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 אזהרה     

 

 סכנת התחשמלות       
 

אין להסיר את הכיסוי או החלק , על מנת להפחית את הסכנה להתחשמלות: אזהרה
 .פנו לשירות לאיש שירות מוסמך, לשימוש המשתמש בפניםאין חלקים  .האחורי

 
לא הולמת עלולה  הפעלהאבל , בשלב התכנון וייצור כבר בחשבון המפעיל נלקחהבטיחות 

יש לפעול על פי הכללים , על מנת למנוע נזק למוצר. לגרום להתחשמלות או לשריפה
יחות הבאות לפני קראו את הוראות הבט. שימוש ותחזוקה של המוצר, הבאים בהתקנה

 .התחלת ההפעלה
החוברת למשתמש משתמשת בסמלים הבאים כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע כל נזק 

 :לרכוש המפעיל
 

מסוכן . סמל זה מציין שמתח גבוה קיים בפנים
ליצור כל סוג של מגע עם כל חלק פנימי של 

 .המוצר
 
 

סמל זה מציין שיש הוראות הפעלה ותחזוקה 
 .הנלווית למכשיר חשובות בספרות

 
 

עם חיבורי הגנת ותקע חיבור לאספקת חשמל עם חייבים להיות  1רים ממבנה מוצ
 .הארקה
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 הוראות בטיחות חשובות
נקטו , בעת השימוש במכשיר זה, קראו את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה

 :כולל הבאים, תמיד באמצעי זהירות בסיסיים

 .קראו הוראות אלו (1

 .לושמרו הוראות א (2

 .שימו לב לכל האזהרות (1

 .בצעו את כל ההוראות (4

 .אין להשתמש במכשיר זה קרוב למים (5

 .נקו רק עם מטלית יבשה (6

 .התקינו בהתאם להוראות היצרן. אין לחסום את פתחי האוורור (7

כיריים או מכשירים , תנורי חום, אין להתקין קרוב למקורות חום כלשהם כמו רדיאטורים (8
 .צרים חוםהמיי( כולל מגברים)אחרים 

לתקע מקוטב יש שני . המוארקמטרת הבטיחות של התקע המקוטב או אין לבטל את  (9
. לתקע מוארק יש שני להבים ושן הארקה שלישית. להבים כשאחד רחב יותר מהשני

אם התקע המסופק . הלהב הרחב או השן השלישית מסופקים למען הבטיחות שלכם
 .חלפת השקע המיושןהתייעצו עם חשמלאי לה, לא מתאים לשקע שלכם

מקומות אך גם במתאמים וב, הגנו על כבל החשמל מדריכה או צביטה בעיקר בתקע (11

 .בהם הם יוצאים מהמכשיר

 .חיבורים המפורטים על ידי היצרן/השתמשו רק באביזרים (11

כדי להימנע מפגיעת  ,או נמכרים עם המוצר, על ידי היצרן המסופק מעמדהשתמשו ב (12

 .בשל נפילה

 .ר בעת סופות ברקים או כאשר אינו בשימוש פרק זמן ארוךנתקו את המכשי (11

יש צורך בשירות כאשר המכשיר ניזוק בכל . פנו לאיש שירות מוסמך לכל פעולת שירות (14
, נוזל נשפך או חפצים נפלו לתוך המכשיר, למשל כשכבל החשמל או התקע ניזוקו, דרך

 .או נפל, לא פועל כרגיל, המכשיר נחשף לגשם או לחות

אין לחשוף מכשיר זה , על מנת להפחית את סכנת שריפה או התחשמלות: האזהר (15

אין לחשוף מכשיר זה לטפטוף או התזה ואין להניח חפצים מלאים . לגשם או לחות

 .על המכשיר, כמו אגרטלים, במים

 

אין לחשוף מכשיר זה לטפטוף או התזה ואין להניח חפצים 

 .על המכשיר, כמו אגרטלים, מלאים במים

 

קלות נגיש באותו  ורישאה, ניתוקע החשמל משמש כהתקן תק
 .של המכשירבמהלך השימוש הרגיל 

 

 

 

 אזהרת עגלה ניידת 
 (RETACי "סמל מסופק ע)
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 לקוח יקר
 

מסך זה מיוצר מחומרים איכותיים ותהליך . ברכותינו עם רכישת מסך מתקדם ואיכותי זה
 .בקרת איכות קפדני

 

 :נא הקפד על כללי הבטיחות בשימוש במכשיר חשמלי 
 

 בר לשקע של  רשת החשמל שיש בו חיבור להארקת המכשיר חייב להיות מחו
 .הגנה

 

 כבל ההזנה שלם ותקין. 
 

