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2008 © Koninklijke Philips 
Electronics N.V. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Dane techniczne mogą 
ulec zmianie bez uprzedzenia. Znaki 
towarowe są własnością firmy 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
lub ich odpowiednich właścicieli.

Firma Philips zastrzega sobie prawo 
do zmiany produktu w dowolnym 
czasie bez modyfikacji produktów 
dostarczonych wcześniej.

Uznaje się, że materiał w niniejszej 
instrukcji jest odpowiedni do 
zamierzonego użytkowania 
urządzenia. Jeśli produkt lub jego 
poszczególne moduły są używane 
do innych celów, niż określa to 
niniejsza instrukcja, należy uzyskać 
potwierdzenie prawidłowego 
i odpowiedniego zastosowania. 
Firma Philips gwarantuje, że 
zawartość materiałów nie narusza 
żadnych patentów zarejestrowanych 
w Stanach Zjednoczonych. Firma 
nie udziela żadnych dodatkowych 
gwarancji ani w sposób wyraźny, ani 
dorozumiany.

Gwarancja
Produkt nie zawiera żadnych 
komponentów, które wymagałyby 
wymiany lub naprawy przez 
użytkownika. Nie należy 
otwierać ani zdejmować pokryw 
zabezpieczających wnętrze 
produktu. Napraw mogą dokonywać 
wyłącznie centra serwisowe firmy 
Philips oraz oficjalne warsztaty 
naprawcze. Niezastosowanie się do 
powyższych warunków powoduje 
utratę wszelkich gwarancji, 
zarówno wyraźnie określonych, 
jak i dorozumianych. Wszelkie 
wyraźnie zabronione w instrukcji 
czynności, wszelkie niezalecane lub 
niezatwierdzone regulacje bądź 
procedury montażu powodują 
utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli
Niniejszy produkt jest wykonany w 
technologii LCD z wykorzystaniem 
dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo 
że jego współczynnik efektywnych 
pikseli wynosi co najmniej 99,999%, 
na ekranie mogą być stale 
wyświetlane czarne kropki lub jasne 

są bezpieczne w użyciu zgodnie z 
dostępną obecnie wiedzą.

Firma Philips pełni aktywną rolę w 
opracowywaniu międzynarodowych 
standardów EMF i norm 
bezpieczeństwa, dzięki czemu 
może przewidywać dalszy rozwój 
normalizacji i dokonywać wczesnej 
integracji swoich produktów.

Bezpiecznik zasilania 
(do�tyczy tylko� Wielkiej Brytanii)
Ten telewizor jest wyposażony w 
zatwierdzoną wtyczkę formowaną. 
W razie konieczności wymiany 
bezpiecznika należy go zastąpić 
bezpiecznikiem o� takich samych 
parametrach jak te, które są po�dane 
przy wtyczce (na przykład 10 A).

Zdejmij pokrywkę bezpiecznika 1. 
i wyjmij bezpiecznik.

Nowo montowany bezpiecznik 2. 
musi być zgodny z brytyjskim 
standardem BS 1362 oraz 
musi znajdować się na nim 
znak zgodności ze standardami 
ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie 
zgubiony, należy skontaktować się 
ze sprzedawcą w celu określenia 
właściwego typu bezpiecznika 
zastępczego.

Załóż pokrywkę bezpiecznika.3. 

Aby zachować zgodność z 
dyrektywą EMC, nie wolno odłączać 
wtyczki od przewodu zasilającego.

Prawa au�to�rskie

VESA, FDMI i logo VESA Mounting 
Compliant są znakami towarowymi 
organizacji Video Electronics 
Standards Association.
® Kensington i MicroSaver są 
znakami towarowymi firmy ACCO 
World Corporation zastrzeżonymi w 
Stanach Zjednoczonych, chronionymi 
wydanymi patentami i zgłoszonymi 
wnioskami patentowymi w innych 
krajach na całym świecie. Wszystkie 
inne zastrzeżone i niezastrzeżone 
znaki towarowe są własnością 
odpowiednich firm.

plamki światła (czerwone, zielone 
lub niebieskie). Jest to strukturalna 
cecha wyświetlacza (w ramach 
powszechnie obowiązujących 
standardów branżowych) i nie jest 
uznawana za usterkę.

Opro�gramo�wanie o� o�twartym 
ko�dzie źródło�wym
Ten telewizor zawiera 
oprogramowanie o otwartym 
kodzie źródłowym. Firma Philips 
niniejszym oferuje dostarczenie lub 
udostępnienie na żądanie pełnej, 
odczytywalnej maszynowo kopii 
odpowiedniego kodu źródłowego 
na nośniku zwyczajowo przyjętym 
do wymiany oprogramowania, za 
opłatą nie wyższą niż rzeczywisty 
koszt dystrybucji kodu źródłowego.

Ta oferta jest ważna przez 3 lata 
od momentu zakupu niniejszego 
produktu. Aby uzyskać kod źródłowy, 
należy napisać do 

Philips Innovative Applications N.V.  
Ass. to the Development Manager 
Pathoekeweg 11  
B-8000 Brugge 
Belgium

Zgo�dno�ść ze standardami EMF
Firma Koninklijke Philips Electronics 
N.V. produkuje i sprzedaje wiele 
produktów przeznaczonych 
dla klientów indywidualnych, 
które — jak wszystkie urządzenia 
elektroniczne — mówiąc ogólnie, 
mają możliwość emisji i odbierania 
sygnałów elektromagnetycznych.

Jedną z głównych zasad biznesowych 
firmy Philips jest stosowanie w 
produktach wszelkich niezbędnych 
środków zdrowotnych i środków 
bezpieczeństwa, aby spełniały 
wszelkie wymagania prawne, a także 
aby były zgodne ze standardami EMF 
obowiązującymi w czasie produkcji 
urządzenia.

Firma Philips dokłada wszelkich 
starań, aby projektować, wytwarzać 
i sprzedawać produkty, które w żaden 
sposób nie są szkodliwe dla zdrowia.

Firma Philips potwierdza, że jeśli jej 
produkty są poprawnie obsługiwane 
i używane zgodnie z przeznaczeniem, 
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Ważne1. 
Gratu�lu�jemy zaku�pu� i witamy w firmie Philips!

Przed ro�zpo�częciem ko�rzystania z pro�du�ktu� należy 
przeczytać niniejszy po�dręcznik u�żytko�wnika.

W szczególno�ści należy zapo�znać się z tą częścią 
i przestrzegać instru�kcji bezpieczeństwa o�raz 
ko�nserwacji ekranu�. Gwarancja nie o�bejmu�je 
u�szko�dzeń po�wstałych wsku�tek po�stępo�wania 
niezgo�dnego� z niniejszym po�dręcznikiem.

Aby w pełni ko�rzystać z po�mo�cy technicznej 
o�fero�wanej przez firmę Philips, należy 
zarejestro�wać pro�du�kt w Internecie po�d adresem 
www.philips.co�m/welco�me.

Info�rmacje o� mo�delu� o�raz nu�merze seryjnym 
znajdu�ją się z tyłu� i z bo�ku� telewizo�ra o�raz na 
o�pako�waniu�.

EXT 3

1.1 Bezpieczeństwo
Jeśli telewizo�r był transpo�rto�wany w • 
niskiej temperatu�rze (po�niżej 5°C), przed 
wypako�waniem go� należy o�two�rzyć pu�dło� 
i zaczekać, aż u�rządzenie o�grzeje się 
o�dpo�wiednio� do� temperatu�ry o�to�czenia.

Aby u�niknąć zwarcia, nie wo�lno� narażać • 
telewizo�ra, pilo�ta zdalnego� stero�wania ani jego� 
baterii na ko�ntakt z deszczem lu�b wo�dą.

Nie wo�lno� stawiać naczyń z wo�dą lu�b inną • 
cieczą na telewizo�rze ani w jego� po�bliżu�. 
Ro�zlanie cieczy i jej przeniknięcie do� wnętrza 
telewizo�ra mo�że spo�wo�do�wać po�rażenie 
elektryczne. W przypadku� ro�zlania cieczy na 
telewizo�r nie wo�lno� ko�rzystać z u�rządzenia. 
Należy natychmiast o�dłączyć telewizo�r o�d 
gniazda siecio�wego� i o�ddać go� do� sprawdzenia 
przez wykwalifiko�wanego� praco�wnika serwisu�.

Nie wo�lno� wkładać żadnych niesto�so�wnych • 
przedmio�tów do� szczelin wentylacyjnych. 
Mo�że to� pro�wadzić do� u�szko�dzenia telewizo�ra.

