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Nuotolinio valdymo pultas
q Televizoriaus parengties režimo 

mygtukas
w Televizijos (TV) ir skaitmeninės 

televizijos (DTV) režimų tiesio-
ginis pasirinkimas

e Mygtukai su skaičiais tiesiogi-
niam kanalų pasirinkimui

r Vieno / dviejų skaitmenų 
kanalo pasirinkimas

t : garso didinimas
 : garso mažinimas
y Laikinas garso išjungimas
u Elektroninės programos (EPG) 

vaizdavimas
i Naudokite norėdami greitai 

pasirinkti dažniausiai naudoja-
mas funkcijas

o Informacijos apie rodomą laidą 
pateikimas

a Spalvoti mygtukai: šiuos 
mygtukus naudokite kanalų 
sąraše ir pan.

d Paspauskite norėdami pasirin-
kite ekrano nuostatas ir garso 
režimus sporto laidoms, 
fi lmams ir žaidimams

f Šiuos mygtukus naudokite su 
DMA ir Anynet+ funkcijomis.
( : šiuo nuotolinio valdymo 
pultu galite valdyti Samsung 
rašytuvus su Anynet+ funkcija)

g Galimų šaltinių pasirinkimas
h Ankstesnis kanalas
j : kitas kanalas
 : ankstesnis kanalas
k Ekrano meniu įjungimas
l Ekrane rodomų kanalų sąrašas
1( Grįžimas į ankstesnį meniu
2) Meniu žymeklio valdymas

2! Ekrano meniu išjungimas
2@ Naudokite, kai jungiate 

SAMSUNG DMA (skaitmeninės 
medijos adapterį) prietaisą 
prie HDMI jungties ir įjungiate 
DMA režimą (DMA mygtukas 
yra ne visuose modeliuose).

 Daugiau informacijos apie 
skaitmeninės medijos adapterį 
rasite jo naudojimo instrukci-
joje. Šis mygtukas veikia, kai 
Anynet+ (HDMI-CEC) įjungtas 
(žr. 50 psl.)

2# Vaizdo dydžio pasirinkimas
2$ Skaitmeninių subtitrų rodymas
2% HDMI režimo tiesioginis pasi-

rinkimas

Teleteksto funkcijos
y Teleteksto išjungimas
u Teleteksto išsaugojimas
i Teleteksto dydžio pasirinkimas
o Teleteksto įjungimas
a „Fastext“ temos pasirinkimas
s Alternatyvių teleteksto rodymo 

(tik teletekstas, teleteksto 
rodymo ant vaizdo arba ekrano 
padalinimo į teleteksto ir vaizdo 
dalis) būdų pasirinkimas.

g Teleteksto režimo pasirinkimas 
(LIST/FLOF)

h Teleteksto antrinis puslapis
j : kitas teleteksto puslapis
 : ankstesnis teleteksto 

        puslapis
k Teleteksto indeksas
1( Teleteksto sustabdymas
2! Teleteksto uždarymas

 Nuotolinio valdymo pulto veikimas gali sutrikti dėl ryškios šviesos.
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Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas
1. Pakelkite ant nuotolinio valdymo pulto nugarėlės esantį dangtelį taip, kaip parodyta 

paveikslėlyje.

2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas.
 Įsitikinkite, kad sutampa baterijų + ir – poliai.

3. Uždenkite dangtelį.
 Jeigu nenaudosite nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką, išimkite baterijas ir laikykite 

jas vėsioje sausoje vietoje.

 Jeigu nuotolinio valdymo pultas neveikia, pasitikrinkite:
1. Ar įjungtas televizorius?
2. Ar nesukeisti baterijų teigiami ir neigiami poliai?
3. Ar neišsikrovė baterijos?
4. Ar tiekiama elektros srovė, ar įjungtas maitinimo laidas?
5. Ar netoliese nėra dienos šviesos ir neoninių lempų?

Įjungimas / išjungimas
Maitinimo laidas prijungtas galinėje televizoriaus korpuso dalyje.

1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į tinkamą elektros lizdą.
 Televizoriuje įsižiebia budėjimo indikatorius.