 שקע החשמל תקין ומותקן היטב במקומו . 
 

  נא להקפיד כי שקע הזינה לחיבור תקע הזינה יהיה נגיש למשתמש לשם חיבור
 .החשמל בעת הצורך או ניתוק מרשת

 
 

   - זהירות
 

 או לחות/ת והמנע מהצבת הצג במקום בו שוררת רטיבו. 

  על המסך( 'אגרטל וכו/ ספל )המנע מהצבת כלי עם נוזל. 

 ח אחר מזה שסופק על ידי חברת יניר מערכותואין להשתמש בכבל כ. 

 הגן על המסך מאבק. או לשמש/אין לחשוף את המסך לחום ו. 

 יש להניח הצג על גבי מעמד יציב ומתאים. 

 הזהר מן השברים  -נשבר במידה והמסך . הגן על המסך מפני מכה או נפילה 
 

 אזהרה
 

  על מנת לאפשר קירור רכיביו הפנימיים אוורורלצג פתחי. 

  האוורורהקפד לא לסתום את פתחי. 

 המנע מהצבת הצג סמוך מדי לקירות או בתוך ארונות אטומים. 

 אין לכסות את הצג במפה או וילון. 

 אין להציב חפצים או רהיטים על כבל ההזנה. 
 
 

 ן ביטחונך שים לבלמע –לקוח יקר 
או במקרה של חדירת נוזל לצג  , במקרה של נזק לכבל ההזנה או התחממות יתר של הכבל

 .לתמיכה טכנית לפנותיש ! אין לחבר את הצג לחשמל –או אם נגרם שבר לצג או למסגרת 
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 :בתחזוקה שוטפת הקפד לפעול כמפורט להלן
 
 נתק כבל החשמל בעת סופות ברקים .1

 
 .נתק כבל ההזנה –עדרות ארוכה מן הבית במקרה של הי .2

 
הדבר . לפתחי האוורור לשם ניקוי או לכל מטרה אחרת' חוטים וכו/אין להחדיר חפצים .1

 .לשריפה או לנזק למסך, עלול לגרום לקצר
 

/ אסור להשתמש בחומרי ניקוי . יש לנקות המכשיר במטלית  עדינה נקיה ויבשה .4
 ...תרסיסים מכל סוג שהוא/ כימיקלים 

 
נתק מיד מן החשמל והתקשר  –אם הנך מבחין בריח עשן או ריח חריג מן המכשיר  .5

 .לשרות
 

 .במקרה תקלה פנה אך ורק לטכנאי המוסמך על ידי היבואן למתן שרות .6
 

 .או מקופל –הקפד כי כבל ההזנה לא יהיה מתוח מדי  .7
 

 .ילדים יפעילו המוצר אך ורק בהשגחת מבוגר אחראי ולאחר הדרכה נאותה .8
 

 :פעול שוטף שים לבבת
,  כגון סמלים המופיעים על המסך במשחקי וידאו)הצגה ממושכת של תמונה דוממת  .9

 .עלולה לגרום נזק למסך( 'כותרות לסוגיהן וכיוב,  גרפיקה
אין להשאיר את המסך הקטן לזמן  -( תמונה בתוך תמונה)  PIPיזיה עם תכונת ווטלב .11

 .ממושך
 עלולים להפוךגבולות התמונה . לאורך זמן 4:1יזיה בפורמט וואין להשתמש בטל .11

