
MM-DA25
Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite, kokios galimybės
Dėkojame, kad nusipirkote Samsung gaminį.
Kad aptarnavimas būtų sklandesnis, užregistruokite gaminį 
internetiniame puslapyje

www.samsung.com/global/register



36

Televizoriaus ekrano formato pasirinkimas

Sustabdymo režimu 
paspauskite MENU 
mygtuką.

Norėdami pasirinkti 
nustatymų meniu Setup, 
paspauskite ▼ mygtuką 
ir paspauskite ENTER 
mygtuką.

Norėdami pasirinkti TV 
DISPLAY (televizoriaus 
ekraną), paspauskite ▼ 
mygtuką ir paspauskite 
ENTER mygtuką.

Norėdami pasirinkti norimą 
parinktį, paspauskite ▲ arba 
▼ mygtuką ir paspauskite 
ENTER mygtuką.

● Įvedę parinktį grįšite prie ankstesnio 
meniu.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite RETURN mygtuką.

Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite MENU arba EXIT mygtuką.
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Televizoriaus vaizdo formato keitimas

Paprastų televizorių ekranų formatas yra 4:3, o plataus formato ir didelės skiriamosios gebos televizorių yra 16:9. 
Šis santykis yra vadinamas vaizdo formatu. Atkuriant kitu vaizdo formatu įrašytus DVD diskus reikia nustatyti tinkamą 
televizoriaus arba monitoriaus vaizdo formatą.

Šią funkciją įjunkite norėdami paprastu televizoriumi žiūrėti 16:9 vaizdą 
Letterbox formatu.
● Ekrano viršuje ir apačioje matysis juodos spalvos juostos.

Šią funkciją įjunkite norėdami paprastu televizoriumi žiūrėti 16:9 vaizdą 
Pan & Scan formatu.
● Matysite tik vaizdo vidurinę dalį (16:9 formatu, kraštai bus tarsi 

nupjauti).

● Jei DVD diskas yra įrašytas 4:3 formatu, plačiu formatu jo žiūrėti nebus galima.
● Jei DVD diskas yra įrašytas įvairiais vaizdo formatais, įrašas gali skirtis priklausomai 

nuo programinės įrangos, televizoriaus ekrano matmenų ir nustatyto vaizdo formato.

 Paprastam televizoriui parinkite 4:3LB arba 4:3PS nustatymą. Plataus ekrano televizoriui 
nustatykite parinktį 16:9.

Šią funkciją įjunkite norėdami plataus formato televizoriumi žiūrėti 16:9 
vaizdą plačiu formatu.
● Galite mėgautis plačiu formatu.

Pastabos
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Naudojimo apribojimo nustatymas
(apribojimo lygiai)
Šią funkciją naudokite suaugusiems skirtų arba DVD diskų su prievartos scenomis atkūrimo apribojimui.

Sustabdymo režimu
paspauskite MENU
mygtuką.

Norėdami pasirinkti 
nustatymų meniu Setup, 
paspauskite ▼ mygtuką 
ir paspauskite ENTER 
mygtuką.

Norėdami pasirinkti 
PARENTAL, paspauskite 
▼ mygtuką ir paspauskite 
ENTER mygtuką.

Norėdami pasirinkti norimą 
apribojimo lygį, paspauskite 
▲ arba ▼ mygtuką ir pas-
pauskite ENTER mygtuką.

● Jei pasirinkote 6 lygį, negalėsite žiūrė-
ti DVD diskų, kuriems yra nustatytas 
7 arba aukštesnis apsaugos lygis.

● Kuo aukštesnis lygis, tuo įraše yra 
daugiau prievartos arba jis yra 
skirtas tik suaugusiems.

Įveskite slaptažodį ir
paspauskite ENTER
mygtuką.

● Pradinis slaptažodis yra 7890.
● Įvedę parinktį grįšite prie 

ankstesnio meniu.

Pastaba

● Ši funkcija veikia tik tuomet, jei 
DVD diske yra informacija apie 
apribojimų lygį.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite RETURN mygtuką.

Įvedę neteisingą slaptažodžio skaičių, jį ištrinti galėsite paspaudę mygtuką CANCEL.

Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite MENU arba EXIT mygtuką.
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Slaptažodžio nustatymas
Galite pakeisti naudojimo apribojimo lygio slaptažodį.

Norėdami pasirinkti 
nustatymų meniu Setup, 
paspauskite ▼ mygtuką
ir paspauskite ENTER 
mygtuką.

Norėdami pasirinkti 
PASSWORD (slaptažodį), 
paspauskite ▼ mygtuką
ir paspauskite ENTER
mygtuką.

Paspauskite ENTER
mygtuką.

Įveskite slaptažodį ir
paspauskite ENTER
mygtuką.

● Įveskite seną slaptažodį, naują 
slaptažodį ir dar kartą naują
slaptažodį.