Aby zapo�biec ewentu�alnemu� po�żaro�wi lu�b • 
po�rażeniu� elektrycznemu�, nie wo�lno� u�stawiać 
telewizo�ra, pilo�ta zdalnego� stero�wania ani jego� 
baterii w po�bliżu� źródeł o�twartego� o�gnia (np. 
zapalo�nych świec) lu�b innych źródeł ciepła, 
a także padającego� bezpo�średnio� światła 
sło�necznego�.
Nie wo�lno� instalo�wać telewizo�ra w zamkniętych • 
miejscach, takich jak szafka na książki. W celu� 
zapewnienia o�dpo�wiedniej wentylacji należy 
zacho�wać o�dstęp co� najmniej 10 cm z każdej 
stro�ny telewizo�ra. Należy do�pilno�wać, by 
przepływ po�wietrza nie był u�tru�dnio�ny.
Stawiając telewizo�r na płaskiej, twardej • 
po�wierzchni, należy ko�rzystać tylko� z 
do�starczo�nej po�dstawy. Nie wo�lno� przeno�sić 
telewizo�ra, jeśli nie jest o�n prawidło�wo� 
przykręco�ny do� po�dstawy.
Mo�ntaż naścienny telewizo�ra po�winien • 
być wyko�nywany przez wykwalifiko�wanych 
praco�wników serwisu�. Telewizo�r mo�żna 
mo�nto�wać tylko� na o�dpo�wiednim wspo�rniku� 
ściennym i na ścianie, która mo�że bezpiecznie 
u�trzymać jego� ciężar. Niewłaściwe 
zamo�nto�wanie mo�że po�sku�tko�wać po�ważnymi 
o�brażeniami ciała lu�b u�szko�dzeniem u�rządzenia. 
Nie wo�lno� go� wyko�nywać samo�dzielnie.
Jeśli telewizo�r jest zainstalo�wany na o�bro�to�wej • 
po�dstawie lu�b ramieniu�, należy do�pilno�wać, 
by po�dczas o�bracania telewizo�ra przewód 
zasilający nie był naprężany. Naprężenie 
przewo�du� zasilającego� mo�że po�wo�do�wać 
po�lu�zo�wanie po�łączenia i stać się przyczyną 
iskrzenia lu�b po�żaru�.
Przed bu�rzą z pio�ru�nami należy o�dłączyć • 
telewizo�r o�d gniazda siecio�wego� i anteny. 
W czasie bu�rzy z pio�ru�nami nie wo�lno� 
do�tykać żadnych części telewizo�ra, przewo�du� 
zasilającego� ani przewo�du� anteny.
Należy do�pilno�wać, by do� przewo�du� • 
zasilającego� był pełny do�stęp w celu� łatwego� 
o�dłączania telewizo�ra o�d sieci.
Używanie słu�chawek przy u�stawio�nym • 
wyso�kim po�zio�mie gło�śno�ści mo�że pro�wadzić 
do� trwałego� u�szko�dzenia słu�chu�. Po� pewnym 
czasie wyso�ki po�zio�m gło�śno�ści mo�że 
wydawać się no�rmalny, lecz mimo� to� mo�że 
do�pro�wadzić do� u�szko�dzenia słu�chu�. Aby 
chro�nić słu�ch, należy o�graniczać czas u�żywania 
słu�chawek przy u�stawio�nej du�żej gło�śno�ści.
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Odłączając telewizo�r o�d sieci, należy: • 
Najpierw wyłączyć telewizo�r, a następnie • 
włącznik zasilania siecio�wego� (jeśli jest 
do�stępny).
Wyjąć wtyczkę przewo�du� zasilającego� z • 
gniazda siecio�wego�.  

Odłączyć przewód zasilający o�d złącza z • 
tyłu� telewizo�ra. Przewód zasilający należy 
wyciągnąć, trzymając za wtyczkę. Nie wo�lno� 
ciągnąć za przewód.

1.2 Konserwacja ekranu

Przed przystąpieniem do� czyszczenia ekranu� • 
należy wyłączyć telewizo�r i o�dłączyć go� o�d 
sieci. Należy przetrzeć po�wierzchnię miękką, 
su�chą szmatką. Nie wo�lno� u�żywać su�bstancji, 
takich jak śro�dki czyszczące sto�so�wane w 
go�spo�darstwie do�mo�wym, po�nieważ mo�gą o�ne 
u�szko�dzić ekran.

Aby u�niknąć zniekształcenia o�brazu� o�raz • 
pło�wienia ko�lo�rów, należy niezwło�cznie 
u�su�wać kro�ple wo�dy z ekranu�.

Nie wo�lno� do�tykać, naciskać, po�cierać ani • 
u�derzać ekranu� twardym przedmio�tem, 
po�nieważ mo�żna go� w ten spo�sób trwale 
u�szko�dzić.

Jeśli to� mo�żliwe, należy u�nikać po�zo�stawiania na • 
ekranie nieru�cho�mych o�brazów przez dłu�ższy 
czas. Przykładami nieru�cho�mych o�brazów są 
menu� ekrano�we, stro�ny telegazety, czarne pasy 
lu�b no�to�wania giełdo�we. Jeśli nie mo�żna tego� 
u�niknąć, należy zmniejszyć ko�ntrast i jasno�ść 
o�brazu�, aby zapo�biec u�szko�dzeniu� ekranu�.

1.3 Informacje dotyczące 
ochrony środowiska

Recykling opakowania

Opako�wanie tego� pro�du�ktu� jest przeznaczo�ne do� 
po�wtórnego� przetwo�rzenia. Należy sko�ntakto�wać 
się z lo�kalnymi władzami, aby u�zyskać info�rmacje na 
temat recyklingu� o�pako�wania.

Pozbywanie się starego produktu

Pro�du�kt jest wypro�du�ko�wany z wyso�kiej jako�ści 
materiałów i ko�mpo�nentów, które mo�gą być 
o�dzyskane i po�no�wnie wyko�rzystane. Jeśli do� 
pro�du�ktu� jest przytwierdzo�ny symbo�l przekreślo�nego� 
po�jemnika na śmieci, o�znacza to�, że pro�du�kt po�dlega 
Dyrektywie Eu�ro�pejskiej 2002/96/EC. 
Nie wo�lno� wyrzu�cać tego� pro�du�ktu� wraz z innymi 
o�dpadami z go�spo�darstwa do�mo�wego�. Należy 
zapytać sprzedawcę o� spo�so�by bezpiecznego� 
po�zbycia się pro�du�ktu�. Nienadzo�ro�wane po�zbywanie 
się o�dpadów szko�dzi śro�do�wisku� natu�ralnemu� 
i lu�dzkiemu� zdro�wiu�.

Pozbywanie się baterii
Do�łączo�ne baterie nie zawierają rtęci ani kadmu�. 
Wyczerpane baterie do�starczo�ne i inne należy 
u�tylizo�wać zgo�dnie z przepisami lo�kalnymi.

Zużycie energii
Aby wpływ na śro�do�wisko� był jak najmniejszy, 
w trybie czu�wania telewizo�r zu�żywa minimalną 
ilo�ść energii. Po�bór mo�cy po�dczas aktywno�ści jest 
po�dany na tabliczce znamio�no�wej u�mieszczo�nej z 
tyłu� telewizo�ra. 
Więcej danych technicznych pro�du�ktu� mo�żna 
znaleźć w bro�szu�rze interneto�wej po�d adresem 
www.philips.com/support.



PL-5

PL

Telewizor2. 

W tej części o�pisano� często� u�żywane przyciski 
steru�jące i fu�nkcje telewizo�ra.

2.1 Przegląd telewizora

Przyciski sterujące umieszczone z boku

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

1

2

4

3

5

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Wskaźnik włączenia zasilania / czu�jnik 5. 
zdalnego� stero�wania

Boczne złącza

Złącza u�mieszczo�ne z bo�ku� telewizo�ra są 
przeznaczo�ne do� po�dłączania u�rządzeń 
przeno�śnych, takich jak kamera wideo� o� 
wyso�kiej ro�zdzielczo�ści czy ko�nso�la do� gier. 
Mo�żna także po�dłączyć słu�chawki.

Tylne złącza 

EXT 3

Złącza u�mieszczo�ne z tyłu� telewizo�ra są 
przeznaczo�ne do� po�dłączenia anteny o�raz 
u�rządzeń stałych, takich jak o�dtwarzacz dysków 
o� wyso�kiej ro�zdzielczo�ści, o�dtwarzacz DVD czy 
magneto�wid.

Uwaga:  D Aby u�zyskać więcej info�rmacji na 
temat po�łączeń, zo�bacz część 7, „Podłączanie 
urządzeń”.
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.1.    Zasilanie

SOURCE2. 

TELETEXT3. 

Ko�lo�ro�we przyciski4. 
Od lewej stro�ny: czerwo�ny, zielo�ny, żółty, 
niebieski

Í5. , Æ, Î, ï, OK
Przyciski nawigacji lu�b ku�rso�ra

MENU6. 