  .או פורמט פנורמה 16:9מומלץ להשתמש בפורמט  .לצללית קבועה
תמונה קבועה המוקרנת זמן רב במסך הטלוויזיה עלולה לגרום הישארות צללית של  .12

הקפידו שלא תוצג תמונה , כדי לא לגרום נזק בלתי הפיך למסך. התמונה על גבי המסך
מומלץ , בנוסף. זמן ממושך( תמונה מוקפאת, תמונה בתוך תמונה, שקופית)דוממת 

 .להגן על המסך מפני צריבה על ידי הפעלת שומר מסך
  .ל יבטל את האחריות"שימוש במסך הנוגד את ההנחיות הנ

 
לפנות למעבדת השירות כמפורט בתעודת  ניםמוזמ הנכם -במקרים של תקלה במסך 
 .האחריות המצורפת להלן

 
 ,בברכה

 
 מ"ניר מערכות בעי
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 תכונות
 .ממשק נוח למשתמש .1
 .ושמירה בזיכרון בעת הכיבוי תכניות 200אחסון עד  .2
 .יכולות עריכת תכנית חזקות .3
 .תמיכה בחיפוש אוטומטי וחיפוש ידני בכל תכניות הטלוויזיה הזמינות .4
 .דקות 15כיבוי אוטומטי כשאין אות במשך , השתקה אוטומטית ומסך כחול כשאין אות .5
 .הגדרה מראש של הטיימר, יכה בטיימר שינהתמ .6
 .לאפקט קולי וחזותי HDMIקלט  .7
 .אדום בשליטה מלאה-אינפרהשלט רחוק  .8
 .טיונר לסף אות נמוך במיוחד .9

 .בטווח רחב ACאספקת חשמל  .10
 

 חוריפאנל קדמי ואתרשים 
 

 פאנל קדמי
1. POWER : או הפעלה הטלוויזיה

 .מצב המתנההכנסה ל
2. SOURCE: הצגת מקור הקלט. 
3. MENU: הצגת התפריט על המסך. 
4. CH  +- : בחירת ערוצים או הזזת

 מטה/הסמן מעלה
5. VOL  +-:  כוונון עוצמת השמע והזזת

 .ימינה/הסמן שמאלה
6. IR : אדום -אינפרהמקלט)IR.( 

 LED תטלוויזיימציינת מתי  LEDנורת 
 .פעילה

 

 פאנל אחורי
1. EARPHONE : ממשק יציאת

 .אוזניות
2. AV : חיבור השקעים לנגןDVD,

קונסולת משחקי וידיאו או התקנים 
 .דומים אחרים

3. YPbPr : חיבור לשקעי פלט של
YPbPr. 

4. 5 .HDMI : קליטת אותו אודיו ווידיאו לא דחוסים מהתקן התומך בממשקHD מולטי-
 ).HDMI(מדיה 

7. VGA :חיבור לשקעי פלט וידיאו במחשב שלכם. 
8. PC AUDIO :חיבור לשקעי פלט שמע במחשב שלכם. 
9. SCART:  חיבור לשקע שלSCART. 
10. RF : חיבור לכבל קואקסיאליRF מאנטנת טלוויזיה אנלוגית. 
11. USB : חיבור שקעUSB. 

1
2

3
4
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 רחוקשלט 

 

 POWER :כיבוי הטלוויזיה/לחצו להפעלת.  
 MUTE :לחצו שוב. לחצו להשתקה זמנית של השמע ,

  .לחידוש
SOURCE :לחצו לבחירת מקור האות הנכנס.  

PMODE :לחצו לבחירת מצב התמונה.  
SMODE :לחצו לבחירת מצב הסאונד.  

AUDIO/I/II : לחצו לבחירת מצב השמע הרצוי במצב
  .)ATV (אנלוגיתטלוויזיה 

SLEEP :לחצו לכוונון טיימר הכיבוי האוטומטי.  
לחצו להזנת מספר ערוץ או דף : 0-9מקשי ספרות 

  .טלטקסט
  .לחצו לחזרה לערוץ הקודם בו צפיתם: 

ZOOM :לחצו לשינוי גודל התמונה בכל המצבים.  
MENU :לחצו להצגת התפריט הראשי.  

