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 לקוח יקר,

 .FUJICOM חדיש ומתקדם זה, מתוצרת  LEDברכותינו על רכישת מסך 

 יזיה והן כצג למחשב.וומסך זה יכול לשמש הן כמכשיר טל

המסך את מלוא חברת יניר מערכות תעשה את המרב על מנת שתוכל להפיק מן 

 ההנאה והתועלת לאורך זמן.

 . לתפעל ביעילות ובביטחון את המסך לרשותך מדריך הפעלה אשר יסייע בידך

 תוכן המדריך:

  מבוא 

 אזהרה 

 זהירות 

 מבנה המסך 

 תיאור היחידה הראשית 

 השלט הרחוק 

 כיוון בסיסי של תצוגת המסך 

  אפשרויותUSB 

 טלוויזיה חכמה 

  אופן הרכבת הסטנד 

  פתרון בעיות 

 

מחלקת תמיכה טכנית ל לפנותבתום העיון במדריך, ובמידה ודרוש סיוע נוסף, ניתן 

ונשמח לעמוד  helpdesk@yanir.co.il או באימייל  9078899-03של החברה בטל' 

 לרשותך.

 

 , בברכה

 יניר מערכות בע"מ

 

 והדרכה לתפעול זהיר  הנחיות בטיחות

mailto:helpdesk@yanir.co.il
mailto:helpdesk@yanir.co.il
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 קרא בעיון את הוראות ההפעלה  והנחיות הבטיחות ופעל לפיהם. –לפני תחילת השימוש 

 

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

 

 אין  לפרק את הצג.    -זהירות  

 

ים רבי עצמה.           ██         בצג מותקנים מעגלים חשמלי

לכך!    די מי שלא הוסמך  י על   קיימת סכנת התחשמלות בפרוק המוצר 

ברמת המשתמש וקה  ן בתוך הצג מערכות לתחז  אי

 

בור למקור מתח  ,100-240Vהצג מתאים לחי  50/60Hz  

 

 נא הקפד על כללי הבטיחות בשימוש במכשיר חשמלי :

 

 היות מחובר לשקע של  רשת החשמל שיש בו חיבור להארקת הגנההמכשיר חייב ל 

 

 כבל ההזנה שלם ותקין 

 

  .שקע החשמל תקין ומותקן היטב במקומו 

 

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

  החשמל בעת הצורך

 

 

   – זהירות

 

  רטיבות ו/או לחות.המנע מהצבת הצג במקום בו שוררת 
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 .המנע מהצבת כלי עם נוזל )ספל / אגרטל וכו'( על המסך 

 .אין להשתמש בכבל כח אחר מזה שסופק על ידי חברת יניר מערכות 

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

 .יש להניח הצג על גבי מעמד יציב ומתאים 

 הזהר משברי  –ני מכה או נפילה. אך במידה והמסך נשבר מסך הטלוויזיה עשוי זכוכית.  הגן עליו מפ

 הזכוכית.

 

 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 

  רהיטים על כבל ההזנה.אין להציב חפצים או 

 

 למען ביטחונך שים לב –לקוח יקר 

במקרה של נזק לכבל ההזנה או התחממות יתר של הכבל, או במקרה של חדירת נוזל לצג  או אם נגרם שבר 

 אין לחבר את הצג לחשמל! יש להזמין טכנאי מוסמך. –לצג או למסגרת 

 

 בתחזוקה שוטפת הקפד לפעול כמפורט להלן:

 

 שמל בעת סופות ברקיםנתק כבל הח .1

 

 נתק כבל ההזנה. –במקרה של היעדרות ארוכה מן הבית  .2

 

אין להחדיר חפצים/חוטים וכו' לפתחי האוורור או לכניסות האנטנה לשם ניקוי או לכל מטרה אחרת.  .3

 הדבר עלול לגרום לקצר, לשריפה או לנזק למסך.

 

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

 מכל סוג שהוא...

