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אין להתקין את המכשיר במקומות סמוכים למקורות חום כגון: רדיאטור, מפזר חום, תנורים אוכל מכשיר .14

הפולט חום.

כאשר  פיניםאין לנטרל את מנגנוני הבטיחות של תקע מקוטב או מוארק. תקע מקוטב הינו בעל שני .15
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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

 

לתמוך בבטחה בטלוויזיה. שימוש ברהיטים היכולים

 

.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

 

 להסביר לילדים על הסכנות בטיפוס על רהיטים על מנת להגיע למכשיר יש

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: 

שימוש בשידה או מעמד המומלצים ע"י יצרן הטלוויזיה..1 

 
לתמוך בבטחה בטלוויזיה. שימוש ברהיטים היכולים.2

יש לוודא שמכשיר הטלוויזיה אינו גורם לרהיט עליו הוא ממוקם לחימום יתר..3 

אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על רהיט גבוה מבלי לדאוג לתמיכה מתאימה .4 

של מכשיר הטלוויזיה ושל הרהיט.

אין להניח בגד או חומר אחר בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך..5 

להסביר לילדים על הסכנות בטיפוס על רהיטים על מנת להגיע למכשיר יש .6 

הטלוויזיה או לכפתורי הבקרה שלו.
יש לנהוג על פי אותן אזהרות במקרה בו הטלוויזיה מאוחסנת או עוברת למיקום  

אחר.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שים לב:

 לתצוגה.תמונה חסרת תנועה המופיעה על צג הטלוויזיה עלולה לגרום נזק קבוע 



 

יש לוודא שלא תופיע תמונה חסרת תנועה למעלה משעתיים, מאחר והדבר יגרום להופעות שאריות 

. על מנת להימנע ממצב זה אנא הפחת את הניגודיות והבהירות של תמונה, מה שנקרא "צריבת מסך"

המסך כאשר מוצגת תמונה ללא תנועה.

 



 

עקבות בקצוות השמאליים, הימניים , ייתכן ויהיו 4:3 גודל בעת צפייה ממושכת בטלוויזיה במצב

 DVDוהמרכזיים של המסך עקב שידור שונה של אור המסך. השפעה זהה עלולה להיווצר בעת הקרנת 

או חיבור בקרי משחק. נזק שנוצר למוצר מהסיבות הללו לא יכוסה באחריות.

 



 

תמונה חסרת תנועה של מחשב עלולים להיווצר עקבות בתמונה בעת הצגת משחקים אלקטרוניים ו

לתקופה ממושכת. על מנת להימנע ממצב זה אנא הפחת את הניגודיות והבהירות של המסך כאשר 

מוצגת תמונה ללא תנועה.

 

 

 

 

 

 

 

 זהירות 

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

זהירות 
 

יצוץ.הכנסת סוללות שלא כראוי בעת החלפתן עלולה לגרום לפ

 
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 

מקצועיים בלבד. להפחתת הסיכוי למכת הנחיות השירות הללו הינן לשימוש אנשי שריות 

חשמל, אין לבצע פעולות נוספות פרט לאלו המופיעות בהוראות ההפעלה אלא אם אתה 

מוסמך לכך.
 



 



 

ס"מ  30-ס"מ מסביב למסך ו 10מקם את הטלוויזיה במשטח ישר וחזק, תוך השארת מרווח של לפחות 

לשידה. יש לוודא שהטלוויזיה ממוקמת קרוב לקיר בכדי להימנע מחלקה העליון של הטלוויזיה לקיר או 

מנפילתה תוך דחיפה.

 

 

 



 

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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 חיבור והכנת הטלוויזיה. 1

 אביזרים 1.1

 מדריך למשתמש 

 שלט רחוק 

  סוללה(UM-4/R03P/AAA) 

  (אופציונלי( )מוכנה מראש)ערכה לתלייה על הקיר 

 התקנת מעמד 1.2

 (ראה את החפץ האמיתי, פיזי למבנה)

 

 
 .על מטלית רכה או על פדים רכים על השולחן, כאשר הלוח הקדמי מופנה כלפי מטה, מקם את הטלוויזיה .1

 .הכנס את המעמד לשקע התחתון של הטלוויזיה .2

.הכנס את הברגים לשקעים וקבע אותם .3
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2



 מקשים וממשקים 1.3

 המוצרים בפועלהתקן לעיצוב ולמפרט הוא 

 

 