EXIT :לחצו ליציאה מהתפריט.  
TEXT : למעבר למצב טלטקסטלחצו.  

DISPLAY/INFO :לחצו להצגת מידע מקור האות הנכנס /
  .הערוץ

לחצו לניווט : בורר השיטוט 
  .ולבחירה בפריטי התפריט או להצגת רשימת הערוצים

V+/- :החלשת עוצמת השמע/לחצו להגברת.  
P+/- :הקודם/לחצו למעבר לערוץ הבא.  
  .לחצו להצגת היסטוריית האפליקציות: 
  .חצו למעבר לדף הביתל: 
  .לחצו לחזרה לדף הקודם: 
  .לחצו למחיקת התו האחרון שהוזן: 

  .הרחקה/לחצו לקירוב: 
PAG- :לחצו למעבר לדף הקודם.  
PAG+ :לחצו למעבר לדף הבא.  
  השהה/נגן: 
  הקודם: 
  הבא: 

  עצור: 
  אחורה: 
  קדימה: 

Browser :לחצו למעבר לדפדפן.  
  .האינטרנטלחצו לריענון דף : 
  .הסתרת לוח המקשים/לחצו להצגת: 

Media :לחצו להפעלת נגן המדיה.  
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 התקנת סוללה
פתחו את מכסה תא הסוללה  .1

בחלק האחורי של השלט על ידי 
 .החלקת המכסה מטה

בתוך  AAAהתקינו שתי סוללות  .2
 .למצויןבהתאם ' -'ו' +'א הסוללות כשהקצוות ת

 .החזירו את מכסה תא הסוללה למקום .3
 
 

 הוהכנ חיבורים
 חיבור אנטנה או מתקן וידיאו

לחבר את מסוף קלט  Ω300-75או ממיר אימפדנס  Ω75השתמשו בתקע כבל טלוויזיה  .1
 .האנטנה בחלק האחורי של הטלוויזיה

 .ו בחלק האחורי של הטלוויזיהוידיא, לשקע שמע הווידאוחברו את מתקן  .2
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקור קלט
 
 .כדי להציג את רשימת מקורות הקלט SOURCEלחצו על  

 .לאישור OKלהדגיש את מקור הקלט ולחצו על  ▼/▲לחצו על 
או שהוא ייעלם , כדי להסתיר את התפריט על המסך EXITלחצו על 

-MENU-TIME Menu: אופן הגדרת זמן ההיעלמות(לאחר שניות 
OSD Timer( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כבל

 מיקסר
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 OSDתפריט 
 

 

  הפעלה בסיסית

 

,  ולאישורבחרו בפריט הרצוי עם חצים  .1
 הפריטים הזמינים הם .ENTER או לחצו על 

CHANNEL) במצב טלוויזיה בלבד, ערוץ( ,
PICTURE) תמונה( ,SOUND) ו) סאונד-

SETTINGS) הגדרות.( 
 .בחרו בפריט לכיוון עם חצים  .2
 .בצעו את הכיוון עם חצים  .3
לשמירת ,  בסיום הכיווןMENUלחצו על מקש  .4

  .ההגדרות ולחזרה לתפריט הקודם

  )תמונה (Pictureתפריט 

 

icture ModeP) מצב תמונה(  
האפשרויות . בחרו את המצב הרצוי עם חצים 

  .Standard/Mild/User/Dynamic: הזמינות הן
, )Contrast( באפשרותכם לכוון את הניגודיות :הערה
) Tint(והגוון ) Sharpness(החדות , )Color(הצבע 

  ).משתמש (Userבמצב תמונה 

nessSharp/ Color/ Brightness/ Contrast 
  )חדות/ צבע/ בהירות/ ניגודיות(

 ובצעו את בחרו את הפריט לכיוון עם חצים 
  .הכיוון עם חצים 

TemperatureColor  )טמפרטורת צבע(  
האפשרויות הזמינות . בצעו את הכיוון עם חצים 

  .Medium/Cool/Warm: הן

Noise Reduction) צמצום רעשים(  
ת הזמינות האפשרויו. בצעו את הכיוון עם חצים 

  .Low/Middle/High/Off: הן



10 

 OSDתפריט 
 

  )סאונד (Soundתפריט 

 

