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  Wszelkie wyra�nie zabronione w instrukcji 
czynno�ci, wszelkie niezalecane lub 
niezatwierdzone regulacje oraz procedury 
monta�u powoduj� utrat� gwarancji.
   Charakterystyka pikseli  
  Niniejszy produkt jest wykonany w 
technologii LCD z wykorzystaniem du�ej 
liczby kolorowych pikseli. Mimo �e jego 
wspó�czynnik efektywnych pikseli wynosi 
co najmniej 99,999%, na ekranie mog� 
by	 stale wy�wietlane czarne kropki lub 
jasne plamki �wiat�a (czerwone, zielone 
lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha 
wy�wietlacza (w ramach powszechnie 
obowi�zuj�cych standardów przemys�owych) 
i nie jest uznawana za usterk�.
   Zgodność ze standardami EMF 
  Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. 
produkuje i sprzedaje wiele produktów 
przeznaczonych dla klientów detalicznych, 
które — jak wszystkie urz�dzenia 
elektroniczne — mog� emitowa	 oraz 
odbiera	 sygna�y elektromagnetyczne. 
  Jedn� z najwa�niejszych zasad 
 rmy Philips 
jest podejmowanie wszelkich koniecznych 
dzia�a� zapewniaj�cych bezpieczne 
i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie 
z jej produktów. Obejmuje to spe�nienie 
wszystkich maj�cych zastosowanie przepisów 
prawnych oraz wymogów standardów 
dotycz�cych emisji pola magnetycznego 
(EMF) ju� na etapie produkcji.
  Jeste�my czynnie zaanga�owani 
w opracowywanie, wytwarzanie i 
sprzedawanie produktów, które nie maj� 
niekorzystnego wp�ywu na zdrowie. Firma 
Philips za�wiadcza, �e zgodnie z posiadan� 
obecnie wiedz� naukow� wytwarzane 
przez nas produkty s� bezpieczne, je�eli s� 
u�ywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
  Ponadto aktywnie uczestniczymy 
w doskonaleniu mi�dzynarodowych 
standardów EMF i przepisów 
bezpiecze�stwa, co umo�liwia nam 
przewidywanie kierunków rozwoju 
standaryzacji i szybkie dostosowywanie 
naszych produktów do nowych przepisów.

         1 Uwaga
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Wszelkie prawa zastrze�one.
  Dane techniczne mog� ulec zmianie bez 
powiadomienia. Znaki towarowe s� w�asno�ci� 

 rmy Koninklijke Philips Electronics N.V lub ich 
odpowiednich w�a�cicieli. Firma Philips zastrzega 
sobie prawo do mody
 kowania produktów bez 
konieczno�ci dostosowywania do tych zmian 
wcze�niejszych partii dostaw.
  Materia�y zawarte w niniejszej instrukcji s� 
opracowane pod k�tem zestawu u�ywanego 
zgodnie z przeznaczeniem. Je�li produkt lub jego 
poszczególne modu�y s� u�ywane do celów 
innych ni� okre�la to niniejsza instrukcja, 
nale�y uzyska	 potwierdzenie prawid�owego 
i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips 
gwarantuje, �e zawarto�	 materia�ów nie 
narusza �adnych patentów zarejestrowanych 
w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela 
�adnych dodatkowych gwarancji ani w sposób 
wyra�ny, ani dorozumiany.
   Gwarancja  

    Niebezpiecze�stwo obra�e� cia�a, • 
uszkodzenia telewizora lub utraty 
gwarancji! Nie wolno samodzielnie 
naprawia	 telewizora.
    Telewizor i urz�dzenia dodatkowe nale�y • 
u�ywa	 zgodnie z przeznaczeniem 
okre�lonym przez producenta.
    Znak ostrzegawczy wydrukowany • 
z ty�u telewizora wskazuje 
na niebezpiecze�stwo po�aru lub 
pora�enia pr�dem. Nie wolno zdejmowa	 
pokrywy telewizora. W sprawach 
dotycz�cych serwisu lub napraw zawsze 
nale�y kontaktowa	 si� z dzia�em obs�ugi 
klienta 
 rmy Philips.
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   Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko 
Wielkiej Brytanii) 
  Ten telewizor jest wyposa�ony w 
zatwierdzon� wtyczk� formowan�. W 
razie konieczno�ci wymiany bezpiecznika 
nale�y zast�pi	 go bezpiecznikiem o 
takich samych parametrach, jakie s� 
podane przy gnie�dzie (przyk�ad 10A).

      1 Zdejmij pokrywk� bezpiecznika i wyjmij 
bezpiecznik. 

    2 Nowo montowany bezpiecznik musi by	 
zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 
oraz musi znajdowa	 si� na nim znak 
zgodno�ci ze standardami ASTA. Je�li 
bezpiecznik zostanie zgubiony, nale�y 
skontaktowa	 si� ze sprzedawc� w celu 
okre�lenia w�a�ciwego typu bezpiecznika 
zast�pczego. 

