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1 WSTĘP DO TRYBU PBS 
 
Tryb profesjonalnych rozwiązań biznesowych (PBS, Professional Business Solutions) oznacza specjalny tryb 
odbiornika TV lub monitora (podobny do trybu hotelowego). 
 
Tryb ten ogranicza liczbę funkcji odbiornika TV (np. ograniczenie głośności), z których zwykły użytkownik (np. gość w 
hotelu) może korzystać. 
Poziom dostępu można skonfigurować w menu konfiguracji przez super-użytkownika (np. instalator w hotelu). 
 
Niniejszy podręcznik opisuje konfigurację kanałów telewizyjnych za pomocą Virgin Mode (Trybu 
niezaprogramowanego), konfigurację innych ustawień odbiornika TV oraz aktywację trybu PBS. 
 
 
 
2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

2.1  Konfiguracja PBS pilota zdalnego 
sterowania 2573 (opcja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Dla instalatora w hotelu należy wybrać 
tryb konfiguracji.

 
2.2 Pilot zdalnego sterowania dla gości 

22AV1104/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. On/Standby (Zasilanie podłączone/czuwanie) 

Służy do włączania odbiornika TV z trybu 
czuwania lub przełączania ponownie do trybu 
czuwania. 

2. GUIDE (Ramówka)           (DVB-T) 
Służy do włączania/wyłączania elektronicznego 
rozkładu programów. Opcja jest aktywna tylko dla 
kanałów cyfrowych. 

3. SOURCE (Źródło) 
Służy do wybrania podłączonego urządzenia. 

4. SUBTITLE (Napisy)  (DVB-T) 
Służy do włączenia lub wyłączenia napisów. 
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5. PRZYCISKI KOLOROWE 
Służą do wybierania zadań lub stron teletekstu. 

6. ALARM OFF (Wyłącz alarm) 
Wyłącza stan alarmu - nie dotyczy tego modelu. 

7. OK 
Służy do wybrania menu All channels (Wszystkie 
kanały) lub zatwierdzenia ustawienia. 

8.   
Służą do nawigacji po menu. 

9. SLEEP (Uśpienie) 
Służy do wyświetlenia menu uśpienia i regulacji 
czasu uśpienia. 

10. P +/- 
Służy do przełączania do następnego lub 
poprzedniego kanału. 

11. PRZYCISKI NUMERYCZNE 
Służą do wybrania kanału, strony lub ustawienia. 

12.  
Służy do wybrania formatu obrazu. 

13. MHEG CANCEL (MHEG anuluj) 
Służy do anulowania tekstu cyfrowego lub usług 
interaktywnych (Dotyczy tylko w WB). 

14.   
Służy do wyciszenia lub przywrócenia dźwięku. 

15.   
Służy do zwiększania lub zmniejszania głośności. 

16. MENU/EXIT (Menu/Wyjście) 
Służy do włączenia lub wyłączenia menu. 

17. ALARM ON (Włącz alarm) 
Służy do wyświetlenia menu alarmu - nie dotyczy 
tego modelu. 

18. TELETEXT (Teletekst) 
Służy do włączenia lub wyłączenia teletekstu. 

19.   
Przenosi obraz bieżącego kanału lub źródła na 
lewą stronę ekranu. Teletekst pojawia się z 
prawej strony. 

 
 
BS PL 
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3 KONFIGURACJA WSTĘPNA 
 

3.1 Virgin mode (Tryb niezaprogramowany) - 
Konfiguracja po rozpakowaniu i konfiguracja 
wstępna 

 

Niniejszy odbiornik TV zawiera funkcję instalacji, która 
podczas wstępnej konfiguracji odbiornika poprowadzi 
użytkownika przez menu instalacji w celu 
zastosowania właściwych ustawień instalacji. 
Funkcja ta, nazwana Virgin Mode (Tryb 
niezaprogramowany) i aktywna, gdy odbiornik TV 
zostanie rozpakowany i włączony po raz pierwszy, 
jest zazwyczaj stosowana do instalacji/konfiguracji 
pierwszego odbiornika TV. W celu zaoszczędzenia 
czasu podczas pełnej konfiguracji systemu w hotelu w 
przypadku większej liczby odbiorników TV, ustawienia 
z pierwszego odbiornika można skopiować do 
pozostałych korzystając z mechanizmu klonowania 
(opisanego w rozdziale 4.6 i 4.7). 
 

