבתפריט 
TEMPERATURE  ולאחר מכן לחץ על

ENTER  :לשינוי ההגדרהCOOL ,
MEDIUM ,WARM . 

 

 

 

 הפחתת רעש

 NOISE-, בחר בPICTUREבתפריט 
REDUCTION  ולאחר מכן לחץ על

ENTER  :לשינוי ההגדרהOFF, LOW, 
MIDDLE, HIGH . 

 

 

 

 

 

 SOUNDפונקציית  2.5.3

 * כיוון הסאונד 

, ולאחר MENU. לחץ על לחצן 1
כדי להגיע  או   מכן לחץ על 

 . SOUNDלפריט 

כדי  או  . לחץ על לחצן 2
 ,BALANCEלהדגיש את פריט  

AUTO VOLUME, 
SURROUND SOUND, 

SOUND MODE  ולאחר מכן לחץ
 .  לכניסה לתת התפריט ENTERעל לחצן 

לכיוון  או התפריט, לחץ על  -. בתת3
 ההגדרות השונות. 

 לחזרה או יציאה.  MENU. לחץ על לחצן 4

 מצב סאונד

 SOUND MODE-, בחר בSOUNDבתפריט 
לשינוי ההגדרה:  או ולאחר מכן לחץ על 

STANDARD, MUSIC, MOVIE, 
SPORTS, USER . 
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 פונקציית שעון  2.5.4

 * כיוון הסאונד 

, ולאחר MENUלחצן . לחץ על 1
כדי להגיע  או   מכן לחץ על 

 . TIMEלפריט 

כדי  או  . לחץ על לחצן 2
 SLEEPלהדגיש את פריט 

TIMER, AUTO SLEEP  או
OSD TIMER  ולאחר מכן לחץ על

לכניסה לתת  ENTERלחצן 
 התפריט.  

 לכיוון ההגדרות השונות.  או התפריט, לחץ על  -. בתת3

 לחזרה או יציאה.  MENU. לחץ על לחצן 4

 

 OPTIONפונקציית  2.5.5

 * כיוון האפשרויות 

, ולאחר MENU. לחץ על לחצן 1
כדי להגיע  או   מכן לחץ על 

 . OPTIONלפריט 

כדי  או  . לחץ על לחצן 2
 OSD להדגיש את פריט 

LANGUAGE, ASPECT 
RATIO, BLUE SCREEN, KEY 

LOCK, RESET  או
SOFTWARE UPDATE (USB) ר מכן לחץ על לחצן ולאחENTER  לכניסה

 לתת התפריט.  

 לכיוון ההגדרות השונות.  או התפריט, לחץ על  -. בתת3

 לחזרה או יציאה.  MENU. לחץ על לחצן 4

 

 (OSDשפת תצוגת מסך )   

, ולאחר מכן לחץ על OSD LANGUAGE-, בחר בOPTIONבתפריט 
 לשינוי ההגדרה.  ENTERלחצן 

 

 יחס היבט

 ASPECT-, בחר בOPTIONבתפריט 
RATIO ולאחר מכן לחץ על לחצן ,ENTER 

 לשינוי ההגדרה. 
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 תפריט המסך  2.6

. פריטים אלה מוגדרים כדי לכוון את מסך PCהערה: תפריט המסך זמין במצב 
 המחשב. 

 או על  ENTERלהדגשת האפשרויות הבאות, לאחר מכן לחץ על  או  לחץ על 
 לבחירה בו. 

AUTO ADJUSTכיוון באופן אוטומטי של : 
 שעון, פאזה, מצב אופקי, ומצב אנכי. 

HORIZONTAL POS. הזזת המסך למעלה :
 או למטה. 

VERTICAL POS. הזזת המסך שמאלה או :
 ימינה. 

CLOCK .כיוון קצב שעון הדגימה הפנימית : 

PHASE .כיוון פאזת הסיגנל הפנימי : 

 

 מולטימדיה 2.7

 MEDIAפונקציית  2.7.1

 מדיה  תמיכה בקובץ .א

 

 
 

 

 

 

 לא מתחבר למחשב.  USB .ב

 . 32FATאו  FAT: הפורמט הוא USBמכשירים תואמי  .ג

( עם כל התקני האחסון בתצורת bus powerו לא נוכל לערוב לתאימות )הפעלה ו/א .ד
USB  ולא נקבל כל אחריות על אובדן כלשהו של נתונים אשר עלול להתרחש בעת

 החיבור למכשיר זה. 

