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Attēla opciju mainīšana
1. Nospiediet MENU pogu, lai attēlotu izvēlni.
 Nospiediet ENTER  pogu, lai izvēlētos Picture (attēls).

2. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Picture Options (attēla opcijas), 
pēc tam nospiediet ENTER  pogu.

3. Izvēlieties nepieciešamo opciju, nospiežot ▲ vai ▼ pogu, pēc tam 
nospiediet ENTER  pogu.

4. Kad esat apmierināts ar saviem iestatījumiem, nospiediet ENTER  
pogu.

5. Nospiediet EXIT pogu, lai izietu no izvēlnes.
 Datora režīmā varat veikt tikai krāsu toņa un izmēra 

izmaiņas.

♦ Colour tone (krāsu tonis): Cool2 (vēss2) / Cool1 (vēss1) / Normal 
(normāls) / Warm1 (silts1) / Warm2 (silts2)

 Varat izvēlēties vislabāko krāsu toni savām acīm.
 Noregulētās vērtības tiek saglabātas atbilstoši izvēlētajam attēla 

režīmam.
 Warm1 vai Warm2 ir aktivizēts tikai, kad attēlu režīms ir Movie 

(fi lmu).

♦ Size (izmērs): Auto Wide (automātiskais platekrāns) / 16:9 / Wide Zoom (platleņķa tālummaiņa) / Zoom 
(tālummaiņa) / 4:3 / Just Scan (skenēt)

 Ir iespējams izvēlēties attēla izmēru, kas vislabāk atbilst jūsu vēlmēm.

♦ Auto Wide: automātiski noregulē attēla izmēru uz 16:9 attēla formātu.
♦ 16:9: noregulē attēla izmēru uz 16:9 attēla formātu atbilstoši DVD vai platformāta pārraidei.
♦ Wide Zoom: attēlu palielina vairāk nekā 4:3 formātā.
♦ Zoom: palielina 16:9 formāta attēlu (vertikālā virzienā), lai iederētos ekrāna izmērā.
♦ 4:3: tas ir standarta iestatījums videofi lmai vai parastai pārraidei.
♦ Just Scan: lietojiet šo funkciju, lai aplūkotu attēlu pilnībā bez jebkādas tā apgriešanas, kad tiek ievadīti HDMI 

(720p/1080i) vai Component (1080i) signāli.

 Automātiskā platekrāna funkcija ir iespējama tikai TV, DTV, Ext.1, Ext.2, AV un S-Video režīmā.
 Datora režīmā var noregulēt tikai 16:9 un 4:3 režīmu.
 Iestatījumus var noregulēt un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kuru esat savienojis ar televizora ieeju.
 Var notikt īslaicīga attēla paturēšana, kad aplūkosiet statisku attēlu ilgāk par divām stundām.
 Wide Zoom: pārvietojiet ekrānu uz augšu/uz leju, lietojot ▲ vai ▼ pogu, pēc  izvēles, nospiežot ► vai 

 ENTER  pogu.
  Zoom: nospiežot ◄ vai ► pogu, izvēlieties .
   Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai pārvietotu attēlu uz augšu vai uz leju. Pēc  izvēles lietojiet ▲ vai ▼ 

 pogu, lai palielinātu vai samazinātu attēla izmēru vertikāli.
 Pēc Just Scan (skenēšana) izvēles HDMI (1080i) vai Component (1080i) režīmā: nospiežot ◄ vai ► pogu,

izvēlieties . Lietojiet ▲, ▼, ◄ vai ► pogu, lai pārvietotu attēlu.
  Reset (atiestatīšana): nospiediet ◄ vai ► pogu, lai izvēlētos Reset, pēc tam nospiediet ENTER  pogu. Varat 

atiestatīt iestatījumu.

 Jūs varat izvēlēties šīs opcijas, vienkārši uz tālvadības pults nospiežot 
P.SIZE (attēla izmēra) pogu.
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Televizora automātiska ieslēgšana un izslēgšana
1. Nospiediet MENU pogu, lai attēlotu izvēlni.
 Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Setup (iestatīt), pēc tam nospie-

diet ENTER  pogu.

2. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Time (laiks), pēc tam nospiediet 
ENTER  pogu.

3. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Timer 1, Timer 2, Timer 3, 
pēc tam nospiediet ENTER  pogu.