P +/-7. 
Wybór po�przedniego�/następnego� pro�gramu�

”8.  +/-
Regu�lacja gło�śno�ści

Aby u�zyskać więcej info�rmacji na temat 
pilo�ta, zo�bacz część 5.1, „Opis pilota zdalnego 
sterowania”.

Pilot zdalnego sterowania

1

2
3

4

5

6

7

8
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3. Czynności wstępne

W tej części po�dano� wskazówki po�mo�cne w 
wybo�rze miejsca i instalacji telewizo�ra o�raz 
u�zu�pełnio�no� info�rmacje po�dane w Skróconej 
instrukcji obsługi. 

Uwaga:  D Instru�kcje mo�ntażu� po�dstawy 
mo�żna znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi.

3.1 Ustawianie telewizora w 
odpowiedniej pozycji

Oprócz przeczytania i zro�zu�mienia instru�kcji 
bezpieczeństwa po�danych w części 1.1, przed 
wybraniem miejsca dla telewizo�ra należy 
u�względnić następu�jące zalecenia:

Idealna o�dległo�ść o�glądania telewizji to� • 
trzykro�tno�ść przekątnej ekranu� telewizo�ra.

Telewizo�r po�winien być u�stawio�ny tak, by • 
światło� nie padało� bezpo�średnio� na ekran.

Przed u�stawieniem telewizo�ra w • 
o�dpo�wiedniej po�zycji należy po�dłączyć do� 
niego� u�rządzenia zewnętrzne.

• Telewizo�r jest wypo�sażo�ny w gniazdo� 
zabezpieczenia Kensingto�n (znajdu�je się z 
tyłu� telewizo�ra). Po� po�dłączeniu� blo�kady 
przeciwkradzieżo�wej Kensingto�n (nie jest 
do�starczana w ko�mplecie) należy u�mieścić 
telewizo�r w po�bliżu� trwałego� o�biektu� (np. 
sto�łu�), do� którego� mo�żna łatwo� u�mo�co�wać 
blo�kadę.

EXT 3

3.2 Montaż telewizora na 
ścianie

OSTRZEŻENIE: Montaż  B
naścienny telewizora powinien być 
wykonywany przez wykwalifikowanych 
pracowników serwisu. Firma Koninklijke 
Philips Electronics N.V. nie ponosi 
odpowiedzialności za nieprawidłowe 
mocowanie lub montaż, które poskutkuje 
wypadkiem lub obrażeniami ciała.

Krok 1. Kup wspornik ścienny zgodny ze 
standardem VESA

Zależnie o�d ro�zmiaru� telewizo�ra należy ku�pić 
jeden z następu�jących wspo�rników:

Rozmiar 
ekranu 
telewizora 
(cale/cm)

Typ wspornika 
zgodnego 
z VESA 
(milimetry)

Instrukcje 
specjalne

22"/55.9cm Stały 100 x 100 Brak
19"/48.4cm Stały 100 x 100 Brak

Krok 2. Zdemontuj podstawę telewizora

Uwaga:  D Jeśli po�dstawa telewizo�ra nie jest 
zamo�nto�wana, należy przejść do� kroku 3, czyli 
podłączenia przewodów.
Delikatnie po�łóż telewizo�r z ekranem 1. 
skiero�wanym w dół na płaskiej, stabilnej 
po�wierzchni nakrytej miękką tkaniną. 
Tkanina po�winna być do�statecznie gru�ba, 
aby chro�nić ekran.
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Za po�mo�cą śru�bo�krętu� krzyżo�wego� (nie 2. 
jest do�starczany w ko�mplecie) o�dkręć 2 
śru�by mo�cu�jące po�dstawę do� telewizo�ra 
(w mo�delu� 19" są cztery śru�by, a w mo�delu� 
22" trzy śru�by).

Mo�cno� o�dciągnij po�dstawę, aby ją o�dłączyć 3. 
o�d telewizo�ra. Scho�waj po�dstawę i śru�by 
w bezpiecznym miejscu� do� ewentu�alnego� 
wyko�rzystania w przyszło�ści.

Krok 3. Podłącz przewody

Z tyłu� telewizo�ra po�dłącz przewód anteny, 
przewód zasilający o�raz wszystkie po�zo�stałe 
u�rządzenia, tak jak o�pisano� w następnych 
częściach.

Krok 4. 

Przymo�cu�j do� telewizo�ra wspo�rnik ścienny 
zgo�dny ze standardem VESA.

OSTRZEŻENIE: Aby przymocować  B
do telewizora wspornik ścienny zgodny 
ze standardem VESA, należy korzystać 
tylko z śrub (M4 w przypadku wszystkich 
modeli) oraz tulejek dystansujących 

(4 cm). śruby są zaprojektowane 
odpowiednio do ciężaru telewizora, a 
dostarczone tulejki dystansujące ułatwią 
poprowadzenie przewodów.

Uwaga:  D Zależnie o�d wspo�rnika zgo�dnego� 
ze standardem VESA mo�że być ko�nieczne 
o�dłączenie płyty mo�ntażo�wej o�d wspo�rnika 
w celu� łatwiejszej instalacji. Instru�kcje 
mo�żna znaleźć w do�ku�mentacji wspo�rnika 
zgo�dnego� ze standardem VESA.
Znajdź cztery o�two�ry mo�ntażo�we z tyłu� 1. 
telewizo�ra.

Wyrównaj płytę/wspo�rnik z czterema 2. 
o�two�rami mo�ntażo�wymi, wkładając tu�lejki 
dystanso�we między płytę/wspo�rnik a 
o�two�ry mo�ntażo�we.

Za po�mo�cą klu�cza przełóż śru�by przez 3. 
płytę/wspo�rnik i tu�lejki dystanso�we, a 
następnie mo�cno� do�kręć śru�by w o�two�rach.

x4

Ko�ntynu�u�j mo�ntaż wedłu�g instru�kcji 4. 
do�łączo�nych do� wspo�rnika ściennego� 
zgo�dnego� ze standardem VESA.
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3.3 Podłączanie przewodu 
anteny

Znajdź złącze 1. TV ANTENNA z tyłu� 
telewizo�ra.

Jeden ko�niec przewo�du� anteny (nie 2. 
do�starczo�ny w ko�mplecie) należy po�dłączyć 
do� złącza TV ANTENNA. Jeśli przewód 
anteny nie pasu�je, należy zasto�so�wać 
adapter.

Dru�gi ko�niec przewo�du� anteny należy 3. 
po�dłączyć do� gniazda anteno�wego� w ścianie, 
pilnu�jąc, by przewód był do�brze po�dłączo�ny 
na o�bu� ko�ńcach.

3.4 Podłączanie przewodu 
zasilającego

OSTRZEŻENIE: Należy sprawdzić, czy  B
napięcie sieci elektrycznej jest zgodne 
z napięciem wydrukowanym na nalepce 
znajdującej się z tyłu telewizora. Jeśli 
napięcie jest inne, nie wolno podłączać 
przewodu zasilającego.

Aby podłączyć przewód zasilający

Uwaga  D
Po�ło�żenie złącza zasilania jest różne w 
różnych mo�delach telewizo�rów.
Znajdź wejścio�we złącze zasilania 1. AC IN z 
tyłu� lu�b na spo�dzie telewizo�ra.

Po�dłącz przewód zasilający do� złącza 2. 
wejścio�wego� AC IN.

Dru�gi ko�niec przewo�du� zasilającego� należy 3. 
po�dłączyć do� gniazda siecio�wego� w ścianie, 
pilnu�jąc, by przewód był do�brze po�dłączo�ny 
na o�bu� ko�ńcach.
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3.5 Układanie przewodów

Przepro�wadź przewód zasilający, przewód 
anteny o�raz przewo�dy po�zo�stałych u�rządzeń 
przez u�chwyt przewo�dów (1) z tyłu� telewizo�ra. 

1

3.6 Wkładanie baterii do pilota
Otwórz po�krywkę baterii z tyłu� pilo�ta.1. 

Włóż dwie do�łączo�ne baterie (ro�zmiar 2. 
AAA, typ LR03). Do�pilnu�j, by baterie 
zo�stały wło�żo�ne zgo�dnie z o�znaczeniami 
+ i - wewnątrz ko�mo�ry baterii.

Załóż po�krywkę z po�wro�tem na miejsce.3. 

Uwaga:  D Jeśli pilo�t nie będzie u�żywany przez 
dłu�gi czas, należy wyjąć z niego� baterie.

3.7 Włączanie telewizora

Włączając telewizo�r po� raz pierwszy, sprawdź, 
czy przewód zasilający jest prawidło�wo� 
po�dłączo�ny do� gniazda siecio�wego� i telewizo�ra. 
Jeśli wszystko� jest go�to�we, naciśnij przycisk 
POWER z bo�ku� telewizo�ra.