Sound Mode) מצב סאונד(  
האפשרויות . בחרו את המצב הרצוי עם חצים 

  .Standard/Music/Movie/Sports/User: הזמינות הן
הבס , )Treble( באפשרותכם לכוון את הטרבל :הערה

)Bass( , והאיזון)Balance ( במצב סאונדUser 
  ).משתמש(

Balance/ Bass/ Treble) איזון/ בס/ טרבל(  
האפשרויות הזמינות . בצעו את הכיוון עם חצים 

  .Treble/ Bass/ Balance: הן

Auto Volume) עוצמת שמע אוטומטית(  
לכוונון , עם חצים ) On(הפעילו את הפונקציה 

  .אוטומטי של עוצמת השמע של הערוץ

  )ערוץ (Channelתפריט 

  

Tune Type) סוג הכוונון(  
 Airאו ) כבלים (Cable: האפשרויות הזמינות הן

  ).קליטה חופשית דרך אנטנה(

Auto Scan) סריקה אוטומטית(  
לחצו על ,  ולאישורבחרו באפשרות זו עם חצים 

ENTER ,לחצו על מקש .לביצוע סריקה אוטומטית 
MENU ליציאה ולחזרה לתפריט הקודם או לחצו על 
  . להפסקת הסריקה האוטומטיתEXITמקש 
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 OSDתפריט 
 

 
  )הגדרות (Settingsתפריט 

 

Sleep Time) טיימר כיבוי אוטומטי(  
/ Off /10min /20min /30min: האפשרויות הזמינות הן

60min /90min /120min /180min /240min.  

Menu Timer) משך הצגת התפריט(  
, 15, 10, 5(בחרו את משך הצגת התפריט בשניות 

20 ,25 ,30.(  

Reset) איפוס ההגדרות לברירת המחדל(  

  

  )חיבור מחשב (PC Image Modeתפריט 

 

Auto Tune) כוונון אוטומטי(  
המיקום , הפאזה, כוונון אוטומטי של תדר השעון

  .האופקי והמיקום האנכי
,  ולאישור עם חצים Auto Adjustבחרו באפשרות 

  .להתחלת הכוונון האוטומטי, ENTERלחצו על 

Horizontal Pos) מיקום אופקי(  
 ובצעו  עם חצים Horizontal Posבחרו באפשרות 

  .את הכוונון עם חצים 

Vertical Pos) מיקום אנכי(  
 ובצעו  עם חצים Vertical Posבחרו באפשרות 

  .נון עם חצים את הכוו

Clock) תדר שעון(  
  .כווננו את תדר שעון הדגימה

Phase) פאזה(  
  .כווננו את פאזת האות הפנימית
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 OSDתפריט 
 

 
 

  Androidהגדרות מערכת 

  

gain time date : בחרו לכוונון אוטומטי של
  .השעה והתאריך

Date :כווננו את התאריך.  
Time :כווננו את השעה.  

Time zone :כווננו את אזור הזמן.  
Using 24 hour format : בחרו האם להציג

  . שעות24את השעון בפורמט 
Choose the date format : בחרו את
 month-day-year: פורמט הצגת התאריך

- יום (day-month-year, )שנה-יום- דשחו(
-שנה (year-month-day, )שנה-חודש
  ).יום-חודש

  
Net state :ר צפו בהגדרות הרשת והחיבו
  .הנוכחיות

Wire setting :התחברו לרשת קווית.  
Wireless setting : באפשרותכם

לכבות את אפשרויות החיבור /להפעיל
לצפות במצב , האלחוטי של הטלוויזיה

הרשת האלחוטית ולהתחבר לרשת 
  .אלחוטית

Language setting :בחרו שפת קלט.  
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 OSDתפריט 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  נגן מדיה
מוזיקה ותמונות המאוחסנים בזיכרון הפנימי של , באפשרותכם לנגן קובצי וידיאו