    3 Za�ó� pokrywk� bezpiecznika.
    Aby zachowa	 zgodno�	 z dyrektyw� EMC, 
nie wolno od��cza	 wtyczki od przewodu 
zasilaj�cego.
   Prawa autorskie 

   
  VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant 
s� znakami towarowymi organizacji Video 
Electronics Standards Association.
   ®  Kensington i Micro Saver s� zastrze�onymi 
w Stanach Zjednoczonych znakami 
towarowymi 
 rmy ACCO World Corporation 
z wydanymi patentami i zg�oszonymi wnioskami 
patentowymi w innych krajach na ca�ym �wiecie. 
  Wszystkie inne zastrze�one i niezastrze�one 
znaki towarowe s� w�asno�ci� odpowiednich 

 rm.
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    Upewnij si�, �e przewód zasilaj�cy nie • 
b�dzie si� napr��a� podczas obracania 
telewizora. Napr��anie si� przewodu 
zasilaj�cego mo�e poluzowa	 
po��czenia oraz spowodowa	 
iskrzenie.

      Niebezpiecze�stwo zwarcia lub po�aru!• 
    Zawsze chro� pilota zdalnego • 
sterowania oraz baterie przed 
deszczem, wod� i nadmiernym 
ciep�em.
    Unikaj silnego nacisku na wtyczki. • 
Lu�na wtyczka mo�e by	 przyczyn� 
iskrzenia lub po�aru.

      Niebezpiecze�stwo obra�e� cia�a lub • 
uszkodzenia telewizora!

    Do podnoszenia i przenoszenia • 
telewizora, który wa�y wi�cej ni� 25 
kilogramów, potrzebne s� dwie osoby.
    Do zamontowania telewizora na • 
podstawie nale�y u�ywa	 wy��cznie 
dostarczonej podstawy. Przymocuj 
dok�adnie podstaw� do telewizora. 
Ustaw telewizor na stabilnej i p�askiej 
powierzchni, która utrzyma ��czny 
ci��ar telewizora oraz podstawy.
    Przy monta�u na�ciennym telewizora • 
nale�y stosowa	 wy��cznie monta� 
na�cienny, który utrzyma ci��ar 
telewizora. Przymocuj monta� 
na�cienny do �ciany, która utrzyma 
��czny ci��ar telewizora i monta�u 
na�ciennego. Firma Koninklijke 
Philips Electronics N.V. nie bierze na 
siebie �adnej odpowiedzialno�ci za 
niew�a�ciwy monta� na �cianie, b�d�cy 
przyczyn� wypadku lub obra�e�.

      Niebezpiecze�stwo odniesienia obra�e� • 
cia�a przez dzieci!Aby unikn�	 sytuacji, w 
której telewizor móg�by si� przewróci	 
i spowodowa	 obra�enia cia�a u dzieci, 
przestrzegaj nast�puj�cych �rodków 
ostro�no�ci:

    Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie • 
znajdowa� si� na powierzchni nakrytej 
tkanin� lub innym materia�em, który 
mo�e zosta	 �ci�gni�ty.

         2 Ważne
   Przed rozpocz�ciem korzystania z telewizora 
nale�y zapozna	 si� z wszystkimi instrukcjami. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodze� powsta�ych 
na skutek post�powania niezgodnego 
z instrukcjami.

    Bezpieczeństwo
    Niebezpiecze�stwo po�aru lub pora�enia • 
pr�dem!

    Nale�y chroni	 telewizor przed • 
deszczem i wod�. W pobli�u 
telewizora nie wolno umieszcza	 
pojemników z cieczami, takich jak 
wazony. W przypadku rozlania cieczy 
na telewizor lub dostania si� cieczy 
do jego wn�trza, natychmiast od��cz 
telewizor od �ród�a zasilania. Aby 
sprawdzi	 telewizor przed u�yciem, 
skontaktuj si� z dzia�em obs�ugi 
klienta 
 rmy Philips.
    Nie stawiaj telewizora, pilota • 
zdalnego sterowania ani baterii 
do niego blisko otwartego ognia 
oraz innych �róde� ciep�a (w tym 
bezpo�rednio padaj�cych promieni 
s�onecznych).
  Aby unikn�	 rozprzestrzenienia 
si� ognia, telewizor, pilot zdalnego 
sterowania i baterie do niego 
nie powinny by	 k�adzione blisko 
�wieczek lub innych �róde� ognia.

    
    Nigdy nie nale�y wk�ada	 • 
przedmiotów do otworów 
wentylacyjnych oraz innych otworów 
w telewizorze.

PL
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    Je�li telewizor b�dzie przenoszony • 
w temperaturze poni�ej 5°C, nale�y 
wyj�	 telewizor z opakowania i 
zaczeka	, a� si� ogrzeje odpowiednio do 
temperatury otoczenia.

       Konserwacja ekranu
    Unikaj wy�wietlania nieruchomych • 
obrazów, na ile to mo�liwe. Nieruchome 
obrazy to te, które s� wy�wietlane 
na ekranie przez d�ugi czas. Nale�� 
do nich menu ekranowe, czarne 
paski i wy�wietlacze czasu. Je�li nie 
mo�na tego unikn�	, nale�y zmniejszy	 
kontrast i jasno�	 obrazu, aby zapobiec 
uszkodzeniu ekranu.
    Przed czyszczeniem od��cz telewizor od • 
sieci elektrycznej.
    Czy�	 telewizor i ram� mi�kk�, wilgotn� • 
�ciereczk�. Do czyszczenia telewizora 
nigdy nie nale�y stosowa	 substancji 
takich jak alkohol, �rodki chemiczne 
lub �rodki czyszcz�ce stosowane w 
gospodarstwach domowych.
    Niebezpiecze�stwo uszkodzenia ekranu • 
telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie 
trzyj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek 
przedmiotami.
    Aby unikn�	 zniekszta�cenia obrazu oraz • 
p�owienia kolorów, niezw�ocznie usuwaj 
krople wody z ekranu.