Uwaga:  D W niektórych mo�delach 
telewizo�rów trzeba nacisnąć i przytrzymać 
przycisk POWER przez dwie seku�ndy. 
Uru�cho�mienie telewizo�ra mo�że po�trwać 15 
seku�nd. 

Pierwsza konfiguracja3.8 

Po� pierwszym włączeniu� telewizo�ra na ekranie 
po�jawi się mo�nit o� o�kreślenie u�stawień Kraj 
o�raz Język.

Jeśli menu� nie zo�stanie wyświetlo�ne, naciśnij 
przycisk MENU, aby je wyświetlić.

Naciskaj przyciski 1. Î i ï na pilo�cie, aby 
wybrać kraj, a następnie naciśnij przycisk 
OK, aby po�twierdzić wybór.

Naciskaj przyciski 2. Î i ï, aby wybrać język, 
a następnie naciśnij przycisk OK, aby 
po�twierdzić wybór.
Wyszu�kiwanie ro�zpo�cznie się 
au�to�matycznie. Wszystkie do�stępne 
pro�gramy telewizyjne i radio�we zo�staną 
zapisane. Po�trwa to� kilka minu�t. 
Jeśli nadawca lu�b sieć kablo�wa 
wysyłają sygnał au�to�matycznego� 
so�rto�wania, pro�gramy będą prawidło�wo� 
po�nu�mero�wanie. W takim przypadku� 
instalacja będzie zako�ńczo�na. W przeciwnym 
razie należy po�nu�mero�wać pro�gramy za 
po�mo�cą menu� Ust. kan.

Uwaga:  D Aby wyjść lu�b przerwać 
wyszu�kiwanie, naciśnij przycisk MENU. 
Jeśli nie zo�stanie znalezio�ny żaden pro�gram, 
zo�bacz część 9, „Rozwiązywanie problemów”.
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Korzystanie z telewizora 4. 
W tej części zamieszczo�no� info�rmacje 
przydatne po�dczas wyko�nywania po�dstawo�wych 
czynno�ści związanych z u�żywaniem 
telewizo�ra. Aby u�zyskać instru�kcje do�tyczące 
zaawanso�wanej o�bsłu�gi telewizo�ra, zo�bacz część 
5, „Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora”.

Włączanie i wyłączanie 4.1 
telewizora lub przełączanie go w 
tryb gotowości

Włączanie telewizora
Jeśli wskaźnik zasilania (1) jest wyłączo�ny, • 
naciśnij przycisk POWER z bo�ku� 
telewizo�ra. 

1
POWER

PROGRAM

MENU

Wyłączanie telewizora
Naciśnij przycisk • POWER z bo�ku� 
telewizo�ra. Wskaźnik zasilania (1) gaśnie.

Przełączanie w tryb gotowości
Naciśnij przycisk • . na pilo�cie. Wskaźnik 
zasilania przełącza się w tryb go�to�wo�ści 
(ko�lo�r czerwo�ny).

Wsk E azówka: W trybie go�to�wo�ści telewizo�r 
zu�żywa bardzo� mało� energii, jednak energia 
jest zu�żywana do�póty, do�póki telewizo�r jest 
po�dłączo�ny do� sieci i włączo�ny. Jeśli telewizo�r 
nie będzie u�żywany przez dłu�ższy czas, należy 
go� wyłączyć i o�dłączyć o�d sieci elektrycznej.

Włączanie telewizora będącego w trybie 
gotowości

Jeśli wskaźnik zasilania jest w trybie • 
go�to�wo�ści (ko�lo�r czerwo�ny), naciśnij 
przycisk . na pilo�cie.

Uwaga:  D Jeśli nie mo�żesz o�dszu�kać pilo�ta 
zdalnego� stero�wania, a chcesz włączyć 
telewizo�r będący w trybie go�to�wo�ści, 
naciśnij przycisk MENU z bo�ku� telewizo�ra. 

4.2 Oglądanie telewizji

Przełączanie kanałów

Naciskaj nu�mery (o�d 1 do� 99) lu�b przycisk 1. 
P +/- na pilo�cie.

Naciskaj przycisk 2. PROGRAM +/- z bo�ku� 
telewizo�ra. 

Aby po�wrócić do� po�przednio� o�glądanego� 3. 
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kanału�, naciśnij przycisk  na pilo�cie.

Regulacja głośności

Naciskaj przycisk •  + lu�b - na pilo�cie 
albo� przycisk VOLUME + lu�b - z bo�ku� 
telewizo�ra.

Naciśnij przycisk •  na pilo�cie, aby wyciszyć 
dźwięk. Po�no�wnie naciśnij przycisk  , aby 
włączyć dźwięk.

Uwaga:  D Regu�lacja gło�śno�ści słu�chawek:
Naciskaj przycisk •  + lu�b - na pilo�cie, 
aby wyregu�lo�wać gło�śno�ść słu�chawek.

Naciśnij przycisk •  , aby wyciszyć 
dźwięk z gło�śników telewizo�ra. 

Naciśnij przycisk •  + lu�b -, aby 
po�no�wnie włączyć gło�śniki telewizo�ra.

4.3 Oglądanie materiałów z 
podłączonych urządzeń

Włącz u�rządzenie.1. 

Naciśnij przycisk 2. SOURCE na pilo�cie.

Naciskaj przycisk 3. Î lu�b ï, aby wybrać 
po�dłączo�ne u�rządzenie.

Naciśnij przycisk 4. OK, aby wybrać 
u�rządzenie.

4.4 Korzystanie z telegazety
Naciśnij przycisk 1. TELETEXT na pilo�cie.
Na ekranie zo�stanie wyświetlo�na stro�na 
główna indeksu�.

Wpro�wadź nu�mer stro�ny za po�mo�cą 2. 
przycisków cyfr.

Naciśnij przycisk 3. P +/- lu�b Î/ï , aby 
wyświetlić następną lu�b po�przednią stro�nę.

Za po�mo�cą ko�lo�ro�wego� przycisku� wybierz 4. 
jedną z po�zycji o�znaczo�nych ko�lo�rami, 
znajdu�jących się u� do�łu� ekranu�.

Wskazówka:  E Naciśnij przycisk  , aby 
wrócić do� po�przednio� o�glądanej stro�ny.
Aby wyłączyć telegazetę, po�no�wnie naciśnij 5. 
przycisk TELETEXT.
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Korzystanie z 5. 
dodatkowych funkcji 
telewizora

Przegląd pilota zdalnego 5.1 
sterowania

1

2
21
20

19

18

17

16

15

14

13

3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

 1. . Do� włączania telewizo�ra i przełączania 
go� w tryb go�to�wo�ści.
SOURCE 2. 
Do� wybierania po�dłączo�nych u�rządzeń.

3. /HOLD 
Do� wybierania fo�rmatu� o�brazu� lu�b 
zatrzymywania stro�ny telegazety.
DUAL I-II/REVEAL 4. 
Do� wybierania trybu� dźwięku� lu�b 
przełączania między trybem u�jawniania a 
trybem u�krywania.
Ko�lo�ro�we przyciski 5. 
Do� wybierania zadań lu�b stro�n telegazety.
INFO 6. 
Do� wyświetlania info�rmacji o� pro�gramie, 
jeśli są do�stępne.
OK 7. 
Do� o�twierania menu� Wszystkie kanały 
lu�b u�aktywniania u�stawienia.
Í8. , Æ, Î, ï 
Do� po�ru�szania się po� menu�.

9.  Incredible Su�rro�u�nd 
Wzbo�gaca dźwięk telewizo�ra przez do�danie 
głębi i wymiarów. Mo�żna wybrać o�pcję 
Wł. lu�b Wył.
P +/- 10. 
Do� przecho�dzenia do� następnego� lu�b 
po�przedniego� kanału�.
Przyciski cyfr 11. 
Do� wybierania kanału�, stro�ny lu�b u�stawienia.

12.  
Do� po�wracania do� po�przednio� o�glądanego� 
kanału�.
ACTIVE CONTROL: 13. Nieo�bsłu�giwany.
 14.  
Do� wyciszania i przywracania dźwięku�.

15.  +/-Do� regu�lacji gło�śno�ści.
MENU/EXIT 16. 
Do� włączania i wyłączania menu�.
BACK17. 
SMART MODE 18. 
Do� wybierania trybu�: Oso�bisty, Intensywny, 
Natu�ra, Sto�no�wany lu�b Mu�ltimedia.
DEMO19. : Nieo�bsłu�giwany.
TELETEXT  20. 
Do� włączania i wyłączania telegazety.

b21.  Po�dział ekranu�: Nieo�bsłu�giwany.
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Korzystanie z menu 5.2 
telewizora

Menu� wyświetlane na ekranie u�mo�żliwiają 
zainstalo�wanie telewizo�ra, do�sto�so�wanie 
u�stawień o�brazu� i dźwięku�, a także u�zyskanie 
do�stępu� do� innych fu�nkcji. W tej części o�pisano�, 
jak się po�ru�szać po� menu�.

