
  

   LCDטלוויזיה 
  :דגמיקבוצת 

  PxH / PxK 4xx9/5xx9 
  

  - הוראות הפעלה -
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   ,לקוחות נכבדים
  

  .אלקטרהאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 
צריכה  מוצרי אלקטרהי חברת "המיובאים ע" פיליפס"במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת 

מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי תמונה וצלילים מעולים המבטיחים , מ" בע)1951(
  .הנאה מרבית ממקלט הטלוויזיה

  
מ רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות " בע)1951(צריכה  מוצרי באלקטרה

  .המוענק ללקוחות
  

 בעיון רב את ההוראות ואנו קראונא .  הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר
  . מהטלוויזיהמשוכנעים שתופק  הנאה מושלמת

  
  

  איחולי הצלחה והנאה                                                                                                        
  מ"בע )1951(צריכה  מוצרי                                                                                             אלקטרה
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  הטלוויזיה החדשה שלכם 1
  

  EasyLink קישור קל 1.1
,  מחוברהתקן להפעיל תוכלו EasyLink הקל הקישור עם

  .עם השלט רחוק של הטלוויזיה, Blu-ray  תקליטוריכמו נגן

EasyLinkבקידוד משתמש  HDMI CEC  לתקשר עם כדי
  .ההתקנים המחוברים

 

  

  
  
  
  



 5

  קנהת ה2
  

  קריאת הוראות הבטיחות 2.1
קראו את הוראות הבטיחות לפני השימוש הראשון 

  .כםבטלוויזיה החדשה של
  

   מעמד הטלוויזיה ותלייה על הקיר2.2

  מעמד הטלוויזיה
 למצוא את הוראות הרכבה במדריך להתחלה מהירה תוכלו

 להוריד תוכלו,  אבדמדריך זהובמקרה  .המצורף לטלוויזיה
  .www.philips.com אתראת המדריך מ

ולהוריד את לחפש כדי טלוויזיה ה במספר דגם ותמשהש
   .מדריך להתחלה מהירהה

  ליית הטלוויזיה על הקירת
 VESA שלכם מותאמת להתקן תלייה בתקן ההטלוויזי

  ). נמכר בנפרדVESAהתקן (
 שלהלן כדי לרכוש את התקן VESA השתמשו בקוד

  ...התלייה על הקיר

- 20Pxx4109 - VESA MIS-F 75x75, M4 
- 22Pxx4109 - VESA MIS-F 75x75, M4 
- 23Pxx4009 - VESA MIS-F 75x75, M4 
- 24Pxx4109 - VESA MIS-F 75x75, M4 
- 28Pxx4109 - VESA MIS-F 100x100, M4 

 
- 32Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6 
- 39Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6 
- 40Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6 
- 42Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6 
- 47Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6 

 
- 50Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x400, M6 

 
- 22Pxx4209 - VESA MIS-F 75x75, M4 

 
- 24Pxx5219 - VESA MIS-F 75x75, M4 

 
- 32Pxx43x9 - VESA MIS-F 100x100, M4 
- 40Pxx43x9 - VESA MIS-F 200x200, M4 
- 50Pxx43x9 - VESA MIS-F 400x200, M6 

 
- 32Pxx5109 - VESA MIS-F 400x200, M6 
- 40Pxx5109 - VESA MIS-F 400x200, M6 
- 48Pxx5109 - VESA MIS-F 400x200, M6 
- 55Pxx5109 - VESA MIS-F 400x400, M6 

 
- 42Pxx5209 - VESA MIS-F 200x200, M6 
- 47Pxx5209 - VESA MIS-F 400x400, M6 
- 55Pxx5209 - VESA MIS-F 400x400, M6 

  

 השתמשו בברגים באורך, לקיבוע בטיחותי של המסגרת
  .המופיע בשרטוט שלהלן

  
  אזהרה
ת מיוחדומיומנות דורש כישורים על הקיר  הטלוויזיה קיבוע

עליו הקיר .  על ידי טכנאי מוסמךוחייבת להיות מבוצעת
בהתאם  בטיחות כל תקני לעמוד בחייבטלוויזיה מתוקנת ה
 התקנת  את הוראות בטיחות לפני וקרא. טלוויזיהה למשקל

   . על הקירוויזיהטלה

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף או רכוש שייגרמו 
  .כתוצאה מהתקנה שלא בהתאם להוראות ההתקנה

  

   עצות להצבת הטלוויזיה2.3
 ישירות וקרןו האור אינו מבשבמקום  את הטלוויזיה מקמו -

 .מסךל
 .מ מן הקיר" ס15עד במרחק של מקמו את הטלוויזיה  -
 בטלוויזיה הוא שלוש פעמים לצפייההמרחק האידיאלי  -

העיניים מומלץ ש, בעת הישיבה. הגודל אלכסון המסך של
 . בגובה מרכז המסךתהיינה

  

  
   כבל החשמל2.4

גב ב POWERהכניסו את כבל החשמל לתוך שקע  -
 . טלוויזיהה

 .טלוויזיהל שכבל החשמל מוכנס היטב וודאו -
 היהי ,המוכנס לשקע החשמל בקיר כי תקע החשמל וודאו -

 .נגיש בכל עת
אחזו בתקע החשמל ומשכו , ניתוק כבל החשמלבעת  -

  . את כבל החשמללעולם אל תמשכו .אותו מהשקע בקיר
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  :בדגמים מסוימים

  

במצב טלוויזיה זו נמוכה מאוד שצריכת החשמל של למרות 
נתקו את כבל החשמל כדי לחסוך באנרגיה אם , המתנה

  .טלוויזיהבתמש תקופה ארוכה אין בכוונתכם להש
  

  כבל אנטנה 2.5
חלק האחורי של בסמוך ל האנטנה חיבורי מקמו את
 האנטנה בצורה מאובטחת אל תקע יסוהכנ. הטלוויזיה
  . בגב הטלוויזיהאנטנה לשקע ה

 או לחבר אות אנטנה כם לחבר את האנטנה שלתוכלו
ו השתמש. ) מסוימיםבבתים (אנטנה מרכזיתממערכת 

  . אוהם75קואקסיאלי  IEC בכבל אנטנה

לכניסת אותות שידורים  בחיבור האנטנה השתמשו
  .DVB-Cאו שידורי כבלים +) עידן ( DVB-T דיגיטאליים

  

  

   צלחת לווין2.6
למחבר אנטנת הלווין  Fמקמו את חיבור אנטנת לווין מסוג 

SAT  הטלוויזיהבגב .  

  .השתמשו רק בטיונר שידורי הלווין המובנה שבטלוויזיה -
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   חיבורים 3

  עצות לחיבורי ההתקנים 3.1

  חיבורים למדריך

חיבור התמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות חברו 
 בכבלים השתמשו, כמו כן. ם ביותר הקייהאיכותי הגבוה

  .איכותיים כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וקול

תוכלו ,  התקנים לטלוויזיהבחיבור לעזרה ים זקוקםאם את
המדריך כולל . זיות של פיליפסלחיבור לטלווימדריך בלבקר 

  .ובאילו כבלים להשתמשמידע כיצד לחבר 

  www.connectivityguide.philips.comגשו לאתר 

  אנטנה
, או מקליט)  דיגיטלימירמ (STB  ממירקיים ברשותכםאם 
 את אות האנטנה דרך עביר את כבלי האנטנה כדי להוחבר

  .טלוויזיהל הכנסתואו מקליט  לפני /תיבת הממיר ו
גם  תוכלו להעבירהאנטנה והממיר האותות מאת , בדרך זו

כדי מקליט לערוצים נוספים אפשריים להעביר באמצעות 
  . לבצע הקלטות

  

HDMI   
  

HDMI CEC  

 מעניק את איכות התמונה והשמע הטובים HDMIמחבר 
.  אחד כולל את אותות הוידיאו והשמעHDMIכבל . ביותר

 טלוויזיה בחדות גבוהה איכותי לאותותHDMIהשתמשו בכבל 
HDTV. אל תשתמשו בכבל HDMIמ5 - הארוך מ '.  

  

  EasyLink HDMI CECקישור קל 

וקיים בהם  HDMI באמצעותאם ההתקנים מחוברים 
שלט ה תוכלו להפעיל אותם עם EasyLink, קישור קל

להיות  חייב  HDMI CEC EasyLink. רחוק של הטלוויזיה
  .רמחובה ובהתקןטלוויזיה ב מופעל

  HDMI -  לDVIממיר 

 קיים שלכם בהתקן אם HDMI- לDVI  במתאםהשתמש
הוסיפו  וHDMIחיבורי מ ד באחהשתמשו. DVIרק חיבור 
לשקע כניסת ) מ" מ3.5 עם תקע מיני (L / R כבל שמע

  .בצד האחורי של הטלוויזיה, VGA / DVI שמע

  הגנה מפני העתקה
  פסהגנה רחבת (HDCP- בתומכים HDMI - וDVI כבלי
 תא הגנה מפני העתקי הHDCP). תוכן דיגיטליל הגבוה
   אוDVD תקליטורי העתקת תוכן מת המונעותאות

Blu-ray.גם  היא מכונה  DRM) ניהול זכויות דיגיטלי.(  

ARC HDMI  
 ).שמע חוזרערוץ  (ARCקיים  בטלוויזיה HDMIכל חיבורי ב

כולל , )HTS (קולנוע ביתיבדרך כלל מערכת , התקןהאם 
חיבורי מ ד אותו לכל אחחברו, HDMI ARCור גם חיב
HDMIחיבור באמצעות. ו בטלוויזיה ז HDMI ARC , אין
 תמונת של להעברת השמע נוסף שמע לחבר כבל צורך 

 משלב HDMI ARCחיבור  .HTS - למערכת ההטלוויזיה
  .אותותהאת שני 

 לחיבור בטלוויזיה זה HDMIניתן להשתמש בכל חיבור 
 זמין רק עבור ARC -  האבל HTS ימערכת קולנוע בית
  . בו זמניתחיבור התקן אחד

 ARC  את השמע החוזר לכבותפים מעדיואתםבמקרה 
 בחרו בהגדרה, צו על מקש לח, HDMI - החיבוריב

Setup ולחצו על OK. ב בחרו-TV settings   <  
Sound  <Advanced < ARC 1 HDMI.  

SCART  

SCARTחיבור .  הוא חיבור באיכות טובהSCART יכול 
אותות וידאו או  CVBS  לחיבור וידיאו משולבלשמש
RGB ,בו לשידורי טלוויזיה בחדותהשתמשאבל לא ניתן ל  

  . משלב אותות וידאו ושמעSCARTחיבור . HDגבוהה 

לחבר את המסופק כד  SCARTמתאם כבל בהשתמשו 
  .שלכם ההתקן
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  אופטייציאת שמע 

שמע  חיבור הוא Audio Out - Optical שמע אופטי
 ערוצי 5.1 העביריכול לזה חיבור אופטי .  גבוההבאיכות
קולנוע בדרך כלל מערכת , שלכםאם התקן השמע . שמע
לחבר כבל תוכלו , ARC HDMI  מחבראין , )HTS (ביתי

  כניסת שמע אופטי
 את שמע זה יעבירכבל . HTS -למחבר שמע במערכת ה

  .HTS -שלכם למערכת ההטלוויזיה מ השמע

 

 מוהשמע כדי להתאייציאת אות  להגדיר את סוג כלותו
  .שלכם הקולנוע הביתימערכת 

 ימו להתאתוכלו, על המסךשוידאו לם הצליל אינו תואם א
  .ת השמע סנכרון וידאוואל

EasyLink HDMI CEC 3.2   
  

EasyLink  

מחובר התקן  הפעיל לתוכלו EasyLink  הקישור הקלעם
 EasyLink - ה . הטלוויזיה רחוק שלשלטה באמצעות
לתקשר עם ההתקנים כדי  HDMI CEC * -  במשתמש

 HDMI CEC  בתקן חייבים לתמוךההתקנים. המחוברים
  .HDMI חיבור ים באמצעות להיות מחובריםוכן חייב

  

  EasyLink הקישור הקל  הגדרת

 דאוו.  מופעלEasyLink  קישור קל עםמסופקתהטלוויזיה 
 בהתקניםאוי  מוגדרים כרHDMI CECכי כל כניסות 
 לא יכול EasyLink .EasyLink  באמצעותהמחוברים

    .בהתקנים של יצרנים אחרים פעולל

HDMI CEC ותגים אחריםבמ  

 קיימים שמות שונים של יצרנים HDMI CECלפעולות 
 Anynet ,Aquos Link ,Bravia: כמה דוגמאות הן. שונים

Theatre Sync,Kuro Link ,Simplinkו - Viera Link.  
  .EasyLink - לא כל המותגים תואמים באופן מלא ל

 מותגשמות הם , דלעיל HDMI CECכניסות ל הדוגמאות
  .בהתאמה,  בעליהםרכושהם ו

  הפעלת ההתקנים

, EasyLink -ולהגדרת ה HDMI - ל מחוברהתקןלהפעלת 
ברשימת חיבורי שלה פעילות ה אתאו ,  את ההתקןובחר
 ובחר, מקור לחצו על מקש . טלוויזיהה

  .OKולחצו על  HDMI באמצעות מחבר המחובר התקן

  

טלוויזיה יכול השלט רחוק של ה, לאחר בחירת ההתקן
 מקש האפשרויות,  מקש הבית עם זאת. בהתקןלשלוט 

 פעיליםלא , אחרים מקשי טלוויזיה מספר ו
  .בהתקן החיצוני

 בשלט רחוק של קיים זקוקים לו לא שאתה המקשאם 
. תפריט אפשרויותב המקשור את תוכל לבח, הטלוויזיה
 ו בבקריםבחרו  מקש האפשרויותלחצו על 
Control המקש הרצוי את ובחרעל המסך . בפס התפריט 

  .OKואשרו בלחיצה על  ,התקןל
בתפריט מינים  זוהתקנים ספציפיים לא יהימספר מקשים 

  .הבקרים

 EasyLinkבבקרה מרחוק רק התקנים התומכים : הערה
  . ק של הטלוויזיהיגיבו לשלט הרחו

  EasyLink הקישור הקל הגדרות

. ות מופעלEasyLinkכל הגדרות כש מסופקתהטלוויזיה 
  .באופן עצמאיכלשהי  EasyLink ת לכבות הגדרתוכלו

  EasyLinkקישור קל 

  ... לחלוטיןEasyLinkלכיבוי 

ולחצו על  Setupות בחרו בהגדר, צו על מקש לח. 1
OK.  

הגדרות > TV settingsה בחרו בהגדרות טלוויזי. 2
  .General settings  <EasyLinkכלליות 

   .EasyLink - בחרו ב. 3
  .OKולחצו על  Offו בכבוי בחר. 4

  EasyLink שלט רחוק

 לא תרצואבל עם התקנים אחרים  לתקשר תרצואם 
 לכבות תוכלו, שלט רחוק של הטלוויזיההלהפעיל אותם עם 

  . בנפרדEasyLink  באמצעותאת השליטה מרחוקבנפרד 

  בבקרת שלט רחוקבחר, EasyLink  הגדרותבתפריט
EasyLink Remote Control, ו בכבוי בחרוOff.  
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  יחיד- הפעלה במגע

  כשאתם ממקרינים תוכן מתוך התקן
 HDMI-CECהטלוויזיה מופעלת ממצב המתנה ,  תואם

  .ועוברת למקור הנכון

  יחיד- המתנה במגעמצב 

הטלוויזיה וכל ,  רחוק בשלטכשאתם לוחצים על מקש 
 המחוברים אליה עוברים למצב HDMI-CECI - התקני ה
  .המתנה

  מערכת בקרת השמע

 שמע למערכת כשאתם מחברים את הטלוויזיה שלכם
 HDMI הכוללת רמקולים דרך מחבר HDMI-CECתואמת 

ARC,דרך  מהטלוויזיה תוכלו לבחור את השמעת השמע 
  .הטלוויזיההרמקולים ממערכת השמע במקום מרמקולי 

  CAM  -  כרטיס גישה מותנית 3.3
CI+   

 .CI+ Conditional Access  מותניתגישהל תואמת וטלוויזיה ז

  כמו סרטים,  פרימיוםHD לצפות בתוכניות תוכלו CI  +עם
 טלוויזיה ישידורערוצי המוצעים על ידי , ספורטומופעי 

 ערוץ על ידי מקודדותתוכניות אלה . כםדיגיטליים באזור של
  .CI + כרטיס גישה מותנית עם השידור וניתן לפענח אותם

מספקים את כרטיס הגישה המותנית  טלוויזיה דיגיטליים ערוצי
 +CI פרימיום שלהםהתוכניות למנוי רוכשים  כאשר אתה .
  .תוכניות אלה יש רמה גבוהה של הגנה מפני העתקהל

 ספק שידורי קשר עם צרושימוש ה תנאי לגבימידע נוסף 
    .דיגיטליתהויזיה טלוה

וצפו במידע   לחצו על מקש , Help עזרהתפריט ב
Common Interface CAM.  כרטיס גישה מותנית לגבי נוסף

  

CAM  

  CAM הכנסת כרטיס

  .CAM - כרטיס הכבו את הטלוויזיה לפני הכנסת
  .CAM - שהכנסתם נכון את כרטיס ה בדקו וודאו

 CAM - ה לכרטיסהכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק
  .טלוויזיהלו

  

 והכניסו אתטלוויזיה במשותף הממשק החריץ ב והשתמש
   CAM. - הכרטיס

הכניסו אותו בעדינות ככל , כשהחלק הקדמי מופנה אליכם
  .פנימה שניתן

  . חריץ באופן קבועתוך ה באת הכרטיס השאירו

  .עיופי CAM -  שה דקות לפנימספר עליכם להמתין

שירות השידור  את מבטלת CAM - כרטיס ההסרת
  .בטלוויזיה

 יםחיבור עשויהשיטות (, שולמו CAM -של המנוי הם דמי א
  . טלוויזיהה לצפות בשידור תוכלו, )להיות שונים

  STBממיר  3.4
 כבלי האנטנה כדי לחבר את האנטנה 2  -ו בהשתמש

  .והטלוויזיה)  דיגיטליממיר(לתיבת הממיר 

 

כדי לחבר את  HDMI כבל הוסיפו, אנטנההחיבורי ל בנוסף
  . קופסת הממיר לטלוויזיה

תיבת הממיר ב אם SCARTניתן להשתמש בכבל , לחלופין
  .HDMI מחבראין 

  אוטומטי כיבויטיימר 

רק בשלט אתם משתמשים אם , אוטומטיהטיימר ה את וכב
 כיבוי אוטומטי  למנועפעולה זו מיועדת. רחוק של הממיר

 על מקש  שעות ללא לחיצה4  שחלפוהטלוויזיה לאחרשל 
  .בשלט הרחוק של הטלוויזיהכלשהו 

בחרו , צו על מקש לח, לכיבוי טיימר הכיבוי האוטומטי
    .OKולחצו על  Setupות בהגדר

הגדרות כלליות  > TV settingsבחרו בהגדרות הטלוויזיה 
General settings  <אוטומטיכבוי  Auto switch off 

  .Offבוי כוונו את פס ההזזה למצב כו

    קלט שידורי לוויןמ 3.5

  . זמין רק בטלוויזיות עם מקלט לוויינים מובנה-

  .לווייןה שידורי את כבל האנטנה למקלט וחבר
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 כדי לחבר את HDMI כבל הוסיפו, אנטנההחיבורי ל בנוסף
  .  לטלוויזיההמקלט
 המקלטתיבת ב אם SCARTניתן להשתמש בכבל , לחלופין

  .HDMI מחבראין 

 

  האוטומטי יטיימר הכיבו

 בשלט אתם משתמשים רקאם , טיימר הכיבוי את בטלו
 כיבוי  למנועפעולה זו מיועדת. לווייןהרחוק של מקלט ה

 שעות ללא לחיצה 4  שחלפוהטלוויזיה לאחראוטומטי של 
  .בשלט הרחוק של הטלוויזיהכלשהו על מקש 