    Upewnij si�, �e �adna cz��	 • 
telewizora nie wisi na kraw�dzi 
powierzchni.
    Nie stawiaj telewizora na wysokich • 
meblach (takich jak biblioteczka) 
bez przymocowania zarówno 
mebla, jak i telewizora do �ciany lub 
odpowiedniej podpory.
    Poucz dzieci o niebezpiecze�stwie • 
wynikaj�cym ze wspinania si� na 
meble, aby dosi�gn�	 telewizora.

      Niebezpiecze�stwo przegrzania! • 
Nie umieszczaj telewizora w ciasnej 
przestrzeni. W celu zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji nale�y zachowa	 
odst�p o szeroko�ci co najmniej 10 cm 
z ka�dej strony telewizora. Upewnij si�, 
�e zas�ony i inne przedmioty nie b�d� 
zakrywa	 otworów wentylacyjnych 
telewizora.
    Niebezpiecze�stwo uszkodzenia • 
telewizora! Przed pod��czeniem 
telewizora do zasilania upewnij si�, 
�e napi�cie odpowiada warto�ci 
wydrukowanej z ty�u telewizora. Nie 
wolno pod��cza	 telewizora do zasilania, 
je�eli napi�cie jest inne.
    Niebezpiecze�stwo obra�enia cia�a, • 
po�aru lub uszkodzenia przewodu 
zasilaj�cego! Nie ustawiaj telewizora 
oraz innych przedmiotów na przewodzie 
zasilaj�cym.
    W celu �atwego od��czenia przewodu • 
zasilaj�cego telewizor od zasilania, 
upewnij si�, �e zawsze masz pe�ny dost�p 
do przewodu zasilaj�cego.
    Podczas od��czania przewodu zasilaj�cego • 
zawsze ci�gnij wtyczk�, a nie kabel.
    W przypadku zbli�aj�cej si� burzy od��cz • 
telewizor od zasilania oraz anteny. W 
trakcie burzy nie dotykaj �adnej cz��ci 
telewizora, przewodu zasilaj�cego ani 
antenowego.
    Niebezpiecze�stwo uszkodzenia s�uchu! • 
Unikaj korzystania przez d�u�szy czas 
ze s�uchawek przy du�ych poziomach 
g�o�no�ci.
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     Ekologiczny

   
    Efektywne zu�ycie energii• 
    Niski pobór mocy w trybie gotowo�ci• 
    Zaprojektowany z my�l� o �atwiejszym • 
recyklingu

    Firma Philips stale skupia si� na obni�aniu 
wp�ywu swoich nowoczesnych produktów 
na �rodowisko naturalne. D��ymy do poprawy 
stanu �rodowiska podczas procesu produkcji 
poprzez zmniejszenie ilo�ci szkodliwych 
substancji, efektywne zu�ycie energii 
elektrycznej oraz zapewnianie instrukcji 
dotycz�cych utylizacji i recyklingu zu�ytych 
produktów.
  Dzi�ki naszym staraniom, poni�szy telewizor 
zdoby� europejski znak ekologiczny Eco-label 
(www.ecolabel.eu).
  Szczegó�owe informacje na temat zu�ycia 
pr�du w trybie gotowo�ci, zasad gwarancji, 
cz��ci zapasowych i utylizacji tego telewizora 
mo�na znale�	 na stronie 
 rmy Philips pod 
adresem www.philips.com.
  Telewizor jest wyposa�ony w funkcje, które 
zapewniaj� bardziej efektywne zu�ycie 
energii. Telewizorowi za jego cechy przyjazne 
�rodowisku przyznano europejski znak 
ekologiczny Eco-label.
   Funkcje oszczędzania energii 

     • Czujnik jasności otoczenia  (Dotyczy 
tylko wybranych modeli)
  Aby oszcz�dza	 energi�, wbudowany 
czujnik jasno�ci otoczenia obni�a jasno�	 
ekranu telewizora, gdy otoczenie staje si� 
ciemniejsze.

       Utylizacja starych produktów i baterii

    
  To urz�dzenie zosta�o zaprojektowane 
i wykonane z materia�ów oraz komponentów 
wysokiej jako�ci, które nadaj� si� 
do ponownego wykorzystania.

    
  Je�li produkt zosta� opatrzony symbolem 
przekre�lonego pojemnika na odpady, oznacza 
to, i� podlega on postanowieniom Dyrektywy 
Europejskiej 2002/96/WE. Informacje na 
temat wydzielonych punktów sk�adowania 
zu�ytych produktów elektrycznych i 
elektronicznych mo�na uzyska	 w miejscu 
zamieszkania.
  Prosimy post�powa	 zgodnie z wytycznymi 
miejscowych w�adz i nie wyrzuca	 tego 
typu urz�dze� wraz z innymi odpadami 
pochodz�cymi z gospodarstwa domowego.
  �cis�e przestrzeganie wytycznych w tym 
zakresie pomaga chroni	 �rodowisko naturalne 
oraz ludzkie zdrowie.