 
Please select your language (Wybierz swój język) 
Press OK or the green color key on your remote control 
to confirm (Naciśnij OK lub zielony przycisk pilota 
zdalnego sterowania, aby potwierdzić) 
 
 

 

Przed włączeniem trybu PBS i w przypadku 
nieskorzystania z mechanizmu klonowania 
do konfiguracji, należy skonfigurować 
odbiornik TV. 

 
 

Uwaga: W przypadku klonowania 
ustawień odbiornika TV można pominąć 

Virgin mode (Tryb niezaprogramowany) 
dwukrotnie naciskając przycisk „Menu” na 
odbiorniku TV. 

 
 

Należy postępować zgodnie z instrukcjami Virgin 
Mode (Tryb niezaprogramowany), aby ustawić 
wszystkie programy/ustawienia 
 

Kanały cyfrowe zaczynają się od numeru programu 1, a kanały 
analogowe od numeru 900. 

 
 

Uwaga: Lista kanałów może zostać dostosowana 
przez instalatora w hotelu za pomocą funkcji 
Rearrange channel list (Zmień kolejność na liście 
kanałów) według poniższych wskazówek. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, zmiany kolejności 
kanałów można również dokonać przez 
skorzystanie z funkcji Rename Channels (Zmień 
nazwy kanałów) podając numery kanałów i nazwę. 

 
 
 
Po zakończeniu konfiguracji/instalacji kolejne włączenie 
odbiornika TV spowoduje, że menu Virgin Mode (Tryb 
niezaprogramowany) nie pojawi się ponownie. 
 
 

Szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika 
odbiornika TV. 
 
 

Ustawienia preferowanego obrazu, dźwięku i funkcji - 
te ustawienia będą stosowane za każdym razem, gdy 
odbiornik zostanie włączony lub przełączony z trybu 
czuwania w trybie PBS 
 

Można to osiągnąć przez włączenie menu konfiguracji 
użytkownika odbiornika TV jak poniżej i odpowiednie 
przeprowadzenie konfiguracji Picture/sound 
(obraz/dźwięk) oraz instalację kanałów itp: Oprócz 
ręcznej regulacji ustawień obrazu można skorzystać z 
ustawienia Smart, aby ustawić odbiornik TV według 
predefiniowanego ustawienia obrazu i dźwięku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika 
odbiornika TV. 
 
Instalator powinien przełączyć odbiornik w tryb Home 
(Podstawowy) wybierając Install > Preferences > 
Location (Instalacja > Preferencje > Lokalizacja) 
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4  WYŚWIETLANIE MENU 
KONFIGURACJI 

Odbiornik TV może wyświetlić menu konfiguracji po 
naciśnięciu przycisku MENU pilota zdalnego 
sterowania o numerze 2573 w trybie SETUP 
(Konfiguracja) lub po wprowadzeniu sekwencji 
przycisków „319753      ” na pilocie zdalnego 
sterowania dla gości w ciągu 10 sekund przy High 
security mode (Tryb wysokiego bezpieczeństwa) 
ustawionym na Off (Wyłącz). 
 

 
 
 
Pojawi się następujące menu. 

 
 
 
 

4.1  PBS MODE (TRYB PBS) 
 

Aby włączyć tryb PBS, należy wybrać ON (Włącz). 

 
 

4.2  APPLICATION (ZASTOSOWANIE) 
Zastosowanie do wybrania to Hotel/Hospital 
(Hotel/Szpital) lub Business Monitor (Monitor 
firmowy); zależnie od potrzeb instalatora. 
 

 
 

Gdy APPLICATION (Zastosowanie) ustawiono na 
Hotel/Hospital (Hotel/Szpital), ograniczone menu 
gościa może zostać wyświetlone przez gościa w 
następujący sposób: 
Patrz podręcznik użytkownika odbiornika TV w celu 
uzyskania opisu każdej pozycji menu. 