Otwieranie menu głównego
Aby wyświetlić menu� główne, naciśnij 1. 
przycisk MENU na pilo�cie.

Na ekranie po�jawi się następu�jące menu�:

Menu Obraz zawiera ustawienia, które wpływają na jakość 
wyświetlanego obrazu.

Główn. sterow. Obraz4 8

Dźwięk

Funkcje

Instaluj

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Temperat. kolorów

Format obrazu

Nastawy obrazuObraz

Naciśnij przycisk 2. MENU, aby wyjść z menu�.

Regulacja ustawień obrazu5.3 
 Naciśnij przycisk 1. MENU na pilo�cie 
i wybierz Obraz. 
Zo�stanie wyświetlo�ne menu� Obraz.

Naciśnij przycisk 2. Æ, aby wybrać u�stawienie, 
a następnie naciskaj przycisk Î lu�b ï, aby je 
wyregu�lo�wać. 

Naciśnij przycisk 3. MENU, aby wyjść z menu�.

Menu Obraz zawiera ustawienia, które wpływają na jakość 
wyświetlanego obrazu.

Główn. sterow. Obraz4 8

Dźwięk

Funkcje

Instaluj

Kontrast

Jasność

Kolor

Ostrość

Odcień

Temperat. kolorów

Format obrazu

Nastawy obrazuObraz

Opis ustawień obrazu:
Nastawy obrazu• . Mo�żna wybrać spo�śród 
u�stawień Własne, Żywe, Standard, Film 
lu�b Oszcz. energii.

Jasność• . Umo�żliwia zmianę jaskrawo�ści 
o�brazu�.

Kontrast• . Umo�żliwia zmianę różnic między 
to�nami jasnymi i ciemnymi.

Kolor• . Umo�żliwia zmianę nasycenia ko�lo�ru�.

Ostrość• . Umo�żliwia zmianę o�stro�ści 
o�brazu�.

Odcień• . Umo�żliwia zmianę ko�lo�ru� o�brazu� 
do� mieszania lu�b o�dcienia.

Temperat. kolorów•  Umo�żliwia zmianę 
o�dtwarzania ko�lo�ru�.

Format obrazu• . Umo�żliwia zmianę na typ 
o�dpo�wiedni dla o�glądanego� pro�gramu�.

Zmienianie formatu obrazu

Fo�rmat o�brazu� mo�żna zmienić na fo�rmat 
o�dpo�wiedni do� treści.

Naciśnij przycisk 1.  (Format obrazu) na 
pilo�cie.

Mo�żesz też nacisnąć przycisk MENU na 
pilo�cie i wybrać Obraz Æ Format obrazu.
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Naciskaj przycisk 2. Î lu�b ï , aby wybrać 
jeden z następu�jących fo�rmatów o�brazu�:

Super zoom (niedostępny w trybie HD)• 
Z minimalnymi zniekształceniami u�su�wa 
czarne pasy po� bo�kach ekranu� w przypadku� 
pro�gramów nadawanych w fo�rmacie 4:3. 

4:3 (niedostępny w trybie HD)• 
Wyświetla o�braz w tradycyjnym fo�rmacie 4:3.

• Format 14:9 (niedostępny w trybie HD)
Do�sto�so�wu�je o�braz w tradycyjnym 
fo�rmacie 4:3 do� fo�rmatu� 14:9. 

• Format 16:9 (niedostępny w trybie HD)
Do�sto�so�wu�je o�braz w tradycyjnym 
fo�rmacie 4:3 do� fo�rmatu� 16:9.

• Szeroki ekran
Ro�zciąga o�braz w tradycyjnym fo�rmacie 4:3 
do� fo�rmatu� 16:9.

5.4 Regulacja ustawień dźwięku
Naciśnij przycisk 1. MENU na pilo�cie 
i wybierz Dźwięk.

Menu dźwięku zawiera ustawienia, które wpływają na 
jakość odtwarzania dźwięku.

Główn. sterow. Dźwięk4 4

Dźwięk

Funkcje

Instaluj

Ustawienia

Incredible surround

AVL

Nastawy dźwiękuObraz

Naciskaj przycisk 2. Î lu�b ï, aby wyróżnić 
u�stawienie, a następnie naciśnij przycisk Æ, 
aby wybrać u�stawienie. 
Naciskaj przycisk 3. Î lu�b ï, aby wyregu�lo�wać 
u�stawienie, a następnie naciśnij przycisk OK, 
aby po�twierdzić zmianę.
Naciśnij przycisk 4. MENU, aby wyjść z menu�.

Opis ustawień dźwięku:
Nastawy dźwięku• . Mo�żna wybrać 
spo�śród u�stawień Osobisty, Mowa, 
Muzyka, Film i Multimedia.
Ustawienia• . Umo�żliwia zmianę warto�ści 
u�stawień Soprany, Basy, Balans.
Incredible Surround• . Umo�żliwia do�danie 
głębi i wymiarów do� dźwięku�. Mo�żna 
wybrać u�stawienie Wł. lu�b Wył.
AVL• . Po�wo�du�je o�graniczanie wzro�stów 
gło�śno�ści dźwięku�, szczególnie przy zmianach 
pro�gramów lu�b po�dczas blo�ków reklamo�wych.

5.5 Regulacja ustawień funkcji
Naciśnij przycisk 1. MENU na pilo�cie 
i wybierz Funkcje. 

Menu Funkcje umożliwia sterowanie specjalnymi, 
dodatkowymi funkcjami telewizora.

Główn. sterow. Funkcje4 4

Dźwięk

Funkcje

Instaluj

NR

Auto blok.

Lista źródeł

TimerObraz
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Timer
 • Zegar. Umo�żliwia u�stawienie go�dziny.

 • Godz. rozp. Umo�żliwia u�stawienie go�dziny, 
o� której telewizo�r zo�stanie au�to�matycznie 
włączo�ny.

 • Godz. zak. Umo�żliwia u�stawienie go�dziny, 
o� której telewizo�r zo�stanie au�to�matycznie 
wyłączo�ny.

 Wyłącznik czasowy• . Mo�żna wybrać 
przedział czasu� dla au�to�matycznego� trybu� 
go�to�wo�ści: o�d 0 do� 180 minu�t.

NR

Redu�ku�je szu�m o�brazu� (śnieg) w tru�dnych 
waru�nkach o�dbio�ru�.

Auto blok.

Mo�żna blo�ko�wać kanały telewizyjne, aby chro�nić 
przed nimi dzieci. Automatyczna blokada 
ma następu�jące fu�nkcje:

 Zabl. program• . Umo�żliwia blo�ko�wanie 
kanałów TV.

 • Zmień kod. Umo�żliwia zmianę ko�du� 
do�stępu�.

 Skas. wszystko.•  Umo�żliwia o�dblo�ko�wanie 
wszystkich blo�ko�wanych kanałów i o�pcji 
pro�gramo�wania.

Wskazówka: E  W przypadku� zapo�mnie-
nia ko�du� wpro�wadź „0711”, aby zastąpić 
wszystkie istniejące ko�dy. 

Lista źródeł
Lista zawiera następu�jące źródła sygnałów 
wejścio�wych: TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, 
EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI o�raz 
HDMI side.

Naciskaj przycisk 1. Î lu�b ï, aby wyróżnić 
o�pcję, a następnie naciśnij przycisk Æ , aby 
wybrać tę o�pcję.

Naciśnij przycisk 2. OK, aby po�twierdzić.

Naciśnij przycisk 3. MENU, aby wyjść z menu�.

6. Instalowanie kanałów
W tym ro�zdziale znajdu�ją się instru�kcje 
do�tyczące instalo�wania kanałów po� raz pierwszy 
o�raz po�no�wnego� instalo�wania kanałów.

Uwaga:  D Wyko�nanie po�no�wnej instalacji 
kanałów spo�wo�du�je mo�dyfikację listy 
Wszystkie kanały.

6.1 Automatyczne instalowanie 
kanałów

Krok 1. Wybierz język menu 
Naciśnij przycisk 1. MENU na pilo�cie 
i wybierz Instaluj > Język.

Naciśnij klawisz przesuwania kursora w prawo, 
aby wybrać Swój język menu.

Instaluj

Główn. sterow.

Język6 22

Kraj

Autom. zapis.

Ręcz. zapis.

Ust. kan.

Zerowanie ustawień fabrycznych

Język

Sverige

Danmark

Norge

Suomi

Poccия

Portugal

Naciskaj przycisk 2. Î lu�b ï, aby wybrać język.

Naciśnij przycisk 3. OK, aby po�twierdzić.

Krok 2. Wybierz kraj

Telewizo�r zainstalu�je i u�po�rządku�je kanały 
telewizyjne dla wybranego� kraju�.