    
  Produkt zawiera baterie opisane w tre�ci 
dyrektywy 2006/66/WE, których nie 
mo�na zutylizowa	 z pozosta�ymi odpadami 
domowymi.
  Zalecamy zapoznanie si� z lokalnymi 
przepisami dotycz�cymi selektywnej zbiórki 
akumulatorów, poniewa� ich odpowiednia 
utylizacja przyczynia si� do zapobiegania 
negatywnym skutkom dla �rodowiska i 
zdrowia ludzkiego.

PL
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     • Oszczędność energii 
  Telewizor jest wyposa�ony w szereg 
funkcji oszcz�dzania energii, które 
pozwalaj� zmniejszy	 pobór pr�du 
na kilka sposobów. Zapoznaj si� z 
inteligentnymi ustawieniami w menu 
kon
 guracji.
     • Niski pobór mocy w trybie gotowości 

    Nowoczesne i wysokozaawansowane obwody 
zasilaj�ce ograniczaj� zu�ycie pr�du telewizora 
do bardzo niskiego poziomu, nie powoduj�c 
jednocze�nie utraty funkcjonalno�ci trybu 
gotowo�ci.
   Oszczędzanie energii  (Dotyczy tylko 
wybranych modeli)
  Zaawansowany system oszcz�dzania energii 
zapewnia najefektywniejsze jej wykorzystanie. 
Mo�na sprawdzi	, jak osobiste ustawienia 
telewizora, poziom jasno�ci bie��cego obrazu i 
warunki o�wietlenia w otoczeniu wp�ywaj� na 
wzgl�dne zu�ycie pr�du.
     Utylizacja 
  Informacje na temat prawid�owej utylizacji 
telewizora i baterii znajduj� si� w rozdziale 
dotycz�cym utylizacji starych produktów 
i baterii” w  podr�czniku    (patrz ‘Utylizacja 
starych produktów i baterii’ na str. 
  6  ) u�ytkownika. 
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       Pilot zdalnego sterowania
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       3 Opis telewizora
  W tej cz��ci znajduj� si� informacje na temat 
najcz��ciej stosowanych przycisków steruj�cych 
oraz funkcji telewizora.

    Boczne przyciski sterujące i 
wskaźniki

   
a     POWER : Służy do włączania 

i wyłączania telewizora. Telewizor nie 
jest całkowicie odłączony od zasilania, 
jeśli przewód zasilający nie został 
Y zycznie odłączony od sieci.

b  P/CH +/- : Umożliwia przechodzenie 
do następnego lub poprzedniego kanału.

c     SOURCE : Służy do wybierania 
podłączonych urządzeń.

d  VOLUME +/- : Służy do regulacji 
głośności.

3

4

2

1
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m    ( Odtwarzaj/pauzuj )
  Umo�liwia rozpocz�cie, zatrzymanie 
i wznowienie odtwarzania.

n    ( Nagrywanie ) używane tylko dla 
 funkcji   (patrz ‘Funkcja Philips EasyLink’ 
na str.   37  )  Easylink)
  Uruchamia lub zatrzymuje nagrywanie 
obrazu.

o    ( Zatrzymaj )
  S�u�y do zatrzymywania odtwarzania.

p    ( Wyciszenie  )
  Wyciszanie d�wi�ku lub przywracanie 
poprzedniego poziomu g�o�no�ci.

q  P +/-  ( Program +/- )
  Umo�liwia przechodzenie do nast�pnego 
lub poprzedniego kana�u. Przy w��czonym 
menu telewizora ta funkcja dzia�a jako 
Poprzednia/nast�pna strona.

r     FORMAT 
  Umo�liwia wybór formatu obrazu.

s  0-9  ( Przyciski numeryczne )
  S�u�� do wybierania kana�u lub 
ustawienia.

t     PICTURE 
  Uruchamianie menu obrazu. (Dost�pna 
tylko w wybranych modelach.

u     SOUND 
  Uruchamianie menu d�wi�ku. (Dost�pna 
tylko w wybranych modelach.)

v     +/-  ( Głośność +/– )
  S�u�y do regulacji g�o�no�ci.

w     BACK  P/P  ( Poprzedni kanał )
  Umo�liwia powrót do poprzedniego 
kana�u lub ekranu menu.

x     GUIDE 
  S�u�y do prze��czania mi�dzy siatk� 
kana�ów, a list� programów.

y  SCENEA  ( Tapeta )
  Umo�liwia wy�wietlenie tapety na ekranie 
telewizora.

a    ( Tryb gotowości/włącz )
    S�u�y do prze��czania telewizora • 
do trybu gotowo�ci, je�li telewizor 
jest w��czony.
    S�u�y do w��czania telewizora, je�li • 
telewizor dzia�a w trybie gotowo�ci.

b  MHEG/TELETEXT 
  S�u�y do w��czania i wy��czania 
telegazety.

c     SOURCE 
  S�u�y do wybierania pod��czonych 
urz�dze�.

d  Kolorowe przyciski 
  S�u�y do wybierania zada� lub opcji.

e  AD  ( Opis audio ) (Tylko dla telewizorów 
cyfrowych RF)
  Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: S�u�y 
do w��czania komentarza audio dla osób 
niedowidz�cych.

f    ( Menu główne )
  S�u�y do w��czania i wy��czania menu 
demonstracyjnego.