 Var veikt trīs dažādus taimera iestatījumus.
 Vispirms jāiestata pulksteņa laiku.

4. Nospiediet ◄ vai ► pogu, lai izvēlētos zemāk esošu konkrētu elementu.
 Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, līdz iegūstat optimālo iestatījumu.

♦ On Time (laika rādījums ieslēgts): izvēlieties stundas, minūtes, un 
On/Off (lai aktivizētu taimeru ar 
vēlamajiem iestatījumiem, iestatiet 
uz On).

♦ Off Time (laika rādījums izslēgts): izvēlieties stundas, minūtes, un 
On/Off (lai aktivizētu taimeru 
ar vēlamajiem iestatījumiem, 
iestatiet uz On).

♦ Repeat (atkārtošana): izvēlieties Once (vienu reizi), Everyday (katru dienu), Mon–Fri (no pirmdienas līdz 
piektdienai), Mon–Sat (no pirmdienas līdz sestdienai) vai Sat–Sun (sestdien–svētdien).

♦ Volume (skaļums): izvēlieties nepieciešamo skaļuma līmeni.

 Varat iestatīt arī stundas un minūtes, nospiežot ciparu pogas uz tālvadības pults.
 Automātiskā barošanas izslēgšanās

 Kad iestatāt taimeru On pozīcijā, televizors automātiski izslēgsies, ja 3 stundu laikā pēc tam, kad taimers 
televizoru ir ieslēdzis, netiek nospiesta neviena vadības poga. Šī funkcija ir iespējama tikai ieslēgta taimera 
režīmā un tā aizsargā televizoru no pārkarsēšanas, kuru var izraisīt pārāk ilgi ieslēgta ierīce.

Valodas izvēle
Kad pirmo reizi sāksiet lietot televizoru, jums jāizvēlas valoda, kādā 
ekrānā parādīsies izvēlnes un norādes.

1. Nospiediet MENU pogu, lai attēlotu izvēlni.
 Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Setup (iestatīt), pēc tam nospie-

diet ENTER  pogu.

2. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Language (valoda), pēc tam 
nospiediet ENTER  pogu.

3. Atkārtoti nospiežot ▲ vai ▼ pogu, izvēlieties kādu noteiktu valodu.
 Nospiediet ENTER  pogu.

4. Nospiediet EXIT pogu, lai izietu no izvēlnes.
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Subtitru iestatīšana
Jūs varat aktivizēt subtitrus un atcelt to aktivizēšanu.

1. Nospiediet MENU pogu, lai attēlotu izvēlni.
 Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Digital Menu (digitālā izvēlne) 

un pēc tam nospiediet ENTER  pogu.

2. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Setup (iestatīt), pēc tam nospie-
diet ENTER  pogu.

3. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Subtitle (subtitri), pēc tam 
nospiediet ENTER  pogu.

4. Nospiežot ▲ vai ▼ pogu, izvēlieties On. Nospiediet ENTER  pogu.

5. Nospiediet EXIT pogu, lai izietu no izvēlnes.

 Varat izvēlēties šīs opcijas, vienkārši uz tālvadības pults nospiežot 
SUBT. pogu.

Subtitru režīma iestatīšana
Lietojiet šo režīmu, lai iestatītu subtitru režīmu. Normal izvēlnē nozīmē 
parastus subtitrus, bet Hard of hearing ir subtitri cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem.

1. Nospiediet MENU pogu, lai attēlotu izvēlni.
 Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Digital Menu (digitālā izvēlne) 

un pēc tam nospiediet ENTER  pogu.

2. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Setup (iestatīt), pēc tam nospie-
diet ENTER  pogu.

3. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Subtitle Mode (subtitru režīms), 
un pēc tam nospiediet ENTER  pogu.

4. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Normal (parastais) vai Hard of hearing (cilvēkiem ar dzirdes traucēju-
miem). Nospiediet ENTER  pogu.

5. Nospiediet EXIT pogu, lai izietu no izvēlnes.
 Ja skatāmā programma neatbalsta Hard of hearing funkciju, automātiski tiek aktivizēta Normal pat, ja ir izvēlēts 

režīms Hard of hearing.