 

or or

or
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12 13 14 15

212019 22

16 17

2423

RJ45 PC(VGA) RF INOPTICAL Pb Pr
YPbPr IN

Y/VIDEO RL
AV IN

18

HDMI1 HDMI2 HDMI3

PC AUDIO

5V --- 500mA
USB1

5V --- 500mA
USB2MINI

LINE OUT

חיישן השלט הרחוק..1
חיווי כיבוי/הדלקה..2
רמקול..3
מקש התפריט.4
מקש החלפת ערוץ "+"..5
".-מקש החלפת ערוץ ".6
הגברת עצמת השמע..7

הנמכת עצמת השמע..8
בחירת מקור כניסה..9

מצב המתנה..10
חיבור כניסת החשמל..11
חיבור כבל רשת..12
PC/VGAכניסת .13
PCכניסת שמע .14
15.
כניסת וידאו/שמע..16
.YPbPrכניסת .17

.RFכניסת .18

.HDMI1כניסת .19

.HDMI2כניסת .20

.HDMI3כניסת .21

יציאת מיני ליין..22
.USB1כניסת .23

.USB2כניסת .24

  אופטי



 שלט רחוק 1.4

  (להמחשה בלבד, זוהי רק סקיצה)
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STANDBYSTANDBY SOURCESOURCE

1 32

64 5

97 8

0

DISPLAYDISPLAY RECALLRECALL

MENUMENU EXITEXIT

ENTER

AUDIOAUDIO RECORDRECORDSUBTITLESUBTITLE

SUBPAGESUBPAGEINDEXINDEX REVEALREVEAL

TXTTXT

EPGEPGTIMESHIFTTIMESHIFT

MUTEMUTE

 FAV.LIST FAV.LIST

 MIX MIX  SIZE SIZE  CANCEL CANCEL

HOLDHOLD

NFX YTB

: הפעלה או כיבוי מצב המתנה1.  STANDBY 

הרצויה2. בחירת הכניסה   : SOURCE 

: כניסה למסך הבית3.  HOME 

.4

.5

הרחוק6. השלט  עכבר  כיבוי    MOUSE : הפעלה או 

בחירת ערוצים7.    9~0 

האודיו8. הוידאו או  המידע לגבי   DISPLAY : הצגת 

הקודם9. חזרה לערוץ   : RECALL 
מהתפריט10.  MENU : כניסה או יציאה 
מהתפריט או הפעולה11.  EXIT : יציאה 

התפריט12. בחירת פריט   : 

אישור פעולה13. כניסה או   : ENTER 

זמן14. : שינוי   TIMESHIFT  

על מנת נוספת  לחיצה   
מנת להשהות ניגון, על  אחת  פעם   לחיצה   :  MEDIA

 להמשיך ניגון 
אלקטרוני15.  EPG: כניסה או יציאה ממצב מדריך תוכניות 

לרשימת הפלייליסט  עצירת הניגון וחזרה   : MEDIA 
או יציאה ממצב טלטקסט16.  TXT: כניסה 
עוצמת השמע17.  VOL＋：הגברת 
 VOL－：הנמכת עוצמת השמע18.
הבא19.  CH^: מעבר לערוץ 
הקודם20. לערוץ  מעבר   :CHv 
כיבוי הקול21.  MUTE : הדלקת או 
מועדפים22.  FAV.LIST: רשימת ערוצים 

טלטקסט  או MIX: הגדרת שקיפות במצב 
הקלטה23.   :   RECORD  
כתוביות24. בחירת   :  SUBTITLE  

במצב טלטקסט האותיות   SIZE: הגדרת גודל 
אודיו25. בחירה במצב   AUDIOו : 

ביטול הפעולה במצב טלטקסט  :CANCEL 
העניינים26. לוח  : הצגת   INDEX 

אחורה מהיר   דילוג   :MEDIA 
משנה27. כניסה למצב עמוד   : SUBPAGE 

הבא    :MEDIA 
הקיים28. בעמוד   HOLD : הישארות 

קדימה  דילוג מהיר   :MEDIA 
המוסתר29. המידע  חשיפת   : REVEAL 

 קודם  :MEDIA 
האדום30. העמוד  או  לפריט  : גישה   RED 
הכחול31. העמוד  לפריט או  : גישה   BLUE 
הירוק32. העמוד  או  לפריט    GREEN:  גישה 
העמוד הצהוב33. לפריט או   YELLOW : גישה 