g     OPTIONS 
  Umo�liwia dost�p do opcji powi�zanych 
z bie��c� czynno�ci� lub wyborem.

h  OK 
  S�u�y do potwierdzania wpisu lub wyboru 
oraz wy�wietlania siatki kana�ów podczas 
ogl�dania telewizji.

i        ( Przyciski nawigacyjne )
  S�u�y do nawigacji w menu.

j     INFO 
  Umo�liwia wy�wietlanie informacji 
o programie, je�li s� one dost�pne. Je�li 
informacje znajduj� si� na kilku stronach, 
naci�nij przycisk     OPTIONS , aby przej�	 
do nast�pnej strony.

k    ( Do tyłu )
  S�u�y do wyszukiwania do ty�u.

l    ( Do przodu )
  S�u�y do wyszukiwania do przodu.
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z  DEMO 
  S�u�y do w��czania i wy��czania menu 
demonstracyjnego.

{  TV 
  Powoduje ponowne prze��czenie 
na anten�.

|  SUBTITLE  (Tylko dla telewizorów 
cyfrowych RF)
    S�u�y do w��czania i wy��czania napisów.

PL
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 Wskazówka

 Mimo �e telewizor, znajduj�c si� w trybie  •
gotowo�ci, pobiera bardzo ma�o energii, 
energia nadal jest zu�ywana. Je�li telewizor 
nie jest u�ywany przez d�u�szy czas, nale�y 
od��czy	 go od zasilania.

 Uwaga

 Je�li nie mo�esz znale�	 pilota zdalnego  •
sterowania, a chcesz w��czy	 telewizor 
znajduj�cy si� w trybie gotowo�ci, naci�nij 
przycisk  P/CH +/-  lub  SOURCE  z boku 
telewizora.

      Przełączanie kanałów

    
     

      Naci�nij przycisk  • P +/-  na pilocie zdalnego 
sterowania lub przycisk  P/CH +/-  z boku 
telewizora.
    Wpisz numer kana�u za pomoc�  • Przyciski 
numeryczne .
    Skorzystaj z  • siatki   (patrz ‘Prze��czanie 
kana�ów przy u�yciu siatki kana�ów’ na str. 
  12  )  kana�ów.

      4 Obsługa sprzętu
  W tej cz��ci zamieszczono informacje 
przydatne podczas wykonywania podstawowych 
 czynno�ci   (patrz ‘Korzystanie z dodatkowych 
funkcji telewizora’ na str.   14  )  zwi�zanych 
z u�ywaniem telewizora.

    Włączanie/wyłączanie 
telewizora oraz tryb 
gotowości

    

     
     Aby włączyć telewizor 

    Je�li wska�nik trybu gotowo�ci jest • 
wy��czony, naci�nij przycisk    POWER  
z boku telewizora.
    Je�li wska�nik trybu gotowo�ci jest • 
czerwony, naci�nij przycisk    ( Tryb 
gotowości/włącz ) na pilocie zdalnego 
sterowania.

     Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości 
    Naci�nij przycisk  •   ( Tryb gotowości/
włącz ) na pilocie zdalnego sterowania.

    Wska�nik trybu gotowo�ci zmienia  »
kolor na czerwony.

       Aby wyłączyć telewizor 
    Naci�nij przycisk  •   POWER  z boku 
telewizora.

    Wska�nik trybu gotowo�ci zostanie  »
wy��czony.
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          Oglądanie materiałów z 
podłączonych urządzeń

 Uwaga

 W��cz urz�dzenie przed wybraniem  •
go w telewizorze jako �ród�a.

    Użyj przycisku źródła.

   
    1 Naci�nij przycisk     SOURCE .

    Zostanie wy�wietlona lista �róde�. »

      2 Naci�nij przycisk  Przyciski nawigacyjne , 
aby wybra	 kana�.

    3 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
wybór.

    Telewizor zostanie prze��czony  »
na wybrane urz�dzenie.

 Uwaga

 W przypadku korzystania z listy ulubionych  •
kana�ów mo�na wybra	 tylko kana�y znajduj�ce 
si� na tej li�cie.

     Przełączanie kanałów przy użyciu 
siatki kanałów
  Siatka kana�ów umo�liwia wy�wietlenie 
wszystkich kana�ów w formacie siatki.

   
    1 Naci�nij przycisk  OK .

    Pojawi si� siatka kana�ów. »

      2 Naci�nij przycisk       , aby przegl�da	 
siatk� kana�ów i wy�wietli	 podgl�d 
kana�u.

    Po up�ywie oko�o dwóch sekund  »
zostanie wy�wietlona zawarto�	 kana�u.

      3 Po znalezieniu odpowiedniego kana�u 
naci�nij przycisk  OK , aby go ogl�da	.

    Zostanie wy�wietlony wybrany kana�. »

PL
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        Korzystanie z telegazety

     
      1 Naci�nij przycisk  MHEG/TELETEXT .

    Na ekranie zostanie wy�wietlona  »
strona g�ówna indeksu.

      2 Wybierz stron� w nast�puj�cy sposób:
    Naci�nij przycisk  • Przyciski 
numeryczne , aby wprowadzi	 numer 
strony.
    Naci�nij przycisk  • P +/-  lub     , aby 
wy�wietli	 nast�pn� lub poprzedni� 
stron�.
    Naci�nij przycisk  • Kolorowe przyciski , 
aby wybra	 pozycj� oznaczon� 
kolorami.
    Naci�nij przycisk  •    BACK , aby 
wróci	 do poprzednio ogl�danej 
strony.