בחרו , צו על מקש לח, לכיבוי טיימר הכיבוי האוטומטי
    .OKולחצו על  Setupות בהגדר

הגדרות כלליות  > TV settingsבחרו בהגדרות הטלוויזיה 
General settings  <אוטומטיכבוי  Auto switch off 

  .0 - והעבירו את פס ההזזה ל

  )HTS(מערכת קולנוע ביתי  3.6

   למערכת קולנוע ביתיחיבור

הקולנוע הביתי  לחיבור מערכת HDMI בכבל והשתמש
)HTS (מגבר ה לחבר את תוכלו. לטלוויזיה - Soundbar 

  . מובנהלנגן תקליטורים HTSפיליפס או של 
   אינוההתקן אם SCART להשתמש בכבל תוכלו, לחלופין

  .HDMIחיבור כולל 

HDMI ARC  

 ,HDMI ARC חיבור קיים HTSבמערכת הקולנוע הביתי אם 
  . בטלוויזיהHDMI מחבר להשתמש בכל תוכלו
.  נוסףשמעלחבר כבל אינכם צריכים , ARC HDMI עם

 ).כניסה ויציאה (אותותה משלב את שני HDMI ARCחיבור 
אות  בטלוויזיה יכולים להציע ערוץ HDMIכל חיבורי 

הקולנוע מערכת את  שתחברו ברגע ,אולם). ARC(חוזר
רק  ARC - ה לשלוח את אותהטלוויזיה יכולה, הביתי

  . זהHDMIלחיבור 

 

, ARC HDMI ברמח אין הקולנוע הביתימערכת אם ב
  להעביר את השמעכדי (Toslink) אופטישמע  כבל יפוהוס
  .הקולנוע הביתי למערכת תמונת הטלוויזיהשל 

 

   וידאו סנכרון השמע ל

 להגדיר תוכלו, על המסךשוידאו ל תואם אינו השמעאם 
 ת הקולנוע הביתיומערכב  DVD- הנגני במרבית השהייה

   . וידאול שמעהכדי להתאים את 

  דרות יציאת השמעהג

  השהיית יציאת השמע

,  לטלוויזיהתמחובר) HTS ( הביתיהקולנועמערכת כש
 חייבים HTS - ממערכת השמעוההתמונה בטלוויזיה 

   . יםלהיות מתואמ

   סנכרון אוטומטי של שמע לוידיאו

 שמעה ,מערכות הקולנוע הביתי  האחרונות של פיליפסב
  .  לוידיאו מסונכרן אוטומטית

  נכרון השמעהשהיית ס

 כםייתכן שיהיה עלימסוימות  מערכות קולנוע ביתיב
 שמעהלסנכרן את כדי  שמעהסנכרון השהיית להתאים את 

 עד ההשהיה את ערך הגדילו, HTS - מערכת הב. וידאול
ערך ייתכן וידרש . השמעתמונה וה התאמה בין שתיווצר
  עיינו בהוראות ההפעלה של מערכת.ms 180 של השהיה

, HTS - המע במערכת הגדרתם השהיית שם ע .HTS -ה
  .  בטלוויזיהשמעהשהיית ה לכבות את יציאת עליכם

  ...שמעה יציאת השהייתלכיבוי 

    .OKולחצו על  Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  > TV settings < Sound < Advanced -  בובחר .2

   .Audio Out delay השהיית יציאת השמע
   .OKצו על  ולחOffבחרו בכבוי  .3
  . לסגירת התפריטלחצו לסירוגין על ,  במידת הצורך.4



 11

  קיזוז יציאת השמע

הקולנוע מערכת שמע ב השהייתאם לא ניתן להגדיר 
  . להגדיר את הטלוויזיה כדי לסנכרן את השמעתוכלו, הביתי

 את הזמן הדרוש עבור מערכת הערך המוגדר מקזז
ונה  של התמהשמע לעבד את הקולנוע הביתי כדי

. ms 5  שלבפסיעותקיזוז הניתן להגדיר את . בטלוויזיה
 יש להפעיל את  השהיית. ms 60ההגדרה המרבית היא 

  .  יציאת השמע

   ... בטלוויזיהשמעהלסנכרון 

   .OKולחצו על  Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  > TV settings  <Sound < Advanced  -  בובחר .2

  .Audio Out offsetקיזוז יציאת השמע 
השתמשו בפס ההזזה כדי להגדיר את קיזוז השמע  .3

  .OKולחצו על 
  . לסגירת התפריטלחצו לסירוגין על ,  במידת הצורך.4

  פורמט יציאת השמע

עם יכולות עיבוד ) HTS( מערכת קולנוע ביתי כםאם יש ל
 את הגדירו, או דומה Dolby Digital ®DTS,ערוצישמע רב 

ם ע. Multichannelב ערוצי יציאת השמע לרפורמט 
 רב שמעטלוויזיה יכולה לשלוח אות ה, רב ערוציפורמט 

 למערכת ,נגן מחוברמערוצי דחוס מערוץ טלוויזיה או 
 מערכת קולנוע ביתי ללא כםאם יש ל. הקולנוע הביתית

  .סטריאוב ובחר,  רב ערוצישמעעיבוד 

  ...שמעהיציאת פורמט  להגדרת

   .OKולחצו על  Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 > TV settings  <Sound < Advanced  -  בובחר .2

   .Audio Out format יציאת השמע פורמט
   .Stereo או סטריאו Multichannelבחרו ברב ערוצי  .3
  . לסגירת התפריטלחצו לסירוגין על , במידת הצורך .4

  עוצמת יציאת השמע

 Audio Out ו בהגדרת עוצמת יציאת השמעהשתמש
leveling  של שמערמת עוצמת הכדי להגדיר את 

 בעת המעבר,  הביתיהקולנועמערכת ושל הטלוויזיה 
 להיגרם עשויים בעוצמת השמעהבדלים . מאחד לשני
  .שמעהעיבוד ב מהבדלים

  ...לאיזון ההפרשים בעוצמת השמע

   .OKולחצו על  Setup - בחרו ב, צו על מקש לח. 1
 > TV settings < Sound < Advanced  - ב וחרל .2

   .Audio Out levelling יציאת השמע עוצמת
אם . Moreביותר  בחרו,  גדולבעוצמהאם ההבדל  .3

  .Lessבחרו בפחות , ההבדל בעוצמה קטן
  . לסגירת התפריטלחצו לסירוגין על , במידת הצורך .4

 על אותות יציאות השמע גם ה משפיעעוצמת יציאת השמע
  .HDMI-ARC -והאופטי ה

  בעיות עם שמע ממערכת הקולנוע הביתי

  שמע עם רעש חזק

 או ממחשב USBאם אתם צופים בוידיאו מהתקן זיכרון 
שמע ממערכת הם עלולים לגרום להפרעות ב, מחובר

  .הקולנוע הביתי

   .OKולחצו על  Setup - בחרו ב, צו על מקש לח. 1
 > TV settings  <Sound < Advanced  -  בובחר .2

   .Audio Out formatאת השמע  יציפורמט

  ללא שמע

אם לא תוכלו להאזין לשמע מהטלוויזיה במערכת הקולנוע 
  ...בצעו את הבדיקות הבאות, הביתי

 ARC HDMI מחובר למחבר HDMI -בדקו האם כבל ה -
 בטלוויזיה HDMIכל מחברי . במערכת הקולנוע הביתי

 .ARC HDMIהם תואמי 

ה במצב מופעל  בטלוויזיARC HDMIבדקו האם הגדרת  -
On.  

 > Setup <  -  TV settings  <Sound >  -גשו ל
Advanced < HDMI 1 - ARC.   

   Blu-rayנגן תקליטורי  3.7
כדי לחבר   איכותי במהירות גבוההHDMI בכבלהשתמשו 

  . לטלוויזיהBlu-ray - תקליטורי האת נגן

 

תוכלו , EasyLink HDMI CEC  קיים Blu-rayנגן באם 
  .באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה הנגן להפעיל את

  DVDנגן תקליטורי  3.8
 -התקליטורי  כדי לחבר את נגן HDMI בכבל השתמשו

DVDלטלוויזיה .  
 בנגן לא קיים אם SCART להשתמש בכבל תוכלו, לחלופין
  .HDMIחיבור 
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 ותכונת  HDMI מחובר עם DVD  תקליטורינגןאם 
EasyLink HDMI CEC ,יל את הנגן  להפעתוכלו

  .באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה

  מעמד משחקים 3.9

HDMI  

 כדי HDMI בכבל השתמשו,  האיכות הטובה ביותרלהשגת
  .טלוויזיהלדופן ההמשחקים מעמד לחבר את 

 
   

  USB Flash  הבזקכונן 3.10

תמונות או להשמיע מוסיקה וסרטי וידאו ב תוכלו לצפות
  . מחוברUSBמתוך כונן הבזק מסוג 

 של בדופן שמאל USB למחבר  USB כונן הבזק הכניסו
  .בעת שהטלוויזיה מופעלתהטלוויזיה 

   

 רשימה המציגה תהטלוויזיה מזהה את כונן ההבזק ופותח
  .את תוכנו

  

  רשימת תכולה

לחצו על ,  באופן אוטומטיה מופיעהאם רשימת התכולה אינ
  .OK על ולחצו USB - ו בבחר    מקורמקש 

מקש  על צולח, USBתוכן כונן הבזק ב לצפות כדי להפסיק
  . אחרתפעילותב או בחר 
  . בכל עתאותו להוציא תוכלו,  USB  הבזקכדי לנתק את כונן

  מצלמת וידיאו 3.11
, די לצפות בתמונות המאוחסנות על מצלמה דיגיטליתכ

  . לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיהותוכל
  .טלוויזיה של הבדופן השמאלית USBהשתמשו במחבר 

  .הפעל את המצלמה לאחר שעשית את הקשר

  
לחצו על ,  באופן אוטומטיה מופיעהאם רשימת התכולה אינ

  .OK על ולחצו USB - ו בבחר    מקורמקש 
כדי שתוכלו להעביר מצלמה ייתכן ותצטרכו להגדיר את ה
פרוטוקול העברת  (PTP את התכולה שלה באמצעות

  .דיגיטליתה של המצלמה בהוראות ההפעלה עיינו). תמונה

   וידאומסרטת 3.12

 כדי HDMI בכבל השתמשו, האיכות הטובה ביותרלהשגת 
  . הטלוויזיההמסרטה לדופןלחבר את 
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  מחשב 3.13
 לחבר את המחשב לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה ותוכל

  .כצג מחשב

  HDMIבאמצעות 

  . כדי לחבר את המחשב לטלוויזיהHDMI בכבל השתמשו

  HDMI ל DVI  מתאםבאמצעות

 כדי לחבר HDMI -  לDVI להשתמש במתאם תוכלו, לחלופין
 L / R ולהשתמש בכבל שמע HDMIאת המחשב ל 

לחבר את השמע למחבר כדי ) מ" מ3.5באמצעות תקע מיני (
VGA/DVIבצד האחורי של הטלוויזיה .  

  

  הגדרות

  הגדרות צג אידאליות

 Computerמחשב התקן תווסף כסוג מ כםאם המחשב של
 תטלוויזיה מוגדרה, )רשימת החיבורים (המקורותתפריט ל

  .  ותהמחשב האידיאליאוטומטית להגדרות 

 במחשב כדי לצפות בסרטים או ים משתמשםאם את
מומלץ להגדיר את , להשתמש בו כדי לשחק במשחקים

  . משחקיםלהגדרת או ים אידיאלייהצפתנאי הטלוויזיה ל

  ...רות האידיאליות הטלוויזיה להגדשל  להגדרה ידנית

   .OKולחצו על  Setup - בחרו בבחרו , צו על מקש לח .1

משחקים או  >  TV settings < Picture -  בובחר .2
   .OKולחצו על  > Game or computer  מחשב

 במחשבו או בחר) משחקיםל (Game משחקו ב בחר.3
Computer )ולחצו על ) צפייה בסרטלOK.   

כדי  על מקש חזרה  לסירוגיןלחצו , במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

חזרה למצב המשחק או המחשב הגדרות  להגדיר את רוזכ
   .כשאתם מפסיקים לשחק Computerמחשב 

  

  אוזניות 3.14
החיבור  .טלוויזיהה בדופן למחבר  אוזניות תוכלו לחבר

  .מ" מ3.5מיני  מחברהוא 
  . אוזניותהשמעאת עוצמת בנפרד  להתאים תוכלו

  . . .השמע עוצמת לכוון

  .OKולחצו על  Setup - בחרו בחרו ב, צו על מקש לח .1

 בעוצמת האוזניות > TV settings < Sound -  בובחר .2
Headphones volume  ולחצו עלOK.  

  .   לכוון העוצמה) מטה (או ) מעלה ( לחצו על מקש .3

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין,  במידת הצורך.4
  .ור את התפריטלסג
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  הפעלה 4
  

  או מצב המתנההפעלה  4.1

 האחורי הבחלקש לשקע שחברתם את כבל החשמל וודאו
  . את הטלוויזיהמפעילים שאתםשל הטלוויזיה לפני 

 בדופן  לחצן על לחצו, אם נורית החיווי האדומה כבויה
 - המתנה למצב הטלוויזיה כדי להעביר אתהטלוויזיה 

  .דומה תוארנורית החיווי הא

  

בשלט רחוק    מקש עללחצו,  המתנהבמצבטלוויזיה כשה
  .  את הטלוויזיההפעילכדי ל

  

  מעבר למצב המתנה

   מקשעל לחצו, המתנהלמצב  הטלוויזיה להעברת
  .בשלט רחוק

  כיבוי

 בדופן  לחצן על לחצו,  למצב כבויהטלוויזיהלהעברת 
ויזיה טלוה.  תיכבהאדומההחיווי הנורית . הטלוויזיה

חשמל אך צורכת מינימום מחוברת למחוברת עדיין 
  . אנרגיה
  את תקע החשמלהוציאו,  הטלוויזיה לחלוטיןלכיבוי

  .מהשקע בקיר
ואל , תקע החשמלב אחזו תמיד, בעת ניתוק תקע החשמל
 שקיימת וודאולאחר ההתקנה . תמשכו את כבל החשמל

לשקע וכבל החשמל ל, חשמלהתקע למלאה קלה וגישה 
  .  להחשמ
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   שלט רחוק5
  

   סקירת המקשים5.1

  החלק העליון

  

   המתנה .1
  .להפעלת הטלוויזיה או העברתה למצב המתנה

  והקלטה  מקשי הקרנה.2
  להקרנה, -
  לעצירת ההקרנה, -
  להפסקת ההקרנה, -
 להרצה מהירה אחורה,  -
  להרצה מהירה קדימה, -

3.   
  .לפתיחה או סגירת מדריך הטלוויזיה

4.   
  .לפתיחת תפריט ההגדרות

5.   
  .לפתיחה או סגירת תפריט פורמט התמונה

8- TV 
  .להפעלת הצפייה בטלוויזיה

  מרכז

  

1 .  
ההתקנים רשימת  -תפריט המקורות לפתיחה או סגירת 

  .המחוברים
   מקשי הצבעים. 2

 בהתאם להנחיות שעל גבי בחירה ישירה של אפשרויות
  .המסך

3 .  
  .דעלפתיחה או סגירת המי

4.   
  . לחזרה לערוץ הנבחר הקודם

  .  לסגירת תפריט ללא שינוי ההגדרות

5 .  
  .לפתיחה או סגירת תפריט הבית

6 .  
  .חזרה לצפייה בשידורי טלוויזיה

7.   
  .     לפתיחה או סגירת תפריט האפשרויות

8 .OK  
  .לאישור בחירה או הגדרה

  מקשי הניווט. 9
  .שמאלה או ימינה, מטה, לניווט מעלה

10.   
  .הערוציםלפתיחה או סגירת רשימת 

  
  החלק התחתון

  

1.  -/+  
  .לכיוון עוצמת השמע

  מקשי הספרות והאותיות . 2
  .לבחירה ישירה של ערוצי טלוויזיה והכנסת טקסט

3 .  
  . או בחירה במצב אוטומטי, להפעלה וכיבוי הכתוביות

 4. /+-   
, למעבר לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים

התחלת פתיחת הדף הבא או הקודם בטלטקסט או ל
  .הקודם בתקליטורהבא או הפרק 

5.   
  .השתקה והחזרת השמע

6 .TEXT 
  ).אינו זמין בעברית(לפתיחת או סגירת הטלטקסט 
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  סוללות 5.2

  .החליקו את מכסה תא הסוללות בכיוון החץ. 1

   מסוגV1.5 סוללות 2 -ב את הסוללות הישנות יפו החל.2
 AAA-LR03 . של הסוללות -+/וודאו שהקוטביות 

  .מכוונות כראוי לסימון בתא הסוללות

  .תא הסוללותאת מכסה מקמו . 3

 .   עד שינעל למקומו בנקישההחליקו אחורה את המכסה. 4

   

הסירו את הסוללות אם אין בכוונתכם תקופה ארוכה 
  .להשתמש בשלט רחוק

שרד השליכו את הסוללות הישנות בהתאם לתקנות המ
  .להגנת הסביבה

   

  ניקוי 5.3

  .ציפוי עמיד בפני שריטותב מטופל כםשלרחוק השלט 

אין . השתמשו במטלית לחה רכה, כדי לנקות את השלט
אלכוהול או ,  כגון חומרים כימייםתכשירי ניקוילהשתמש ב

שלט הטלוויזיה או כדי לנקות את הניקוי ביתיים תכשירי 
  .רחוק
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  צפייה בטלוויזיה 6

   טלוויזיהערוצי צפייה ב6.1
  

  ערוציםלמעבר 

טלוויזיה ה. מקש  על לחצו, בערוצי טלוויזיהלצפייה 
  .עוברת לערוץ האחרון שצפיתם בו

,  כדי לפתוח את תפריט הביתעל מקש לחצו , לחלופין
  .OKולחצו על  TVבחרו בצפייה בטלוויזיה 

  

  העברת ערוצים

. או   לחצו על מקש,  אחריםערוציםלכדי לעבור 
 ו את מספרהקלידו, אם אתם יודעים את מספר הערוץ

  .הספרות מקשי באמצעות
כדי לעבור מיד המספר  את ם לאחר שהכנסתOK על לחצו

  . לערוץ שבחרתם
  .לחזרה לערוץ הקודם לחצו על מקש 

   תוך רשימת הערוצים לערוץ מלמעבר

לחצו על מקש הרשימה , תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה
  .פתוח את רשימת הערוציםכדי ל  

  

  עמודיעל מספר עשויה להיות מוצגתרשימת הערוצים 
 ישו עלהק,  כדי להציג את העמוד הבא או הקודם.ערוצים
  .או  
לחצו חזרה ,  לערוץ רשימת הערוצים מבלי לעבורלסגירת

  .על מקש 

  ערוצי רדיו

 יותקנותחנות רדיו דיגיטליות , שידור דיגיטליזמין אם 
 לערוץ למעבר בדומה לערוץ הרדיו עברו. ההתקנהבמהלך 
בדרך מציבים ) DVB-C ( שרותי טלוויזיה בכבלים.טלוויזיה

  . ואילך1001 ערוצים יכלל תחנות רדיו ממספר

   ערוציםרשימות
  

  צפייה בכל רשימת הערוצים

  לחצו על מקש, תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה. 1
  .כדי לפתוח את רשימת הערוצים

  .אחת מרשימות הערוץבחרו ב
 כדי לפתוח לחצו על מקש האפשרויות . 2

  .את תפריט האפשרויות
ולאחר מכן תוכלו לבחור בכולם , Listבחרו ברשימה . 3

All , במועדפיםFavourites , רדיוRadio וערוצים 
  .New channels חדשים

   מועדפיםםערוצי

שתרצו לשמור רשימת הערוצים האהובים את תוכלו ליצור 
, הערוצים המועדפיםרשימת כשנבחרת . צפות בהםול

כאשר , המועדפים שלכםערוצים תוכלו לראות בה רק את ה
  .ערוציםה דרך ים עוברםאת

  יצירת רשימת ערוצים מועדפים

 לחצו על מקש ,  תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה.1
  .כדי לפתוח את רשימת הערוצים

ולחצו , עדףבחרו את הערוץ המיועד להיות מסומם כמו. 2
  .על מקש האפשרויות 

 ולחצו על  Add Favouritesבחרו בהוספה למועדפים . 3
OK . הערוץ יסומן בכוכבית.  