 
Gdy APPLICATION (Zastosowanie) ustawiono na 
BUSINESS MONITOR (Monitor firmowy), zwykłe 
menu konfiguracji odbiornika TV można włączyć 
naciskając przycisk menu na pilocie zdalnego 
sterowania dla gości. Dodatkowe funkcje sterowania 
będą znajdować się w menu konfiguracji PBS. 
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4.3  SWITCH ON SETTINGS (FUNKCJE 
PO WŁĄCZENIU) 

 

 
• SWITCH ON VOLUME (Głośność po włączeniu)- 

Odbiornik TV zawsze włączy się (po włączeniu 
zasilania lub przełączenia z trybu oczekiwania) z 
ustawioną wartością głośności. Ustawienie 
głośności po włączeniu nie może przekroczyć 
maksymalnej głośności. Bieżące ustawienie 
głośności dostosuje się do głośności po włączeniu, 
a regulacja głośności po włączeniu będzie miała 
wpływ na bieżącą głośność. 

• MAXIMUM VOLUME (Głośność maksymalna) - 
służy do wybrania maksymalnego poziomu głośności, 
który może zostać ustawiony przez gościa. 

• SWITCH ON CHANNEL (Kanał po włączeniu) - 
służy do wybrania numeru kanału (analogowy lub 
cyfrowy) lub zewnętrznego źródła sygnału wideo, 
który zostanie wyświetlony po włączeniu zasilania 
odbiornika TV lub przełączenia z trybu czuwania. W 
przypadku ustawienia LAST STATUS (Ostatnie 
ustawienie) odbiornik wyświetli ostatnio oglądany 
kanał lub źródło sygnału wideo przed wyłączeniem 
zasilania odbiornika lub przełączeniem w tryb 
czuwania. Ustawienie LAST STATUS (Ostatnie 
ustawienie) ma priorytet wobec ustawienia 
APPLICATION (Zastosowanie). 

• POWER ON (Włączenie) - Dotyczy stanu zasilania 
odbiornika TV po włączeniu zasilania z gniazdka 
sieciowego. ON (Włączony) oznacza, że odbiornik 
włączy się po podłączeniu zasilania z gniazdka 
sieciowego, a Standby (Czuwanie) oznacza, że 
odbiornik przełączy się w tryb czuwania. LAST 
STATUS (Ostatnie ustawienie) oznacza, że 
odbiornik powróci do ostatniego ustawienia przed 
wyłączeniem zasilania z gniazdka sieciowego. 

• DISPLAY MESSAGE (Wyświetlanie komunikatu) - 
Służy do włączenia wyświetlania komunikatu 
powitalnego przez 30 sekund po włączeniu zasilania 
odbiornika z gniazdka sieciowego lub po przełączeniu 
odbiornika z trybu czuwania. Jednak, jeśli funkcja OSD 
Display (Wyświetlanie menu ekranowego) jest 
ustawiona na OFF (Wyłącz), komunikat powitalny jest 
zawsze wyłączony niezależnie od ustawienia Display 
Message (Wyświetlanie komunikatu) 

 

• WELCOME MESSAGE (Komunikat powitalny) - 
Służy do określenia komunikatu powitalnego 
składającego się z 2 linii po 20 znaków 
alfanumerycznych każda. Wykorzystane znaki 
zależą od wybranego języka. 

 
Litery są wprowadzane za pomocą przycisków 
strzałek i cyfr. 
 

4.4 CONTROL SETTINGS (USTAWIENIA 
STEROWANIA) 

 

 
 

• TELEVISION BUTTONS LOCKED (Blokada 
przycisków na odbiorniku) - Służy do zablokowania 
lub odblokowania przycisków znajdujących się na 
odbiorniku. ON (Włącz) oznacza, że wszystkie 
przyciski znajdujące się na odbiorniku są zablokowane 
oprócz przycisku zasilania, OFF (Wyłącz) oznacza, że 
wszystkie przyciski znajdujące się na odbiorniku są 
odblokowane, a ALL (Wszystkie) oznacza, że 
wszystkie przyciski znajdujące się na odbiorniku są 
zablokowane wraz z przyciskiem zasilania. 