 נא לעדכן פורמטים לכל סוגי הקבצים )שמע, פוטו, וידאו(

 

 

 

 פורמט נתוני מולטימדיה

 JPEG; BMP; PNG תמונה

MP3 מוסיקה

MPEG-1(.DAT/.MPG) וידאו
MPEG-2(.MPG/.VOB)
MPEG-4(.AVI/.MP4) 

סרטים דיגיטליים

txt. טקסט
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 USBפונקציית  2.7.2

  USB-* כיוון ה

, SOURCE. לחץ על לחצן 1
כדי  או  ולאחר מכן לחץ על 

 MEDIAלהדגיש את הפריט 
ולאחר מכן לחץ על לחצן 

ENTER . 

כדי  או   . לחץ על לחצן 2
 ,PHOTO להדגיש את פריט 

MUSIC, MOVIE, TEXT 
 . ENTERולאחר מכן לחץ על לחצן 

 לחזרה או יציאה.  SOURCE. לחץ על לחצן 3

 

 תמונה 2.7.3

 ENTERצן לבחירה בתיקייה או קובץ, לחץ על לח או   לחץ על לחצן  .א
 לחזרה לתיקייה הקודמת.  RECALLלכניסה אל התיקייה הבאה, לחץ על 

 ENTERלבחירה בתמונה הרצויה, לחץ על לחצן  או   לחץ על לחצן  .ב

 לצפייה.  לבחירה ברשימת תצוגה ולאחר מכן לחץ על לחצן

 על פריט המדיה.  DISPLAYלחץ על לחצן  .ג

 . ENTERמכן לחץ על  להדגשת המדיה ולאחר או   לחץ על לחצן  .ד

 

 

 מוסיקה 2.7.4

 ENTERלבחירה בתיקייה או קובץ, לחץ על לחצן  או   לחץ על לחצן  .א
 לחזרה לתיקייה הקודמת.  RECALLלכניסה אל התיקייה הבאה, לחץ על 

 ENTERלבחירה במוסיקה הרצויה, לחץ על לחצן  או   לחץ על לחצן  .ב

 לנגינה.  לבחירה ברשימת ההשמעה ולאחר מכן לחץ על לחצן

 על פריט המדיה.  DISPLAYלחץ על לחצן  .ג

 . ENTERלהדגשת המדיה ולאחר מכן לחץ על  או   לחץ על לחצן  .ד

 

 

 

 

 

 

הכל, עצור, הבא, הקודם, נגן הפסק  רשימת נגינה, כיבוי המוסיקה, חזור על מידע,  

 צפייה, הקטן, הגדל, סובב, סובב העבר     



 13 

 

 

 MOVIE סרט 2.7.5

 ENTERלבחירה בתיקייה או קובץ, לחץ על לחצן  או   לחץ על לחצן  .א
 לחזרה לתיקייה הקודמת.  RECALLלכניסה אל התיקייה הבאה, לחץ על 

 ENTERלבחירה בסרט הרצוי, לחץ על לחצן  או    לחץ על לחצן .ב

 לנגינה.  לבחירה ברשימת הצפייה ולאחר מכן לחץ על לחצן

 על פריט המדיה.  DISPLAYלחץ על לחצן  .ג

 . ENTERלהדגשת המדיה ולאחר מכן לחץ על  או   לחץ על לחצן  .ד

 

 

 

 

קדימה, מהר אחורה, נגן/הפסקחזור על הכל, עצור, הבא, הקודם, מהרהשתק,

GOTO  זמן, מידע, רשימת השמעה 

 

 

 הבא, הקודם, מהר קדימה, מהר אחורה, נגן/הפסק , חזור על הכל, עצור,A/Bקבע 

 

זמן, הרץ קדימה בשלבים, הרץ קדימה באיטיות, מידע, רשימת נגינה GOTO הגדל,  

 יחס היבט, הזז צפייה טן,הק
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 טקסט  2.7.6

 ENTERצן לבחירה בתיקייה או קובץ, לחץ על לח או   לחץ על לחצן  .א
 לחזרה לתיקייה הקודמת.  RECALLלכניסה אל התיקייה הבאה, לחץ על 

 ENTERלבחירה בטקסט הרצוי, לחץ על לחצן  או   לחץ על לחצן  .ב

 לנגינה.  לבחירה ברשימת הצפייה ולאחר מכן לחץ על לחצן

 על פריט המדיה.  DISPLAYלחץ על לחצן  .ג

 . ENTERמכן לחץ על להדגשת המדיה ולאחר  או   לחץ על לחצן  .ד

  