הערוץ נוסף לרשימת . לחצו על מקש , לסיום. 4
  .המועדפים

 בחרו ערוץ עם כוכבית, להסרת ערוץ מרשימת המועדפים. 5
בחרו בהסרה , לאחר מכן לחצו על , 

  .OK ולחצו על Remove Favouritesמהמועדפים 

  ר מחדשודיס
מיקומי את  מחדש  או למקם לסדר מחדשכםבאפשרות

  .פיםמועדהערוצים ברשימת הערוצים ה

 הדגישו, Favourites רשימת הערוצים המועדפיםב .1
  . למקם מחדששתרצואת הערוץ 

  .לחצו על מקש האפשרויות  .2
  .OK ולחצו על  Reorderבחרו בסידור מחדש. 3
 .OKבחרו את הערוץ לסידור מחדש ולחצו על . 4
במיקום  את הערוץ מקמו, מקשי החצים באמצעות .5

  .OKהרצוי ולחצו על 
לחצו על מקש , לאחר שהשלמתם את הסידור מחדש. 6

  .האפשרויות 
  .OK ולחצו על Exit reorderביציאה בחרו . 7

  .ושנות את מיקומו כמתואר לעיל לסמן ערוץ אחר תוכלו

  ספה או הסרה של ערוצים מועדפים ברשימות אחרות הו
רשימת כל מועדפים מכ לסמן ערוצים ותחנות רדיו תוכלו

  .New וחדשים Radio רדיו All הערוצים
 להוסיף לרשימת שתרצו הערוץ ישו אתהדג, ברשימות הללו

בחרו בהוספה , על מקש  צוולחהמועדפים 
Add Favourites ולחצו על OK .יתכוכבבסומן יערוץ ה  .

 Remove Favourites - בחרו ב, לביטול סימון ערוץ כמועדף
  .OKולחצו על 
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   שינוי שם

  .תוכלו לשנות שמות ערוצים שברשימת הערוצים

בחרו את הערוץ שתרצו לשנות , מתוך רשימת הערוצים. 1
  .את שמו

  .לחצו על מקש . 2
  .OKבחרו בשינוי שם ולחצו על . 3

  נעילת ערוץ

תוכלו לנעול ,  מילדים לצפות בערוץ או בתוכניתלמנוע כדי
  .את הערוצים או לנעול תוכניות עם מדרג צפייה לילדים

  נעילת ערוץ

   לנעול את הערוץ כדי למנוע מילתוכלו

 להזין את קוד כםערוץ נעול עליבלצפייה . דים לצפות בו
 לא תוכלו לנעול ערוץ מתוך התקן המחובר .ילדיםהנעילת 

  .לטלוויזיה

  ...ילת ערוץלנע

  לחצו על מקש ,  תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה.1
  . Channel listsהערוצים כדי לפתוח את רשימת 

  . לנעולשתרצו את הערוץ ובחר, רשימה כלשהיב. 2
 ובחרו בנעילת ערוץ  לחצו על מקש .3

Lock channel .נעול ההערוץ , ציםברשימה הערו
  . מנעולבמסומן 

 ,ברשימהנעול ה את הערוץ בחרו ,להעינהכדי לבטל את 
  הנעילהבביטול וובחר לחצו על מקש 

Unlock channel .להזין את קוד נעילת כםיהיה עלי 
  .ילדיםה

    הוריםמדרוג 

, כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם
  .תוכלו להשתמש במדרוג ההורים

כניות  את התומסיימים מדרגים ים שידור דיגיטליערוצי
 מהמדרוג שווה או גבוה יותר המדרוגכאשר . שלהם

  .התוכנית תהיה נעולה,  לגיל הילדם בהתאםשהגדרת
 .ילדיםה להזין את קוד נעילת יכם עלהבתוכנית נעולפייה לצ

  .כל הערוציםל הגיל של ההורים מוגדר מדרגו

  ...גילה הגדרת מדרוגל

ולחצו על  Setup ותבחרו בהגדר, צו על מקש לח. 1
OK.  

 מדרוג> Channel settings <  Child lock -  בובחר. 2
  .OK ולחצו על Parental ratingהורים 

  ספרות4  את קוד נעילת הילדים שלכם המכילהכניסו. 3
  . כעת תוכלו להגדיר את מדרוג ההורים. ואשרו

   .OKהגדירו את הגיל ולחצו על . 4
גור  כדי לסלחצו לסירוגין על מקש , במידת הצורך. 5

  . את התפריט
  .Noneבללא מדרוג הורים בחרו , לכיבוי מדרוג ההורים. 6

  .בקש קוד כדי לפתוח את התוכניתתטלוויזיה ה
 תוכניות נועלת רקטלוויזיה ה,  מסוימיםבשידורים

  . גבוה יותרמדרוגבעלות 

  הגדרה או שינוי קוד הנעילה

  ... הנוכחית ילדים קוד נעילשינויהגדרה או ל
ולחצו על  Setup ותבהגדרבחרו ,  מקש צו עללח. 1

OK.  
שינוי > Channel settings <  Child lock -  בובחר. 2

  .OK ולחצו על Change codeהקוד 
הנוכחי הכניסו את הקוד , אם הוגדר כבר קוד נעילה. 3

   . פעמיים את הקוד החדשינוולאחר מכן הז

  .וגדריהקוד החדש 

  ?כם את הקוד שלםשכחת

הכניסו את קוד ,  שלכםפתיחת הנעילהד אם שכחת את קו
  .8888ברירת המחדל 

  פורמט התמונה

אם פסים שחורים מופיעים על החלק העליון והתחתון או 
 להתאים את פורמט התמונה תוכלו, משני צידי התמונה

  .המסךכל לפורמט שממלא את 

  ...לשינוי פורמט התמונה

כדי  לחצו על מקש , תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה. 1
  .Picture format תמונהפורמט הלפתוח את תפריט 

  .OK על צומתוך הרשימה ולחפורמט בחר . 2

הבאים  הפורמטים להלן, תמונה שעל המסךל בהתאם
  ...הזמינים

 מילוי אוטומטי  
. מגדיל באופן אוטומטי את התמונה כדי למלא את המסך

לא מתאים . תרגום יישאר גלוי והעיוות התמונה מינימלי
של חריגים  פורמטים במספר. PC  מחשביסתלכנ

 . פסים שחוריםעשויים להיראותתמונות עדיין 

 Auto  
  .מכוון את פורמט התמונה בהתאם לאות הנכנס

 Super zoom   
תמונה ה. 4:3  שידורי שלפסי הצד השחוריםמסיר את 

 . למסךמתמותא

 Movie expand 16:9  
 .16: 9פורמט ל את התמונה מרחיב

 Wide screen  
 .16: 9פורמט לתח את התמונה מו

 Unscaled  
ממחשב  או קלט HD לשידורי חדות גבוהה  משופרמצב
PC . פסים .  במסךפיקסלל בתמונה מתאיםפיקסל כל

 .תמונות מהמחשבבשחורים עשויים להופיע 

 4:3  
 .תצוגת פורמט התמונה הקלאסי

  טלטקסט

  .אינו זמין בשפה העברית
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  כתוביות ושפות
  

  כתוביות

  תוביותכה הפעלת

  .SUBTITLEמקש לחצו על , כתוביותה לפתיחת תפריט
 Off Subtitles או לכבות on Subtitlesתוכלו להפעיל 
  .Automatic  או לבחור במצב אוטומטיאת הכתוביות

 לא בשפה המשודרתכדי להציג כתוביות כאשר התוכנית 
בחרו ,  שלכםטלוויזיהל שהגדרתםשפה ב - כםשל
הגדרה זו תציג כתוביות , ו כן כמ.Automaticי אוטומטב

  .בעת שאתם משתיקים את השמע באמצעות מקש 

לא  (טקסטבטלתרגום חייב להיות זמין , ערוצים אנלוגייםב
  ).זמין בשפה העברית

  

  
  כתוביות עבור הערוצים הדיגיטליים

  .ערוצים הדיגיטלייםבאין צורך להגדיר כתוביות של טקסט 
שפות כתובית מספר ערוצים דיגיטליים יכולים להציע 

שפת הכתוביות  להגדיר את תוכלו.  טלוויזיהתוכניתל
אם כתוביות באחת . תוהמועדפוהמשנית  הראשונית

  .ן אותתציגטלוויזיה ה, זמינותמהשפות הללו 
 תוכלו, המועדפותהכתוביות  תשפמאף אחת לא זמינה אם 

  .אחרתזמינה  ת כתוביותלבחור שפ

  . . . משניתראשונית או שפת כתוביות להגדרת

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
שפה >  Channel settingsבחרו בהגדרות ערוץ  .2

Languages.  
 Primary subtitles languageשפה ראשית בחרו  .3

 ולחצו Secondary subtitles languageiאו משנית 
  .OKעל 

    .OKו שפה ולחצו על  בחר.3
כדי  על מקש חזרה   לסירוגיןלחצו, במידת הצורך .4

  .לסגור את התפריט

השפות המועדפות משפת כתוביות כאשר אף אחת לבחירת 
   ...נה זמיכםשל

  .לחצו על מקש  .1
שפה את ה בחרו, Subtitle language - ב ובחר .2

  .OK ולחצו על ,הרצויה

  שפת השמע

דיבוב  עם שמעערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר 
 המועדפת שפת השמע להגדיר את תוכלו. ותשפבמספר 
, אחת משפות אלה זמיןבאם שמע . תמשניה והראשית

  .לשפת שמע זועבור תטלוויזיה ה

 תוכלו, המועדפותהשמע פות משאף אחת לא זמינה אם 
  .פת שמע זמינה אחרתשלבחור 

  . . .ראשונית או משנית שמע שפת להגדרת

  .OK על ולחצוSetup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
שפה >  Channel settingsבחרו בהגדרות ערוץ  .2

Languages.   
 language Primary audio  ראשיתת שמעשפבחרו ב .3

 ולחצו על Secondary audio languageאו משנית 
OK.  

    .OKו שפה ולחצו על  בחר.4
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .5

  .לסגור את התפריט

  . ..כאשר השפה המועדפת אינה זמינה, השמעשפת  לבחירת

  .לחצו על מקש  .1
את  בחרו ,Subtitle audioהשמע  את שפת ובחר .2

  .OKשפה הרצויה ולחצו על ה

   שמיעת וכבדי ראייהכבדי שפות שמע ל
 מיוחד שמעמסוימים משדרים ערוצי טלוויזיה דיגיטליים 

  .שמיעהראייה או כבדי כתוביות עבור אנשים להמותאם 

  שפת התפריטים

  . . .הודעותהטלוויזיה וה שפת תפריטי לשינוי

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
הגדרות >  TV settings טלוויזיהבחרו בהגדרות  .2

 Menu שפת התפריטים>  General settings כלליות
language  ולחצו עלOK.  

    .OKולחצו על ת השפה הרצויה אבחרו  .3

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

   התקנת ערוצים6.2
  

  עדכון ערוצים
  

  עדכון אוטומטי

להגדיר את תוכלו ,  ערוצים דיגיטלייםם קולטיםאם את
 בערוציםבאופן אוטומטי לעדכן את הרשימה הטלוויזיה 

  .כםעצמהערוצים ב לעדכן את תוכלו, לחלופין .חדשים

   אוטומטיערוצים דכון ע

 ם ערוצימעדכנתטלוויזיה ה, 06:00בשעה , פעם ביום
ערוצים חדשים מאוחסנים . ושומרת את הערוצים החדשים

. החדשיםגם רשימת הערוצים  ורשימת כל הערוציםב
  . ריקים יוסרוםערוצי

בעת , הוסרו או עודכנו םערוצים חדשים או ערוצינמצאו אם 
הטלוויזיה חייבת . במסךדעה הוהפעלת הטלוויזיה תופיע 

  .באופן אוטומטיערוצים להיות במצב המתנה כדי לעדכן 

  . . .בעת ההפעלה ההודעה לכיבוי

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  .OKולחצו על  Channel settings -  בובחר. 2
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 Channel installation  < Channel -  בובחר. 3
update message  <Off.  

  . . .ערוץ אוטומטיעדכון  לכיבוי

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  . OKולחצו על  Channel settings -  בובחר. 2
 עדכון ערוצים >  Channel installation  > - בחרו ב. 3

  .Automatic channel update<  Offאוטומטי 
 או נועודכ םערוצים חדשים נמצאים או אם ערוצינמצאו אם 

. במסךהודעה בעת הפעלת הטלוויזיה תופיע , הוסרו
ערוצים הטלוויזיה חייבת להיות במצב המתנה כדי לעדכן 

  .באופן אוטומטי

   עדכוןתהתחל

  . . .כםעצמבכדי להפעיל את העדכון 

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  .OKולחצו על  Search for channels -  בובחר. 2
 אחר בו ועק Update channels  ערוציםבעדכון ובחר. 3

 מספר עשוי להתמשךהעדכון  .על המסךשההוראות 
  .דקות

 תוך כדי מתבצעעדכון אוטומטי לערוץ , במדינות מסוימות
 במצב תצפייה בטלוויזיה או כל רגע שהטלוויזיה נמצא

  .המתנה

  ערוצים חדשים

מצוא  אוטומטי קל לציםרוצים חדשים שנוספו בעדכון ערוע
הערוצים החדשים . Newים  החדשהערוציםברשימה 

רדיו רשימת ערוצי האו  Allהערוצים מאוחסנים גם בכל 
Radio.  

 כל החדשים ת הערוציםערוצים חדשים נשמרים ברשימ
  .עברתם אליהם או כמועדפים אותם לא סמנתםעוד 

  םהתקנה מחדש של ערוצי

  ולהשאיר את כלערוצים לחפש ולהתקין מחדש תוכלו
תוכלו , לחלופין. האחרות ללא שינויטלוויזיה ההגדרות 

  .טלוויזיהשל ההתקנה מלאה מחדש לבצע 

 קוד זה לפני כניס להתצטרכו, נעילת ילדיםקוד מוגדר אם 
  . להתקין מחדש את הערוציםושתוכל

  םהתקנה מחדש של ערוצי

  . . . בלבדם ערוצישל מחדש להתקנה

  .OKחצו על ולSetup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
>   Search for channelsבחיפוש ערוצים  בחר .2

לחצו על ו >  Reinstall channels התקנה מחדש
  .OKמקש 

 Cableכבליםאו  Antenna (DVB-T)בחרו באנטנה  .3
(DVB-C) . דקותלהתמשך מספרחיפוש הערוץ עלול  .

  . את ההוראות המופיעות על המסךובצע

  התקנה מלאה

  . . . טלוויזיהה  מלאה שלנההתקמחדש כדי לבצע 

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1

 > TV settings <General settings   -  בחרו ב.2
פעלו . OKולחצו על מקש  Reinstall TV התקנה מחדש

  . המופיעות על המסךבהתאם להנחיות

  היצרן הגדרות

 הטלוויזיה להגדרותמחזירות את הגדרות יצרן ההגדרות 
 והתאורה ההיקפית השמע, של התמונההמקוריות 
Ambilight.  

  . . .ות המקוריהיצרן להגדרות לחזרה

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 >  TV settings <General  settings   - בחרו ב .2

  . OKולחצו על מקש  Factory settingsהגדרות היצרן 
  . כדי לאשרOKלחצו על מקש  .3
כדי לסגור  לחצו לסירוגין על מקש , במידת הצורך .4

  .את התפריט

   DVB-Cאו כבלים DVB-Tשידורים דיגיטאליים 
  

  DVB-Cאו  DVB-Tקליטת שידורי 
זמינים  DVB-Cוגם ערוצי כבלים  DVB-T  ערוציאם גם

- וDVB-T לקליטת ערוציאם הטלוויזיה מוכנה באזורכם ו
DVB-C ,קנת הערוציםהת במהלך תוכלו לבחור בהם.  

להתחיל בהתקנה כדי  DVB הגדרת לשנות את תרצואם 
  . . .ערוץ חדש

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 ולחצו על Channel settingsבחרו בהגדרות ערוצים . 2

OK.  
חיבור >  Channel installation בחרו בהתקנת ערוץ. 3

 טאלית  דיגיאנטנה>  Antenna connection אנטנה
Antenna (DVB-T)  או כבליםCable (DVB-C) 

     .OKולחצו על מקש 
  .הרצויה DVB -ת ה את הגדרוחרב. 4
כדי לסגור  לחצו לסירוגין על מקש , במידת הצורך. 5

  .את התפריט

  DVB-Cהתקנת ערוצי כבלים 

  . נקבעות אוטומטיתDVB-C  כל הגדרות,שימושהקלות ל
 DVB-C ערכי פק לכםסי כם שלDVB-C  הכבליםאם ספק
 את הכניסו,  ברשת או תדר רשתיזהואות , ספציפיים

 במהלך תבקש מכםהערכים הללו כאשר הטלוויזיה 
  .ההתקנה

יתכן שיהיה צורך להתאים את הסריקה י, בעת ההתקנה
 ים ספציפיערכים להכניסאו ) סריקה מלאה או מהירה(

 Symbolהערך לקביעת .Settings בתפריט ההגדרות
rate , ידניל הערך את הגדירותחילה Manual.  

  ניגוד בין מספרי הערוץ

תחנות שידור (ערוצי טלוויזיה שונים , במדינות מסוימות
, במהלך ההתקנה. מספר ערוץלכלול אותו עשויים ) שונות

 ימספרב הניגודיםטלוויזיה מראה את הרשימה עם ה
 להתקין תרצו לבחור איזה ערוץ טלוויזיה תצטרכו. הערוץ

  . ברשימהערוץפר מיקום המסב
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DVB-T +  DVB-C   
  וגם בשידורי כבליםDVB-T תאנטנב משתמשים םאם את

DVB-C , לקליטת להגדיר את הטלוויזיה שלך תוכלו
התקנת מערכת אחת לאחר . DVB-C -  וDVB-T שידורי

עליכם לעבור לאות הכניסה של המערכת האחרת 
  .הנדרשות ההגדרות באמצעות

 להחליף את תצטרכו, תומערכ מהאחתכל התקנת לאחר 
 הטלוויזיה בגבאנטנה במחבר כניסת ה האנטנה אות כניסת

  . המותקנים בטלוויזיהםערוצישיטת הכדי להציג את 
  .עיינו בסעיפים דלעיל, DVB-C או DVB-T גדרת הלבחירת

  

  DVBהגדרות 
  
  

  DVBגישה להגדרות 

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 ולחצו Search for channelsו בחיפוש ערוצים בחר. 2

  .OKעל 
  .Re-install Channels ה מחדשבחרו בהתקנ. 3
  .בחרו את המדינה בה אתם מפעלים את הטלוויזיה. 4
  .Cable (DVB-C) בשידורי כבליםבחרו . 5
 Start to search בחרו בהתחלת סריקת הערוצים .6

channels או בהגדרות לשידורי כבלים Settings for 
DVB-C settings.  