2. Paspauskite televizoriaus  mygtuką.
 Televizorių įjungti taip pat galite nuotolinio valdymo pulto POWER  arba TV/DTV mygtuku.
 Automatiškai įjungiamas kanalas, kuri žiūrėjote prieš išjungdami televizorių.

3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką su skaičiumi (0–9) arba ankstesnio / kito kanalo mygtuką ( / ), 
arba televizoriaus mygtuką <C/P. >.

 Įjungus televizorių patį pirmąjį kartą, būsite paprašyti pasirinkti ekrano meniu kalbą.

4. Norėdami išjungti televizorių, dar kartą paspauskite mygtuką POWER .

Televizoriaus perjungimas į parengties režimą
Taupant elektros energiją, Jūsų televizorius gali būti perjungtas į parengties režimą. Parengties režimas 
parankus, kai norite trumpam nutraukti televizoriaus žiūrėjimą (pvz., valgant).

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto POWER  mygtuką.
 Ekranas išjungiamas ir televizoriuje įsižiebia raudonas parengties režimo indikatorius.

2. Norėdami vėl įjungti televizorių, dar kartą paspauskite POWER  mygtuką, mygtuką su skaičiumi (0–9), TV/DTV 
mygtuką arba ankstesnio / kito kanalo mygtuką ( / ).

 Nepalikite televizoriaus budėjimo režimu ilgesniam laikui (pvz., išvykę atostogų).
 Patariame išjungti televizorių iš maitinimo tinklo ir atjungti anteną.
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Garso nustatymai
1. Paspauskite MENU mygtuką ir įjunkite meniu.
 Norėdami pasirinkti Sound (garsą), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, 

tada paspauskite ENTER  mygtuką.

2. ▲ arba ▼ mygtuku pasirinkite norimą punktą ir paspauskite ENTER  
mygtuką.

3. Pasirinkę nustatymus, paspauskite ENTER  mygtuką.

4. Norėdami išeiti, paspauskite EXIT mygtuką.

♦ Mode (režimas): Standard (standartinis) / Music (muzika) / Movie 
(fi lmas) / Speech (kalba) / Custom (vartotojo nustatymai)

 Galite pasirinkti specialaus garso efekto tipą, kurį norite naudoti 
žiūrėdami konkrečią programą.

Nesudėtingas nustatymas
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto TOOLS mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti Sound Mode (garso režimą), paspauskite 

▲ arba ▼ mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti norimą garso režimą, paspauskite ◄ arba ► 

mygtuką.
4. Norėdami išeiti, paspauskite EXIT arba TOOLS mygtuką.

♦ Equalizer (vienodintuvas): Balance (pusiausvyra) / 100Hz / 300Hz / 
1kHz / 3kHz / 10kHz

 Galite pasirinkti garso nustatymus pagal Jūsų asmeninius pageida -
vimus.

 Jeigu pakeičiate kurį nors iš nustatymų, automatiškai nustatomas 
Custom (vartotojo nustatymai) garso režimas.

♦ SRS TS XT: Off (išjungta) / On (įjungta)
 TruSurround XT yra patentuota SRS technologija, išsprendžianti 5.1 kanalų turinio atkūrimo per du garsiakalbius 

problemą. TruSurround XT suteikia įspūdingą tikro erdvinio garso pojūtį per bet kurią dviejų garsiakalbių atkūrimo 
sistemą, įskaitant įmontuotus televizoriaus garsiakalbius. Ji visiškai suderinama su daugiakanaliais formatais.

Nesudėtingas nustatymas
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto TOOLS mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti SRS TS XT, paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti Off (išjungta) arba On (įjungta), paspauskite 

◄ arba ► mygtuką.
4. Norėdami išeiti, paspauskite EXIT arba TOOLS mygtuką.

TruSurround XT, SRS ir  simbolis yra SRC Labs, Inc. prekės ženklai. TruSurround XT 
technologija platinama pagal SRS Labs, Inc. licenciją.
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♦ Auto Volume (garso automatinis reguliavimas): Off (išjungta) / On (įjungta)
 Kiekvienos transliacijos stoties signalas yra skirtingas, todėl kiekvieną kartą perjungus kanalą reikėtų reguliuoti 

garsą. Ši funkcija leidžia automatiškai nustatyti pageidaujamo kanalo garsą. Ji sumažina garsumą, kai modulia-
cijos signalas aukštas ir padidinant garsumą, kai moduliacijos signalas žemas.