 
 Netflix :NFX

Youtube
 

 :YTB



 
  הכנסת סוללות 1.5

  (להמחשה בלבד, זוהי רק סקיצה)

 

 .חוקפתח את המכסה האחורי של השלט הר .1

 .1.5V (AAA) 7#הכנס שתי סוללות מסוג  .2

 .ודא שהסוללות מוכנסות לפי הקטבים הנכונים

 .סגור את המכסה האחורי .3

הוצא , אם אינך משתמש בשלט הרחוק במשך תקופת זמן ממושכת

 .ממנו את הסוללות

 :בצע את הבדיקות הבאות, אם השלט הרחוק לא פועל כהלכה

 .ודא שהטלוויזיה מופעלת -

 .שהקטבים של הסוללות נכוניםודא  -

 .ודא שהסוללות לא מרוקנות -

 .ודא שאספקת החשמל תקינה ושכבל החשמל מחובר כהלכה -

 .ודא שאין בסביבה אור פלואורסצנטי או אור ניאון מיוחד -

  תפעול בסיסי .2

  (אופציונלי)כיבוי /הפעלה 2.1

 המתאים. הכנס את כבל החשמל לשקע. ACכניסת חבר את כבל החשמל ל -

 כדי להפעיל את היחידה.ההפעלה כדי להפעיל את הטלוויזיה, לאחר מכן לחץ על לחצן מתג ההפעלה לחץ על  -

 שוב כדי לכבות את הטלוויזיה. מתג ההפעלהלחץ על  -

הערה: לאחר כיבוי הטלוויזיה, אל תפתח מחדש את מתג ההפעלה באופן מיידי, אנא המתן דקה אחת או יותר לפני פתיחה 

 מחדש של מתג ההפעלה.

 

 הגדרת מצב המתנה 2.2 

 ( כדי להפעיל את היחידה.לחץ על הלחצן ) - 

 ( שוב כדי להחזיר את התצוגה למצב המתנה. מחוון ההפעלה הופך לאדום.לחץ על הלחצן ) -

הקפד להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה לתקופת זמן ארוכה. -
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 מקור כניסה 1.1
 לתפריט בחירת מקור כניסה.לכניסה   Sourceלחצו על מקש 

 לבחירה. לחצו על מקשי 
 לבחירת מקור הכניסה. Enterלחצו על מקש 

 

 התפריט הראשי 1.1
 לכניסה לתפריט הראשי. Menuלחצו על מקש 

 
 

 (Homeעמוד הבית )

 Setup( בתפריט Home Pageלבחירת עמוד הבית ) לחצו על מקשי 
Wizard  לבחירת  או לחצו על מקשיHome ריט כניסת בתפATV. 

  
להיות שונים בפועל והם  םהערה: קישורי האפליקציות והתמונות באיור עשויי

 מוצגים כדוגמא.
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 .Homeלבחירת  לחצו על מקש 

 .Home/Movies/TV Play /Music/Appsלבחירה בין  לחצו על מקשי 

 לבחירת הפריט הרצוי. לחצו על מקשי 

 
 

 (Settingsהגדרות )

לכניסה להגדרות   Enterולחצו על  Settingsלבחירת   לחצו על מקשי

 המערכת.
 לבחירה. לחצו על מקשי 
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 (Pictureתפריט התמונה )

 .Pictureלבחירת  לחצו על מקשי 

 לכניסה להגדרות התמונה.  Enterלחצו על 

לבחירה. לחצו על מקשי .1

לכיוון או לבחירה. לחצו על מקשי .2

 
 

 מצבי תמונה

ולאחר מכן לחצו על  Picture Modeלבחירת  לחצו על מקשי 

 לבחירה. מקשי 

Standardמשתמש של תמונות באיכות גבוהה  ת: מצב ברירת מחדל, לחוויי

 בתנאי תאורה רגילים.

Movie.מצב זה מתאים יותר לצפייה בסרטים : 

Vivid.לתמונות צבעוניות יפות וחיות יותר : 

Userה אישית ע"י המשתמש.: הגדרות תמונה בהתאמ 
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 ניגודיות/בהירות/צבע/חדות/תאורת רקע

 לבחירה ולאחר מכן על מקשי  לחצו על מקשי
 לכיוון.

Contrast.כיוון ניגודיות התמונה : 

Brightness.כיוון בהירות התמונה : 

Color.כיוון דחיסות צבע התמונה : 

Sharpness(.: כיוון חדות התמונה )במצב הגדרות משתמש בלבד 

Backlight.כיוון תאורת הרקע של המסך : 

 
 הפחתת רעשים

 קביעת הגדרות הפחתת רעשי התמונה.