כדי לסגור  לחצו לסירוגין על מקש , במידת הצורך. 7
  .את התפריט

  

  קצב העברהמצב 

 קצב העברה ערך מסר לכם לא כםאם ספק הכבלים של
symbol rateירוהשא, יזיהווערוצי הטלת  ייחודי להתקנ 

במצב  Symbol rate modeמצב קצב העברה את 
  .Automatic אוטומטי

  .Manual ידניב ובחר, מסוים ערך קצב העברה בלתםקאם 
 להיות ברשימה המוגדרת ה יכולםהערך שקבלת, עם זאת

 מוגדרים בקבצי העברה ובחר. קצבי העברהמראש של 
אם ה לבדוק כדי Predefined symbol ratesמראש 

  . זמין באופן אוטומטיכםהערך של

    קצב העברה
 וגדר כידנימה Symbol rate mode קצב העברהבמצב 

Manual,  תם שקבלקצב העברהערך ללהיכנס תוכלו 
 והשתמש,  הערךלהכניס אתכדי . כםמספק הכבלים של

  .הספרותבמקשי 

  תדר רשת
מוגדרת  Frequency scan  שיטת הסריקהכאשר

תוכלו להכניס  ,Advancedאו מתקדמת   Quickמהירהל
כדי . ערך תדר הרשת שקבלתם מספק הכבלים שלכם

  .הספרות במקשי והשתמש,  הערךתלהכניס א

  תדר סריקה
 לבחור את שיטת תוכלו. ערוציםהחיפוש  שיטת את ובחר

 בהגדרות   והשתמשוQuick scan  יותרהמהירההסריקה 
 אם .כבלים במדינהה ספקי מרביתשהוגדרו מראש על ידי 

חסרים  או אם , ערוצים מותקניםלא מניבות תוצאות אלו
סריקה המלאה הור את שיטת  לבחתוכלו,  ערוציםמספר

Full scan כדי יותר זמן תמשך שיטה זו . המורחבת
  .לחפש ולהתקין ערוצים

  מספר זיהוי לרשת
מוגדרת  Frequency scan  שיטת הסריקהכאשר

תוכלו להכניס מספר הזיהוי שקבלתם  , Quickמהירהל
 והשתמש,  הערךלהכניס אתכדי . מספק הכבלים שלכם

  .הספרותבמקשי 

   דיגיטלייםערוצים
 אינו מציע ערוצים כםספק הכבלים שלים ש יודעםאם את

 ובחר.  ערוצים דיגיטלייםעל חיפוש לדלג תוכלו, דיגיטליים
  .Off כבויב

  ערוצים אנלוגיים
 אינו מציע ערוצים כםספק הכבלים שלים ש יודעםאם את
 ובחר.  ערוצים אנלוגייםעל חיפוש לדלג תוכלו, אנלוגיים

  .Off כבויב

  מקודד / שלוםללא ת
גישה מותנית לשירותי כרטיס  -  CAM מנוי כםאם יש ל

 + Freeמקודד  +  ללא תשלום-ו בבחר, יזיה בתשלוםווטל
scrambled .יזיה בתשלום ווערוצי טלב ים לא מנויםאם את

 Free  בלבדחינמייםערוצים ב לבחור תוכלו, שירותיםבאו 
channels only.  

  התקנה ידנית
ערוץ , לוגיים ניתן להתקין באופן ידניערוצי טלוויזיה אנ

    .לאחר ערוץ
   . . . הערוצים האנלוגייםשל ידנית להתקנה

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
התקנת  > Channel settings  ערוץהגדרותבחרו ב. 2

התקנה ידנית של >   Channel installationערוצים
 Analogue : manual installationערוצים אנלוגיים 
     .OKולחצו על מקש 

  שיטת שידור -
 Systemבשיטה  ובחר, טלוויזיהשידורי ה שיטת להגדרת

 ם שבו אתהאזור את המדינה או ובחר  .OKולחצו על 
    .ים כעתנמצא

  חיפוש ערוץ -
 Search channelבחיפוש ערוץ  ובחר,  הערוץלחיפוש

אם  .תדראת ה כניס בעצמכם גם להתוכלו. OK על צוולח
 תרצואם . Search  על חיפושצו חזרהלח, הקליטה גרועה

  .OK ולחצו על Doneבוצע ב ובחר, לאחסן את הערוץ

     כיוון עדין-
 Fine בכוונון עדין ובחר, לביצוע כוונון עדין של הערוץ

tune  ולחצו עלOK .באמצעות  לכוונן את הערוץ תוכלו
   .או  המקשים 

 ולחצו על Doneבוצע ב ו בחר, לאחסן את הערוץתרצואם 
OK.  

   אחסון-
הערוץ הנוכחי או מיקום מספר ב לשמור את הערוץ תוכלו

  .ערוץ חדשמיקום מספר 
או אחסון  Store current channelבחרו במיקום הנוכחי 

  .Store as new channelבמיקום חדש 

 את כל שתמצאו עד שלבים אלו את חזרה לבצע תוכלו
  .וגיים הזמיניםערוצי הטלוויזיה האנל
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   שידורי לוויין7
  

   צפייה בערוצי לוויין7.1
   .ןלוויילקליטת שידורי רק בטלוויזיות עם טיונר  -

  . . .כדי לצפות בערוצי לוויין

. OKולחצו על  Satellite בלוויןבחרו , צו על מקש לח
בפעם שצפיתים בו לערוץ הלוויין עוברת טלוויזיה ה

  .האחרונה

  ערוציםלמעבר 

הטלוויזיה . או    עללחצו, ערוציםלעבור כדי ל
אם אתם . תתכוון למיקום הערוץ הבא ברשימת הערוצים

 .הספרות להשתמש במקשי תוכלו, יודעים את מספר הערוץ
  .לחצו על מקש , שצפיתם בו קודם לכןכדי לחזור לערוץ 

  .תוכלו גם לכוון ישירות לערוץ מתוך רשימת ערוצי הלווין

  לוויין שימת ערוצי ר7.2

  מידע לגבי רשימת ערוצי לווין

ן יילווכל ערוצי ה, ןייהלווהתקנת ערוצי כאשר הושלמה 
 להציג רשימה של תוכלו .הלוויין צי ערותמאוחסנים ברשימ

כל הערוצים או לסנן את הרשימה כדי לראות את הערוצים 
לאחר עדכון , או. המועדפים בלבד או את תחנות רדיו בלבד

 לרשימתחדשים שנוספו ה את הערוצים  למצואתוכלו, ערוץ
  .חדשיםהערוצים ה

 והרשימה שתבחר .תוכלו לכוון ישירות לערוץ, מכל רשימה
שתוכלו לכוון קובעת את הערוצים , ברשימת הערוצים
  .או   באמצעות מקשי

ערוצים ה ברשימתרק  ערוציםה לשנות את סדר תוכלו
  .המועדפים

  בחירת רשימת ערוצים
קובעת את הערוצים , רשימת הערוצים בוהרשימה שתבחר

  .או   שתוכלו לכוון באמצעות מקשי

  . . .לבחירת רשימת ערוצים

  .OK ולחצו על  Satelliteבלווין בחרו , צו על מקש לח .1
כדי לפתוח את רשימת   לחצו על מקש  .2

  .הרשימה תופיע עם הערוץ הנוכחי שנבחר. הערוצים
או לסנן את המועדפים  Allנווטו כדי לבחור בכולם  .3

Favourites , תחנות רדיוRadio ,TVאו חדשים  New.  

  האפשרויות ברשימת הערוצים

  ....לצפייה באפשרויות רשימת הערוצים בערוץ הנוכחי

בחרו את ,  כאשר כל הערוצים ברשימה שעל גבי המסך.1
  .הערוץ ולחצו על מקש 

  .OK בחרו את האפשרות הרצויה ולחצו על .2
  

  . . .יות הזמינות לערוצי לוויןהאפשרו

  Satelliteלווין  -
מסנן את רשימת הערוצים כדי להציג לוויין מסוים או 

 .ניםילהציג ערוצים של כל הלווי

  Scrambledמקודד   / Freeחינמי  -
מסנן את רשימת הערוצים כדי להציג רק את הערוצים 

ערוצים . רק את הערוצים המקודדים או שניהם, החינמיים
 .ם מסומנים במפתח מקודדי

  Lockנעילה  -
תחילה בחרו את הערוץ מתוך . תוכלו לנעול את הערוצים

 ובחרו בנעול לחצו על מקש , הרשימה
Lock. הספרות של 4 עליכם יהיה להקליד את קוד 

 .ערוץ נעול מסומן במנעול . נעילת הילדים

  Unlockביטול נעילה  -
לחצו , רשימהבחרו בערוץ נעול מתוך ה, לביטול נעילת ערוץ

. Unlock ובחרו בביטול נעילה על מקש 
  . הספרות של נעילת הילדים4עליכם יהיה להקליד את קוד 

  מועדפים  לווייןערוצי 7.3

  ערוצים מועדפים

המועדפים ין ילווהערוצי . תוכלו לסמן ערוצים כמועדפים
 של Favouritesנאספים ברשימת המועדפים שלכם 

  .יןירשימת ערוצי הלוו

  מועדפיםיה בערוצים צפי

לעבור בקלות כדי  המועדפיםערוצים ה רשימת הגדירו את
תוכלו , רק ברשימה זו. שתרצו לצפות בהםבין הערוצים 

  .יכםערוצים בהתאם להעדפותהלשנות את סדר 
  המקשים עםכםכדי לעבור בין הערוצים המועדפים של

 את רשימת המועדפים ברשימת ובחר , -  ו
  . את רשימת הערוציםבסגרו שוהערוצים ו

אחת לערוצי טלוויזיה , קיימות שתי רשימות ערוצים
  .והשנייה לערוצי הלוויין

     שלכםמועדפיםהערוצים ההגדרת 

  . . .כם הערוצים המועדפים שלרשימת  ליצירת

כדי  לחצו על מקש , תוך כדי צפייה בערוץ .1
  .לפתוח את רשימת הערוצים

  .Favourites בחר את רשימת המועדפים. 2
 להתחיל להוסיף ערוצים באופן תבקש אתכםטלוויזיה ה .3

סידור מחדש למנוע צורך ב כדי .OKצו על לח .מיידי
 ם את הערוצים לפי הסדר שאתובחר, מאוחר יותר

  . אותם ברשימהיםרוצ
ולחצו על  ערוץ ובחר,  להוספת ערוץ לרשימת המועדפים.4

OK .וסיף לבחור ערוץ אחר כדי להולאחר מכן תוכל 
  . לרשימת מועדפיםאותו 

 .לחצו על מקש , לסיום. 5
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  הוספה או הסרת ערוצים מועדפים  

  . . .מועדפיםערוצים סרה של ה או הוספהל

 כדי לחצו על מקש , בעת צפייה בערוץ טלוויזיה .1
  .  לפתוח את רשימת הערוצים

בחרו את הערוץ שתרצו לסמן כמועדף ולחצו על מקש  .2
 .  

ולחצו על  Add  favourites   מועדפיםבהוספת ובחר. 3
OK . הערוץ שנבחר יסומן בכוכבית .  

 יםהערוצים נוספים או מוסר. לחצו על מקש , לסיום .4
  .מרשימת המועדפים

בחרו בהסרה , להסרת ערוץ מרשימת הערוצים המועדפים
  .OK ולחצו על Remove  favouritesמהמועדפים 

  פים  סידור מחדש של ערוצים מועד

ברשימת הנמצאים ערוצים הלשנות את סדר אך ורק  תוכלו
  ..המועדפים

 להעביר שתרצו את הערוץ ובחר,  ברשימת המועדפים.1
  .רשימהתוך הב

  . לחצו על מקש  .2
  .OKולחצו על  Reorderבחרו בסידור מחדש . 3
  . OKבחרו את הערוץ לסידור מחדש ולחצו על  .4
מקם את הערוץ המודגש  כדי למקשי החציםלחצו על . 5

  .OKולחצו על , במיקום אחר
  .לחצו על מקש , לאחר שסיימתם. 6
  .OK ולחצו על Exit reorderבחרו ביציאה . 7

     לווייןערוצי נעילת 7.4

  נעילת ערוץ

לצפייה .  לנעול ערוץ כדי למנוע מילדים לצפות בותוכלו
 .יםילדהנעילת  הספרות ל4 להזין את קוד כם עלי,ערוץ נעולב

  .לא תוכלו לנעול תוכניות מהתקנים מחוברים

  . . .לנעילת ערוץ

 כדי  לחצו על מקש , בטלוויזיהתוך כדי צפייה  .1
  . Channel lists  הערוציםלפתוח את רשימת 

  . לנעולשתרצו את הערוץ ובחר, ברשימה כלשהי .2
 ובחרו בנעילת ערוץ לחצו על מקש  .3

Lock channel .ערוץ נעול מסומן ,ציםברשימה הערו 
  .בסימן 

 ונעול ובחרהאת הערוץ ברשימה  בחרו ,עילהנ הלביטול
 להזין את קוד כםעלי. Unlock channel  הנעילהבביטול
    .ילדיםהנעילת 

  שימוש במדרוג הורים

, בתוכנית לא מתאימה לגילםכדי למנוע מילדים לצפות 
  . תוכלו להשתמש במדרוג הורים

 את התוכניות מסיימים מדרגים ים שידור דיגיטליערוצי
 מהמדרוג שווה או גבוה יותר המדרוגכאשר . שלהם

  .התוכנית תהיה נעולה,  לגיל הילדם בהתאםשהגדרת

 הספרות של 4 להזין את קוד יכם עלהבתוכנית נעולפייה לצ
  .כל הערוציםל הגיל של ההורים מוגדר מדרוג. ילדיםהנעילת 

  . . .גילה הגדרת מדרוג

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, קש צו על מלח .1
מדרוג > Satellite settings <  Child lock -  בובחר .2

  .OK ולחצו על Parental ratingהורים 
לא אם .  הספרות של נעילת הילדים4 הכניסו את קוד .3

 Set codeבחרו בהגדרת קוד , ילדים תקוד נעילמוגדר 
    כעת. ו ספרות ואשר4הכניסו כעת קוד . OKולחצו על 

   . הגילמדרוג לבחור את תוכלו
  . OK הכניסו את גיל ילדכם ולחצו על .4
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין,  במידת הצורך.5

   .לסגור את התפריט
  . כהגדרת גילNone -בחרו ב, לכיבוי מדרוג ההורים. 6

 .לבטל נעילה של ערוץ את הקוד כדי תבקשהטלוויזיה 
 תנעלהטלוויזיה ,  מסוימיםתקשורתספקי  / בתחנות שידור

  .רק תוכניות עם דירוג גבוה יותר
  

  קוד נעילת ילדים

  . . .תוכלו להגדיר או לשנות את קוד נעילת הילדים

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
> Channel settings <  Child lock - בובחר .2

 Change codeשינוי הקוד   אוSet codeהגדרת קוד 
  .OKולחצו על 

הכניסו את קוד נעילת הילדים ,  אם כבר הוגדר קוד.3
  .הנוכחי ולאחר מכן הכניסו פעמיים את הקוד החדש

  .וגדרההקוד החדש 

  ?כם את הקוד שלםשכחת

תוכלו למחוק את הקוד הישן , שלכםקוד האם שכחת את 
  . ולהכניס קוד חדש במקומו

  .OKעל ולחצו Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
שינוי > Satellite settings <  Child lock - בובחר .2

  .OKולחצו על   Change codeהקוד 
  ..8888 הכניסו את קוד ברירת המחדל .3
והכניסו אותו ,  כעת הכניסו את נעילת הילדים החדש.4

  .פעם נוספת לאישור

     התקנת לוויין7.5

  מידע לגבי התקנת לווין
. DVB-S/DVB-S2  מובנהלוויין מקלט קיים וטלוויזיה זב

  . ישירות לטלוויזיהכםן שלי את הכבל מצלחת הלוויוחבר
  .כבל קואקסיאלי לחיבור אנטנת צלחת לוויןב והשתמש

 בצורה מושלמת לפני מכוונתן שלך יצלחת הלוויש וודא
  . את ההתקנהים מתחילםשאת

  יניםי לוו4עד 
 ובחר. וזבטלוויזיה ) LNBs 4(נים י לווי4 להתקין עד תוכלו

.  להתקין בתחילת ההתקנהשתרצואת מספר הלוויינים 
  .איץ את ההתקנהבכך תוכלו לה
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Unicable  
 צלחת חיבור לUnicable להשתמש במערכת תוכלו

 םאם אתה ובתחילת ההתקנה בחר. האנטנה לטלוויזיה
 2 או 1עבור , Unicableמערכת נים לילווינים מתקי
  .ניםילווי

  

  ניםיהתקנת לווי
 במהלך ההתקנה כם להתקין את הלוויינים שלתוכלו

מתבצעת לאחר ן יהתקנת הלווי .הראשונית בטלוויזיה
, אם אתם צופים רק בערוצי לווין. טלוויזיהה ציהתקנת ערו

  .טלוויזיהה צי לדלג על התקנת ערותוכלו
התקנת לווין חדש מתפריט ב תמיד להתחיל תוכלו

  .ההגדרות

   . . .וויין ערוצי להתקנת לוויינים ולחיפוש

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
צו על ולחSearch for satellite ן יחיפוש לוויב ובחר .2

OK .  
ולחצו על  Install satellitesלוויינים  תהתקנב ובחר .3

OK.  
אם .  את הגדרת ההתקנה הנוכחיתתציגטלוויזיה  ה.4

צו שתרין יהתקנת הלוול מתאימהההגדרה הנוכחית 
 ובחר. ניםילוויה להתחיל לחפש את תוכלו, להתקין

  .OK על צו ולחSearch חיפושב
אם ההגדרה הנוכחית אינה ההגדרה . 5 לשלב עברו

. OK על צוולח Settingsהגדרות ב ובחר, הרצויה
  . ב4 לשלב עבורו

בחרו את המספר המדויק של ,  בתפריט הגדרות-ב 4
 ים משתמשם אתאם, לחלופין.  להתקיןשתרצונים ילוויה

 1 ללווין Unicable -ו בבחר, Unicableבהתקנת 
Unicable for 1 satelliteלוויינים 2 - או  ל 

Unicable for 2 satellites בהתאם מספר הלוויינים 
בחרו את ההגדרה .  -Unicableשתרצו להתקין ל
  .OKהרצויה ולחצו על 

 שהשלמתםנים המדויק או ילוויהמספר מוגדר  אם - ג4
 צוולח Search חיפושב ובחר, Unicable הגדרות את
  .OKעל 

 צלחת האנטנה בכיווןנים זמינים יטלוויזיה תחפש לוויה .5
אם לווין .  דקותלהימשך מספר עשוי שלב זה. כםשל

 אם .מסךהמוצגים על שלו קליטה ה ועוצמת שמו, נמצא
, אחד מהלוויינים שנמצאולחבילת ערוצים זמינה 

  .הרצויה החבילה  לבחור אתכםבאפשרות
התקן בבחרו ,  הערוצים של הלוויינים שנמצאולהתקנת .6

Install ולחצו על OK.את מספר תציגטלוויזיה  ה 
  .רדיו שמצאוההערוצים ותחנות 

ין ותחנות יכל ערוצי הלוו, יןי כדי לשמור את הגדרות הלוו.7
  .OKולחצו על  Finishבסיום בחרו , לוויניותרדיו 

    חבילות ערוצים

  מידע לגבי חבילות ערוצים
 ערוציםהכוללות להציע חבילות ערוצים עשויים נים ילווי

מתאים הומציעים מיון ) חופשיהאוויר ב(חינם לצפייה ב
 אוסף -נים מסוימים מציעים חבילות מנויים ילווי. למדינה

  .םם עבורמי משלםשל ערוצים שאת

הטלוויזיה עשויה לבקש מכם , אם תבחרו בחבילת מנוי
 Quickבחרו במהירה . ור בהתקנה מהירה או מלאהלבח

או בחרו במלאה , כדי להתקין ערוצים מתוך החבילה בלבד
Full כדי להתקין את החבילה ואת כל הערוצים הזמינים 

אנו ממליצים לבצע התקנה מהירה לחבילות . האחרים
אם יש לכם לוויינים נוספים שאינם חלק מחבילת . מנויים

כל הערוצים . ליצים על התקנה מלאהאנו ממ, המנוי שלכם
  .המוקנים מוכנסים לרשימת כל הערוצים

 Unicableהגדרת 

 Unicableמערכת 

לחבר צלחת כדי  Unicable במערכת תוכלו להשתמש
  .אנטנה לטלוויזיה

לחבר כדי  עושה שימוש בכבל אחד Unicableמערכת 
 Unicable. ין במערכת שלהיצלחת לווין לכל מקלטי הלוו

 םאם את. בבנייני דירותלשימוש  בדרך כלל מיועד
 כםטלוויזיה תבקש מה, Unicable במערכת יםמשתמש

. ם מתאירבמהלך ההתקנה להקצות מספר משתמש ותד
תוכלו להתקין לוויין , ו בטלוויזיה זUnicable באמצעות

  .אחד או שני לוויינים

 חסרים Unicable נים שלאחר התקנת מבחיםאם את
 באותו מתבצעתאחרת ייתכן והתקנה , ערוצים מסוימים
 ההתקנה כדי חזרו על. Unicable - ההרגע במערכת