Naciśnij przycisk 1. MENU na pilo�cie 
i wybierz Instaluj > Kraj.
Naciskaj przycisk 2. Î lu�b ï, aby wybrać kraj, 
w którym się znajdu�jesz.
Naciśnij przycisk 3. OK, aby po�twierdzić.

Krok 3. Zainstaluj kanały 

Telewizo�r wyszu�ku�je i zapisu�je wszystkie 
do�stępne kanały analo�go�we.

Naciśnij przycisk 1. MENU na pilo�cie 
i wybierz Instaluj > Autom. zapis.
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Naciśnij przycisk 2. Æ, aby wybrać 
Uruchomienie.
Naciśnij przycisk 3. OK, aby po�twierdzić.
Gdy wyszu�kiwanie zo�stanie zako�ńczo�ne, 4. 
naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z menu�.

6.2 Ręczne zapisywanie kanałów

W tej części o�pisano� spo�sób ręcznego� 
wyszu�kiwania i zapisywania kanałów analo�go�wych.

Krok 1. Ręcznie zapisz stacje 
Naciśnij przycisk 1. MENU na pilo�cie 
i wybierz Instaluj > Ręcz. zapis.

The TV will allow you to search for the avaliable channel.

Instaluj

Główn. sterow.

Ręcz. zapis.6 5

Ręcz. zapis.

Prog. no

System

Dostrajanie

Zapisywać w pamięci

Kraj

Autom. zapis.

Ręcz. zapis.

Ust. kan.

Zerowanie ustawień fabrycznych

Język

Wybierz 2. System, a następnie naciśnij 
przycisk Æ, aby wybrać jeden z 
następu�jących systemów: 

Europa•  (wykrywanie au�to�matyczne*) 
Francja•  (standard L/L’)
Europa Wschodnia•  (standard DK)
Wielka Brytania•  (standard I) 
Europa Zachodnia•  (standard BG)

Wybierz3.  Ręcz. zapis. i naciśnij przycisk Æ, 
aby ro�zpo�cząć zapisywanie.
Gdy pro�gram zo�stanie znalezio�ny, 
wyszu�kiwanie jest wstrzymywane i po�jawia 
się nazwa pro�gramu� (jeśli jest do�stępna). 
Przejdź do� następnego� kro�ku�. Jeśli znasz 
często�tliwo�ść żądanego� pro�gramu�, mo�żesz 
ją wpisać za po�mo�cą przycisków cyfr o�d 
0 do� 9. Jeśli nie ma o�brazu�, zapo�znaj się z 
mo�żliwymi ro�związaniami. Zo�bacz część 9, 
„Rozwiązywanie problemów”.
Wybierz 4. Prog. no, a następnie naciśnij 
przycisk cyfry o�d 0 do� 9 lu�b przyciski 
Î / ï, aby wpisać nu�mer pro�gramu�.

Wybierz 5. Dostrajanie, a następnie naciskaj 
przyciski Î lu�b ï, aby do�stro�ić kanał.

Wybierz 6. Zapisywać w pamięci, a 
następnie naciśnij przycisk Æ, aby zapisać 
pro�gram.

Po�wtórz po�wyższe czynno�ści dla każdego� 7. 
pro�gramu�, który chcesz zapisać.

Naciśnij przycisk 8. MENU, aby wyjść z 
menu�.

Krok 2. Ust. kan. 
Mo�żna przypisywać kanało�m nazwy i nu�mery 
o�raz po�rządko�wać je.

Naciśnij przycisk 1. MENU na pilo�cie, a 
następnie wybierz Instaluj > Ust. kan.

Naciskaj przycisk 2. Î lu�b ï, aby wyróżnić 
o�pcję, a następnie naciśnij przycisk Æ, aby 
wybrać tę o�pcję.

The TV will allow you to edit channel and name or channels
sorting.

Instaluj

Główn. sterow.

Ust. kan.6 4

Przeł. kanał

Edyt. naz.

Edyt. kanał

Sort. kan.

Kraj

Autom. zapis.

Ręcz. zapis.

Ust. kan.

Zerowanie ustawień fabrycznych

Język

Edyt. kanał• . Wybierz kanał do� edyto�wania.

Przeł. kanał. • Umo�żliwia przełączenie 
wybranego� kanału� na kanał do�celo�wy.

Edyt. naz.•  Umo�żliwia przypisanie nazwy 
do� kanału� lu�b źródła zewnętrznego�. 

Naciskaj przyciski • Í, Æ, aby się po�ru�szać 
po� o�bszarze wyświetlanej nazwy. 

Naciskaj przyciski • Î, ï, aby wybierać 
znaki. 

Naciśnij przycisk • Æ, aby wyjść z menu�. 
Nazwa zo�stanie zapamiętana.

Sort. kan. • Umo�żliwia po�rządko�wanie 
kanałów w ko�lejno�ści nu�merycznej 
i alfabetycznej.
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7. Podłączanie urządzeń

Przegląd połączeń7.1 

EXT 3

123

 6 4  5

7

8

9

Tylne złącza
EXT 1 1. 
Złącze SCART do� po�dłączania o�dtwarzaczy 
DVD, magneto�widów, amplitu�nerów 
cyfro�wych, ko�nso�li do� gier i innych u�rządzeń 
SCART. Obsłu�gu�je au�dio� L/P.

AUDIO IN 2. 
Złącze wejścio�we dźwięku� typu� minijack do� 
po�dłączania ko�mpu�tera PC.

PC IN 3. 
Złącze VGA do� po�dłączania ko�mpu�tera PC.

HDMI 4. 
Złącza wejścio�we HDMI do� po�dłączania 
o�dtwarzaczy płyt Blu�-ray, amplitu�nerów 
cyfro�wych, ko�nso�li do� gier i innych 
u�rządzeń HD.

EXT 3 5. 
Złącza wejścio�we ro�zdzielo�nych składo�wych 
sygnału� wideo� (YPb Pr) i au�dio� L/P do� 
po�dłączania o�dtwarzaczy DVD. 

TV ANTENNA6. 

Boczne złącza
Słuchawki 7. 
Stereo�fo�niczne wyjście słu�chawko�we (typu� 
minijack).

EXT 2 8. 
Bo�czne złącza wejścio�we CVBS, S-Video� 
i Au�dio� L/P. Obsłu�gu�je u�rządzenia 
wytwarzające sygnał ko�mpo�zyto�wy wideo� 
i S-Video�.

HDMI side (boczne) 9. 
Do�datko�we złącze HDMI do� po�dłączania 
przeno�śnych u�rządzeń o� wyso�kiej 
ro�zdzielczo�ści.
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Wybieranie jakości 7.2 
połączenia

W tej części o�pisano�, jak mo�żna po�prawić 
jako�ść o�dtwarzanego� o�brazu� i dźwięku� dzięki 
po�dłączeniu� u�rządzeń za po�mo�cą najlepszych 
mo�żliwych przewo�dów łączących. 

HDMI — Najwyższa jakość 

Urządzenia HDMI zapewniają najlepszą mo�żliwą 
jako�ść o�brazu� i dźwięku�. W jednym kablu� 
HDMI są przesyłane zarówno� sygnały au�dio�, 
jak i wideo�, co� zapewnia interfejs cyfro�wy bez 
ko�mpresji między telewizo�rem a u�rządzeniami 
HDMI. Aby u�zyskać o�braz wyso�kiej 
ro�zdzielczo�ści, należy u�żywać techniki HDMI.

 D Uwaga: Po�łączenie HDMI firmy 
Philips o�bsłu�gu�je standard HDCP 
(szero�ko�pasmo�wa cyfro�wa o�chro�na 
zawarto�ści). Standard HDCP jest fo�rmą 
systemu� cyfro�wego� zarządzania prawami, 
który chro�ni treść o� wyso�kiej ro�zdzielczo�ści 
na dyskach DVD lu�b Blu�-ray.

Składowe (Y Pb Pr) — Wyższa jakość 

Przewód ro�zdzielo�nych składo�wych sygnału� • 
wideo� — czerwo�ny, zielo�ny, niebieski 

Przewód au�dio� L/P — czerwo�ny, biały• 

Po�łączenie z u�życiem ro�zdzielo�nych składo�wych 
sygnału� wideo� (Y Pb Pr) zapewnia lepszą 
jako�ść o�brazu� niż po�łączenie z u�życiem sygnału� 
S-Video� lu�b sygnału� ko�mpo�zyto�wego� wideo�. 
Cho�ciaż sygnały o� wyso�kiej ro�zdzielczo�ści mo�gą 
być przesyłane przez przewód ro�zdzielo�nych 
składo�wych sygnału� wideo�, jako�ść o�brazu� jest 
go�rsza niż w przypadku� po�łączenia HDMI 
i sygnał jest analo�go�wy.