♦ TV Speaker (televizoriaus garsiakalbis): Off (išjungta) / On (įjungta)
 Jeigu norite klausytis garso per namų kino garsiakalbius, išjunkite vidinį stiprintuvą.
 Kai išjungti televizoriaus garsiakalbiai, mygtukai  ir mygtukas MUTE neveikia.
 Kai išjungti televizoriaus garsiakalbiai, garso meniu nuostatų daryti negalima.

Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby ir dvigubo D simboliai yra Dolby 
Laboratories prekės ženklai.

Garso išeities režimo pasirinkimas
Priemonių (Tools) meniu galite nustatyti garso režimą.
Nustačius Dual I-II, ekrane parodomas nustatytas garso režimas.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto TOOLS mygtuką.

2. Norėdami pasirinkti Dual I-II, paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką.

3. Norėdami pasirinkti tinkamą parinktį, paspauskite ◄ arba ► mygtuką.

4. Paspauskite ENTER  mygtuką.
Garso tipas DUAL 1/2 Pagal nutylėjimą

A2
Stereo

Mono MONO
Automatiškai keičiamas

Stereo STEREO ↔ MONO
Dual DUAL1 ↔ DUAL 2 DUAL 1

NICAM 
Stereo

Mono MONO
Automatiškai keičiamas

Stereo MONO ↔ STEREO

Dual → MONO ↔ DUAL1 
DUAL 2 ← DUAL 1

 Jeigu stereo signalas silpnas ir perjungiama automatiškai, įjunkite monofoninį režimą.
 Ši funkcija veikia tik stereofoniniu garsu. Monofoniniu režimu ji neveikia.
 Ši funkcija veikia tik televizoriaus režimu.

Ausinių prijungimas (įsigyjamos atskirai)
Jeigu norite žiūrėti televizorių netrukdydami kitų žmonių kambaryje, prie 
televizoriaus galite prijungti ausines.

 Įstatę ausinių kištuką į atitinkamą lizdą, iš garso (Sound) meniu galite naudoti 
tik automatinio garso lygio reguliavimo (Auto Volume) funkcijas.

 Ilgas klausymasis per ausines dideliu garsu gali pažeisti Jūsų klausą.
 Prijungus ausines prie sistemos, per garsiakalbius garso negirdėsite.
 Ausinių garsas ir televizoriaus garsas reguliuojami skirtingai.

®

Televizoriaus 
šonas
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Laiko nustatymas ir rodymas
Galite nustatyti televizoriaus laikrodį, kad laikas būtų rodomas 
paspaudus INFO mygtuką. Jeigu norite naudoti automatinį laikmatį, 
taip pat turite nustatyti laiką.

1. Paspauskite MENU mygtuką ir įjunkite meniu.
 Norėdami pasirinkti Setup (nustatymus), paspauskite ▲ arba ▼ mygtu-

ką, tada paspauskite ENTER  mygtuką.

2. Norėdami pasirinkti Time (laiką), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, tada 
paspauskite ENTER  mygtuką.

3. Norėdami pasirinkti Clock Set (laikrodžio nustatymą), paspauskite 
ENTER  mygtuką.

4.

5. Norėdami išeiti, paspauskite EXIT mygtuką.
 Jeigu buvote išjungę maitinimą, laikrodį turėsite nustatyti iš naujo.
 Metus, mėnesį, dieną, valandą ir minutę taip pat galite įvesti nuotolinio valdymo pulto mygtukais su skaičiais.

Išjungimo laikmačio nustatymas
Galite pasirinkti laiko tarpą nuo 30 iki 180 minučių, po kurių 
televizorius automatiškai persijungs į parengties režimą.

1. Paspauskite MENU mygtuką ir įjunkite meniu.
 Norėdami pasirinkti Setup (nustatymus), paspauskite ▲ arba ▼ mygtu-

ką, tada paspauskite ENTER  mygtuką.

2. Norėdami pasirinkti Time (laiką), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, 
tada paspauskite ENTER  mygtuką.