  .להתקין את הערוצים החסרים

  מספר משתמש

כל מקלט לווין מחובר חייב להיות , Unicableבמערכת 
  ). ' וכו 3 או 2, 1 ,0 ,לדוגמה(ממוספר 

 - מערכת המשתמש על מתגיה מספרי למצוא את תוכלו
Unicable .מקוצרים כמו משתמש לפעמים ה רימספ

 4 המציעות Unicable חיבור שלישנן קופסות . UB ,למשל
, Unicable בהגדרות ואם תבחר.  משתמשרצועות 8או 
ך להקצות את מספר המשתמש כםטלוויזיה תבקש מה

מקלט לווין  .ן שלהימקלט הלוויל ית מובנלרצועההייחודי 
מקלט של ש  משתמרצועתאותו מספר עם לא יכול להיות 

  .Unicableלווין אחר במערכת 

  תדרי משתמש

ין ימקלט הלוו,  המשתמש הייחודירצועתליד מספר 
.  המשתמש שנבחררצועת של מספר לתדר המובנה זקוק

רצועת ליד מספר בדרך כלל תדרים אלה מוצגים 
  .Unicable - ממיר ההמשתמש ב

  ין לוויהוספת
. כםין הנוכחית שלין נוסף להתקנת הלווי להוסיף לוויתוכלו

עם .  ללא שינוייישארוהלוויינים המותקנים והערוצים שלהם 
  . נוסףין אינם מאפשרים הוספת לוויןיחלק ממפעילי הלוו, זאת

ללוויין העיקרי זה לא המינוי ,  כתוספתנראהלווין נוסף 
 בחבילת ים משתמשםן העיקרי שב אתי או לא הלוויכםשל

  רביעי להוסיף לווין כםלייהיה ע, בדרך כלל. והערוצים של
 יש  לחילופיןאם. בר מותקניםשנים כי לווי3 כםכאשר יש ל

 להסיר את לואולי כדאי שתשק,  מותקניםניםי לווי4 כםל
  . להוסיף לווין חדשושתוכלכדי ראשונים מהאחד 
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  הגדרות

הגדרות ההתקנה , ניםי לווי2 או 1 רק כעת מותקניםאם 
 םאם את. ין נוסףיספת לווהנוכחיות יכולות שלא לאפשר הו

 מחדש לבצע כםעלי,  לשנות את הגדרות ההתקנהצריכים
 להשתמש לא תוכלו. ןילווישל ההתקנה המלאה האת 

  .ן אם יש צורך בשינוי של הגדרותילוויבתוספת 

  . . . לוויןלהוספת

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
צו על ולחSearch for satellite ן יחיפוש לוויב ובחר .2

OK .  
 .OKולחצו על  Add satelliteלוויין  בהוספת ובחר .3

  .הלוויין הנוכחי יראה במסך
 הטלוויזיה תעבור .OK על צו ולחAddבהוספה  ו בחר.4

  .לחיפוש לוויין חדש
בחרו בהתקנה , אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד או יותר .5

Install ולחצו על OK .כל הטלוויזיה תתקין את 
  .הערוצים של הלוויינים שנמצאו

בחרו , לאחסון בזיכרון של כל הערוצים ותחנות הרדיו .6
  .OKולחצו על  Finishבסיום 

  הסרת לוויין
 יניםהתקנת הלווימאחד או יותר לוויין  להסיר תוכלו
הלוויין שאתם מסירים מוסר עם כל . כם שלתהנוכחי

אינם  יןחלק ממפעילי הלווי, עם זאת. הערוצים שלו
  .יןילווהמאפשרים הסרת 

  . . .ניםי לווילהסרת

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
צו על ולחSearch for satellite ן יחיפוש לוויב ובחר .2

OK .  
 .OKולחצו על  Add satelliteלוויין  בהסרת ובחר .3

  .הלוויין הנוכחי יראה במסך
 שברצונכםן ייות הלו במקשי החצים כדי לבחור או השתמש.4

    .להסיר
 שוב צולח. המיועד להסרהן י כדי לסמן לוויOK על צו לח.5

  . לביטול הסימוןOKעל 
. לאישור OKלחצו על ו, Removeבהסרה בחרו  .6

  .הלוויינים יוסרו
    .לסגירת הסרת הלוויין OKולחצו על  Exit יציאהבבחרו  .7

  

  ן ערוצי הלווייןועדכ

טלוויזיה מעדכנת באופן ה, וקר בב6בשעה , פעם ביום
 ערוציםעדכון ערוץ מחפש  .יןיאוטומטי את ערוצי הלוו

שאינם ערוצים . חדשים ומוסיף אותם לרשימת הערוצים
 שרותים מסדר מחדש את יוסרו ואם ספק יותרזמינים 
טלוויזיה חייבת להיות במצב המתנה כדי לעדכן ה .תעדכן

  .יןיבאופן אוטומטי את ערוצי הלוו
  .ציםערוה בכל עת בעצמכם את עדכון תוכלו לבצע, פיןלחלו

 Nמסומנים באות , ציםשנמצאו בעדכון הערו, ערוצים חדשים
ערוצים חדשים מתווספים .  ברשימת הערוצים החדשהונאספים

 ברשימת הערוצים ישאר חדש ץערו. צים כל הערותרשימלגם 
  . כמועדףואותתסמנו  או תצפו בוכל עוד לא , חדשים

  

   האוטומטיציםעדכון הערו ויכב

כדי למנוע עדכון ,  את טלוויזיה בלילהתוכלו לכבות לחלוטין
 לכבות את העדכון האוטומטי תוכלו, לחלופין. ציםערו

  .בתפריט ההגדרות

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
התקנת  > Satellite settings בחרו בהגדרת לוויין  .2

 עדכון ערוץ אוטומטי  >  Channel installationערוץ 
 Automatic channel updateבחרו בכבויו Off.   

  מסויםין י העדכון עבור לווויכב

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
התקנת  > Satellite settings בחרו בהגדרת לוויין  .2

אפשרויות עדכון  >  Channel installationערוץ 
  Automatic update option. אוטומטי 

 נים מעוניישאינכםן יבחרו בלווי, מקשי החיצים באמצעות .3
  .ןילוויהסימון את  כדי לבטל OK על צולח. לעדכן

 כדי לסגור את OKצו על  ולחDoneבוצע בחרו ב .4
   .התפריט

  .םן שסימנתילוויה את הערוצים מתעדכןטלוויזיה לא ה

  בעצמכם העדכון תהתחל

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
צו על ולחSearch for satellite ן יחיפוש לוויב ובחר .2

OK .  
 ולחצו על Update channelsם ערוציבעדכון  ו בחר.3

OK.  
 ובחר, נים מוגדרים לעדכוןי לבדוק איזה לוויתרצו אם .4

  .OK על צוולח Settingsהגדרות ב
הלוויינים ת סמנו א או ובטל,  מקשי החציםבאמצעות .5

   .OK על ולחצו Doneבחרו בבוצע . לעדכון
העדכון עשוי . OK ולחצו על Updateבחרו בעדכון  .6

  .להימשך מספר דקות
  .OK ולחצו על Finishבחרו בסיום  .7

  שפות ושמע
   
  

  מועדפותת וכתוביותות תכניושפ

שפות כתוביות , שונותשמע ערוצי לווין יכולים להחזיק שפות 
עבור כך שתטלוויזיה ה להגדיר את תוכלו. סטאו שפות טק

 םשפת כתוביות או שפת טקסט שאת, באופן אוטומטי לשפה
  .דפי טקסטבאם שפה זו זמינה בערוץ או , פיםמעדי

  . . .עליכם השפה המועדפת להגדרת

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 על וצולח  Satellite settingsבחרו בהגדרת לוויין  .2

OK.  
 את ובחר. OK על צו ולחLanguagesשפות בחרו ב .3

  .ההגדרה הרצויה
כדי לסגור  לסירוגין על מקש  צולח, במידת הצורך .4

  .את התפריט
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  קולי לכבדי ראייה תיאור
  

  אוזניות/ רמקולים 

  .שמעה לשמוע את פרשנות היכן תרצו לבחור תוכלו
 או , בלבדעל האוזניות, טלוויזיה בלבדרמקולי העל 

  . שניהםבאמצעות

   . ..Headphonesאוזניות  / Speakersלהגדרת רמקולים 

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
> שפה   > Satellite settings לוויןבחר בהגדרות  .2

Languages <  תיאור קוליAudio description < 
 ולחצו Headphonesאוזניות /  Speakersרמקולים 

  .OKעל 
 Headphones אוזניות, Speakers רמקוליםבחרו ב .3

 Speakers +  Headphones אוזניות+ או רמקולים 
  .OK ולחצו על

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

   שמעאפקט 

כמו , ים אפקטי שמע נוספמסוימות מכילות שמע  פרשנויות
  .תעמעםשמע מצליל סטריאו או 

  ). . .םמיאם קיי (Audio effects  אפקטי שמעלהפעלת

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  ותשפ > Satellite settings לוויינים בהגדרות ובחר .2

 <Languages <  תיאור קוליAudio description 
  .OKצו על  ולחAudio effects אפקטי שמע> 

  .OKלחצו על ו Off ופסקאו מ On מופעלב ובחר .3
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4

  .לסגור את התפריט

  דיבור

  .נאמרותהמילים ה כתוביות עבור יכולה להכילפרשנות שמע 

  . . .)מותאם קיי(כתוביות אלה ל למעבר

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  ותשפ > Satellite settings לוויינים בהגדרות ובחר .2

 <Languages <  תיאור קוליAudio description 
  .OKלחצו על ו Speech דיבור> 

או כתוביות ) שמע (Descriptiveבחרו בתיאור  .3
Subtitles  ולחצו עלOK.  

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

  התקנה ידנית

 תוכלו. למשתמשים מתקדמיםהתקנה ידנית מיועדת 
להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים 

 ואת התדר לדעת את אתם חייבים. חדשים ממשדר לווין
 שלו  את כל הערוציםתתקיןטלוויזיה ה.  של המשדרקוטביות

 .צים כל הערורשימת מועברים לסוף - החדשים ו הקודמים - 
 צריכיםאתם  להשתמש בהתקנה ידנית אם לא תוכלו

 תצטרכו, אם יש צורך בזה. ניםילוויהלשנות את מספר 
  .ניםי לוויבאמצעות התקנת התקנה מלאה בצעל

  . . . משדרלהתקנת

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 > Satellite settingsן יהגדרות לוויב ובחר .2

Channel installation  < התקנה ידניתManual 
installation על ולחצו OK.  

  LNB/ו בלווייןבחר, אחד מותקןן ילווימ כם יותראם יש ל .3
  . להוסיף ערוציםכםעבורו ברצונ

 ואם תגדיר. הנדרש Polarizationאת הקיטוב ירו הגד .4
 Symbol rate modeקצב העברת המידע את מצב 

 Symbol rate- לתוכלו להיכנס ידנית , Manual לידני
mode .לחפש את המשדרהתחילוותדר האת  הכניסו .  

 OK על ולחצו Storeבאחסון בחרו , משדר נמצאהאם  .5
  .נבחרה LNB - הכדי לשמור את המשדר החדש על

  .ההתקנה הידניתמ כדי לצאת Exit יציאהבבחרו  .6

  פתרון בעיות 7.6

 או ים רוצוטלוויזיה לא יכולה למצוא את הלוויינים שאנה
  הלווייןמתקינה פעמיים את אותו טלוויזיה ה

המספר הנכון של מוגדר  כי ו וודא,בתחילת ההתקנה -
 להגדיר את טלוויזיה כדי תוכלו. המוגדריםנים ילוויה

 .ניםי לווי3/4יים או נש, לחפש לוויין אחד

LNB ראש כפול LNB שניהן ילוויה לא יכול למצוא את  
אבל לא יכולה למצוא , טלוויזיה מוצאת לווין אחדהאם  -

 את כוונו. בכמה מעלותהצלחת סובבו את , שניאת ה
. ין הראשוןי האות החזק ביותר על הלוולקליטת הצלחת

ן הראשון על יבדקו את מחוון עוצמת האות של הלווי
, אות החזק ביותרל מכווןן הראשון י הלוויכאשר. מסךה

כדי למצוא את  Search againבחרו בחיפוש חוזר 
   . הלוויין השני

 .Two satellitesוויינים וודאו שהגדרות הוגדרו לשני ל

  שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה 
 בסוף אך ורקנים וערוצים מאוחסנים ילווי, כל ההגדרות -

  . את התהליך מסייםםההתקנה כאשר את

  ן נעלמויכל ערוצי הלווי
 שהוקצה וודאו, Unicable במערכת ים משתמשםאם את -

ן י משתמש ייחודי למקלט הלווירצועת מספר לכם
ן אחר ייכול להיות שמקלט לווי. Unicable -  ההגדרותב

 . משתמשרצועתמשתמש באותו מספר 

  רוצי לווין נעלמו מרשימת הערוציםנראה שמספר ע
, מיקומם השתנה או נעלמוחלק מהערוצים נראה שאם  -

כדי . וערוצים אלשל מיקום השינה את ייתכן והמשדר 
 לותוכ,  ברשימת הערוציםצים הערומיקוםלשחזר את 

  . חבילת הערוציםאתעדכן ללנסות 

   להסיר את לוויןנו יכוליםנאי
כדי להסיר . יןילווהחבילות מנויים אינן מאפשרות הסרת  -

חבילה ב ולבחור התקנה מלאה לבצע שוב תצטרכו, יןילוו
   .אחרת

 הקליטה חלשהלפעמים 
 רוחות חזקות .נת כראוין מותקילוויהאם צלחת ה קובד -

 .הצלחת להזיז את עלולות
  .להשפיע על איכות הקליטה עשוייםשלג וגשם  -
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  מקורות חיצוניים 8

   מקורות רשימת  8.1

 למצוא את תוכלו -  ותמקורה תפריט - החיבוריםברשימת 
  .ההתקנים המחוברים לטלוויזיה

  .להתקן המחובר לעבור תוכלו, זהמקורות מתפריט 

  תפריט המקורות
מקור לחצו על מקש , המקורותכדי לפתוח את תפריט 

 .  
התקן באמצעות  את הובחר, להתקן מחוברכדי לעבור 

  .OKלחצו על מקש ו) שמאל( או ) ימין ( מקשי החצים

לחצו חזרה , להתקן מבלי לעבור המקורותתפריט סגירת ל
  .על 

  

  מצב המתנהמ 8.2 
 מחובר התקןל לעבור תוכלו, הטלוויזיה במצב המתנהכש

  .שלט רחוק של הטלוויזיהה באמצעות

  הקרנה

טלוויזיה ממצב נגן התקליטורים וגם את ה את להעבירכדי 
 או התוכנית באופן בהקרנת התקליטורהמתנה ולהתחיל 

  . בשלט רחוק של הטלוויזיה צו על מקש ההקרנהלח, מיידי
 ותכונת, HDMI כבל באמצעות להיות מחובר חייב התקןה

HDMI CEC  חייבת להיות מופעלת גם בטלוויזיה וגם
  .חיצוניבהתקן ה

  מערכת קולנוע ביתי

 כםשל HTS למערכת הקולנוע הביתי לעבור תוכלו 
 את ולהשאירערוץ רדיו ל שמע או לתקליטורלהקשיב ו

  הטלוויזיה במצב המתנה
הטלוויזיה במצב וכש, HTS - הפעילו רק את מערכת ה

 בשלט   המקורלחצו על מקש, המתנה
  .רחוק של הטלוויזיה

  
  

  EasyLinkקישור קל  8.3 
תוכלו להפעיל התקן  EasyLink הקל ישורהק באמצעות

 EasyLink. מחובר באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה
לתקשר עם ההתקנים כדי  HDMI CEC משתמש בתקן 

 וכן HDMI CECהמכשירים חייבים לתמוך . המחוברים
  .HDMI חיבור באמצעות ים להיות מחובריםחייב
צפו במידע ו  לחצו על מקש , Help עזרהתפריט ב

  .EasyLinkלגבי נוסף 
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   טיימרים ושעון9

  Sleeptimer טיימר כיבוי לשינה 9.1
פרק זמן  להגדיר תוכלו, באמצעות טיימר הכיבוי לשינה

  . למצב המתנה באופן אוטומטיעוברתטלוויזיה שבסיומו ה

  . . . טיימר השינהלהגדרת

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
הגדרות >  TV settings טלוויזיהרו בהגדרות בח. 2

 טיימר כיבוי לשינה>  General settings כלליות
Sleep timer.    

 דקות 180 להגדיר את הזמן עד תוכלו ההזזהפס באמצעות 
 .שינה כבויהטיימר ,  דקות0אם מוגדר .  דקות5במרווחים של 

 לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או לאפס תוכלו תמיד
  . הזמן במהלך הספירה לאחוראת

 אם תרצו לסגור את לחצו לסירוגין על מקש . 3
  .התפריט

  שעון 9.2
 כדי  צו על מקשלח, די לדעת מה השעהכ

  . במדריך טלוויזיההשעוןלמצוא את 

 שולחים מידעשידורים דיגיטליים לא , במדינות מסוימות
UTC  -  יעשושינוי שעון הקיץ . זמן אוניברסלי מתואםמידע 

  . את הזמן נכוןלא תציגטלוויזיה הלהתעלם ו

  . . .את השעון בטלוויזיהלכוון כדי 

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
הגדרות >  TV settings הגדרות טלוויזיהב ובחר. 2

 את וובחר Clockשעון >  General settings כלליות
   .Country dependent  הקשורההמדינה

 את בחרוו Daylight savingשעון קיץ ב ובחר. 3
  .ההגדרה המתאימה

  

  אוטומטי כיבוי 9.3
 בפרק זמןבשלט הרחוק כלשהו  על מקש תלחצואם לא 

 לאאות כניסה ו  תאו אם הטלוויזיה לא מקבל,  שעות4של 
היא ,  דקות10 בפרק זמן שלמקבלת פקודות בשלט רחוק 

  . באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיהכבית

 בממיר משתמשים בטלוויזיה כצג או ים משתמשםתאם א
 נכםואי) STB - תיבת ממיר (דיגיטלי כדי לצפות בטלוויזיה 

 לבטל את כםעלי, בשלט רחוק של הטלוויזיהמשתמשים 
  . האוטומטיהכיבוי

  . . .Auto switch off הכיבוי האוטומטי לביטול

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
הגדרות >  TV settings הגדרות טלוויזיהב ובחר. 2

 Auto  אוטומטיכיבוי>  General settings כלליות
switch off כבוי (0 -והעבירו את פס ההזזה ל(.    
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הוידיאו והמוסיקה ,  התמונות10
  שלכם

  USB ממחבר 10.1

  למה אתם זקוקים

להקרין מוזיקה והשמיע  או לכםתמונות שלב תוכלו לצפות
   . USBאו כונן קשיח  USB מכונןאו סרטוני ויד

  USBמהתקן 

 קשיח USB או כונן USB כונן וחבר, טלוויזיה מופעלתכשה
הטלוויזיה מזהה את .  בטלוויזיהUSB -מחברי הלאחד 
  .כם את הקבצים שלה ומציגההתקן

לחצו על מקש ,  באופן אוטומטיהאם הרשימה לא מופיע
 Browse USB בדפדוף בחרו, המקורות 

  .OK על ולחצו

  

   פס תפריט 

 את נתטלוויזיה ממייה, מחוברה USB -  התקן הבאמצעות
  .הקבצים לפי סוג

  .ים מחפשם את סוג הקובץ שאתו התפריט ובחרפס אל ונווט
 לגלוש רק תוכלו, קבצים מהמחשבב אתם מדפדפיםאם 
  .תיקיות כפי שהם מסודרים במחשבמקבצים ומ

  יםפס התפריט

 ים רוצם את סוג הקובץ שאתו התפריט ובחרפס אל ונווט
  .לצפות או להאזין
 או סרטים Musicמוסיקה , Pictureבחרו בתמונות 