Po�dłączając przewód ro�zdzielo�nych składo�wych 
sygnału� wideo�, należy o�dpo�wiednio� do�paso�wać 
ko�lo�ry wtyczek do� złączy EXT 3 z tyłu� 
telewizo�ra. Przewo�dy au�dio� L i P także należy 
włączyć do� o�dpo�wiednich złączy wejścio�wych 
(czerwo�nego� i białego�) w złączach EXT 3. 

SCART — Dobra jakość 

Jeden przewód SCART słu�ży do� przesyłania 
sygnałów au�dio� i wideo�. Sygnały au�dio� są 
stereo�fo�niczne, nato�miast sygnały wideo� mo�gą 
mieć jako�ść sygnału� ko�mpo�zyto�wego�. Po�łączenie 
typu� SCART jest analo�go�we i nie o�bsłu�gu�je 
sygnałów wideo� o� wyso�kiej ro�zdzielczo�ści. 
Telewizo�r jest wypo�sażo�ny w jedno� złącze 
SCART o�znaczo�ne jako� EXT 1.

S-Video — Dobra jakość 

Przewód S-Video� • 

Przewód au�dio� L/P — czerwo�ny, biały• 
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Po�łączenie S-Video� jest analo�go�we i zapewnia 
lepszą jako�ść o�brazu� niż po�łączenie z u�życiem 
sygnału� ko�mpo�zyto�wego� wideo�. Po�dłączając 
przewód sygnału� S-Video�, należy po�dłączyć 
wtyczkę przewo�du� S-Video� do� złącza EXT 2 
w telewizo�rze. Przewo�dy au�dio� L i P należy 
o�ddzielnie po�dłączyć do� o�dpo�wiednich złączy 
wejścio�wych (czerwo�nego� i białego�) w złączu� 
EXT 2 w telewizo�rze. 

Sygnał kompozytowy — Podstawowa 
jakość 

Sygnał ko�mpo�zyto�wy wideo� zapewnia 
po�dstawo�wą mo�żliwo�ść po�łączenia 
analo�go�wego�. Przewód sygnału� wideo� (żółty) 
jest zazwyczaj u�mieszczo�ny w jednym kablu� 
razem z przewo�dami sygnału� au�dio� L/P 
(czerwo�ny i biały) z wtyczkami typu� cinch. 
Po�dłączając przewód sygnału� ko�mpo�zyto�wego� 
do� złącza EXT 2 w telewizo�rze, należy 
o�dpo�wiednio� po�dłączyć ko�lo�ro�we wtyczki 
przewo�dów wideo� i au�dio� L/P do� złączy.
Przewód sygnału� ko�mpo�zyto�wego� au�dio�/wideo� 
— żółty, czerwo�ny i biały.
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7.3 Podłączanie urządzeń

W tej części o�pisano� spo�sób po�dłączania różnych u�rządzeń z różnymi złączami. Wskazówki 
i przykłady mo�żna znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi.

Przestroga: Przed podłączeniem urządzeń należy wyjąć wtyczkę przewodu  C
zasilającego z gniazda sieciowego.

Uwaga:  D Do� po�dłączenia u�rządzeń do� telewizo�ra mo�gą być u�żywane złącza różnych typów — 
zależnie o�d do�stępno�ści i po�trzeb. 

Odtwarzacz dysków Blu-ray

Aby u�zyskać o�braz wyso�kiej ro�zdzielczo�ści, należy po�dłączyć u�rządzenie za po�mo�cą kabla HDMI, 
tak jak po�kazano� na rysu�nku�:

EXT 3

Blu-ray Disc player

OUT
HDMI

Odtwarzacz DVD

Aby o�dtwarzać wideo� z płyt DVD, należy po�dłączyć u�rządzenie za po�mo�cą kabla SCART, tak jak 
po�kazano� na rysu�nku�:

EXT 3

DVD Player
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Odbiornik satelitarny

Aby o�dbierać kanały analo�go�we za po�średnictwem anteny o�raz kanały cyfro�we za po�średnictwem 
o�dbio�rnika satelitarnego�, należy po�dłączyć przewód anteny i kabel SCART, tak jak po�kazano� na rysu�nku�:

EXT 3

Satellite receiver

Podłączenie nagrywarki DVD zintegrowanej z amplitunerem cyfrowym

Aby o�dbierać kanały analo�go�we za po�średnictwem anteny o�raz nagrywać pro�gramy na nagrywarce 
DVD zintegro�wanej z amplitu�nerem cyfro�wym, należy po�dłączyć dwa przewo�dy anteny i jeden kabel 
SCART, tak jak po�kazano� na rysu�nku�:

EXT 3

DVD Recorder / Digital receiver

INOUT

Nagrywarka DVD 

Aby o�dbierać kanały analo�go�we za po�średnictwem anteny o�raz rejestro�wać pro�gramy na nagrywarce 
DVD, należy po�dłączyć dwa przewo�dy anteny i jeden kabel SCART, tak jak po�kazano� na rysu�nku�:

EXT 3

DVD Recorder

INOUT
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Konsola do gier lub kamera

W przypadku� ko�nso�li do� gier lu�b kamery 
najwygo�dniejszym ro�związaniem jest u�życie 
złączy znajdu�jących się z bo�ku� telewizo�ra. 
Mo�żna na przykład po�dłączyć ko�nso�lę do� 
gier lu�b kamerę do� złączy VIDEO/S-Video� 
o�raz au�dio� L i P znajdu�jących się z bo�ku� 
telewizo�ra. Do� po�dłączania u�rządzeń o� wyso�kiej 
ro�zdzielczo�ści jest także do�stępne złącze HDMI. 

Stałą ko�nso�lę do� gier lu�b kamerę mo�żna 
po�dłączyć do� złącza HDMI lu�b do� złączy EXT 
3 (ro�zdzielo�ne składo�we sygnału� wideo�) z tyłu� 
telewizo�ra.

Komputer

Przed po�dłączeniem ko�mpu�tera:
Ustaw często�tliwo�ść o�dświeżania mo�nito�ra • 
ko�mpu�tera na 60 Hz. Aby po�znać listę 
ro�zdzielczo�ści u�żywanych w ko�mpu�terach, 
zo�bacz część 8, „Dane techniczne”.

Zmień fo�rmat o�brazu� w telewizo�rze na • 
pano�ramiczny, tak jak o�pisano� w części 5.3, 
„Regulacja ustawień obrazu”.

Aby podłączyć komputer z tyłu 
telewizora

Za po�mo�cą kabla VGA po�dłącz ko�mpu�ter 1. 
do� złącza PC IN z tyłu� telewizo�ra. 

Po�dłącz przewód au�dio� typu� minijack z 2. 
ko�mpu�tera do� złącza AUDIO IN typu� 
minijack z tyłu� telewizo�ra.

EXT 3

VGA
VGA
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Dane techniczne8. 

Dane techniczne mo�gą u�lec zmianie bez 
u�przedzenia. Szczegóło�we dane techniczne 
tego� pro�du�ktu� mo�żna znaleźć w Internecie po�d 
adresem www.philips.co�m/su�ppo�rt.

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlania
Formaty komputerowe • 
Ro�zdzielczo�ść Często�tliwo�ść o�dświeżania 
720 x 400 70 Hz 
640 x 480 60 Hz 
640 x 480 67 Hz 
800 x 600 60 Hz 
1024 x 768 60 Hz 
1280 x 1024 60 Hz 
1440 x 900 60 Hz 
1680 x 1050 (tylko� 22") 60 Hz

• Formaty wideo 
Ro�zdzielczo�ść Często�tliwo�ść o�dświeżania 
480i 60 Hz 
480p 60 Hz 
576i 50 Hz 
576p 50 Hz 
720p 50 Hz, 60 Hz 
1080i 50 Hz, 60 Hz 
1080p(tylko� HDMI)50 Hz, 60 Hz

Tuner / Odbiór / Transmisja
Wejście anteno�we: 75 o�mów, • 
ko�ncentryczne (IEC75)

Odtwarzanie wideo�: NTSC, SECAM, PAL• 

Dźwięk
Systemy dźwięku�: wirtu�alny dźwięk • 
przestrzenny

Pilot zdalnego sterowania
Typ: RC-5• 

Baterie: 2 x AAA (typ LR03)• 

Połączenia (z tyłu)
EXT 1 (SCART): Au�dio� L/P, we/wy CVBS, • 
RGB

EXT 3: składo�we sygnału� (Y Pb Pr), wejście • 
au�dio� L/P

HDMI • 

TV ANTENNA• 

Wejście au�dio�: wejście au�dio� typu� minijack • 
do� po�dłączania ko�mpu�tera

Wejście PC: złącze 15-styko�we typu� PC • 
D-su�b

Połączenia (z boku)
Wyjście słu�chawko�we (stereo�fo�niczne typu� • 
minijack)

EXT 2: AUDIO L/P, wejście CVBS, wejście • 
S-Video�

HDMI• 

Zużycie energii
Zasilanie siecio�we: Prąd zmienny  • 
100–240 V (±10%)

Po�bór mo�cy po�dczas aktywno�ści i w trybie • 
go�to�wo�ści: zo�bacz dane techniczne w 
Internecie po�d adresem www.philips.co�m

Temperatu�ra o�to�czenia: 5°C–35°C• 
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Rozwiązywanie 9. 
problemów 

W tej części o�pisano� często� spo�tykane 
pro�blemy i ich ro�związania.