Audio formāta izvēle
Skaņu Dolby Digital režīmā jūs varat klausīties vienīgi caur audio 
uztvērēju, kas pievienots, izmantojot optisko kabeli. Ar galveno 
skaļruni jūs varat klausīties skaņu tikai PCM režīmā.
Ja skaņa nāk gan no galvenā skaļruņa, gan audio uztvērēja, var rasties 
skaņas atbalsošanās galvenā skaļruņa un audio uztvērēja kodēšanas 
ātruma atšķirību dēļ. Šādā gadījumā izmantojiet iekšējā noklusējuma 
funkciju.

1. Nospiediet MENU pogu, lai attēlotu izvēlni.
 Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Digital Menu (digitālā izvēlne) un 

pēc tam nospiediet ENTER  pogu.

2. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Setup (iestatīt), pēc tam nospiediet ENTER  pogu.

3. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos Audio Format (audio formāts), un pēc tam nospiediet ENTER  pogu.

4. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos PCM vai Dolby Digital. Nospiediet ENTER  pogu.

5. Nospiediet EXIT pogu, lai izietu no izvēlnes.
 Audio formāts parādās atkarībā no apraides signāla.

 Dolby digital skaņa ir pieejama vienīgi tad, kad televizoram ir pieslēgts ārējais skaļrunis, izmantojot optisko kabeli.
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1. Savienojiet HDMI 1, HDMI 2 vai 
HDMI 3 televizora ligzdu ar 
atbilstošās Anynet+ ierīces 
HDMI OUT (izejas) ligzdu, 
lietojot HDMI kabeli.

2. Savienojiet HDMI IN mājas kino-
sistēmas ligzdu ar atbilstošās 
Anynet+ ierīces HDMI OUT 
ligzdu, lietojot HDMI kabeli.

Kas ir Anynet+?
Anynet+ ir audiovideo tīkla sistēma, kas nodrošina AV interfeisa atvieglotu lietošanu, kontrolējot visas 
audiovideo savienotās ierīces caur Anynet+ izvēlni, kad ir savienotas Samsung Electronics AV ierīces.

Anynet+ ierīču pievienošana
Anynet+ sistēma atbalsta tikai tās AV ierīces, kuras ir savstarpēji saderīgas.
Pārbaudiet, vai uz AV ierīces ir Anynet+ apzīmējums tai ierīcei, kuru vēlaties pieslēgt televizoram.

Tiešais savienojums ar televizoru
Televizors Anynet+ ierīce 1  Anynet+ ierīce 2   Anynet+ ierīce 3

HDMI kabelis
HDMI kabelis HDMI kabelis

Savienojiet HDMI 1, HDMI 2 vai 
HDMI 3 televizora ligzdu ar atbil-
stošās Anynet+ ierīces HDMI OUT 
(izejas) ligzdu, lietojot HDMI kabeli.

Mājas kinosistēmas pievienošana
Televizors

Anynet+ ierīce 1 Anynet+ ierīce 2

HDMI kabelis

Mājas kinosistēma Anynet+ ierīce 3

HDMI kabelis

Optisks kabelis

HDMI kabelis

HDMI kabelis

 Savienojiet televizora digitālo audio izeju (optisko) ar uztvērēja digitālo audio ieeju tikai ar optisko kabeli.
 Pievienojiet tikai vienu uztvērēju.
 Varat klausīties 5.1 kanāla skaņu caur mājas kinosistēmas skaļruņiem. Pretējā gadījumā, varēsiet tikai klausīties 

divu kanālu stereo skaņu. Pārliecinieties, ka esat pareizi savienojis mājas kinosistēmas digitālo audio ieeju 
(optisko) ar televizoru, lai klausītos televizora skaņu caur mājas kinosistēmu. Tomēr, jūs nevarēsiet dzirdēt 
Blu-ray diska ieraksta skaņu, kura tiek sūtīta uz mājas kinosistēmu caur televizora 5.1 kanālu, jo televizors raida 
tikai divu kanālu stereo skaņu. Sk. mājas kinosistēmas lietošanas instrukciju.

 Varat pievienot Anynet+ ierīci lietojot HDMI kabeli. Daži HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ funkcijas.
 Anynet+ darbosies, ja saderīga ar Anynet+ AV ierīce ir gaidīšanas vai ieslēgtā režīmā.
 Anynet+ kopumā atbalsta līdz 8 AV ierīcēm.