Movie.תוכלו לפתוח תיקיות ,  לחילופיןFolders כדי 
  .להציג ולחפש קובץ בתיקיות

  תמונותב צפייה

  .OKולחצו על  Pictureבתמונות  בחרו USB - בדפדפן ה
  אפשרויות

  .לחצו על מקש האפשרויות 

- Start slideshow ,Stop slideshow   
  . התחל או עצירת מצגת השקופיות

- Slide show transition  
  .התמונות העברת סגנון הגדרת

- Slide show frequnecy  
  .בחירת זמן התצוגה של כל שקופית

- Repeat, Play once  
  .או פעם בודדת בלבד, שקופיות ברציפותהצגת מ הקרנת

- Shuffle off, Shuffle on  
  .באופן אקראיבמחזוריות או  כם תמונות של לצפותתוכלו

- Rotate image  
  .סיבוב התמונה

- Show info  
הגודל , התאריך, תצוגת המידע לגבי שם התמונה

  .והתמונה הבאה במצגת השקופיות

 בחרוו צו על מקש לח,  Browse USB הדפדפןלסגירת 
  .פעילות אחרת

  מוזיקהל האזנה

  .OKולחצו על  Music במוסיקה בחרו USB - בדפדפן ה
  אפשרויות

  .לחצו על מקש האפשרויות 

- Stop playback   
  . עצירת השמעת המוסיקה

- Repeat, Play once  
  .או פעם בודדת בלבד,  ברציפותהשמעת השירים

- Shuffle off, Shuffle on  
  .באופן אקראיבמחזוריות או  השמעת השירים

- Show info  
  . לגבי השירים ושם הקובץתצוגת המידע

 בחרוו צו על מקש לח,  Browse USB הדפדפןלסגירת 
  .פעילות אחרת

  הקרנת וידיאו

  .OKולחצו על  Movie  בחרו בסרטUSB - בדפדפן ה
  אפשרויות

  .לחצו על מקש האפשרויות 

- Subtitles  
  . אם הן זמינות, תצוגת הכתוביות

- Audio language  
  .נהאם זמי, השמעת שפת השמע

- Repeat, Play once  
  .או פעם בודדת בלבד,  ברציפותהקרנת קטעי הוידיאו

- Shuffle off, Shuffle on  
  .באופן אקראיהקרנת קטעי הוידיאו במחזוריות או 

- Show info  
  .תצוגת המידע לגבי שם הקובץ

 בחרוו צו על מקש לח,  Browse USB הדפדפןלסגירת 
  .פעילות אחרת
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   הגדרות11
  

 Tintגוון הצבע  11.1
 Colour temperature באמצעות טמפרטורת הצבע

להגדיר את טמפרטורת הצבע המוגדרת מראש או תוכלו 
 כדי להגדיר בעצמכם את Customלבחור במותאם אישי 

 Custom colourהטמפרטורה באמצעות 
temperature.  הגדרות טמפרטורת הצבע והגדרות 

 למשתמשים אישיות של טמפרטורת הצבע מיועדות
  .מנוסים יותר

  . . .לכיוון ההגדרה המוגדרת מראש

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 מתקדם>  Pictureתמונה >  TV settings - ב ו בחר.2

Advanced  <Colour temperature.  
 חמה ,Normal רגילבובחרו ) ימינה ( לחצו על מקש .3

Warmאו קרה  Cool .אישי בחרו במותאם Custom 
   .אם תרצו להגדיר את טמפרטורת הצבע בעצמכם

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין,  במידת הצורך.4
  .לסגור את התפריט

   גוון צבע מותאם אישית11.2
תוכלו  Custom tintבאמצעות גוון צבע מותאם אישית 

להגדרת . להגדיר בעצמכם את טמפרטורת הצבע
תחילה בחרו במותאם , יתטמפרטורת הצבע המוגדרת איש

 Colour בתפריט טמפרטורת הצבע Customאישי 
temperature . הגדרות אישיות של טמפרטורת הצבע

  .מיועדות למשתמשים מנוסים יותר

  . . .להתאמה אישית של הגוון
  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 מתקדם>  TV settings  <Picture - ב ובחר .2

Advanced  <Custom tint.  
  ).ימינה (לחצו על מקש   .3
 היא WP. (את ההגדרות באמצעות מקשי החציםבחרו  .4

  ). היא נקודת השחורBL -נקודת הלבן ו
תוכלו גם לבחור באחת .  לאישור ההגדרותOK לחצו על .5

  .מההגדרות המוגדרות מראש בתפריט
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .6

   .סגור את התפריטל

  בהירות  11.3
תוכלו להגדיר את רמת הבהירות של , באמצעות הבהירות

הגדרות הבהירות מיועדות למשתמשים . אות התמונה
אנו ממליצים למשתמשים פחות מנוסים לכוון . מנוסים יותר

את הבהירות באמצעות הגדרות ניגודיות התאורה 
  .Backlight contrastהאחורית 

  . . .בהירותרמת הלכיוון 
  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 מתקדם>  Pictureתמונה >  TV settings - ב ו בחר.2

Advanced  < בהירותBrightness.  
וכוונו את הערך באמצעות ) ימינה (לחצו על מקש  .3

   ).   מטה (או ) מעלה (מקש 
די כ על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4

  .לסגור את התפריט

   משחק או מחשב 11.4
הגדרת התמונה האידיאלית לטלביזיה את ה העביר לתוכלו

 קיימת. למשחקים או לשימוש בטלוויזיה כמסך מחשב
 אם .Computer או מחשב Gameלמשחק הגדרה שונה 

 משחקים או מעמד -  בתפריט המקור מוגדר נכוןמכשיר 
מטי להגדרות טלוויזיה עוברת באופן אוטוה - מחשב 

תעברו אם .  למכשירים עוברםכאשר את, האידיאלית
 לכבות אותו בעת מעבר ואל תשכח, להגדרות ידניות

  . לטלוויזיהמחוברהלצפייה בטלוויזיה או מכשיר אחר 

  . . .להפעלת הגדרות ידניות

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
משחק או >  Pictureתמונה >  TV settings - ב ו בחר.2

  .Game or computer מחשב
 .Off או כבוי Computerמחשב , Gameמשחק בחרו ב .3

 מחזירה את הגדרות התמונה לצפייה Offהגדרת כבוי 
  .בטלוויזיה

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

    פורמט וקצוות 11.5
  

  קצוות המסך 

 תוכלו מעט Screen edgeנה באמצעות קצוות התמו
  . כדי להסתיר קצוות מעוותיםלהגדיל את קצוות התמונה

  . . .קצוותלכיוון ה

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
פורמט וקצוות >  TV settings  <Picture - ב ו בחר.2

Format and edges  <קצוות המסך Screen 
edge.  

וונו את הערך באמצעות וכ) ימינה (לחצו על מקש  .3
   ).   מטה (או ) מעלה (מקש 

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

  מיקום 11.6
 להגדיר את הטלוויזיה תוכלו,  בחנותתאם הטלוויזיה נמצא

 Picture תמונההסגנון . מכירותקידום ל כרזהכדי להציג 
style מוגדר אוטומטית ל  - Vivid .יימר הכיבוי ט

  .האוטומטי כבוי

  . . .חנותבמיקום  הטלוויזיה להגדרת

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 הגדרות כלליות>  TV settings  בחר הגדרות טלוויזיה.2

General settings  <מיקום Location לחצו על ו
OK.  

  .OK ולחצו על Shop בחרו בחנות .3
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין,  במידת הצורך.4

  .לסגור את התפריט
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  שמע 11.7
 

  סגנון השמע

 לבחור הגדרה קבועה מראש תוכלו, ה קלשמעלהתאמת 
  .Sound styleהשמע  סגנון של

  לחצו על מקש, תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה. 1
  .אפשרויותהכדי לפתוח את תפריט  

  Picture andבפס התפריט בחרו בתמונה ושמע  .2
sound השמעבסגנון  ובחרו Sound style.  

  .OKולחצו על  בחרו סגנון שמע. 3

  . . . הןהשונות השמעסגנונות 

- Personal - בתמונה שבוצעו האישיות שלכם ההגדרות 
  ושמע 

- Original - ההגדרות הרגילות של היצרן 
- News -  דיבורלאידיאלי מצב  
- Movie -  צפייה בסרטיםלאידיאלי מצב  
- Game -  אידיאלי למשחקיםמצב  
- Music -  אידיאלי להאזנה למוסיקהמצב  

  השמע סגנון התאמת

  . . .השמעת סגנון להתאמת

  .OKולחצו על סגנון ה את ו בחר.1
  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .2
 להגדרה נווטו, TV settings הגדרות טלוויזיהב בחר .3

  .והתאימו אותהאישית 
לאחסן וכדי לסגור את התפריט  על מקש חזרה לחצו  .4

  .כםההגדרה שלאת 

  . . .השמע המקוריים לערכי סגנון לחזרה

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 שמע  > TV settings הגדרות טלוויזיהב בחר .2

Sound  < שמע מאוחסן סגנון חזרהRestore style.   

  Sound settings הגדרות השמע
  

  Bassבאס 
 תוכלו לכוון את רמת הצלילים Bass באמצעות באס

  . בשמעהנמוכים

  . . .רמת הבאסלכיוון 

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 . Bassבאס >  Sound  שמע> TV settings - ב ו בחר.2
וכוונו את הערך באמצעות ) ימינה ( לחצו על מקש .3

   ).   מטה (או ) מעלה (מקש 
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4

  .לסגור את התפריט
  

  Trebleטרבאל 
 תוכלו לכוון את רמת הצלילים Treble טראבלבאמצעות 

  .גבוהים בשמעה

  . . .טרבללכיוון רמת ה

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1

טראבל >  Sound  שמע> TV settings - ב ו בחר.2
Treble .  

וכוונו את הערך באמצעות ) ימינה (לחצו על מקש  .3
   ).   מטה (או ) מעלה (מקש 

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

  מצב שמע היקפי 

 תוכלו, Surround mode  מצב שמע היקפיבאמצעות
  . יזיהווטלבשל הרמקולים השמע להגדיר את אפקט 

  . . . מצב שמע היקפילהגדרת

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
מצב שמע >  Sound  שמע> TV settings - ב ו בחר.2

  . Surround mode היקפי
, Stereoובחרו בסטריאו ) ימינה (לחצו על מקש  .3

  .Incredible surroundשמע מדהים 
י כד על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4

  .לסגור את התפריט

  עוצמת השמע באוזניות 

 Headphones עוצמת השמע באוזניותבאמצעות 
volume  עוצמת השמע באוזניותתוכלו לכוון את  

  . . .לכיוון העוצמה

בחרו   ובפס התפריטצו על מקש לח .1
  .Picture and sound שמע ותמונה

בחרו בעוצמת האוזניות  ,)ימינה (לחצו על מקש  .2
Headphones volume ולחצו על  OK.    

או ) מעלה ( כוונו את עוצמת השמע באמצעות מקש .3
) מטה   .(   

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

  

    הגדרות שמע מתקדמות
  

  רמת עוצמה אוטומטית 

 Auto volume רמת עוצמה אוטומטיתבאמצעות 
leveling , דיר את הטלוויזיה להפחתתתוכלו להג 

כמו בתחילת פרסומות בעוצמת השמע הבדלים פתאומיים 
 .לאחראו בעת מעבר מערוץ אחד 

  . . .להפעלה וכיבוי

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  מתקדם>  TV settings < Sound - ב ו בחר.2

Advanced < רמת עוצמה אוטומטית Auto volume 
leveling.  

  .Off או כבוי Onמופעל בובחרו ) ימינה (לחצו על מקש  .3
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4

  TV speakers .לסגור את התפריט
  

  רמקולי הטלוויזיה 

טלוויזיה למכשיר שמע מה השמע את תוכלו להעביר
  באמצעות. שמע מערכת קולנוע ביתי או מגבר -מחובר 
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 תוכלו לבחור היכן, TV speakers  הטלוויזיהרמקולי
רוצים לבקר  וכיצד אתםטלוויזיה מה השמע לשמוע את 

  .אותו
 את תוכלו לכבות באופן קבוע, Off כבויבאם תבחרו 

  .יזיהווטלהרמקולי 
יהיו תמיד יזיה ווהרמקולים של טל, Onבמופעל אם תבחר 
  .מופעלים

, HDMI CEC באמצעותמחובר ה התקן שמע באמצעות
  .EasyLink  הקישור הקלהשתמש באחת מהגדרותלתוכלו 

 את תעבירטלוויזיה ה, EasyLink ו בקישור קלאם תבחר
טלוויזיה תכבה את  ה.שמעטלוויזיה למכשיר מה השמע

המחובר משמיע את  כאשר המכשיר שלההרמקולים 
  .השמע

אם תבחרו באפשרות התחלה אוטומטית של הקישור  -
יה תפעיל את הטלוויז, EasyLink autostartהקל 

, תעביר את השמע מהטלוויזיה למכשיר, מכשיר השמע
  .ותכבה את רמקולי הטלוויזיה

, EasyLink auto start או EasyLinkעם בחירת 
עדיין תוכלו לעבור לרמקולים של הטלוויזיה או לרמקולים 

  .של מכשיר השמע דרך תפריט תמונה שמע

  . . .להגדרת רמקולי הטלוויזיה

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב,  צו על מקשלח .1
 > TV settings < Sound  <Advanced - ב ו בחר.2

  .TV speakersרמקולי הטלוויזיה 
, Off כבוי ,Onמופעל בובחרו ) ימינה (לחצו על מקש  .3

EasyLink או EasyLink autostart.  
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4

   .לסגור את התפריט

  . . .הפעלת הרמקולים בתפריט תמונה ושמע ל

 בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על מקש  .1
  .Picture and sound ובחרו שמע ותמונה

 -  או בTV -ובחרו ב  Speakers בחרו ברמקולים .2
Amplifier) מכשיר השמע  .(    

 כדי לחצו לסירוגין על מקש חזרה ,  במידת הצורך.3
  .לסגור את התפריט

  
  צלול שמע 

תוכלו לשפר את  , Clear sound השמע הצלולבאמצעות 
תוכלו . מצב זה אידיאלי לתוכניות חדשות. הצליל לדיבור

 .לעבור בין שיפור הדיבור כבוי או מופעל

  . . .להפעלה וכיבוי

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 > TV settings < Sound <  Advanced - ב ו בחר.2

  .Clear sound לולשמע צ
  .Off או כבוי Onמופעל בובחרו ) ימינה ( לחצו על מקש .3
כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4

   .לסגור את התפריט

1 ARC HDMI    

בחיבור ) ARC(אם אתם לא זקוקים לערוץ שמע חוזר 
HDMIתוכלו לכבות את אות ה,  כלשהו- ARC.  

  פורמט יציאת שמע 
 Audio Out formatות פורמט יציאת השמע באמצע

תוכלו להגדיר את יציאת השמע של הטלוויזיה כדי להתאים 
את תאימות עיבוד השמע של מערכת הקולנוע הביתי 

  . שלכם

  שמע ה יציאת רמת
, Audio Out levelingבאמצעות רמת יציאת השמע 

תוכלו להתאים את עוצמת השמע של מערכת הקולנוע 
שמע של הטלוויזיה כאשר אתם עוברים הביתי לעוצמת ה

  . ממכשיר אחד לאחר

  שמע ה יציאת השהיית
אם הגדרתם סנכרון השהיית השמע במערכת הקולנוע 

עליכם , כדי לסנכרן את השמע עם התמונה, הביתי שלכם
 Audio Out delay השהיית יציאת השמעלכבות את 
  .בטלוויזיה

    שמעה יציאת קיזוז
ר את ההשהיה במערכת הקולנוע להגדייכולים אם אינכם 

תוכלו להגדיר את ההשהיה באמצעות קיזוז , הביתי שלכם
  .בטלוויזיה Audio Out offsetיציאת השמע 

  

  רמקולים
  

  מערכת קולנוע ביתי
טלוויזיה למכשיר שמע מה השמע את תוכלו להעביר

  . שמע מערכת קולנוע ביתי או מגבר -מחובר 
וכיצד טלוויזיה מה  השמע לשמוע את תוכלו לבחור היכן

  .רוצים לבקר אותו אתם
 את תוכלו לכבות באופן קבוע, Off כבויבאם תבחרו  -

  .יזיהווטלהרמקולי 
יהיו יזיה ווהרמקולים של טל, Onבמופעל  ואם תבחר -

  .תמיד מופעלים
, HDMI CEC באמצעותמחובר ה התקן שמע באמצעות

  .EasyLink  הקישור הקללהשתמש באחת מהגדרותתוכלו 
 תעבירטלוויזיה ה, EasyLink ו בקישור קלאם תבחר -

טלוויזיה תכבה  ה.שמעטלוויזיה למכשיר מה השמעאת 
המחובר משמיע את  כאשר המכשיר שלהאת הרמקולים 

  .השמע
אם תבחרו באפשרות התחלה אוטומטית של הקישור  -

הטלוויזיה תפעיל את , EasyLink autostartהקל 
,  מהטלוויזיה למכשירתעביר את השמע, מכשיר השמע

  .ותכבה את רמקולי הטלוויזיה
עדיין , EasyLink auto start או EasyLinkעם בחירת 

 של הטלוויזיה או לרמקולים של תוכלו לעבור לרמקולים
  .מכשיר השמע דרך תפריט תמונה שמע

  . . .להגדרת רמקולי הטלוויזיה

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
  יציאת שמע> TV settings < Sound - ב ובחר .2

.Sound output   
 רמקולי ,Offכבוי בובחרו ) ימינה (לחצו על מקש   - 3

 EasyLink או TV speakers,  EasyLinkהטלוויזיה 
autostart.  
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כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
   .לסגור את התפריט

   . . .ישירותלהפעלת הרמקולים 

    .בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על מקש  .1
 -  או בTV -ובחרו ב  Speakers בחרו ברמקולים .2

Amplifier) מכשיר השמע  .(    
 כדי לחצו לסירוגין על מקש חזרה ,  במידת הצורך.3

  .לסגור את התפריט
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   נתוני הטלוויזיה12

  

  איכות הסביבה 12.1

  חסכון באנרגיה
מסייעות להגן טלוויזיה הה בהגדרות חבילות חיסכון באנרגי

  .סביבהעל ה
 לחצו על המקש הירוק , בעת צפייה בערוצי טלוויזיה

הגדרות . Eco settingsהחיסכון כדי לפתוח את הגדרות 
  .פעילות מסומנות בסימן 

  .לחצו חזרה על המקש הירוק , לסגירה

  חיסכון באנרגיה

דרת להג  את התמונהה מגדירמה זו מונה חכת תגדרה
  . ביותר המוכרת תהאנרגיה האידיאלי

  כיבוי המסך

 לכבות את מסך תוכלו,  למוסיקהאתם רק מאזיניםאם 
 Screen ו במסך כבויבחר. הטלוויזיה כדי לחסוך באנרגיה

off  ולחצו עלOK .על מקש כלשהו לחצו , להחזרת המסך 
  .בשלט רחוק

  אוטומטי כיבוי

או , שעות 4 על מקש בשלט הרחוק במשך תלחצואם לא 
היא כבית ,  דקות10 אות במשך תאם הטלוויזיה לא מקבל

   .  כדי לחסוך באנרגיהאוטומטית
 משתמשים בממיר בטלוויזיה כצג או אתם משתמשיםאם 

 בשלט רחוק של ואינכם משתמשים ,כדי לצפות בטלוויזיה
  . האוטומטיבטלו את הכיבוי, הטלוויזיה

 קיימות כםלטלוויזיה שב ,אלולהגדרות חיסכון בנוסף 
  .צריכת החשמלל ידידותיים לסביבה בכל הנוגע הגדרות

  כיבוי התקן לא פעיל

 שאינו EasyLink HDMI-CECכיבוי התקן מחובר תואם 
  .פעיל

  אנרגיההצריכת ניהול 

 מבטיח ניצול וטלוויזיה זבמתקדם ה האנרגיהניהול צריכת 
 לבדוק עד כמה ההגדרות תוכלו. יעיל ביותר של אנרגיה

בתמונות  הנוכחית בהירות הרמת , טלוויזיהבות האישי
 את צריכת קובעים הסביבתיתתאורה התנאי , על המסךש
  .יחסיה הספקה