 

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

 

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

 

 או מקופל. –הקפד כי כבל ההזנה לא יהיה מתוח מדי  .7
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 ר אך ורק בהשגחת מבוגר אחראי ולאחר הדרכה נאותה.ילדים יפעילו המוצ .8

 

 ביתי ולא לשימוש מסחרי / ציבורי המכשיר מיועד לשימוש .9

 

 בתפעול שוטף שים לב:

 

הצגה ממושכת של תמונה דוממת )כגון סמלים המופיעים על המסך במשחקי וידאו,  גרפיקה,  כותרות  .1

 לסוגיהן וכיוב'( עלולה לגרום נזק למסך.

 

 אין להשאיר את המסך הקטן לזמן ממושך. –)תמונה בתוך תמונה(   PIPעם תכונת מכשירים ב .2

 

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

תמונה קבועה המוקרנת זמן רב במסך הטלוויזיה עלולה לגרום הישארות צללית של התמונה על גבי 

רום נזק בלתי הפיך למסך, הקפידו שלא תוצג תמונה דוממת )שקופית, תמונה בתוך המסך. כדי לא לג

 תמונה, תמונה מוקפאת( זמן ממושך.

 זמן ממושך. גבולות התמונה יהפכו לצללית קבועה. 4:3בנוסף, אין לצפות במסך בפורמט תמונה 

    שימוש במסך הנוגד את ההנחיות הנ"ל יבטל את האחריות 

 

 הגן על המסך מפני צריבה על ידי הפעלת שומר מסך.בנוסף, מומלץ ל .4
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 : שים לב!חשובות אזהרות בטיחות
  בעיון לפני השימוש בראשון במכשיר הטלוויזיה.אלו אזהרות קרא 

 .שמור אזהרות אלו במקום בטוח לעיון עתידי 

  המופיעות כאן או על המוצר עצמו.שים לב לכל האזהרות, ומלא אחר כל ההוראות 

  אל תעשה שימוש במוצר בקרבת מים. אין להפעיל את המוצר בסביבה רטובה או לחה, כגון במרתף לח

 או בקרבת בריכת שחיה. 

 .נקה את המוצר אך ורק באמצעות מטלית יבשה 

  .הימנע מלחסום את פתחי האוורור באופן כלשהו. התקן את המוצר אך ורק בהתאם להוראות היצרן 

 כגון תנורי חימום או בישול, רדיאטורים, כירות בישול, למיניהם חום  מקורות אל תתקין את המוצר בקרבת

 או כל מכשיר מעין זה )בכלל זה מגברים( הפולטים חום.

 מלנטרל את מתג הבטיחות של התקע המקוטב או המוארק. תקע מקוטב מורכב משני להבים,  הימנע

ם זהים בחלקו העליון, ופין הארקה בחלקו כאשר אחד רחב יותר מהשני. מנגד, לתקע מוארק יש שני להבי

נפרדים מהתקע המסופק, והם חיוניים לבטיחותם של -התחתון. בשני המקרים מדובר בחלקים בלתי

המשתמשים. אם התקע אינו מתאים לשקע הרצוי בביתך, העזר בחשמלאי או איש מקצוע מוסמך בכדי 

 לפתור את הסוגיה.

 ם חדים או, לדריכות נעליים או לעומס מעין זה, במיוחד בקצותיו או וודא שכבל החשמל אינו נתון לקיפולי

 ליד שקעי חשמל.

 ידי היצרן בלבד.-השתמש באביזרי עזר המאושרים על 

 ידי היצרן. אם מדובר -השתמש אך ורק באביזרי תליה והעמדה המאושרים על

יר בשידה על גלגלים, נקוט במשנה זהירות בבואך להזיז את השידה ו/או את המכש

 שעליה. 

 שימוש, או בעת סופת ברקים.-נתק את המכשיר מהחשמל בתקופות ארוכות של אי 

 תיקוני תקלות או תחזוקה שוטפתעבור  היעזר באיש מקצוע מוסמך: אזהרה .