      3 Naci�nij przycisk  MHEG/TELETEXT , aby 
wy��czy	 telegazet�.

          Regulacja głośności 
telewizora

    
      
     Aby wyregulować głośność 

    Naci�nij przycisk  •    +/- .
    Naci�nij przycisk  • VOLUME +/-  z boku 
telewizora.

     Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk 
    Naci�nij przycisk  •  , aby wyciszy	 d�wi�k.
    Ponownie naci�nij przycisk  •  , aby w��czy	 
d�wi�k.
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 Wskazówka

 Po wybraniu opcji   • [Dodaj nowe urządz.]  
post�puj zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi 
na ekranie, aby wybra	 odpowiednie 
urz�dzenie i z��cze.

      Usuwanie urządzeń z menu 
głównego
  Je�li urz�dzenie nie jest ju� pod��czone do 
telewizora, nale�y je usun�	 z menu g�ównego.
     1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

urz�dzenie do usuni�cia.
    3 Naci�nij przycisk     OPTIONS .

    Zostanie wy�wietlona lista   » [Wyjmij 
urządzenie] .

      4 Naci�nij przycisk  OK  i wybierz opcj� 
 [Odłącz] , aby usun�	 urz�dzenie.

    Wybrane urz�dzenie zostaje usuni�te z  »
menu g�ównego.

          Zmiana ustawień obrazu i 
dźwięku
  S�u�y do zmiany ustawie� obrazu i d�wi�ku 
zgodnie z preferencjami. Mo�na zastosowa	 
wst�pnie zde
 niowane ustawienia lub zmieni	 
ustawienia r�cznie.

    Korzystanie z asystenta ustawień
  Za pomoc� asystenta ustawie� mo�na wybra	 
najlepsze ustawienia obrazu i d�wi�ku.
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Obraz]  > 
 [Asystent ustawień] .

         5 Korzystanie 
z dodatkowych 
funkcji 
telewizora

    Uzyskiwanie dostępu 
do menu telewizora
  Menu pomagaj� w instalowaniu kana�ów, 
zmianie ustawie� obrazu i d�wi�ku oraz 
w uzyskiwaniu dost�pu do innych funkcji.
     1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).

    Zostanie wy�wietlony ekran menu. »

    
      2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

jedno z nast�puj�cych menu i przechodzi	 
mi�dzy jego opcjami.

     • [Ogl. telewizji] Powoduje ponowne 
prze��czenie na anten�, je�li wybrano 
inne �ród�o.
     • [KonY guracja] Umo�liwia dost�p 
do menu zmiany ustawie� obrazu, 
d�wi�ku i innych parametrów.
     • [Dodaj nowe urz.] Umo�liwia 
dodanie nowych urz�dze� do menu 
g�ównego.

      3 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
wybór.

    4 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z menu.

Dodaj nowe urz. Konfiguracja

Ogl. telewizji
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      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
jedno z nast�puj�cych ustawie� obrazu.
       • [Obraz intelig.] Umo�liwia dost�p 
do wst�pnie zde
 niowanych ustawie� 
nastaw obrazu.
     • [Kontrast] Umo�liwia dostosowanie 
intensywno�ci jasnych obszarów, 
pozostawiaj�c ciemne obszary bez zmian.
     • [Jasność] Umo�liwia dostosowanie 
intensywno�ci i szczegó�ów ciemnych 
obszarów.
     • [Kolor] Umo�liwia dostosowanie 
nasycenia kolorów.
     • [Nasycenie] S�u�y do kompensacji 
zmienno�ci kolorów w transmisjach 
nadawanych w systemie NTSC.
     • [Ostrość] Umo�liwia dostosowanie 
ostro�ci obrazu.
     • [Redukcja szumów] Umo�liwia 
eliminowanie i redukcj� szumów 
wyst�puj�cych w sygnale obrazu.
     • [Odcień] S�u�y do regulacji równowagi 
kolorów obrazu. 
     • [Odcień personalny] Pozwala dostosowa	 
ustawienia odcieni.
     • [Pixel Plus HD] Umo�liwia dostosowanie 
jako�ci obrazu do optymalnego kontrastu, 
koloru i ostro�ci.

     • [Dynamiczny kontr.] Umo�liwia 
popraw� kontrastu. Zalecane jest 
ustawienie  [Średni] .
     • [Dynam. podśw.] S�u�y do regulacji 
jasno�ci pod�wietlenia telewizora 
wzgl�dem warunków o�wietlenia.
     • [Intensyf. barw] Sprawia, �e 
kolory s� bardziej jaskrawe, oraz 
poprawia rozdzielczo�	 szczegó�ów 
w przypadku jasnych kolorów. T� 
funkcj� mo�na w��cza	 i wy��cza	.

       • [Czujnik światła] Umo�liwia dynamiczn� 
zmian� ustawie�, aby dostosowa	 je do 
warunków o�wietleniowych.
     • [Tryb PC] S�u�y do dostosowywania 
ustawie� obrazu, gdy komputer jest 
pod��czony do telewizora przez HDMI 
lub DVI.