 נגינה, ללא מוסיקה, עצור, הבא, הקודם, העמוד הבא, העמוד הקודםשימת ר

 מידע



AC 100

15

מפרט טכני  .3

דגם המוצר

גודל מסך

16:9יחס היבט

240V~,50/60Hz-אספקת כוח 

צריכת חשמל

PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/Kשיטת טלוויזיה

8Wx2תפוקת אודיו )פנימית 

נקודת כניסה 

X1נטנהכניסת א

USBX2כניסת 

HDMIX2כניסת 

VGA1Xכניסת 

PC AUDIOX1כניסת 

X1(L/Rכניסת שמע )

X1כניסת וידאו

YPbPrX1כניסת 

לאRJ45כניסת 

לאCIכרטיס 

לאSCARTכניסת/יציאת 

לאDC (V12)כניסת 

נקודת יציאה

X1אוזניות

(L/Rיציאת קו שמע )

את וידיאויצי

אופטי

לא

יציאה קואקסיאלית

לא

 

0C~40Cטמפרטורת עבודה 

ללא התעבות 80% ~ 20%לחות בתנאי עבודה 

הערה: המפרט המוצג לעיל עשוי להשתנות ללא הודעה מראש לשיפור האיכות. 

60W

 

לא

X1

" אלכסוני32

JP32HD1100



 16 

 תמיכה במצבי אות .4

 VGA .א

 הערות (Hzתדר אנכי ) (Khzתדר אופקי ) רזולוציה

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  לוחFULL HD 
 בלבד

 

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

 YPbPrמצב  .ב

 (Hzתדר אנכי ) (Khzתדר אופקי ) רזולוציה

480i 15.734 59.94 

480p(720x480) 31.468 59.94 

576i 15.625 50.00 

576p(720x576) 31.25 50.00 

720p(1280x720) 37.50 50.00 

45.00 60.00 

1080i 28.13 50.00 

33.75 60.00 

1080P(1920x1080) 67.50 60.00 

56.25 50.00 

 

 HDMIמצב  .א

 (Hzתדר אנכי ) (Khzפקי )תדר או רזולוציה

480p 31.468 59.94 

576p 31.25 50.00 

720P 45.00 60.00 

1080i 33.75 60.00 

1080P  67.50 60.00 

כאשר האות הנקלט על ידי התצוגה עולה על הטווח המותר, תופיע הודעת אזהרה על  -
 המסך. 

 ניתן לאשר את פורמט קלט האות על המסך.  -
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 ות איתור תקלות פשוט .5

אם התצוגה משובשת או שהביצוע השתנה באופן דרמטי, בדקו את התצוגה בהתאם 
 להוראות הבאות. זכרו לבדוק את הציוד ההיקפי כדי למקד את מקור התקלה. 

 פתרון סימפטום

לא ניתן להפעיל את 
המכשיר )נורית 

 ההפעלה לא נדלקת(

בדקו האם שני הקצוות של כבל החשמל מחוברים לשקע המתאים 
 ושהשקע שבקיר פעיל. 

לא מופיעה הודעה על 
 קלט אות

 בדקו שקו האות מחובר כראוי. 

 בדקו שהכוח של הציוד ההיקפי הרלוונטי מופעל. 

 בדקו שאפשרות הקלט שנבחר מתאים לקלט האות. 

השלט רחוק לא 
 מתפקד כראוי

 בדקו שהסוללות לא התרוקנו )השתמשו בסוללות חדשות(

 טווח הפעולה.  בדקו שהשלט נמצא בתוך

 בדקו שהשלט מכוון אל חלון השלט בלוח התצוגה. 

 בדקו שלא קיימים מכשולים בין השלט וחלון השלט.

כתמים מהבהבים או 
פסים מופיעים על 

 המסך

או נורת ניאון( או מקור  HVבדקו שאין כל פליטה )מכונית, כבל 
 הפרעה אפשרי אחר.

צבע או איכות התמונה 
 מתדרדרים

הגדרות הווידיאו מכוונות כראוי, כגון בהירות, ניגודיות,  בדקו שכל
 צבע וכו'. 

 . 2בפרק  OSDלמידע נוסף על הגדרות הווידיאו, עיין בפונקציות 

מיקום וגודל המסך 
 אינם נכונים

 בדוק שמיקום וגודל המסך מכוונים כראוי. 

התמונה או הצבע אינם 
 נכונים

 בדוק שהאות מחובר כראוי. 

ר למחשב, תוכל לשנות את הרזולוציה של המחשב כדי בזמן חיבו
לקבל את התמונה הנכונה. הפער של יציאת האות מהמחשב עלול 

 לפגוע בתצוגת התמונה.

הודעת אזהרה בנוגע 
 לתצוגה

 בדוק שקו קלט האות מחובר כראוי. 

 בחר באות הקלט הנכון. 

 . 4למידע נוסף, עיין במצבי אות נתמכים בפרק 

 

 