 תחזוקה או תיקונים נדרשים במקרים הבאים:

o .אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו 

o .אם ניזוק כבל החשמל או התקע 

o  .אם נוזל כלשהו נשפך על המכשיר, או אם נפלו לתוכו חפצים 

o  .אם נחשף המכשיר לגשם או לחות מוגברת 

o אם המכשיר אינו פועל כראוי 

o .אם המכשיר נפל 

 אין להפעיל או לאכסן את  : כדי למנוע שריפה או הלם חשמלי, הגן על המכשיר מגשם או לחות.אזהרה

כן, אין להניח על המכשיר חפצים המלאים במים, כגון אגרטלים מים או לחות. כמו -המכשיר בסביבה רבת

 וכד'. 

 התקע החשמלי משמש גם כמנגנון ניתוק המכשיר מהחשמל. יש להותירו בשקע אלא אם כן אזהרה :

 שימוש במכשיר.-מדובר בתקופה ארוכה של חוסר

 

 צלעות( מיועד להתריע למשתמש על קיומו -שמאלי זה )סמל ברק בעל ראש חץ בתוך משלוש שווה ילסמל

מבודד בחלקים פעילים מסוימים שבתוך המכשיר. שים לב שמתח גבוה מעין -של מתח גבוה מסוכן שאינו

 זה עלול לגרום להתחשמלות ולנזק בריאותי!
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 יימצאו שם חלקים לא ורי של המכשיר. בכדי למזער סכנת התחשמלות, אל תסיר את הכיסוי האח

הניתנים לתיקון או החלפה ע"י המשתמש הרגיל. אם נדרש כל תיקון שהוא, יש ליצור קשר עם טכנאי 

 שירות מיומן ומורשה. 

 להסב את תשומת ליבו של לצעות( נועד -הימני שלעיל )סימן קריאה המופיע בתוך משולש שווה ילהסמל

חזוקה חשובות. סמליל זה מופיע במדריך הפעלה זה, ובכל ספרות להוראות בטיחות או תמשתמש ה

 טכנית הכלולה באריזת המכשיר. 

  בעל בידוד חשמל כפול. אין הוא דורש חיבור מאורק.  מכשיר זה 

 מידע בטיחותי
בכדי להבטיח את פעולתו התקינה והבטוחה של מכשיר זה, אנא קרא בעיון את כל ההוראות המופיעות במדריך 

 ה זה. שים לב במיוחד למידע הבטיחותי שלהלן.הפעל

 בטיחות חשמל

  יש לחבר את מכשיר הטלוויזיה ישירות לשקע בקיר. יש לוודא שרמת המתח החשמלי שבשקע תואמת

 למידע המופיע על התווית בחלקו האחורי של המכשיר. 

  .כדי למנוע עומס יתר חשמלי, אל תחבר מכשירים חשמליים רבים מדי לאותו שקע 

 ודא שכבל החשמל שלו לא יתקיל אף אדם. כמו כן, בכדי למנוע נזק אפשרי, מכשיר לשקע, בעת חיבור ה

 ודא שאף אדם לא יכול לדרוך על הכבל. 

  .הימנע מלהניח חפצים כבדים על המכשיר או על כבל החשמל 

 ר בתקופות ארוכות בהן לא יעשה שימוש במכשיר )או בעת סופת ברקים(, יש לכבות את המכשי

 באמצעות כפתור הכיבוי שבחלקו האחורי. 

  מנע ממים או לחות מלחדור אל המכשיר או לשנאי המתח שלו. אל תעשה שימוש במכשיר בסביבות

 אדים, או בקרבת בריכות שחיה. -רטובות או לחות כגון חדרי אמבטיה, מטבחים מעלי

 י והזמן טכנאי שירות מקצועי. אם נגרם נזק לתקע או לכבל החשמל, הוצא את התקע מהשקע באופן מייד

הוראה זו תקפה גם במקרים של חשיפת המכשיר למים או לחות, במקרים בהם חודר עצם כלשהו את 

 פתחי האוורור של המכשיר, או אם קרתה תקלה כלשהי במכשיר.