ולאחר מכן לחצו על  Noise Reductionלבחירת  לחצו על מקשי 

 לבחירה. מקשי 
 

 טמפרטורת הצבע
 כיוון הצבע הכללי של התמונה.

ולאחר מכן.   Colour Temperatureלבחירת  לחצו על מקשי 

 לבחירה. על מקשי  לחצו

Cool.הפקת צבע עדין בגוון כחול : 

Normal.הפקת תמונה חיה : 

Warm.הפקת תמונה בגוון אדום : 

 
 הגדרות נוספות

 .More Settingsלבחירת  לחצו על מקשי 

 
 

DLC 

 , לחצו על מקשי DLCלבחירת  לחצו על מקשי 
 .Dark/Normal/Bright/Offלבחירה בין 
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 שמע

 להצגת התפריט הראשי. לחצו על מקשי  Menuש לחצו על מק
 בתפריט הראשי. Soundלבחירת 

 לבחירה. לחצו על מקשי 

 לבחירה או כיוון. /  Enterלחצו על מקש 

  

 מצב שמע

ולאחר מכן לחצו על   Sound Modeלבחירת  לחצו על מקשי 

 לבחירה. מקשי 

Standard.הפקת שמע מאוזן : 

Music המקורי, מתאים לתכניות מוסיקה.: שמירה על השמע 

Theater.חווית שמע מוגברת באס וטרבל : 

News.קול מוגבר : 

User.בחירת הגדרות מותאמת אישית : 

Bass.כיוון הבאס : 

Treble.כיוון הטרבל : 

Balance.איזון השמע בין הערוץ הימני לשמאלי : 
 

AVC )עצמת שמע קבועה( 

ן לחצו על מקשי ולאחר מכ AVCלבחירת  לחצו על מקשי 

התכונה להפעלה וביטול של התכונה. לאחר שהופעלה  

ונקבעה עצמת השמע, ללא קשר להבדלי עצמת השמע בין הערוצים השונים, 
 זהה. רעצמת הרמקול תישא

 הגדרות נוספות

SPDIF 

ולאחר מכן לחצו על מקשי  SPDIFלבחירת  לחצו על מקשי 

  לבחירה. 
 (Surroundשמע היקפי )

 אפקט שמע היקפי טוב יותר.הגשת 

ולאחר מכן לחצו על מקשי  Surroundלבחירת  לחצו על מקשי 

 לבחירה. 
 שמע בלבד 

 א יופיע ,ישמע צליל בלבד.לאחר שמסך הפתיחה ל

ולאחר מכן לחצו על מקש  Audio Onlyלבחירת  לחצו על מקשי 

Enter  / .לבחירה
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 ערוצים

 שי. לחצו על מקשי להצגת התפריט הרא Menuלחצו על מקש 
 בתפריט הראשי. Channelלבחירת 

 לכניסה. /  Enterלבחירה. לחצו על מקש  לחצו על מקשי 

 
 

 (Countryמדינה )

  לבחירת מדינה. לחצו על מקשי      

 (Antenna Typeסוג האנטנה)    

 בחרו את סוג האנטנה לכיוון.    
 סריקה אוטומטית        

 Enter. לחצו על מקש  Auto Scanלבחירת  קשי לחצו על מ    

 לתחילת הסריקה.    
 

 סריקה אנלוגית ידנית    
 , לחצו על מקשAnalog Manual Scanלבחירת  לחצו על מקשי     

    Enter .לתחילת הסריקה 
     
 סריקה דיגיטלית ידנית   
 , לחצו על מקשDigital Manual Scanלבחירת  לחצו על מקשי    

   Enter .לתחילת הסריקה  
 רשימת הערוצים   
  Menu. לחצו על מקש Channel Listלבחירת  לחצו על מקשי    

 לעריכת הערוץ.   
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 נעילת מערכת   

  להצגת התפריט הראשי. לחצו על מקשי  Menuלחצו על מקש    
 ".0000. הסיסמה היא "System Lockלבחירת    

 לכניסה. /Enterלחצו על מקש  לבחירה. לחצו על מקשי    

  
     
 החלפת סיסמה   
    .Change Passwordלבחירת  לחצו על מקשי    
 נעילת מערכת 
 .System lockלבחירת  לחצו על מקשי    
 

 הגדרות זמן   

 להצגת התפריט הראשי. לחצו על מקשי  Menuלחצו על מקש    

 בתפריט הראשי. Time Settingלבחירת    

OSD Timer/Sleep Timer/Auto standbyלבחירת  לחצו על מקשי    

    Timer לחצו על מקש .Enter  / .לכניסה 

     
 טיימר תצוגה   

. לחצו על מקשי OSD Timerלבחירת  לחצו על מקשי    

 
  לבחירה.   