    3 Naci�nij przycisk  OK .
    Na ekranie pojawi si� menu   » [Asystent 
ustawień] . Post�puj wed�ug instrukcji 
na ekranie, aby wybra	 preferowane 
ustawienia obrazu.

         Użycie nastaw obrazu
  U�yj nastaw obrazu, aby zastosowa	 wst�pnie 
zde
 niowane ustawienia obrazu.
    1 Naci�nij przycisk     PICTURE .

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Obraz 
intelig.] .

      2 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 jedno 
z nast�puj�cych ustawie� nastaw obrazu.

     • [Osobisty] S�u�y do wy�wietlania listy 
dostosowanych, osobistych ustawie� 
obrazu.
     • [Jaskrawy] S�u�y do w��czania 
zaawansowanych ustawie� 
dynamicznych.
     • [Standard] Pozwala dostosowa	 
ustawienia obrazu do wi�kszo�ci 
�rodowisk i typów plików wideo.
     • [FILM] S�u�y do w��czania ustawie� 
do ogl�dania 
 lmu.
     • [Gra] S�u�y do w��czania ustawie� 
do gier.
     • [Oszcz. energii] S�u�y do w��czania 
ustawie� obrazu zu�ywaj�cych 
minimaln� ilo�	 energii.

      3 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
wybór.

    Zostanie zastosowane wybrane  »
ustawienie nastaw obrazu.

         Ręczne dostosowanie ustawień 
obrazu
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Obraz] .
    Na ekranie pojawi si� menu   » [Obraz] .
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    [Auto format] (Opcja 
niedost�pna dla trybu 
HDMI, YPbPr - EXT2/
EXT3 lub PC.) Pozwala 
automatycznie powi�kszy	 
obraz, aby jak dok�adniej 
wype�nia� on ca�y obszar 
ekranu. Napisy dialogowe 
pozostaj� widoczne.

    [Super zoom] (Opcja 
niedost�pna dla trybów 
HD i PC). S�u�y 
do usuwania czarnych 
pasów znajduj�cych 
si� po bokach ekranu 
w przypadku programów 
nadawanych w formacie 
4:3. Obecne s� minimalne 
zniekszta�cenia.

    [4:3] S�u�y do wy�wietlania 
obrazu w tradycyjnym 
formacie 4:3.

    [Zoom napis.] S�u�y 
do wy�wietlania obrazów 
w formacie 4:3 na pe�nym 
ekranie z widocznymi 
napisami. Kawa�ek górnej 
cz��ci obrazu jest uci�ty.

    [Format Y lmu 14:9] (Opcja 
niedost�pna dla trybów 
HD i PC). S�u�y 
do skalowania obrazu 
w formacie 4:3 do formatu 
14:9.

    [Format Y lmu 16:9] (Opcja 
niedost�pna dla trybów 
HD i PC). S�u�y 
do skalowania obrazu 
w formacie 4:3 do formatu 
16:9.

    [Szeroki ekran] Skaluje 
tradycyjny obraz w 
formacie 4:3 do formatu 
16:9.

     • [Format obrazu] S�u�y do zmiany formatu 
obrazu.
     • [Przes. poziome] Pozwala dostosowa	 
ustawienia obrazu w poziomie dla 
standardu PC-VGA lub YPbPr (gniazdo 
EXT2 lub EXT3).
     • [Przes. pionowe] Pozwala dostosowa	 
ustawienia obrazu w pionie dla standardu 
PC-VGA lub YPbPr (gniazdo EXT2 lub 
EXT3).

       Zmiana formatu obrazu
    1 Naci�nij przycisk     FORMAT .

    Zostanie wy�wietlony pasek formatu  »
obrazu.

      2 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 format 
obrazu.

    Zostanie w��czony wybrany format  »
obrazu.

      3 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
wybór.

     Podsumowanie formatów obrazu
  Nast�puj�ce ustawienia obrazu mo�na 
kon
 gurowa	.

 Uwaga

 W zale�no�ci od formatu �ród�a obrazu,  •
niektóre ustawienia obrazu nie s� dost�pne.
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         Ręczne dostosowanie ustawień 
dźwięku
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Dźwięk] .
    Na ekranie pojawi si� menu  »
 [Dźwięk] .

      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
jedno z nast�puj�cych ustawie� nastaw 
d�wi�ku.

     • [Dźwięk intelig.] Umo�liwia dost�p 
do wst�pnie zde
 niowanych 
ustawie� nastaw obrazu.
     • [Niskie] Umo�liwia dostosowanie 
poziomu basów.
     • [Wysokie] Umo�liwia dostosowanie 
poziomu sopranów.
     • [Głośność] Umo�liwia regulacj� 
g�o�no�ci.
     • [Balans] Umo�liwia dostosowanie 
balansu g�o�ników.
     • [Fonia I–II] Umo�liwia wybór 
j�zyków, je�li dost�pne s� dwie 
�cie�ki d�wi�kowe.
     • [Mono/stereo] Umo�liwia wybór 
d�wi�ku monofonicznego lub 
stereofonicznego, je�li dost�pna jest 
stereofoniczna �cie�ka d�wi�kowa.
     • [Głośniki TV] S�u�y do w��czania 
i wy��czania g�o�ników telewizora. 
Ustawienie g�o�ników telewizora 
do trybu automatycznego 
powoduje wy��czenie ich po 
wykryciu zawarto�ci z zestawu kina 
domowego zgodnego z funkcj� 
EasyLink.
     • [Dźw. przestrz.] S�u�y do w��czania 
d�wi�ku przestrzennego.
     • [Głośn. słuchawek] Opcja umo�liwia 
regulacj� g�o�no�ci s�uchawek.
     • [Auto głośność] Umo�liwia 
automatyczne ograniczenie nag�ych 
zmian g�o�no�ci, np. podczas 
prze��czania kana�ów. 