  הימנע מלהסיר את כיסויי הבטיחות. לא יימצאו שם חלקים הניתנים לתיקון או החלפה ע"י המשתמש

 . כל ניסיון עצמאי לתיקון המכשיר עלול להיות מסוכן ועלול לבטל את אחריות המוצר. הרגיל

 .אם נדרש כל תיקון שהוא, יש ליצור קשר עם טכנאי שירות מיומן ומורשה 

  בכדי למנוע דליפות כימיות, הסר סוללות ישנות מן השלט הרחוק בהקדם האפשרי. עשה זאת גם

 בתקופות ארוכות של חוסר שימוש. 

  .אין לבקע, לפתוח, או להשליך לאש סוללות ישנות 

 בטיחות פיזית

  אין לחסום את פתחי האוורור שבגב המכשיר. ניתן למקם מכשיר זה בתוך ארונית, אך יש לוודא מרווח

 ( לפחות בין כל דפנות המכשיר ובין דפנותיה הפנימיות של הארונית. ”2ס"מ ) 5של 

  אין לטלטל או להקיש על מסך הטלוויזיה. פעולות אלו עלולות לגרום נזק למעגלים הפנימיים. יש לשמור

 על תקינותו של השלט הרחוק. 

  אם ברצונך לנקות את המכשיר, עשה זאת באמצעות מטלית יבשה בלבד. אין להשתמש בחומרים

 נפט. -ממיסים או בנוזלים מבוססי

 רות חום למיניהם כגון תנורי חימום או בישול, רדיאטורים, כירות בישול, אל תתקין את המוצר בקרבת מקו

 או כל מכשיר מעין זה )בכלל זה מגברים( הפולטים חום.

 מלנטרל את מתג הבטיחות של התקע המקוטב או המוארק. תקע מקוטב מורכב משני להבים,  הימנע

ים בחלקו העליון, ופין הארקה בחלקו כאשר אחד רחב יותר מהשני. מנגד, לתקע מוארק יש שני להבים זה

נפרדים מהתקע המסופק, והם חיוניים לבטיחותם של -התחתון. בשני המקרים מדובר בחלקים בלתי
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המשתמשים. אם התקע אינו מתאים לשקע הרצוי בביתך, העזר בחשמלאי או איש מקצוע מוסמך בכדי 

 לפתור את הסוגיה.

  חדים או, לדריכות נעליים או לעומס מעין זה, במיוחד בקצותיו או וודא שכבל החשמל אינו נתון לקיפולים

 ליד שקעי חשמל.

 שימוש, או בעת סופת ברקים.-נתק את המכשיר מהחשמל בתקופות ארוכות של אי 

 תחזוקה או תיקונים נדרשים . תיקוני תקלות או תחזוקה שוטפתעבור  היעזר באיש מקצוע מוסמך

 במקרים הבאים:

o  באופן כלשהו.אם המכשיר ניזוק 

o .אם ניזוק כבל החשמל או התקע 

o  .אם נוזל כלשהו נשפך על המכשיר, או אם נפלו לתוכו חפצים 

o  .אם נחשף המכשיר לגשם או לחות מוגברת 

o אם המכשיר אינו פועל כראוי 

o .אם המכשיר נפל 
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 מה כולל המוצר/ התקנת המכשיר

 המוצר ואביזריו

 

 

 

 התקנת/ הסרת מעמד הבסיס

 

 

 

  

 

 

 תלייה על קיר
, האגודה האמריקנית לתקני וידאו VESA-מכשיר זה מגיע עם חורי תלייה המיועדים לאביזרי תלייה מאושרי

מ"מ. הסר את הברגים המצמידים את הבסיס לסוגר  x 400 600ואלקטרוניקה )לא כלולים(. תבנית התלייה היא 

באמצעות  VESA-הבסיס, והפרד בין הבסיס ובין המכשיר )אין להסיר את סוגרי תליית הבסיס(. תלה את סוגר ה

מ"מ, כיוון שאלו עלולים  20-ם(. אין להשתמש בברגים באורך של יותר מ)לא כלולי M8 x 20ארבעה ברגים מסוג 

 לגרום לנזק לרכיבי המכשיר הפנימיים. 