• REMOTE CONTROL LOCKED (Blokada pilota 
zdalnego sterowania) - Służy do zablokowania lub 
odblokowania działania zwykłych pilotów zdalnego 
sterowania. Jednak, gdy funkcja High Security Mode 
(Tryb wysokiego poziomu bezpieczeństwa) jest 
ustawiona na OFF (Wyłącz), włączenie menu PBS 
Mode (Tryb PBS) przez naciśnięcie sekwencji 
przycisków „319753 ” nie jest zablokowane nawet, jeśli 
funkcja Remote Control Locked (Blokada pilota 
zdalnego sterowania) jest ustawiona na ON (Włącz). 
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• OSD DISPLAY (Wyświetlanie menu ekranowego) - 
Służy do włączenia lub wyłączenia menu ekranowego 
(np. numer kanału lub nazwa, tryb dźwięku, pasek 
poziomu głośności, zegar, itp.). 

• HIGH SECURITY MODE (Tryb wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa) - służy do wybrania korzystania z 
zwykłego pilota zdalnego sterowania dla gości lub pilota 
zdalnego sterowania konfiguracji PBS do wyświetlenia 
menu konfiguracji. W przypadku włączenia tej funkcji, 
tylko przycisk menu pilota zdalnego sterowania 
konfiguracji spowoduje wyświetlenie menu konfiguracji. 
W przypadku wyłączenia zarówno przycisk menu pilota 
zdalnego sterowania konfiguracji jak i naciśnięcia 
sekwencji przycisków „319753       ” na zwykłym pilocie 
zdalnego sterowania dla gości spowoduje wyświetlenie 
menu konfiguracji. 

• AUTO SCART (Automatyczne przełączanie 
SCART) - Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) 
automatyczne przełączanie scart lub przerywanie 
obrazu w trybie PBS. 

• LOW POWER STANDBY (Tryb czuwania o niskim 
zużyciu energii) - Służy do ustawienia zużycia energii, 
gdy odbiornik TV przełączy się w tryb czuwania po 
naciśnięciu przycisku Power (Zasilanie) na pilocie 
zdalnego sterowania lub klawiaturze odbiornika - Green 
(Zielony): TV przełączy się w tryb czuwania o niskim 
zużyciu energii, aby uzyskać najmniejsze zużycie 
energii; Fast (Szybki): Odbiornik TV przełączy się w 
połowiczny tryb czuwania w celu szybkiego włączenia. 

 

4.5  BLANK CHANNEL (KANAŁ BEZ 
OBRAZU) 

 

•  BLANK CHANNEL (Kanał bez obrazu) - służy do 
wybrania wyświetlania obrazu lub nie wyświetlania 
obrazu dla bieżącego kanału. W zastosowaniu PBS 
kanał bez obrazu jest stosowany do transmisji sygnału 
radiowego, np. ponownie przetwarzane fale FM, płyty 
CD, itp. Bieżący tryb kanału bez obrazu powinien 
dostosować się do ustawienia kanału bez obrazu, a 
zmiana ustawienia kanału bez obrazu powinna włączyć 
lub wyłączyć wyświetlanie obrazu bieżącego kanału. 

 
 
 
 

Uwaga: Funkcja Channel Blank (Kanał bez 
obrazu) zostanie zastosowana dla danego 

kanału, aby przejść do innych kanałów i wyłączyć ich 
obraz, należy wybrać podmenu Blank channel 
(Wyłączenie obrazu kanału) naciskając przycisk 
strzałki w prawo, jak poniżej. 

 

4.6 SMARTLOADER TO TV 
(SMARTLOADER DO TV, stosując 
połączenie USB) 

 
 

Służy do kopiowania danych konfiguracji odbiornika TV 
(obraz, dźwięk, lista kanałów, ustawienia PBS Mode 
(Tryb PBS)) z przenośnej pamięci USB do odbiornika 
TV. Po skopiowaniu ustawień wyświetli się komunikat 
dla użytkownika PBS („Settings copied to TV” 
(„Ustawienia zostały skopiowane do odbiornika TV”)). 
 