  .הטלוויזיה או בהחסן נייד

  
Photo) תמונות(  

  
Music) מוזיקה(  

  
Video) וידיאו(  
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 פתרון בעיות
מומלץ שתבדקו את הבעיה בעצמכם בהתאם להוראות המפורטים , לחיסכון בזמן וכסף

 וע טכנילהלן לפני יצירת קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו לסי
 

וודאו שהטלוויזיה . וודאו שהטלוויזיה מחוברת כראוי אין קול, אין תמונה
 .וודאו אם החשמל פעיל. מקבלת אספקת חשמל ראויה

 INPUTלחצו על כפתור . נכון נקלטהוודאו אם האות  מסך ריק
אתחלו את . לשנות את קלט האות לקלט טלוויזיה

 .הטלוויזיה אם אספקת החשמל הופרעה

. לחצו על כפתור השתקה וודאו אם מצב השתקה הוגדר קולאין 
. העבירו לערוץ אחר וודאו אם אותו תקלה מתרחשת

כדי לראות אם הבעיה ניתנת  VOL+לחצו על כפתור 
 .לפתרון

 .לכוונון 11ראו בעמוד . וודאו אם מערכת הקול נכונה קול דל

בצעו . נו את האנטנהכוו. וודאו אם הערוץ הנכון נבחר .אין תמונה באותו ערוץ
 .כוונונים לסריקה עדינה וידנית

שחור (אין צבע באותו ערוץ 
 )ולבן

בדקו את . וודאו אם אותה בעיה קיימת בערוצים אחרים
ראו את ההוראות המתאימות . מערכות התמונה והקול
 .במדריך להתאמת צבע

אם האנטנה  וודאו. וודאו אם האנטנה מחוברת כראוי נקודות בחלק או בכל התמונות
 .בצעו כוונון עדין לערוץ. במצב טוב

אנכיות או /שורות אופקיות
 רעידות בתמונה

בדקו הפרעות מקומיות כמו מכשירים חשמליים או כלים 
 .חשמליים

חברו את , דקות 10נתקו את הטלוויזיה מהחשמל ואחרי  הטלוויזיה לא בשליטה
 .הטלוויזיה לאספקת החשמל

צרו קשר עם שירות לאחר , אם הבעיה עדיין קיימת
 .רכישה לסיוע טכני

 
 :הערה

אין להשאיר את הטלוויזיה עם תמונה קבועה לפרק זמן ארוך כיוון שהתמונה תיצרב באופן 
 .קבוע
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 והדרכה לתפעול זהיר כלליות הנחיות בטיחות
 

 .קרא בעיון את הוראות ההפעלה  והנחיות הבטיחות ופעל לפיהם -לפני תחילת השימוש 
 

מומלץ שהצג יוצב במקום בו לא יהא מקור אור אשר מקרין אור ישירות על , לצפייה נעימה
 .הצג

 

 .אין  לפרק את הצג -זהירות  
 

עצמה רבי  חשמליים  מעגלים  מותקנים   .בצג 
לכך שלא הוסמך  מי  י  ד י על  צר  המו בפרוק  התחשמלות  סכנת   !קיימת 

המשתמש ברמת  לתחזוקה  מערכות  הצג  בתוך  ן   אי
 

 :ד על כללי הבטיחות בשימוש במכשיר חשמלי נא הקפ
 

 המכשיר חייב להיות מחובר לשקע של  רשת החשמל שיש בו חיבור להארקת הגנה 
 

 כבל ההזנה שלם ותקין 
 

 . שקע החשמל תקין ומותקן היטב במקומו 
 

נא להקפיד כי שקע הזינה לחיבור תקע הזינה יהיה נגיש למשתמש לשם חיבור או  
  עת הצורךהחשמל ב ניתוק מרשת

 
 