 : מכשיר הטלוויזיה החדש שלך כבד. יש להתייעץ עם איש מקצוע מיומן לפני ההתקנה. אזהרה

 6מעמד בסיס,  מכשיר הטלוויזיה

 ברגים
 מדריך ההפעלה

שלט רחוק הכולל 

 סוללות

ארבעה ברגי התקנה 

 (M6)ברגי 

שלושה ברגים מסוג 

4*23 BMH 

 

שלושה ברגים מסוג 

4*23 BMH 
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 שימוש ראשוני

 מבט קדמי/ אחורי

 

 פעולות הכפתורים
 (: קולטן זה משמש לקליטת האותות המגיעים מן השלט הרחוק. IRאדום )-קולטן אינפרה .1

 המכשיר. מצב לחיווי : נורה זו משמשת LEDנורת  .2

 הפעלה: לחץ על כפתור זה בכדי להפעיל את המכשיר.  .3

 SOURCE שניות. 1-2: לחץ קדימה והחזק למשך 

 MENU שניות. 1-2: משוך אחורה והחזק למשך 

 בעת הצגת התפריט למשתמש, הזז שמאלה/ ימינה או קדימה/ אחורה בהתאם לפעולה שברצונך לבצע.  

 VOL +/- .הזז ימינה או שמאלה : 
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 שקע אוזניות .1
 USBשקע  .2

 לכרטיס זיכרון  SD שקע .3

 (RFנטנה )חיבור א .4

 HDMIשקע  .5

 אופטי .6
 שלך.  DVD-: חבר לכאן את מסופי יציאת הווידאו שבמכשיר הYPbPrשקעי  .7

8. AUDIO IN L/Rכניסת שמע )אודיו( ימין/ שמאל : 

9. VIDEO INכניסת וידאו : 

10. RJ45 
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 חיבור למכשירים חיצוניים

 חיבור מכשירים חיצוניים לטלוויזיה שלך
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 השלט הרחוק

 פעולות בסיסיות
1. POWER.הדלק את המכשיר/ עבור למצב המתנה : 

2. HOMEפתח את עמוד הבית : 

3. MUTE השמע.: השתק )או השמע שוב( את 

 : החלף ערוץ ישירות.לחצני המספרים .4
5. SLEEP.טיימר לכיבוי אוטומטי : 

6. REPEAT.)מצב חזרה )ריפיט : 

 : חזור לערוץ הקודם בו צפית. 

7. MENU.הצג את התפריט הראשי : 

8. EXIT.צא מן התפריטים : 

9. SOURCE.לחץ כדי לשנות את מקור האות הנכנס : 

10. INFO .הצג מידע אודות התכנית הנוכחית : 

-ניווט )למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, ולחצן המקשי  .11

OK.תזוזה בתפריטים ובחירת האפשרויות הרצויות :) 

12. VOL. .הגבר או הנמך את עוצמת השמע : 

13. CH .עבור לערוץ הבא/ הקודם : 

14. S.MODE.קביעת מאפייני שמע : 

15. P.MODE .קביעת מצב התצוגה הנוכחי : 

16. P.SIZE.קביעת גודל התמונה המוצגת : 

17. CH.LISTצג את רשימת הערוצים. : ה 

 : עבור לפרק או הקובץ הבא. .18

 עבור לפרק או הקובץ הקודם.:  .19

 ניגון מהיר אחורה.  : .20

 ניגון מהיר קדימה. : .21

 עצור את הנגינה.:  .22

 נגן/ השהה.:  .23

24. SUB. העמוד.-או הסתר את תת: הצג 

25. AUDIO החלף בין ערוצי השמע השונים )כאשר מתנגן :

 או מולטימדיה כלשהו(.  DVDתקליטור 

26. PC מצב :PC. 

27. TV.מצב טלוויזיה : 

28. HDMI מצב :HDMI 

29. AV מצב :AV 

 התקנת הסוללות
 אם השלט הרחוק אינו מצליח להפעיל את מכשיר הטלוויזיה, החלף את צמד הסוללות שבתוכו:

 פתח את מכסה תא הסוללות. .1
( המופיעים -)-טביות )+( ו. ודא שהסוללות מותקנות בהתאם לסימוני הקוAAAהכנס שתי סוללות  .2

 בתחתית תא הסוללות.
 השב את כיסוי התא למקומו.  .3
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 מאפיינים

 התקנה ושימוש ראשונים

 

 

 חבר את מכשיר הטלוויזיה לשקע החשמל. .1
 תאיר באור ירוק.  LED-בשלט הרחוק בכדי להדליק את הטלוויזיה. נורת ה POWER-לחץ על כפתור ה .2

 שימוש, נתק את הטלוויזיה מן השקע. -: בתקופות ארוכות של חוסרזהירות

שבקדמת הטלוויזיה מסוגל להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה בלבד, אך לא  POWER-כפתור ה

לכבותה כליל. הוא אינו מנתק את המכשיר מזרם החשמל. כדי לנתק את המכשיר מן הזרם לחלוטין, יש 

 להוציא את התקע מן השקע. 

 תוכל להפעיל את המכשיר, בהתאם להנחיות להלן.  עות הלחצנים באמצ .3

 : האיורים מופיעים כאן להמחשה בלבד. הערה

1. HOME 

 הצג את דף הבית. 1.1

מקור האות כאן הוא ברירת המחדל. כאן תוכל למצוא דפדפן, מרכזי מדיה, וחנות יישומים )אפליקציות(. כל 

ת שליטה מתוחכמת מאפשרת לך לגשת לכל האפשרויות משתמש יוכל ליהנות מכאן משפע של תכנים. מערכ

אלחוטי. כמו כן, השלט הרחוק כולל קיצורי מקלדת שונים לנוחיות  USBבאמצעות השלט רחוק או באמצעות עכבר 

 השליטה. 

 

באפשרותך לברור בין האפשרויות השונות באמצעות הלחצנים ימינה ומשאלה בשלט הרחוק, או באמצעות עכבר 

 .EXITאלחוטי. ביכולתך לגשת לעמוד הבית ע"י לחיצה על 
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 דפדפן .1.1.1
 ביכולתך לגלוש באינטרנט באמצעות הדפדפן המובנה. 

 
 

 מרכז המדיה 1.1.2

ניות טלוויזיה, מוזיקה, תמונות ותכנים רבים אחרים. באמצעות מרכז המדיה, כל משתמש יכול ליהנות מתוכ

 תפריט מרכז המדיה קל ופשוט להבנה ותפעול. באמצעות לחצני החיצים, בחר בקובץ אותו תרצה לנגן. 

 

 מוזיקה 1.1.2.1

מרכז המוזיקה מציג את מקורות המוזיקה הזמינים. כאן ניתן לנגן מוזיקה המאוכסנת בזיכרון המכשיר או 

 ממקור אחר. 
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 נגן/ השהה :

 : ניגון מהיר אחורה

 : ניגון מהיר קדימה

 : עבור לקובץ או הפרק הבא.

 : עבור לקובץ או הפרק הקודם. 

 וידאו 1.1.2.2

מנת לנגן את הכותר שבחרת. -על OKמרכז הווידאו מציג את מקורות הסרטים והסרטונים הזמינים. לחץ 

 ביכולתך לגלול ברשימת הכותרים באמצעות לחצני החיצים. 

 

 תמונות 1.1.2.3

 מרכז התמונות מאפשר לך לצפות ולבצע פעולות בתמונות המאוכסנות בזיכרון המכשיר או מקור אחר. 

 



22 

 

 חנות היישומים 1.2

 באמצעות חנות הישומים תוכל להוריד ולהתקין כל יישום זמין. שים לב ליישומים המומלצים. 

 (Applicationיישומים ) .2

 

, ולבצע cache-יישומים, מסמכים, מאפיינים, והורדות, לנקות את זיכרון הבאמצעות מנהל היישומים ניתן לנהל 

 פעולות נפוצות אחרות. 

 

 ביכולתך לבצע פעולות כגון פתיחת תיקייה, מחיקה, העתקה, העברה, ופעולות נוספות. 