 (Sleepטיימר כיבוי)   

שי  . לחצו על מקSleep Timerלבחירת  לחצו על מקשי    

  לבחירה. 

 (Auto standbyטיימר כיבוי אוטומטי )   

 .Auto standbyלבחירת  לחצו על מקשי    
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 (Commonשונות )   

 להצגת התפריט הראשי. לחצו על מקשי  Menuלחצו על מקש    

 בתפריט הראשי. Commonלבחירת    

 .לבחירה לחצו על מקשי    

 לכניסה. /  Enterלחצו על מקשי    

 
    

 מסך כחול    

 .Blue Screenלבחירת  לחצו על מקשי     

 להפעלה וביטול של התכונה. לחצו על מקשי     
 

    HDMI CEC 

 .HDMI CECלבחירת  לחצו על מקשי     

 לכניסה.  Enterלחצו על מקש     

 
 איפוס התפריט    

לחצו על מקשי     
 

 .Menu Resetלבחירת 

 לאיפוס הגדרות התפריט Cancel/OKלבחירת   לחצו על מקשי    

 להגדרות הקודמות.    
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 מדיה   
 לכניסה לתפריט הבית ולאחר מכן לחצו על מקשי  Homeלחצו על מקש     

 .Mediaלבחירת      

 

 
 וידאו   
 .Videoלבחירת  לחצו על מקשי    

 

 

    
 לחצו כדי לנגן את הסרט הקודם. 

    
 הירה אחורה.לחצו להעברה מ 

לחצו כדי לעצור ולהמשיך את הצפייה.     
 

     
 לחצו להעברה מהירה קדימה. 

 לחצו כדי לנגן את הסרט הבא.      

 לחצו לצפייה במידע על הסרט.      

 לחצו לקביעת שפת הפסקול/ כתוביות/ בחירת אזור/ מצב צפייה/ יחס      
 תמונה.            

     
 הסרט לצפייה. לחצו לבחירת 

14
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 מוסיקה    

 .Musicלחצו על מקשי לבחירת     

      

 .אחורהלחצו על המקש להעברה מהירה    

   
 לחצו על המקש להשמעה/הפסקת השמעה. 

    
 לחצו על המקש להעברה מהירה קדימה. 

    
 לחצו על המקש למידע על המוסיקה. 

 לחצו על המקש לקביעת מצב המוסיקה.     

    
 לחצו על המקש לבחירת מוסיקה להשמעה. 

 תמונה    

 .Photoלבחירת  לחצו על מקשי     

 לחצו על המקש לסיבוב התמונה נגד כיוון השעון.      

 לחצו על המקש להצגה או הפסקת הצגת התמונה.      

 לחצו על המקש לסיבוב התמונה עם כיוון השעון.      

     
 הצגת מידע על התמונה.לחצו על המקש ל 

 לחצו על המקש לקביעת מצב הצפייה.     

    
 לחצו על המקש לבחירת התמונה. 

 

 



 

. מפרט טכני3

 

לצורך שיפור האיכות. ל עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמתהערה: המפרט שלעי
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PAL B/G D/K, SECAM B/G D/K DVB-T/T2/C
 בחלק מהמדינות DVB-Cאין אות 

 (4Kבכניסת אינן תומכות  HDMI)כניסות  

המוצר   JP50UHD1100-4K  דגם
המסך   באלכסון"50  גודל

גיחס   16:9  ובהרוחב
חשמל AC 100-240V~,50/60Hz  אספקת
חשמל 120W  צריכת

    

שמכוח   8Wx2  )פנימית(עפלט

  קלטמסוף

אנטנה X 1  קלט
USB  X 2קלט
HDMI  X 3קלט
    VGAקלט

שמע     PCקלט
שמע L/R(  X 1(קלט
וידיאו X 1  קלט

  YPbPrקלט
RJ45  X 1קלט

כרט   ללא  CIיסכניסת
  ללא  SCARTפלט/ כניסה
  ללא  )DC)12Vכניסת

כרטיס   פתח

פלטמ   סוף

  ללאאזניה
  )מיניL/R(  X 1)(שמעציאתי

וידיאו   ללא  פלט
  אופטי

ללא
  

משותפתיציאת   ציר
X 1

עבודה צלזיוס0  טמפרטורת צלזיוס40~מעלות   מעלות
עבודה עיבוי80%~20%  לחות   ללא

ללא

  