3. Norėdami pasirinkti Sleep Timer (išjungimo laikmatį), paspauskite 
▲ arba ▼ mygtuką, tada paspauskite ENTER  mygtuką.

4. Pakartotinai spauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kol pasirodys pageidau -
jamas laikas (Off (išjungta), 30, 60, 90, 120, 150, 180).

 Paspauskite ENTER  mygtuką.

5. Norėdami išeiti, paspauskite EXIT mygtuką.
 Laikmačiui pasiekus reikšmę 0, televizorius automatiškai persijungs į 

parengties režimą.

Nesudėtingas nustatymas
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto TOOLS mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti Sleep Timer (miego laikmatį), paspauskite 

▲ arba ▼ mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti minutę, paspauskite ◄ arba ► mygtuką.
4. Norėdami išeiti, paspauskite EXIT arba TOOLS mygtuką.

Norėdami... Paspauskite...
pereiti prie mėnesio (Month), dienos (Day), metų 
(Year), valandos (Hour) arba minutės (Minute) ◄ arba ► mygtuką.

nustatyti mėnesį (Month), dieną (Day), metus 
(Year), valandą (Hour) arba minutę (Minute) ▲ arba ▼ mygtuką.

patvirtinti pasirinkimą ENTER  mygtuką.



26

Televizoriaus automatinis įjungimas ir išjungimas
1. Paspauskite MENU mygtuką ir įjunkite meniu.
 Norėdami pasirinkti Setup (nustatymus), paspauskite ▲ arba ▼ mygtu-

ką, tada paspauskite ENTER  mygtuką.

2. Norėdami pasirinkti Time (laiką), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, tada 
paspauskite ENTER  mygtuką.

3. Norėdami pasirinkti Timer 1, Timer 2, Timer 3, paspauskite ▲ arba ▼ 
mygtuką, tada paspauskite ENTER  mygtuką.

 Galima nustatyti tris įjungimo ir išjungimo laikmačio nustatymus.
 Pirmiausia turi būti nustatytas laikrodis.

4. Norėdami pasirinkti tinkamą parinktį, paspauskite ◄ arba ► mygtuką.
 Norėdami pasirinkti reikalingą nustatymą, paspauskite ▲ arba ▼ myg-

tuką.
♦ On Time (įjungimo laikas): pasirinkite valandą, minutes, po to 

On/Off (įjungta/išjungta) (norėdami įjungti laikmatį, paspauskite On).
♦ Off Time (išjungimo laikas): pasirinkite valandą, minutes, po to 

On/Off (įjungta/išjungta) (norėdami įjungti laikmatį, paspauskite On).
♦ Repeat (pakartojimas): pasirinkite Once (vieną kartą), Everyday 

(kiekvieną dieną), Mon–Fri (Pir.–P.), Mon–Sat (Pir.–Š.) arba 
Sat–Sun (Š.–S.).

♦ Volume (garsas): pasirinkite norimą garso stiprumą.

 Valandas ir minutes taip pat galite įvesti nuotolinio valdymo pulto 
mygtukais su skaičiais.

 Automatinis išjungimas
 Jei pasirinksite laikmačio nustatymą On (įjungta), televizorius išsijungs, jei per tris valandas nuo televizoriaus 

laikmačio įjungimo nepaspausite jokio mygtuko. Ši funkcija naudojama tik tada, jei laikmatis yra įjungtas. 
Tai apsaugo televizorių nuo perkaitimo.

Kalbos pasirinkimas
Pradėdami naudoti televizorių pirmąjį kartą, turite pasirinkti kalbą, 
kuria bus parodomi meniu ir pranešimai.

1. Paspauskite MENU mygtuką ir įjunkite ekrano meniu.
 Norėdami pasirinkti Setup (nustatymus), paspauskite ▲ arba ▼ mygtu-

ką, tada paspauskite ENTER  mygtuką.

2. Norėdami pasirinkti Language (kalbą), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, 
tada paspauskite ENTER mygtuką.

3. Pakartotinai spausdami ▲ arba ▼ mygtuką pasirinkite reikiamą kalbą.
 Paspauskite ENTER  mygtuką.

4. Norėdami išeiti, paspauskite EXIT mygtuką.