 ( Set Upתפריט ההגדרות ) 2.1

 ם:התפריטים הבאי-במבט משמאל לימין, תוכל למצוא בתפריט ההגדרות את תתי

 ( רשתNetwork) 

 ( שפהLanguage and Input) 

  שעה( ותאריךTime and Date) 

 ( מאפייני מערכתSystem) 

 ( תצוגה אלחוטיתWireless Display) 

 ( שדרוג מערכתSystem Upgrade) 

 ( שחזר להגדרות יצרןRestore Factory) 

 ( אודות המוצרAbout TV) 

 ( 'בלוטותBluetooth) 
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 חיבור אלחוטי

 

 שפה
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 קביעת שעה ותאריך 

 

 להגדרות היצרן המקוריות.  SET UP-: שחזר את כל המאפיינים שבתפריט השחזור הגדרות יצרן

 

 הורדות 2.2
 כאן תוכל לעיין בהיסטורית ההורדות.

 ניקוי הזיכרון 2.3
באמצעות אפשרות זו תוכל לנקות את זיכרון המכשיר משאריות ו"עומס" כתוצאה מפעולות היישומים ומערכת 

 ההפעלה. 
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 מצב טלוויזיה .3
שת לתפריט אפשרויות הטלוויזיה. תפריט הטלוויזיה ולג בכל עת MENUבעת צפייה בערוצי הטלוויזיה, ניתן ללחוץ 

וץ, מאפייני תמונה, מאפייני שמע, מאפייני שעה ותאריך, ומאפיינים מחולק לחמש אפשרויות עיקריות: מאפייני ער

 מתקדמים.

 (Channel) מאפייני ערוץ 3.1

אפשרות סריקת התחנות האוטומטית תאתר ערוצי שידור אנלוגיים ודיגיטליים. באפשרותך לבחור בין האפשרויות 

 הבאות:

 

 (Image) מאפייני תמונה 3.2

בכדי לבחור מאפיין מסוים,  OKבאפשרותך לכוון את מאפייני התמונה לשביעות רצונך. בתפריט המוצג להלן, לחץ 

 ובאמצעות לחצני החיצים ווסת את המאפיין בהתאם להעדפותיך. 
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 (Sound) מאפייני שמע 3.3

פריט המוצג בתפריט זה תוכל לווסת את מאפייני השמע בהתאם לסביבת ההאזנה שלך ולשביעות רצונך. בת

 בכדי לבחור מאפיין מסוים, ובאמצעות לחצני החיצים ווסת את המאפיין בהתאם להעדפותיך. OKלהלן, לחץ 

 

 (Time) מאפייני שעה ותאריך 3.4

בתפריט זה תוכל לשנות את מאפייני השעה והתאריך  לשביעות רצונך, מאפיינים כגון זמן מקומי, שעת כיבוי, וזמן 

בכדי לבחור מאפיין מסוים, ובאמצעות  OK(. בתפריט המוצג להלן, לחץ Sleepפעולה עד כיבוי אוטומטי )מצב 

 לחצני החיצים ווסת את המאפיין בהתאם להעדפותיך.

 

 (Advanced) תקדמיםמאפיינים מ 3.5

 OKבתפריט זה תוכל לווסת ולשנות מאפיינים מתקדמים נוספים בהתאם להעדפותיך. בתפריט המוצג להלן, לחץ 

 בכדי לבחור מאפיין מסוים, ובאמצעות לחצני החיצים ווסת את המאפיין בהתאם להעדפותיך.
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 תקלות נפוצות
אם נפגמה פעולות המכשיר, או אם קרתה תקלה, עיין בטבלה זו המפרטת תקלות נפוצות ואת פתרונותיהן. אם 

 פעולותיך לא צלחו, צור קשר עם שירות הלקוחות. 

 פתרון סיבה אפשרית תקלה

אין אות, או שהתמונה טלוויזיה: 
 המוצגת מעורבלת ואינה יציבה.