   - זהירות
 

 .או לחות/המנע מהצבת הצג במקום בו שוררת רטיבות ו 
 .על המסך) 'אגרטל וכו/ ספל (המנע מהצבת כלי עם נוזל  
 .אין להשתמש בכבל כח אחר מזה שסופק על ידי חברת יניר מערכות 
 .הגן על המסך מאבק. או לשמש/אין לחשוף את המסך לחום ו 
 .מד יציב ומתאיםיש להניח הצג על גבי מע 
 –אך במידה והמסך נשבר . הגן עליו מפני מכה או נפילה.  מסך הטלוויזיה עשוי זכוכית 

 .הזהר משברי הזכוכית
 

 אזהרה
 

 .על מנת לאפשר קירור רכיביו הפנימיים אוורורלצג פתחי  
 .האוורורהקפד לא לסתום את פתחי  
 .םהמנע מהצבת הצג סמוך מדי לקירות או בתוך ארונות אטומי 
 .אין לכסות את הצג במפה או וילון 
 .אין להציב חפצים או רהיטים על כבל ההזנה 
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 למען ביטחונך שים לב –לקוח יקר 
 

או במקרה של חדירת נוזל לצג  , במקרה של נזק לכבל ההזנה או התחממות יתר של הכבל
 .סמךיש להזמין טכנאי מו! אין לחבר את הצג לחשמל -או אם נגרם שבר לצג או למסגרת 

 
 :בתחזוקה שוטפת הקפד לפעול כמפורט להלן

 

 נתק כבל החשמל בעת סופות ברקים .13
 

והוצא את הסוללות מן , נתק כבל ההזנה -במקרה של היעדרות ארוכה מן הבית  .14
הגן . אין לחשוף את סוללות לחום גבוה כגון אש או קרינת שמש ישירה, שים לב. השלט

 .ות למתקן המיועד לאיסוף סוללותהשלך את הסוללות הגמור -על כדור הארץ 
 

לפתחי האוורור או לכניסות האנטנה לשם ניקוי או לכל ' חוטים וכו/אין להחדיר חפצים .15
 .לשריפה או לנזק למסך, הדבר עלול לגרום לקצר. מטרה אחרת

 

/ אסור להשתמש בחומרי ניקוי . יש לנקות המכשיר במטלית  עדינה נקיה ויבשה .16
 ...סוג שהואתרסיסים מכל / כימיקלים 

 

נתק מיד מן החשמל והתקשר  -אם הנך מבחין בריח עשן או ריח חריג מן המכשיר  .17
 .לשרות

 

 .במקרה תקלה פנה אך ורק לטכנאי המוסמך על ידי היבואן למתן שרות .18
 

 .או מקופל -הקפד כי כבל ההזנה לא יהיה מתוח מדי  .19
 

 .ה נאותהילדים יפעילו המוצר אך ורק בהשגחת מבוגר אחראי ולאחר הדרכ .20
 

 .ציבורי/ המכשיר מיועד לשימוש ביתי ולא לשימוש מסחרי  .21
 
 

 :בתפעול שוטף שים לב
 

,  כגון סמלים המופיעים על המסך במשחקי וידאו(הצגה ממושכת של תמונה דוממת  .1
 .עלולה לגרום נזק למסך) 'כותרות לסוגיהן וכיוב,  גרפיקה

 

ין להשאיר את המסך הקטן א -) תמונה בתוך תמונה( PIPבטלוויזיה עם תכונת  .2
 .לזמן ממושך

 

 16:9מומלץ להשתמש בפורמט . לאורך זמן 4:3אין להשתמש בטלוויזיה בפורמט  .3
 .או פורמט פנורמה

תמונה קבועה המוקרנת זמן רב במסך הטלוויזיה עלולה לגרום הישארות צללית 
הקפידו שלא , כדי לא לגרום נזק בלתי הפיך למסך. של התמונה על גבי המסך

 .זמן ממושך) תמונה מוקפאת, תמונה בתוך תמונה, שקופית(תוצג תמונה דוממת 
גבולות התמונה יהפכו . זמן ממושך 4:3אין לצפות במסך בפורמט תמונה , בנוסף

 .לצללית קבועה
    ל יבטל את האחריות "שימוש במסך הנוגד את ההנחיות הנ

 

 .שומר מסך מומלץ להגן על המסך מפני צריבה על ידי הפעלת, בנוסף .4
 