● Nustatymas yra baigtas.

● Pradinis slaptažodis yra 7890.

Jei pamiršote apribojimų nustatymo slaptažodį, darykite taip:

● Kai prietaise nėra disko, TUNING MODE/  mygtuką laikykite nuspaudę ilgiau nei 5 sekundes. Ekrane pasirodys užrašas 
INITIALIZE ir visi nustatymai grįš į pradinę būseną.

● Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.

Įjungus RESET funkciją, visi ankstesni nustatymai bus ištrinti.
Ją naudokite tik tuomet, kai būtina.

Sustabdymo režimu
paspauskite MENU
mygtuką.

Pastaba
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Demonstracinė funkcija
Galite peržiūrėti visas prietaiso funkcijas.

Paspauskite DEMO/DIMMER mygtuką.

● Ekrane pakaitomis rodomos visos funkcijos.
● Visos šios funkcijos yra išsamiai aprašytos šioje naudojimo 

instrukcijoje. Norėdami susipažinti su funkcijų veikimu, 
žiūrėkite atitinkamą naudojimo instrukcijos skyrių.

Pritemdymo funkcija
Nustatymų ekrano ryškumą galite pareguliuoti taip, 
kad nemaišytų žiūrėti fi lmus.

Paspauskite DEMO/DIMMER mygtuką.

● Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, ryškumas keičiasi šia 
tvarka: DEMO (demonstracija) → DIMMER ON (pritemdy-
mas įjungtas) (pritemdytas) → DIMMER ON (pritemdymas 
išjungtas) (ryškus).

Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite DEMO/DIMMER mygtuką.

Pastaba

Norėdami išjungti demonstracinę funkciją, paspauskite bet kurį mygtuką.
Išjungus pagrindinį prietaisą, po 10 sekundžių automatiškai įsijungs demonstracinė funkcija. Norėdami išjungti demonstracinę 
funkciją, dar kartą paspauskite DEMO/DIMMER mygtuką.

Demonstracinė ir pritemdymo funkcija
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Ausines įjunkite į prietaiso skydelio priekyje esantį PHONES lizdą.

● Prijungus ausines iš garsiakalbių garsas nebesklis.

Pastaba

● Ilgas klausymasis per ausines dideliu garsu gali pažeisti Jūsų klausą.

Į lizdą galima prijungti mikrofoną su 3,5 mm kištuku.

● Prijunkite mikrofoną.
● Reguliatoriumi MIC LEVEL nustatykite mikrofono garso stiprumą.
● Spauskite mygtuką ECHO tol, kol pasirinksite atitinkamą parinktį ECHO1, ECHO2......, ECHO6, ECHO7 arba 

ECHO OFF (aidas išjungtas).

Mygtukų garso nustatymas

Norėdami pareguliuoti mygtukų garsą, paspauskite KEY CONTROL mygtuką. 
Galima nustatyti 7 lygių (nuo–3 iki +3) mygtukų garsą.

Rezultatas: kiekvieną kartą paspaudus KEY CONTROL # arba b mygtuką, televizoriaus ekrane
 pasirodys:
 b: tyliau
 #: garsiau

● Kiekvieną kartą paspaudus # mygtuką, garsas stiprėja, kiekvieną kartą paspaudus b
mygtuką, garsas mažėja.

● Ši funkcija veikia tik sustabdymo režimu ir kai prijungtas mikrofonas. DVD, DTS-CD ir MP3 
diskais funkcija neveikia.

● Mygtukų garso negalima reguliuoti prijungus mikrofono.

Ausinių ir mikrofono (įsigyjamas atskirai) 
prijungimas
Jeigu norite klausytis muzikos arba radijo imtuvo, netrukdydami kitiems žmonėms kambaryje, prie prietaiso galite 
prijungti ausines.
Ausinėse turi būti 3,5 mm skersmens lizdas arba atitinkamas adapteris.
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● Jei į leistuvą pateko karšto oro, ant jo vidinių dalių gali nusėsti kondensatas, todėl
leistuvas gali tinkamai neveikti. Tokiu atveju ištraukite diską ir įjungę prietaisą palaukite 
vieną–dvi valandas.

Diskų naudojimo ir laikymo nurodymai
Disko paviršiuje esantys nedideli įbrėžimai gali pabloginti vaizdo ir garso kokybę. Stenkitės nesubraižyti diskų.

Disko laikymas

Niekuomet nelieskite disko įrašomosios pusės. Kad ant disko neliktų pirštų antspaudų, 
diską laikykite suėmę už krašto.
Prie disko nelipinkite lipdukų ar etikečių.

Diskų naudojimas ir laikymas

Jei ant disko liko pirštų anspaudų arba jis susitepė, nuvalykite diską vandeniu 
atskiestoje švelnioje valymo priemonėje sudrėkinta šluoste ir nusausinkite.
● Valykite nuo disko vidurio link krašto.

Pastaba