כבל האות הנכנס מחובר באופן 
 אינו מחוברחלקי או 

יש לוודא שכבל האות נכנס מחובר 
 כראוי. נסה לנתקו ולחברו שנית.

מרחק השליטה קצר שלט רחוק: 
 אך אין שליטה על הטלוויזיה

קולטן האות מכוסה או חסום ע"י 
 חפץ אחר

וודא שקולטן האות בטלוויזיה לא 
 מופרע ע"י אף חפץ

 החלף לסוללות חדשות ות מדישחל שבשלטהסוללות 

התמונה המוצגת טלוויזיה: 
 מעומעמת

 ויסות המאפיינים אינו נכון
השתמש באפשרות הוויסות 

 האוטומטי

 החלף למצב התצוגה המומלץ מצב התצוגה אינו נכון

התמונה המוצגת אינה  טלוויזיה:
 ממלאת את כל רוחב המסך

 ויסות המאפיינים אינו נכון

השתמש באפשרות הוויסות 
 האוטומטי

בכדי  PICTURE-לתפריט הגש 

 לווסת את התמונה לאורך ולרוחב

 החלף למצב התצוגה המומלץ מצב התצוגה אינו נכון

 אינה פועלתטלוויזיה: 

השפעות חיצוניות, כגון ברקים, 
חשמל סטטי וכו', או גורמים אחרים 

המסוגלים להפריע לפעולתה 
 התקינה של הטלוויזיה

בכדי  לחץ על כפתור הכיבוי 
לכבות את הטלוויזיה ולנתקה 

 1-2מהזרם. לאחר המתנה של 

בשנית בכדי  דקות, לחץ 
 להדליקה שוב.

הפרעות בשמע ו/או רעשים 
 סטטיים

תקע האנטנה אינו מחובר כראוי, 
 הכבל ניזוק

בדוק את תקע האנטנה, וחפש 
 אחר נזק אפשרי.

 כבל האנטנה הינו מסוג לא נכון
 ודא את סוג כבל האנטנה

(VHF/UHF.) 

 כוון מחדש את האנטנה. כיוון או תנוחת האנטנה אינו נכון

 נסה להתקין מגביר אות. האות חלש מן הרצוי

התמונה המוצגת ברורה יותר, אך 
 עדיין מגורענת ובאיכות נמוכה

תקע האנטנה אינו מחובר כראוי, 
 הכבל ניזוק

בדוק את תקע האנטנה, וחפש 
 אחר נזק אפשרי.

 תמונה, אין שמעאין 
המכשיר אינו מחובר לחשמל, כבל 

 החשמל אינו מחובר כיאות

 ודא שכבל החשמל מחובר כראוי.

בפנל השליטה  POWERלחץ 

הקדמי שעל המכשיר או בשלט 
 הרחוק.

 לחוץ. בדוק אם כפתור הכיבוי 

 התמונה המוצגת מפוספסת
ישנן הפרעות באות הנכנס הבאות 

רעב, נורת ממקורות שונים כגון 
 ניאון, מפוח חשמלי וכו'

אל תפעיל מפוח אלקטרוני בקרבת 
 המכשיר

כוון את האנטנה בניסיון למזער את 
 ההפרעות

התמונה המוצגת מלאת צללים 
 רצויים-בלתי

האות הנכנס משתקף ע"י עמק או 
 בניין אחר

התקן אנטנה בעלת כיווניות גבוהה 
(high-directional) 

 כוון מחדש את האנטנה. האנטנה אינו נכוןכיוון או תנוחת 

 התמונה המוצגת לא מלווה בשמע

 עוצמת השמע נמוכה מדי
וסת את עוצמת השמע לרמה 

 הרצויה

 השמע מושתק לחלוטין
בכדי לבטל את  MUTEלחץ 

 ההשתקה
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סמל הריבוע בתוך הריבוע על גבי המכשיר, מסמל כי ההגנה מפני התחשמלות בשימוש במכשיר זה הינה   -  

    .  בשיטת הבידוד הכפול

 

http://www.shalhevet.co.il/Info.asp?pageName=%F2+5&pageID=430