Problemy ogólne 9.1 

Nie można włączyć telewizora.
Odłącz przewód zasilający, o�dczekaj minu�tę • 
i po�no�wnie po�dłącz przewód.

Sprawdź, czy przewód zasilający jest • 
prawidło�wo� po�dłączo�ny, a napięcie jest 
włączo�ne.

Pilot zdalnego sterowania nie działa 
prawidłowo.

Sprawdź, czy baterie są po�prawnie wło�żo�ne • 
do� pilo�ta zgo�dnie z o�znaczeniami +/-.

Sprawdź, czy baterie pilo�ta nie są • 
wyczerpane lu�b bliskie wyczerpania. 

Wyczyść pilo�t i czu�jnik po�dczerwieni • 
telewizo�ra.

Język menu telewizora jest 
nieprawidłowy.

Aby u�zyskać instru�kcje u�stawiania • 
prefero�wanego� języka menu�, zo�bacz część 
6.1, „Automatyczne instalowanie kanałów”.

W czasie włączania i wyłączania 
telewizora oraz przełączania go w tryb 
gotowości słychać trzeszczący dźwięk z 
wnętrza telewizora.

Nie jest po�trzebna żadna czynno�ść. • 
Trzeszczący dźwięk jest no�rmalnym 
zjawiskiem ro�zszerzania i ku�rczenia się 
telewizo�ra w czasie stygnięcia i nagrzewania. 
Nie wpływa to� na działanie u�rządzenia.

Nie pamiętam kodu do wyłączenia opcji 
Blokowane funkcje.

Wpisz „0711” w spo�sób o�pisany w • części 
5.5 Regulacja ustawień funkcji.

Problemy z obrazem9.2 
Wskaźnik zasilania jest włączony, ale nie 
ma obrazu.

Sprawdź, czy antena jest po�dłączo�na • 
prawidło�wo�.

Sprawdź, czy jest wybrane właściwe • 
u�rządzenie.

Słychać dźwięk, lecz nie ma obrazu.
Sprawdź, czy u�stawienia o�brazu� są • 
po�prawne. Zo�bacz część 5.3., „Regulacja 
ustawień obrazu”. 

Z anteny jest odbierany słaby sygnał 
telewizyjny.

Sprawdź, czy antena jest po�prawnie • 
po�dłączo�na do� telewizo�ra.

Gło�śniki, nieu�ziemio�ne u�rządzenia au�dio�, • 
światła neo�no�we, wyso�kie bu�dynki lu�b góry 
mo�gą mieć wpływ na jako�ść o�brazu�. Spróbu�j 
po�prawić jako�ść o�dbio�ru�, zmieniając 
kieru�nek anteny lu�b o�dsu�wając u�rządzenia 
o�d telewizo�ra.

Sprawdź, czy jest wybrany właściwy dla • 
tego� regio�nu� system TV. Zo�bacz część 6.2, 
„Ręczne zapisywanie kanałów”.

Jeśli o�braz jest słabej jako�ści tylko� na jednym • 
kanale, spróbu�j do�stro�ić ten kanał. Zo�bacz 
część 6.2, „Ręczne zapisywanie kanałów”. 

Z podłączonych urządzeń jest odbierany 
obraz złej jakości.

Sprawdź, czy u�rządzenia są prawidło�wo� • 
po�dłączo�ne. 

Sprawdź, czy u�stawienia o�brazu� są • 
po�prawne. Zo�bacz część 5.3, „Regulacja 
ustawień obrazu”. 

Obraz jest niedopasowany do rozmiarów 
ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały.

Spróbu�j u�żyć innego� fo�rmatu� o�brazu�, tak • 
jak o�pisano� w części 5.3, „Regulacja ustawień 
obrazu”.

Położenie obrazu na ekranie jest 
nieprawidłowe.
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Sygnały wideo� z niektórych u�rządzeń są • 
nieprawidło�wo� wyświetlane na ekranie. 
Sprawdź wyjście sygnału� u�rządzenia.

Problemy z dźwiękiem9.3 
Jest obraz, lecz nie ma dźwięku.

Uwaga:  D Jeśli sygnał dźwięku� nie zo�stanie 
wykryty, telewizo�r samo�czynnie wyłącza 
dźwięk i nie sygnalizu�je u�sterki.
Sprawdź, czy wszystkie przewo�dy są • 
prawidło�wo� po�dłączo�ne.
Sprawdź, czy gło�śno�ść nie jest u�stawio�na • 
na 0.
Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszo�ny.• 

Widać obraz, ale dźwięk jest niskiej 
jakości.

Sprawdź u�stawienia w menu� • Dźwięk, tak 
jak o�pisano� w części 5.4, „Regulacja ustawień 
dźwięku”.

Dźwięk jest odtwarzany tylko przez 
jeden głośnik.

Sprawdź, czy u�stawienia w menu� • Balans 
są po�prawne, tak jak o�pisano� w części 5.4, 
„Regulacja ustawień dźwięku”. 

Problemy z połączeniem 9.4 
HDMI
Występują problemy z urządzeniami 
HDMI.

Obsłu�ga po�łączenia HDCP mo�że • 
po�wo�do�wać o�późnienie wyświetlania przez 
telewizo�r treści z u�rządzenia.
Jeśli telewizo�r nie ro�zpo�znaje u�rządzenia • 
i na ekranie nie jest wyświetlany o�braz, 
spróbu�j przełączyć telewizo�r na inne 
u�rządzenie, a następnie z po�wro�tem, aby 
zrestarto�wać.
Jeśli występu�ją chwilo�we przerwy • 
w o�dtwarzaniu� dźwięku�, sprawdź w 
po�dręczniku� u�żytko�wnika u�rządzenia HDMI, 
czy u�stawienia wyjścia są po�prawne. Mo�żesz 
też spróbo�wać po�dłączyć sygnał au�dio� z 
u�rządzenia HDMI za po�średnictwem złącza 
AUDIO IN z tyłu� telewizo�ra.

W przypadku� u�żywania przejściówki HDMI • 
na DVI lu�b przewo�du� przejścio�wego� HDMI 
na DVI, sprawdź, czy do� złącza AUDIO IN 
jest po�dłączo�ny do�datko�wy przewód au�dio�.

Problemy z połączeniem z 9.5 
komputerem 

Obraz z komputera wyświetlany na 
ekranie telewizora jest niestabilny lub 
niezsynchronizowany.

Sprawdź, czy w ko�mpu�terze jest wybrana • 
o�bsłu�giwana ro�zdzielczo�ść i często�tliwo�ść 
o�dświeżania. Aby po�znać o�bsłu�giwane 
ro�zdzielczo�ści i często�tliwo�ści o�dświeżania, 
zo�bacz część 8, „Dane techniczne”. 

Kontakt z nami 9.6 
Jeśli nie mo�żesz ro�związać pro�blemu�, zapo�znaj 
się z o�dpo�wiedziami na często� zadawane 
pytania do�tyczące tego� telewizo�ra po�d adresem 
www.philips.co�m/su�ppo�rt. 

Jeśli pro�blem nie u�stępu�je, sko�ntaktu�j się z 
Centru�m Obsłu�gi Klienta w swo�im kraju�, 
ko�rzystając z listy znajdu�jącej się w tym 
po�dręczniku� u�żytko�wnika.

OSTRZEŻENIE  B
Nie wolno próbować samodzielnie 
naprawiać telewizora. Może to 
skutkować poważnymi obrażeniami 
ciała, nieodwracalnym uszkodzeniem 
telewizora lub utratą gwarancji.

Uwaga:  D Przed ro�zmo�wą z serwisem należy 
przygo�to�wać dane o� mo�delu� i nu�merze 
seryjnym telewizo�ra. Nu�mery te znajdu�ją 
się z tyłu� i z bo�ku� telewizo�ra o�raz na 
o�pako�waniu�.

NOTE : D The statement belo�w mu�st 
be inclu�ded at the end o�f the Po�lish 
Tro�blesho�o�ting page  

Uwaga   D
W o�dbio�rniku� wyso�kie napięcie! Przed 
zdjęciem o�bu�do�wy wyjqć wtyczkę z gniazda 
siecio�wego�!
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