Uwaga: Podczas procesu kopiowania nie wolno 
wyjmować pamięci przenośnej USB, aby zapobiec 
niepożądanym zmianom w działaniu odbiornika TV. 
 

Uwaga: Podczas tego procesu pliki klonowania 
NVM_MTK_2K8_EU.BIN i CH_MTK_2K8_EU.BIN są 
odczytywane przez odbiornik TV i odpowiednio 
aktualizują NVM odbiornika TV oraz Channel setup 
(Konfiguracja kanałów). 
 

Uwaga: Wszystkie polecenia pilota zdalnego 
sterowania i przycisków na obudowie odbiornika 
zostaną wyłączone na czas procesu kopiowania 
 

Uwaga: Zaleca się wyłączenie i ponowne włączenie 
odbiornika TV po zakończeniu klonowania ustawień. 
 

4.7 TV TO SMARTLOADER (TV DO 
SMARTLOADER, przy zastosowaniu 
połączenia USB) 

 
 

Służy do kopiowania danych konfiguracyjnych 
odbiornika TV (obraz, dźwięk, lista kanałów, 
ustawienia PBS Mode (Tryb PBS) [np. Welcome 
Message (komunikat powitalny), ...]) z odbiornika TV 
do pamięci przenośnej USB. 
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•  Po skopiowaniu ustawień wyświetli się komunikat 
do użytkownika PBS („Settings copied to USB” 
(„Ustawienia zostały skopiowane do pamięci 
przenośnej USB”)) 

 
Wystarczająca jest pamięć przenośna USB 
128MB z co najmniej 10MB wolnej przestrzeni. 
 
Uwaga: Podczas procesu kopiowania nie wolno 
wyjmować pamięci przenośnej USB, aby 
zapobiec niepożądanym zmianom w działaniu 
odbiornika TV. 

 
Uwaga: Po zakończeniu procesu kopiowania w 
głównym katalogu pamięci przenośnej USB 
tworzone są 2 pliki - NVM_MTK_2K8_EU.BIN 
zawierający ogólne ustawienia, np. 
obraz/dźwięk, itp. oraz CH_MTK_2K8_EU.BIN 
zawierający ustawienia instalacji kanałów, np. 
listę kanałów, itp. 

 
Uwaga: Wszystkie polecenia pilota zdalnego 
sterowania i przycisków na obudowie odbiornika 

zostaną wyłączone na czas procesu kopiowania 
 

Uwaga: Zazwyczaj, pierwszy odbiornik TV jest 
konfigurowany ręcznie przez instalatora w 

hotelu, a następnie wszystkie dane są przenoszone/ 
klonowane do pamięci przenośnej USB za pomocą 
urządzenia łączącego TV do Smart Loader, kolejne 
odbiorniki TV mogą zostać zaktualizowane za 
pomocą tej samej pamięci przenośnej USB. Funkcja 
klonowania zapobiega wielokrotnej ręcznej 
konfiguracji wszystkich odbiorników TV, a przez to 
przyspiesza proces instalacji w hotelu. 
 

4.8  Wybór ustawienia pilota zdalnego 
sterowania  

1.  Przejść do Setup menu (Menu konfiguracji).  

2.  Nacisnąć ▼, aby wybrać Remote control (Pilot 
zdalnego sterowania).  

 

3.  Nacisnąć ►, aby przejść do control setting (Ustawienie 
sterowania).  

4.  Nacisnąć ▼ lub ▲, aby wybrać ustawienie.  

5.  Nacisnąć ►, aby przejść do funkcji. 

High security mode (Tryb wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa)  

‧On (Włączony) 
Umożliwia dostęp do Setup Menu (Menu konfiguracji) 
trybu BDS Hotel Mode wyłącznie za pomocą pilota 
zdalnego sterowania do konfiguracji. 

‧Off (Wyłączony) 
Umożliwia dostęp do Setup Menu (Menu konfiguracji) trybu 
BDS Hotel Mode za pomocą pilota zdalnego sterowania do 
konfiguracji lub pilota zdalnego sterowania dla gości. 