  . . .יחסיתה ההספק צריכת לבדיקת

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 בקרה >  Watch demosבצפייה בהדגמות  בחרו. 2

  . OK ולחצו על Active control פעילה
  . בהגדרה כדי לבדוק את הערכים המתאימיםובחר. 3

  

  האיחוד האירופי של אנרגיההתווית 
הסיווג על אתכם  מיידעת איתתווית האנרגיה האירופ

ככל שהסיווג האנרגטי . הטלוויזיההיעילות האנרגטית של 
  .צריכת האנרגיה נמוכה יותר כך , ירוק יותרשל  מוצר זה 
את האנרגטית ויעילות ה יווג ס למצוא אתתוכלו, על התווית

 ותוכל, בנוסף. צריכת האנרגיה הממוצעת במשך שנה אחת
המוצר באתר של  האנרגיהצריכת ערכי למצוא את 

  .www.philips.com/TV: האינטרנט של פיליפס

 בסיום השימוש
  השלכת המוצר הישן והסוללות שלכם 

הטלוויזיה שלכם תוכננה ומיוצרת מהחומרים והרכיבים 
  .יים ביותר אשר ניתנים למחזור ולשימוש חוזרהאיכות

  
כאשר רכיבים אלו מסומנים בסימן עגלת אשפה ועליה שני 

המשמעות היא שהם תואמים לדרישות , פסים אלכסוניים
  .EC/2002/96 האירופאית ההדירקטיב

  

אנא בררו ברשות המקומית במקום מגוריכם או במשרד 
ף למוצרי חשמל להגנת הסביבה היכן קיימת נקודת האיסו

ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת 
  .הסביבה

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים אין לסלק עם האשפה 
, כדי להגן על הסביבה ועל בריאותכם. הביתית הרגילה

השליכו את המכשירים הישנים בהתאם לתקנות להגנת 
  .הסביבה

ות התקן המוצר שברשותכם כולל סוללות העומדות בדריש
 ולא ניתן להשליכן עם האשפה, EC/2006/66האירופאי 

אנא בררו ברשות המקומית במקום . הביתית הרגילה
מגוריכם או במשרד להגנת הסביבה היכן קיימת נקודת 

איסוף לסוללות משום שהשלכה נכונה של הסוללות 
  .מסייעת להגן על הסביבה ועל בריאותכם

   

   .להגנת הסביבהאנא פעלו בהתאם לתקנות המשרד 

  

 PxHxxx9/PxTxxx9 בדגמי קליטה 12.2

 75: כניסת אנטנה  קואקסיאלי )IEC75( 
 תחומי ערוצים :VHF, UHF, S-Channel ,היפרבנד 
 DVB :DVB-T) עידן-  אנטנה, יבשתי  (COFDM 2K/8K , 

:DVB-T2 רק בדגמי T/12' ;DVB-C) כבלים( QAM 
 אנלוגיוידיאו  הקרנת: NTSC, SECAM, PAL 
 דיגיטאליקרנת וידיאוה : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 

13818 -2( ,MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) 
  דיגיטאלי השמעת שמע)ISO/IEC 13818-3( 
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  4009/41x9/4209  מידות ומשקלות12.3

32Pxx41x9  
 

 :ללא מעמד לטלוויזיה
 - מ"מ 94 עומק - מ"מ 432.1 גובה - מ"מ 725.7 רוחב

 ג"ק 5.06משקל 
 

 :עמד לטלוויזיהעם מ
 - מ"מ 190 עומק - מ"מ 487.8 גובה - מ"מ 725.7 רוחב
 ג" ק ±5.66 משקל

 
39Pxx4109 

 
 :ללא מעמד לטלוויזיה

 - מ"מ 94 עומק - מ"מ 517.4 גובה - מ"מ 878.3 רוחב
 ג" ק ±6.88 משקל

 
 :עם מעמד לטלוויזיה

 - מ"מ 250 עומק - מ"מ 571.4 גובה - מ"מ 878.3 רוחב
 ג"ק  ±8.9 משקל

 
40Pxx41x9 

 
 :ללא מעמד לטלוויזיה

 - מ"מ 94 עומק - מ"מ 538.5 גובה - מ"מ 919 רוחב
 ג" ק ±7.68 משקל

 
 :עם מעמד לטלוויזיה

 - מ"מ 250 עומק - מ"מ 594.1 גובה - מ"מ 919 רוחב
 ג" ק ±9.14 משקל

 
42Pxx41x9 

 
 :ללא מעמד לטלוויזיה

   - מ"מ 94 עומק - מ"מ 563 גובה - מ"מ 958 רוחב
 ג" ק ±7.8 משקל

 
 :עם מעמד לטלוויזיה

 - מ"מ 250 עומק - מ"מ 617 גובה - מ"מ 958 רוחב
 ג" ק ±9.9 משקל

 
47Pxx41x9  

 
 :ללא מעמד לטלוויזיה

 - מ"מ 94 עומק - מ"מ 626 גובה - מ"מ 1099 רוחב
 ג" ק ±9.4 משקל

 
 :עם מעמד לטלוויזיה

 - מ"מ 270 עומק - מ"מ 681 גובה - מ"מ 1099 רוחב
 ג" ק ±11.8 שקלמ
 
 

50Pxx41x9 
 

 :ללא מעמד לטלוויזיה
 - מ"מ 94 עומק - מ"מ 656 גובה - מ"מ 1125 רוחב
 משקל

 ג" ק ±10.7
 

 :עם מעמד לטלוויזיה
 - מ"מ 270 עומק - מ"מ 709 גובה - מ"מ 1125 רוחב
  ג" ק ±13.1 משקל

  5109 מידות ומשקלות 12.4

32Pxx5109 
 
 : ללא מעמד לטלוויזיה-

 - מ"מ 55.4 עומק - מ"מ 429.2 גובה - מ"מ 725.7 רוחב
 ג" ק ±4.97 משקל

 
 : עם מעמד לטלוויזיה-

 - מ"מ 190 עומק - מ"מ 479.7 גובה - מ"מ 725.7 רוחב
 ג" ק ±5.57 משקל

 
40Pxx5109 

 
 : ללא מעמד לטלוויזיה-

 - מ"מ 56.3 עומק - מ"מ 536.5 גובה - מ"מ 918.2 רוחב
 ג" ק ±7.82 משקל

 
 :לטלוויזיה עם מעמד -

 249.8 עומק - מ"מ 592.1 גובה - מ"מ 918.2 רוחב
 ג" ק ±9.9 משקל - מ"מ
 

48Pxx5109 
 
 : ללא מעמד לטלוויזיה-

 - מ"מ 57 עומק - מ"מ 625 גובה - מ"מ 1082 רוחב
 ג" ק ±10.8 משקל

 
 : עם מעמד לטלוויזיה-

 - מ"מ 250 עומק - מ"מ 680 גובה - מ"מ 1082 רוחב
 ג" ק ±13.3 משקל

 
55Pxx5109 

 
 : ללא מעמד לטלוויזיה-

 - מ"מ 78 עומק - מ"מ 720.6 גובה - מ"מ 1243.2 רוחב
 ג" ק ±16.8 משקל

 
 : עם מעמד לטלוויזיה-

 -  מ"מ 270 עומק - מ"מ 770.5 גובה - מ"מ 1243.2 רוחב
  ג" ק ±19.4 משקל

  41x9_"39-"32חיבורים  12.5

  PxKxxx9בדגמי 

  בגב הטלוויזיה

-   HDMI 2 
- SERV. U :ממשק שרות 
- TV ANTENNA : אוהם 75קואקסיטאלי )IEC( 
- SCART) RGB/CVBS :( מתאםSCART  

  בדופן הטלוויזיה

- DIGITAL AUDIO OUT :SPDIF 
- 1 HDMI :ARC HDMI 
- CI :חריץ ממשק משותף  
- USB 
   לווין -
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   PxHxxx9/PxTxxx9בדגמי 

  בגב הטלוויזיה

-   HDMI 2 
- SERV. U :ממשק שרות 
- TV ANTENNA :אוהם 75לי קואקסיטא )IEC( 
- SCART) RGB/CVBS :( מתאםSCART 

  

  בדופן הטלוויזיה

- DIGITAL AUDIO OUT :SPDIF 
- 1 HDMI :ARC HDMI 
- CI :חריץ ממשק משותף  
- USB 

  41x9_"50-"40חיבורים  12.6

  PxKxxx9בדגמי 

  בגב הטלוויזיה

- HDMI ARC  :HDMI 1 ARC 
-   HDMI 2 
- 3 HDMI 
- SERV. U :ממשק שרות 
- TV ANTENNA :אוהם 75קסיטאלי קוא )IEC( 
- SCART) RGB/CVBS :( מתאםSCART 
- AUDIO IN (DVI) : מ" מ3.5מיני 
- DIGITAL AUDIO OUT :SPDIF 
- Headphones : מ" מ3.5שקע אוזניות מיני 
- 2 USB  

  בדופן הטלוויזיה
- CI :חריץ ממשק משותף  
- USB 1 
 לווין -

  PxHxxx9/PxTxxx9בדגמי 

  בגב הטלוויזיה

- HDMI ARC  :HDMI 1 ARC 
-   HDMI 2 
- 3 HDMI)  רק בדגמיPFT41x9( 
- SERV. U :ממשק שרות 
- TV ANTENNA : אוהם 75קואקסיטאלי )IEC( 
- SCART) RGB/CVBS :( מתאםSCART 
- AUDIO IN (DVI) : מ" מ3.5מיני 
- DIGITAL AUDIO OUT :SPDIF 
- Headphones : מ" מ3.5שקע אוזניות מיני 
- 2 USB)  רק בדגמיPFT41x9(  

  בדופן הטלוויזיה
- CI :ריץ ממשק משותףח  
- USB 1  

 /4309/5109_"55-"520932חיבורים  12.7

  PxKxxx9בדגמי 

  בגב הטלוויזיה

- HDMI ARC  :HDMI 1 ARC 
-   HDMI 2 
- SERV. U :ממשק שרות 
- TV ANTENNA : אוהם 75קואקסיטאלי )IEC( 
- SCART) RGB/CVBS :( מתאםSCART 
- AUDIO IN (DVI) : מ" מ3.5מיני 
- DIGITAL AUDIO OUT :SPDIF 
- Headphones : מ" מ3.5שקע אוזניות מיני 

  בדופן הטלוויזיה
- CI :חריץ ממשק משותף  
- USB  
 לווין -

  PxHxxx9/PxTxxx9בדגמי 

  בגב הטלוויזיה

- HDMI ARC  :HDMI 1 ARC 
-   HDMI 2 
- SERV. U :ממשק שרות 
- TV ANTENNA : אוהם 75קואקסיטאלי )IEC( 
- SCART) RGB/CVBS :( מתאםSCART 
- AUDIO IN (DVI) :מ" מ3.5י מינ 
- DIGITAL AUDIO OUT :SPDIF 
- Headphones : מ" מ3.5שקע אוזניות מיני 

  בדופן הטלוויזיה
- CI :חריץ ממשק משותף  
- USB 
 לווין -

  שמע 12.8 

 W4: (RMS @ 10% THD)הספק יציאת שמע   -
 סטריאו / מונו  -
   שמע צלול, מדהיםצליל היקפי : שיפור צליל -
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  מולטימדיה 12.9
 - לטימדיה חייבים להכיל לא יותר משמות קבצי מו :הערה

   . תווים128

  מחברי מולטימדיה נתמכים
- :(FAT / FAT 32 / NTFS) USB 2.0 לחיבור התקן עם 

 .500mAצריכת זרם מרבית של 

 קבצי תמונה נתמכים
- :JPEG  *.jpeg,*.jpg   
- PNG  :*.png.jpg 

  נתמכיםשמעקבצי 
- :MPEG1  *.mp3 

  נתמכיםוידיאוקבצי 
- *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg 

  נתמכיםכתוביותקבצי 
- SRT :תמיכה רב לשונית 

  
  וידיאו נתמכים/קבצי שמע
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   תוכנת הטלוויזיה13

   עדכון התוכנה13.1

   USBןקהתעדכון תוכנה מ

 תזדקקו. יתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה
  כדיUSBהתקן זיכרון ומחשב עם חיבור מהיר לאינטרנט ל

 בהתקן זיכרון השתמשו. לטעון את התוכנה על הטלוויזיה
USB נפח חופשי של  עםMB256 .כתיבה ה ת הגנוודאו כי
  .הכבוי

   העדכון בטלוויזיההתחלת .1
 - בחרו ב, צו על מקש לח,  עדכון התוכנהלהפעלת
Setup ולחצו על OK.    
ולחצו על   Update software  התוכנהבעדכון ובחר
OK.  

  טלוויזיה הזיהוי .2
למחבר שבדופן   USB- זיכרון ההתקן הכניסו את 
 קובץ .OKולחצו על  Startה התחלב ובחר, הטלוויזיה

  .USB - ה זיכרוןהתקן על ייכתבזיהוי 

   תוכנת טלוויזיהת הורד.3
בהתקן .  למחשבUSB - זיכרון ההתקן הכניסו את 

 ולחצו update.htmו את קובץ אתר, USB -הזיכרון 
   .פולהעליו לחיצה כ

   .Send ID  על שליחת זיהויצולח
. Zip. -הורידו את קובץ ה, אם התוכנה החדשה זמינה

 והעתיקו את קובץ את הקובץ פתחו, לאחר ההורדה
autorun.upgה זיכרוןהתקן ל  - USB . אין למקם את
  .הקובץ בתיקייה

  טלוויזיהה תוכנת עדכון .4
 .טלוויזיהל USB - זיכרון ההתקן את חזרה הכניסו 

 כבית מעצמהטלוויזיה ה. תחיל באופן אוטומטייעדכון ה
  .ינואנא המת. ומופעלת חזרה שניות 10למשך 

  . . .אל
  בשלט רחוקתשתמשו -
 . מהטלוויזיהUSB - האת התקן זיכרוןאל תסירו  -

 אל תוציאו,  הפסקת חשמל במהלך העדכוןאירעהאם 
החשמל כאשר .  מהטלוויזיהUSB - האת התקן זיכרון

  .כון ימשיךהעד, חוזר
 

  

   גרסת תוכנה13.2

  . . .לבדיקת גרסת התוכנה הנוכחית

  .OK ולחצו על Setup - בחרו ב, צו על מקש לח .1
 ולחצו על Software settings  בהגדרות תוכנהבחרו  .2

OK. 
 צפווCurrent software info  בחרו בגרסה הנוכחית .3

  .Release Versionבגרסת התוכנה 
כדי  על מקש חזרה  רוגיןלחצו לסי, במידת הצורך. 4

   .לסגור את התפריט

   תוכנת קוד פתוח13.3
 TP Vision .  תוכנות קוד פתוחהטלוויזיה זה מכיל

Netherlands B.V.לפי בקשה,  בזאת לספק מציעה ,
 חבילות תוכנהלתואם לחלוטין עותק של קוד מקור 

מוצר זה ב לשימושפתוח למקור בזכויות יוצרים נות המוג
 הרשיונות באמצעות כזו מתבקשת הצעהעבורו 

  .המתאימים

 רכישתעד שלוש שנים לאחר לפרק זמן הצעה זו תקפה 
 אנא פנו לכתובת האינטרנט,  קוד המקורלהשגת. המוצר

open.source @ philips.com  
 לא להשתמש בדואר אלקטרוני או אם פים מעדיםאם את

הבקשה משלוח מבתוך שבוע קבלה  אישור םלא קיבלת
  . . . לאנא כתבו באנגלית, ל זו"דואלכתובת 

Intellectual Property Dept. 
TP Vision Netherlands B.V. 
High Tech Campus 5 
5656 AE Eindhoven 

The Netherlands 
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   איתור תקלות ותמיכה14

  איתור תקלות 14.1

   ערוצים

  :לא אותרו ערוצים דיגיטאליים בעת ההתקנה

  DVB-T,   תומכת בשידוריבדקו וודאו כי הטלוויזיה
 DVB-C או DVB-S  . 

 כראוי ובחרתם ברשת כל הכבלים מחובריםוודאו ש
  .נכונהערוצים הה

ערוצי טלוויזיה שהותקנו קודם לכן לא מופיעים ברשימת 
  :הערוצים

 .וודאו שבחרתם את רשימת הערוצים הנכונה

  בעיות כלליות

  הטלוויזיה לא פועלת

 המתינו מספר, בקירהוציאו את תקע החשמל מהשקע  -
 .שניות וחברו אותו חזרה לרשת החשמל

 .בדקו וודאו שכבל החשמל מחובר כראוי -

 העברה למצב המתנה נשמעות/כיבוי/בעת הפעלת
  :חריקות מתוך הטלוויזיה

, לא נדרשת פעולה כלשהי מכיוון שרעשים אלו טבעיים
. ונגרמים מהתפשטות הרכיבים בעת החימום וההתקררות

 . משפיעים על ביצועי הטלוויזיהרעשים אלו לא

 או לבקרים בדופן בעת מגיבה לשלט רחוקהטלוויזיה לא 
  :הפעלת הטלוויזיה

בפרק זמן זה . לטלוויזיה נדרש זמן אתחול מסוים
הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק ולבקרים בחזית 

  .הטלוויזיה
 הביטו,  לשלט רחוקלא להגיבטלוויזיה ממשיכה האם 
 אם -חוק באמצעות מצלמה דיגיטלית חיישן השלט הרל

ומזהים  בשלט הרחוק מקש כלשהו על אתם לוחצים
ייתכן שיש צורך אך ,  פועלשלט רחוקה,  מהבהבחיישןשה

עיינו (פנו למוקד שרות אלקטרה  .טלוויזיהאת ה לבדוק
   ).ברשימה שבגב החוברת

ייתכן והשלט רחוק , אם אתם לא מזהים הבהוב של החיישן
  .הסוללות חלשותלא תקין או ש

 באופן המותאםזה לא חל על שלט רחוק בדיקה הליך 
   .טלוויזיהלאלחוטי 

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הופעת מסך 
  האתחול של פיליפס 

מסך הפעלה מוצג , כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה
ולאחר מכן בטלוויזיה חוזרת למצב , של פיליפס מוצג

  מנותקת כאשר הטלוויזיה . הרגילזו התנהגות . המתנה

מוצג ראשונה בהפעלה ה,  החשמלרשת מחדש לומחוברת
, טלוויזיה ממצב המתנהלהפעיל את המסך האתחול כדי 

  .בשלט הרחוק או בטלוויזיה מקש  על צולח

  נורית חיווי מצב המתנה מהבהבת באדום

 דקות 5המתינו , הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר
ר לפני שתחברו אותה חזרה לרשת עד שהטלוויזיה תתקר

אם הטלוויזיה לא פועלת והנורית ממשיכה . החשמל
פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם , להבהב

  ).עיינו ברשימה בגב החוברת(

 שפת תפריטים שגויה

  .לשפה המועדפת עליכםטלוויזיה ה שפת תפריטי לשינוי

  .OKולחצו על Setup  - בחרו ב, צו על מקש לח .1
הגדרות >  TV settings טלוויזיהבחרו בהגדרות  .2

   שפת התפריטים>  General settings כלליות
Menu language  ולחצו עלOK.  