 מערכת טלוויזיה

X 1
X 1

X 1

JP55UHD1100-4K  
  באלכסון"55

160W



 .  מצבי אות נתמכים1
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2160p(3840*2160)

 VGAא. מצב 

 הערה תדר רוחבי )הרץ( תדר אופקי )קילו הרץ( רזולוציה

480*640 31.50 60.00  

600*800 35.16 56.25  

37.90 60.00  

768*1024 48.40 60.00  

768*1366 47.85 60.00  

 מלא בלבד  HDללוח  60.00 67.50 1920*1080

 

 מטר על מנת להבטיח את איכות תמונה. 5שאינו עולה על  VGAמומלץ להשתמש בחיבור כבל שים לב: 

 YPbPrב. מצב 

 תדר רוחבי )הרץ( תדר אופקי )קילו הרץ( רזולוציה

480i15.734 59.94 

480p (720*480) 31.468 59.94 

576i 15.625 50.00 

576p(720*576) 31.25 50.00 

720p(1280*720) 37.50 50.00 

45.00 60.00 

1080i 28.13 50.00 

33.75 60.00 

1080p(1920*1080) 67.50 60.00 

56.25 50.00 

 HDMIג. מצב 

 תדר רוחבי )הרץ( תדר אופקי )קילו הרץ( רזולוציה

480p31.468 59.94 

576p 31.25 50.00 

720p 45.00 60.00 

1080i33.75 60.00 

1080p(1920*1080)67.50 60.00 

67.50 30.00 

 60.00 2160p(3840*2160)135.00
  
חורג- התצוגה ידי על המתקבל על, המותרמהטווחכשהאות תופיע אזהרה הודעת

.המסך
המסך- על הקלט אות פורמט את לאשר .ביכולתכם

  



 פתרון תקלות פשוטות.  

תקול וביצועי המערכת יורדים בצורה. יש לבדוק המסך בהתאם להנחיות הבאות. זכור לבדוק במידה והמסך 

 לזהות את מקור הבעיה.ובצורה היקפית 

 פתרון הבעיה
 והשקעשני כיווני הכבל מחוברים לשקע כראוי בדוק ש- (לא ניתן להדליק )נורית חיווי ההפעלה אינה דולקת 

 בקיר תקין

 בדוק שכבל האות מחובר כראוי - מופיעה הודעת אין אות
 בדוק שהחשמל של הציוד ההיקפי פועל  -
בדוק שאפשרות הכניסה שנבחרה מתאימה לאות  -

 הכניסה.

 בדוק שהסוללות אינן ריקות )השתמש בסוללות חדשות( - השלט אינו פועל כראוי
 בדוק שהשלט נמצא בטווח הפעולה -
 בדוק שהשלט מכוון לחלון הבקרה במסך. -
בדוק שלא קיימת הפרעה בין השלט לחלון הבקרה  -

 במסך.

או נורת   HVבדוק שלא קיימת פליטה )מכונית, כבל - על המסך מופיעות נקודות מהבהבות או פסים.
 און( או מקורות הפרעה נוספים.ינ

ידאו מכווננים כראוי, כגון: ובדוק שכל הגדרות הו - איכות התמונה או הצבע מחמיר
 בהירות, ניגודיות, צבע וכו'.

למידע נוסף על הגדרות וידאו, יש להתייחס לפונקציות  -
OSD   2בסעיף. 

 בדוק שגודל המסך והמיקום מכווננים כראוי.- מיקום המסך והגודל אינם נכונים

 בדוק שהכבל מחובר כראוי. - התמונה או צבע אינם נכונים
 PC -ניתן לשנות את הרזולוציה של ה PC-בעת חיבור ל -

-כך שתתאים לתמונה הנכונה. אי ההתאמה של יציאת ה
PC .עלולה להשפיע על התצוגה או התמונה 

 בדוק כניסת האות מתוקן  - הודעת אזהרה
 בחר את כניסת האות הנכון. -
  4למידע נוספת התייחס למצבי אות נתמכים בסעיף  -
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