Ustawienie automatycznego SCART  

Ustawić odbiornik TV, aby przełączał się na źródło, z 
którego odebrano sygnał SCART.  

1.  Przejść do 1. Setup menu (Menu konfiguracji).  

2.  Nacisnąć ▼, aby wybrać Auto scart (Automatyczne scart). 

 

3.  Nacisnąć ►, aby przejść do Auto scart (Automatyczne 
scart).  

4.  Nacisnąć ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną opcję. 

‧Off (Wyłączony)  

Wybrać, aby wyłączyć tę funkcję.  

‧On (Włączony)  

Wybrać, aby włączyć tę funkcję. 

‧Power SCART  
Wybrać, aby włączyć odbiornik TV po wykryciu sygnału 
SCART, a gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał SCART 
odbiornik TV przejdzie w tryb czuwania. 

5.  Nacisnąć ▼, aby wybrać Store ‐ go right (Zapisz ‐ 
przejdź w prawo) i nacisnąć ►, aby zapisać ustawienie. 

‧  Muti RC (Wiele pilotów zdalnego sterowania) 

‧  Multi remote control (Wiele pilotów zdalnego 
sterowania)  
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‧Off (Wyłączony)  
Wyłącza wybranie pilota zdalnego sterowania.  

‧Blue (Niebieski)  
Wybrać, aby korzystać z niebieskiego pilota zdalnego 
sterowania dla gości.  

‧Red (Czerwony)  
Wybrać, aby korzystać z czerwonego pilota zdalnego 
sterowania dla gości.  

‧Green (Zielony) 
Wybrać, aby korzystać z zielonego pilota zdalnego 
sterowania dla gości.  

‧ Yellow (Żółty)  
Wybrać, aby korzystać z żółtego pilota zdalnego 
sterowania dla gości.  

4.9  Smart RC (Inteligentny pilot zdalnego 
sterowania) 

 

‧On (Włączony)  
Wybrać, aby korzystać z inteligentnego pilota zdalnego 
sterowania. 

‧Off (Wyłączony)  
Wybrać, aby wyłączyć stosowanie inteligentnego pilota 
zdalnego sterowania. 

Add current channel to Pay TV ring  
Wybrać ustawienie R0, R1 lub R2 dla różnych kanałów 
kodowanych TV.  
 

5 STORE (Zapisz) 
 
Zatwierdzenie tej pozycji spowoduje zapisanie ustawień 
trybu PBS. Ustawienia trybu PBS zostaną zastosowane 
po przełączeniu odbiornika TV w tryb czuwania. 
 

Ważne: 
System klonowania i ustawienia konfiguracji 
stosując połączenie USB lub SerialXpress są 
obsługiwane tylko w przypadku identycznych 
modeli odbiorników TV. 

6 Poprawne ustawienie odbiornika TV 
 
KĄT WIDZENIA jest najwygodniejszym kątem, pod 
którym wyświetlacz może być oglądany z dobrą 
jakością obrazu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak są zbudowane odbiorniki TV i monitory: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co zrobić, jeśli kąt widzenia nie jest wystarczająco 
dobry: 
 
• Zastosować przechylenie (w pionie) lub obrócenie 

(w poziomie) odbiornika TV w celu ustawienia 
odbiornika TV w najbardziej optymalnym położeniu. 

• Jeśli odbiornik TV został umieszczony powyżej 
danej wysokości, zawsze zaleca się 
przechylenie odbiornika.  

 
Firma Philips oferuje w ramach akcesoriów 
dodatkowych systemy montażu ściennego z 
przechyłem dla hotelowych odbiorników TV. 
 
Firma Philips zaleca ustawienie odbiornika TV według 
powyższych wskazówek. Inne ustawienie odbiornika TV 
może mieć wpływ na kąt widzenia. Firma Philips nie jest 
odpowiedzialna za obniżoną satysfakcję podczas 
oglądania spowodowaną złym kątem widzenia, jeśli 
odbiornik TV został ustawiony inaczej niż jest to zalecane.
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