    .OKולחצו על ת השפה הרצויה אבחרו  .3

כדי  על מקש חזרה  לחצו לסירוגין, במידת הצורך .4
  .לסגור את התפריט

  תמונהבעיות 

  הפרעות בתמונה/ אין תמונה 

 .ו האם האנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיהבדק -
וודאו שבחרתם את מקור הציוד החיצוני המחובר  -

 .לטלוויזיה
 .וודאו שהציוד החיצוני או המקור מחובר כראוי לטלוויזיה -

   נשמע שמע אולם ללא תמונה במסך

 . כוונו כראויהתמונהוודאו שהגדרות  -

  איכות קליטת השידורים מהאנטנה ירודה

 .האנטנה חוברו כהלכהוודאו שחיבורי  -
, טנורות פלורוסנ, מכשירי שמע לא מוארקים, רמקולים

הרים או בנינים גבוהים עלולים לגרום לתמונה כפולה או 
לעתים ניתן לשפר את איכות התמונה  .מעוותות דמויות

 או הרחקת גורם ההפרעות י כיוון האנטנה החיצונית"ע
 .מהטלוויזיה

נסו לבצע כיוון , רודהבודד נקלט באיכות יץ אם רק ערו -
 . של הערוץ)Fine tune(עדין 

  :איכות תמונה ירודה ממכשיר חיצוני המחובר לטלוויזיה

בדקו וודאו שהציוד החיצוני הנבחר מחובר כראוי  -
 .לטלוויזיה

 .וודאו שהגדרות התמונה מכוונות כראוי -

   משתנות לאחר זמן מההגדרות התמונה

 .Home תביתילה לסביבת פעווודאו שהטלוויזיה מוגדרת 
  .מצב זה מעניק לכם גמישות בכיוונים ושמירתם

  כרזה מסחרית מופיעה במסך

  .Home תביתילסביבת פעולה וודאו שהטלוויזיה מוגדרת 
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  :ממדי התמונה לא מתאימים לממדי המסך

  .לחצו על מקש  .תמונה אחרממדי נסו לבחור בפורמט 

  :שוניםפורמטי התמונה ממשיכים להיות שונים בערוצים 

    .'Auto'אוטומטי לא פורמט תמונה בחרו ב

  :מיקום התמונה במסך לא נכון
אותות תמונה מהתקנים מסוימים לא מותאמים נכון לממדי 

 .בדקו את אותות היציאה של ההתקנים החיצוניים. המסך
  :ה יציבה המחשב בטלוויזיה אינתצוגת
קצב ב ונתמכתרזולוציה תומך ב PC - ה כי מחשבוודאו
  .נוןהרע

  שמעבעיות 

   איכות השמע ירודה אין שמע או

היא מפסיקה , כשהטלוויזיה לא מזהה אותות שמע
פעולה זו אינה מעידה על . אוטומטית את יציאת השמע

  .תקלה כלשהי

 .וודאו שכל הגדרות השמע הוגדרו כראוי -
 .וודאו שכל כבלי החיבור מחוברים נכון -
  .0 -וודאו שהשמע אינו מושתק או מכוון ל -
בדקו שיציאת השמע בטלוויזיה המחוברת לכניסת  -

 CEC-HDMIהשמע במערכת הקולנוע הביתי תואמת 
השמע חייב להישמע מרמקולי . EasyLinkוקישור קל 

 .HTSמערכת הקולנוע הביתית 
 הפעלה ידנית של יציאת שמע התקנים מסוימים נדרשתל -

HDMI . אם שמעHDMIנסו ,  מופעל ועדיין אין שמע
עיינו במסמכים  (PCM - רמט השמע ללשנות את פו

  ).המצורפים להתקן החיצוני

  בעיות חיבורים 

HDMI  

 HDCPתהליך האבחון של  בקרת ההגנה נגד ההעתקה  -
 נמשך מספר שניות לפני הופעת תמונה HDMI -ב

 . במסך
אם הטלוויזיה לא מזהה את הציוד החיצוני ואין תמונה  -

ברים נסו לעבור בין ההתקנים האחרים המחו, במסך
 . החיצוני הרצוילטלוויזיה ולאחר מכן חזרו להתקן

עיינו , שמע לעתים קרובותהפסקות מופיעות אם  -
בהוראות ההפעלה של הציוד החיצוני כדי לבדוק את 

 . הגדרות יציאת השמע
וודאו שכבל , DVI  -  לHDMIאם אתם משתמשים במתאם  -

מחובר) תקע מיני בלבד (Audio In או Audio L/Rשמע נוסף 
 .  למערכת

   :EasyLinkלא ניתן להשתמש בקישור הקל 

 HDMIוודאו שההתקן החיצוני המחובר באמצעות כבל 
  . CEC-HDMI לתקן תואם

  
  

וידיאו ומוסיקה , משמיעה תמונות/הטלוויזיה לא מקרינה
   USB מהתקן

 מוגדר במסמכי ההתקן כתואם USB - וודאו שהתקן ה -
'Mass Storage Class'. 

 . תואם לטלוויזיהUSB -וודאו שהתקן ה -
 .וודאו שקובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה -

 בצורה חלקה מוקרניםאינם  USBקבצים מהתקן 

 מגבילים את קצב USB -ביצועי ההעברה של התקן ה -
  . וגורמים לאיכות שמע ותמונה ירודיםהנתונים העברת

   רישום14.2

,  של הטבותליהנות ממגווןכדי  כם הטלוויזיה שלרשמו את
מידע לגישה מועדפת , )כולל הורדות(כולל תמיכה מלאה 
הזדמנות , מבצעים והנחות בלעדיות, על מוצרים חדשים

 למוצריםלזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים 
  .חדשים

  www.philips.com/welcome גשו לאתר

   שימוש בעזרה וחיפוש14.3

  .מסךעל גבי ה עזרה ה מציעוטלוויזיה ז
 ברשימה של ים מחפשם למצוא את המידע שאתוכלות

  .או לקרוא את העזרה כמו ספר עם פרקים, נושאים

  פתיחת העזרה

  .כדי לפתוח את תפריט הבית צו על מקש לח. 1
  .OKולחצו על  Help עזרהו בבחר. 2

   תמיכה מקוונת14.4
 תוכלו, פיליפסה תייטלוויזב בעיה כלשהיכדי לפתור 

 לבחור את תוכלו. כה המקוון שלנולהתייעץ עם איש התמי
  . את מספר הדגם של המוצרכניסו והכםהשפה של

  .www.philips.com / support גשו לאתר
באתר התמיכה ניתן למצוא את מספר הטלפון של המדינה 

כמו גם תשובות לשאלות נפוצות , לפנות אלינוו כםשל
)FAQ.(להוריד  או מעודכנת להוריד תוכנת טלוויזיה  תוכלו

 לשלוח שאלה תוכלו. הוראות הפעלה למחשב שלכם
תוכלו להתכתב , או במדינות מסוימות, ל"בדואספציפית 

  .מהתומכים שלנו עם אחד יאינטרנטט 'בצ
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   פנייה לשרות אלקטרה14.5
  

לעולם ,  שלכםהאם תתגלה תקלה בטלוויזי: אזהרה 
  .אל תנסו לתקן אותה בעצמכם

בעצמכם באמצעות במקרה של בעיה שלא תוכלו לפתור 
 נסו לכבות את ,קריאה יסודית בפרק הרלוונטי

  . ולהפעיל אותה מחדשההטלוויזי
לשרות אלקטרה תוכלו להתקשר , לא נפתרהאם הבעיה 

 התמיכה אתרל  כנסואו. )עיינו ברשימה שבגב החוברת(
  .rtsuppo/com.philips.www :של פיליפס

  הסידורי והמספר הדגם הטלוויזי
מודבקת על תווית הה על גבי אלו נתוני טלוויזיהמצאו את 

 בגב או בתחתית המודבקתתווית באריזה או גבי ה
  .ההטלוויזי
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  הוראות בטיחות 15

  בטיחות 15.1

  חשוב

 את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש קראו והבינו
אחראים לנזק כלשהו היצרן והיבואן לא יהיו . בטלוויזיה

  . שייגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות בטיחות אלו

 אבטחת הטלוויזיה מפני נפילה

 כדי במסגרת התמיכה לקיר המסופקתהשתמשו תמיד 
הרכיבו את מסגרת . מפני נפילהלאבטח את הטלוויזיה 

גם אם , למסגרת התמיכה את הטלוויזיה ואבטחו התמיכה
 .צפה את הטלוויזיה על הראתם מניחים

 למצוא את הוראות ההתקנה במדריך להתחלה תוכלו
 את םבמקרה שאיבדת . עם הטלוויזיהשסופקהמהירה 

  www.philips.comתוכלו להורידו מאתר, המדריך הזה
. כדי לבצע חיפוש מהיר הטלוויזיה דגם במספר והשתמש

 .התחילו להוריד את המדריך

  ! או שריפהסכנת התחשמלות

רחוק ההשלט  סוללותה או את אל תחשפו את הטלוויזי -
 ,כמו למשל,  כלים עם מיםאל תניחו .לגשם או רטיבות
מים הנשפכים לתוך .  בקרבת הטלוויזיה,אגרטלי פרחים

 אם מים חדרו. הטלוויזיה עלולים לגרום התחשמלות
 מרשת החשמל ופנו מיד  מידנתקו אותה, לטלוויזיה

  .לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם
השלט רחוק או סוללות השלט , את הטלוויזיהאל תציבו  -

, כמו למשל(בקרבת מקורות אש עם להבה גלויה , הרחוק
ומקורות חום אחרים כולל חשיפה ישירה לקרני ) נרות

הרחיקו נרות ומקורות אחרים של אש גלויה . השמש
  .המהטלוויזי

לעולם אל תכניסו חפצים לתוך פתחי האוורור או פתחים  -
 .האחרים בטלוויזי

לא מופעל ודאו שו, בעת שאתם מסובבים את הטלוויזיה -
תקע שאינו מחובר . לחץ או עומס על תקע החשמל

 .ופריצת אש ניצוצות היווצרותכהלכה עלול לגרום ל

  ! או שריפהת קצרסכנ

לעולם אל תחשפו את השלט רחוק או את הסוללות  -
 . מים או מקור חום, לגשם

רופפות של הת. וודאו שלא מופעל לחץ על תקע החשמל -
 .תקע החשמל עשויה לגרום לניצוצות או פריצת אש

  !הסכנת פגיעה או נזק לטלוויזי
הטלוויזיה שני אנשים נדרשים כדי להרים ולשאת את  -

לא נכונה של הטלוויזיה הרמה . ג" ק25 - השוקלת יותר מ
 . עלולה לגרום לפציעה

השתמשו רק , מעמד על האם אתם מציבים את הטלוויזי -
 המעמדאת היטב חברו . ל באריזה הכלובמעמד
 על גבי משטח שטוח וישר ההטלוויזיהניחו את . הלטלוויזי

  .המסוגל לשאת את משקלה הרב של הטלוויזיה

אל , אם אתם מעוניינים לתלות את הטלוויזיה על הקיר -
תליית הטלוויזיה חייבת . תתלו אותה בכוחות עצמכם

 לפני. ןלהיות מבוצעת על ידי בעל מקצוע מקצועי ומיומ
מותאם לשאת  וודאו שהקיר, תליית הטלוויזיה על הקיר

  .את משקלה הכבד
וודאו שמתח , לפני חיבור הטלוויזיה לרשת החשמל -

, ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים המודבקת בגב הטלוויזיה
  .230V~50Hz: תואם למתח רשת החשמל בארץ

טפלו .  מזכוכיתחלקים מסוימים בטלוויזיה זו עשויים -
  .יזיה בזהירות כדי למנוע סכנת פציעה או נזקבטלוו

  !סכנת פגיעה בילדים

פעלו בהתאם להוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע את  -
  : ופגיעות לילדיםהנפילתה של הטלוויזי

 על גבי משטח המכוסה הלעולם אל תניחו את הטלוויזי -
 .במפה או בחומר אחר הניתן למשוך אותו

 אינו תלוי מעבר היודאו שחלק כלשהו מחלקי הטלוויז -
 .למשטח בו מוצבת הטלוויזיה

 אינו תלוי מעבר הודאו שחלק כלשהו מחלקי הטלוויזי -
 .למשטח בו מוצבת הטלוויזיה

,  על גבי רהיט גבוההלעולם אל תניחו את הטלוויזי -
מבלי לעגן את הרהיט ואת , כוננית ספרים, לדוגמה
 . לקיר או לעמוד תומךההטלוויזי

ילדיכם מפני הסכנות שהם עשויים הדריכו והזהירו את  -
להיחשף אליהם בטיפוס על רהיטים כדי להגיע 

 .הלטלוויזי

  !ה מבליעת סוללותסכנ
שלט רחוק עשויות להכיל סוללות מטבע שניתנות /הטלוויזיה
 !הרחיקו תמיד סוללות אלו מהישג ידם של ילדים. לבליעה

  !התחממות יתרה מסכנ

לטלוויזיה  מסביבות לפחמ " ס10השאירו מרווח אוורור של 
וודאו שזרימת . כדי לאפשר אוורור הולם לרכיבי הטלוויזיה

  . אינה חסומה החופשיתהאוויר

  !פריצת אש או נזק לכבל החשמל, ת פציעהסכנ
על גבי , או כל חפץ אחר, הלעולם אל תניחו את הטלוויזי -

 .  כבל החשמל
אחזו ,  מרשת החשמלהכאשר אתם מנתקים את הטלוויזי -

לעולם אל .  התקע ומשכו אותו מהשקע בקירתמיד את
 .תמשכו את כבל החשמל

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק הטלוויזיה  -
 .מרשת החשמל

  סערת ברקים

נתקו את הטלוויזיה מרשת , לפני הגעת סערת ברקים
לעולם אל , בעת סערת הברקים. החשמל ואת האנטנה

כבל החשמל או , תגעו בחלק כלשהו של הטלוויזיה
  .האנטנה

  !סכנת נזק לשמיעה

גבוהה או האזנה הימנעו משימוש באזניות בעצמת שמע 
  .בפרקי זמן ממושכים מדי
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  טמפרטורות נמוכות

, C50 - מתחת לם את הטלוויזיה בטמפרטורה שאם הובלת
פתחו את האריזה והמתינו עד שטמפרטורת הטלוויזיה 

שתחברו אותה לרשת לפני , תתחמם לטמפרטורת החדר
 .החשמל

  הטיפול במסך 15.2

, לעולם אל תגעו! הקיימת סכנת נזק למסך הטלוויזי -
. תשפשפו או תחבטו את המסך באמצעות חפץ כלשהוא

הנזק לא יכוסה . המסך עלול להישרט או להישבר
 !במסגרת האחריות

 . מרשת החשמל לפני שתנקו אותההנתקו את הטלוויזי -

.  ואת המסגרת במטלית רכה ולחההנקו את הטלוויזי -
, לעולם אל תשתמשו בחומרים כדוגמת אלכוהול

כימיקלים או תכשירי ניקוי ביתיים כדי לנקות את 
 . ההטלוויזי

נגבו טיפות מים , כדי למנוע עיוותים ודהיית צבעים -
 .מהר ככל שניתן, מהמסך

תמונות . הימנעו ככל שניתן מהצגת תמונות קבועות
זמן קבועות הן תמונות שמוצגות על גבי המסך בפרקי 

, התמונות הנחשבות לקבועות הן תפריטים. ממושכים
אם אתם חייבים להציג תמונות . 'תצוגות זמן וכו, סרגלים
  הורידו את הניגודיות ואת הבהירות, קבועות

-   
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   זכויות יוצרים ורשיונות16
  

   תנאי השימוש16.1

 TP Vision Europe © 2014  כל הזכויות שמורות ליצרן
B.V. . עצמו את הזכות לבצע שינוייםהיצרן שומר ל 

   . ללא הודעה מוקדמתבנתונים הטכניים
 Koninklijke Philips סימנים מסחריים הם נכס של

Electronics NV  או בעליהם.TP Vision   שומרת 
 מבלי עתלעצמה את הזכות לשנות את המוצרים בכל 

  .אותם לפני האספקה  להתאיםתלהיות מחויב
 לשימוש המיועד של  אמיניםהתכנים שבחוברת זו מספיק

 פרטנייםמודולים או נהלים האו , אם המוצר .המערכת
יש , משמשים למטרות אחרות מאלה שצוינו כאן, שלה

  .ו והתאמתתקפותואישור על לקבל 
TP Vision Netherlands B.V. שהחומר עצמו  מבטיחה

 לא קיימת. ארצות הבריתהרשומים באינו מפר פטנטים 
  .ורש או במרומזבמפ אחריות נוספת

TP Vision Netherlands B.V.  יכולה להיות אחראיתלא 
כתוצאה כלשהן בעיות וללשגיאות בתוכנו של מסמך זה 

 יפורסמו ויתוקנושגיאות שדווחו לפיליפס . מתוכן מסמך זה
  .פיליפסשל  התמיכהבאתר בהקדם האפשרי 

 Pixel - המאפייני
בוה של  מספר גקיים LCD /LEDאת עם צגזבטלוויזיה 
או יותר  99999.% -  שלמרות .צבעוניים )נקודות (פיקסלים

נקודות שחורות או נקודות אור  ,מהפיקסלים פעילים
מדי   להופיעותעשוי) ירוק או כחול, אדום בצבע (בוהקות
התצוגה  למבנה תופעה זאת אופיינית . על המסךפעם

אין היא ו, )הבינלאומיים םהתעשייתיי םתקניהתאם לב(
   .פעולה לא תקינה לע מעידה

  הצהרת תאימות
תנאים שאר המוצר זה תואם לדרישות המחייבות ול

 EC/2006/95האירופאי  בתקנות האיחוד רלוונטייםה
 EU/2011/65 - ו)EMC (EC/2004/108 ,)מתח נמוך(

(ROHS).  

 EMF אלקטרומגנטית תאימות 
TP Vision Netherlands B.V.   מייצרת ומשווקת מוצרים

, כמו כל מכשיר אלקטרוני אשר, עדים לצרכניםרבים המיו
 בדרך כלל יש את היכולת לפלוט ולקבל אותות

  .אלקטרומגנטיים
 בצעם המובילים של פיליפס הוא ליעסקיהעקרונות ה אחד

 שלהבטיחות והבריאות הפעולות הנדרשות להבטחת את כל 
 כדי לעמוד בכל הדרישות המשפטיות ,ההמוצרים שלקו 

 EMF - בכל דרישות תקני ה עמוד היטבל המחייבות אותה
  .מוצריםה בעת ייצור התקפים

גורמים  לייצר ולשווק מוצרים אשר לא, פיליפס מחויבת לפתח
  שאםמתחייבתפיליפס  .בריאותה שליליות עלהשפעות ל

שימוש המיועד ול הנחיותל  בהתאםמוצריהב משתמשים
על פי הראיות המדעיות  הם בטוחים לשימוש, שלהם

  .כיום הזמינות
 EMF -  תקני בטיחות התפקיד פעיל בפיתוח פיליפסל
 את כל התוספות לשלב והיא מאפשרת, בינלאומייםה

  .במוצריהבתקינה 

  

  זכויות יוצרים ורשיונות 16.2
  
  HDMI  

  

 - וממשק המולטימדיה בHDMIהלוגו של , HDMIהסמל 
High Definition הינם סימנים מסחריים או סימנים 
ב " בארהHDMI licensing LLCם של מסחריים רשומי
  .ובשאר המדינות

  

Dolby  

  

Dolby®  

. Dolby Laboratories  מעבדותמיוצר ברישיון מטעם
  מעבדותסימנים רשומים של הםכפול  D -  וDolby הסימנים

Dolby Laboratories.  

  MHEGתוכנת 

 המותקנת) התוכנה (MHEGזכויות היוצרים בתוכנת 
 להשתמש בתכונות מאפשרות לכם) מוצר זה(בטלוויזיה זו 

 S&T בבעלות הנמצאותטלוויזיה  של הינטראקטיביותהא
CLIENT SYSTEMS LIMITED) כםמותר ל). הבעלים 

  .להשתמש בתוכנה רק בשילוב עם מוצר זה

Kensington  

  

Kensington ו - Micro Saverהם סימני מסחר רשומים  
 עם רישומים העולמי ACCOאמריקאיים של תאגיד 

   לאישור במדינות אחרותהממתינים ויישומים 
  .ברחבי העולם

 סימנים מסחריים אחרים

כל שאר הסימנים המסחריים הרשומים או הלא רשומים הם 
  .רכוש של הבעלים המתאימים שלהם
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות
  
  



  
  

  

  

  

  

  ,לשירותכםתחנות שרות 

  1-700-50-4000  מוקד שרות ראשי

  08-6346222  אזור אילת
  

  http://www.electra-consumer.co.il: כתובתנו באינטרנט
  
  
  
  
  

  ,לקוחות נכבדים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא 
  .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, הודעה מוקדמת

  

  

  03-9633030' טל 75143מיקוד , ראשון לציון, ת חדש.א, 3שמעון ישראלי ' רח