    [Niewyskalowane] Ta 
funkcja jest dost�pna tylko 
w wybranych modelach z 
rozdzielczo�ci� mniejsz� 
ni� 1024 x 768. Umo�liwia 
ustawienie maksymalnej 
ostro�ci. System nadawcy 
mo�e powodowa	 
wyst�powanie pewnych 
zniekszta�ce�. W celu 
uzyskania najlepszych 
rezultatów ustaw 
rozdzielczo�	 komputera 
na tryb szerokiego obrazu.

     Korzystanie z nastaw dźwięku
  U�yj nastaw obrazu, aby zastosowa	 wst�pnie 
zde
 niowane ustawienia obrazu.
    1 Naci�nij przycisk     SOUND .

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Dźwięk 
intelig.] .

      2 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 jedno 
z nast�puj�cych ustawie� nastaw obrazu.

     • [Standard] Pozwala dostosowa	 
ustawienia obrazu do wi�kszo�ci 
�rodowisk i typów plików wideo.
     • [WIADOMOŚCI] S�u�y do w��czania 
ustawie� do g�osu, np. wiadomo�ci.
     • [FILM] S�u�y do w��czania ustawie� 
do 
 lmów.
     • [Osobisty] Pozwala dopasowa	 
ustawienia, które zosta�y wybrane 
w menu d�wi�ku.

      3 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
wybór.

    Zostanie zastosowane wybrane  »
ustawienie nastaw obrazu.
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       Wybieranie podstron telegazety
  Jedna strona telegazety mo�e zawiera	 kilka 
podstron. Strony te s� wy�wietlane na pasku 
obok g�ównego numeru strony.
    1 Naci�nij przycisk  MHEG/TELETEXT .

    Zostanie wy�wietlony ekran telegazety. »

      2 Wybierz stron� telegazety posiadaj�c� 
podstrony.

    3 Naci�nij przycisk   , aby wprowadzi	 
podstron�.

    Zostanie wy�wietlona podstrona. »

      4 Naci�nij przycisk     , aby prze��cza	 
mi�dzy podstronami.

       Wybierz telegazetę nadawaną 
telegazety (T.O.P.)
  Dzi�ki tematom telegazety (T.O.P.) mo�na 
przej�	 od jednego tematu do innego bez 
u�ywania numerów stron. Tematy telegazety nie 
s� nadawane przez wszystkie kana�y telewizyjne.
    1 Naci�nij przycisk  MHEG/TELETEXT .

    Zostanie wy�wietlony ekran telegazety. »

      2 Naci�nij przycisk     INFO .
    Zostanie wy�wietlony opis tematów  »
telegazety (T.O.P.).

      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 temat.
    4 Naci�nij przycisk  OK , aby wy�wietli	 

stron�.

        Tworzenie list ulubionych 
kanałów i korzystanie z nich
  Mo�na tworzy	 listy preferowanych kana�ów 
telewizyjnych i stacji radiowych, co pozwala 
�atwo znale�	 te kana�y.

 Wskazówka

 Mo�na utworzy	 i przechowywa	 maksymalnie  •
cztery listy ulubionych kana�ów w telewizorze.

     • [Korekta głośności] Pozwala 
wyrówna	 ró�nice w g�o�no�ci 
d�wi�ku na ró�nych kana�ach lub 
z ró�nych pod��czonych urz�dze�. 
Przed w��czeniem korekty g�o�no�ci 
nale�y prze��czy	 telewizor do trybu 
pod��czonego urz�dzenia.

          Korzystanie 
z zaawansowanych funkcji 
telegazety

    Dostęp do menu opcji telegazety
  Dost�p do funkcji telegazety za pomoc� opcji 
jej menu.
    1 Naci�nij przycisk  MHEG/TELETEXT .

    Zostanie wy�wietlony ekran telegazety. »

      2 Naci�nij przycisk     OPTIONS .
    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
telegazety.

      3 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 jedno 
z nast�puj�cych ustawie� obrazu.

     • [Zatrzymaj stronę] S�u�y do 
zatrzymywania bie��cej strony.
     • [Podw./pełny ekran] S�u�y do 
w��czania i wy��czania telegazety na 
dwóch ekranach.
     • [Ujawnianie] Umo�liwia ukrywanie 
lub pokazywanie ukrytych na stronie 
informacji, np. rozwi�za� zagadek 
i �amig�ówek.
     • [Przewijanie stron] Je�li strona 
posiada podstrony, mo�na je 
automatycznie przegl�da	.
     • [Język] S�u�y do prze��czania na inn� 
grup� j�zyków w celu poprawnego 
wy�wietlania j�zyka, je�li u�ywa on 
innego zestawu znaków.

      4 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
wybór.

    5 Naci�nij przycisk  MHEG/TELETEXT , aby 
zamkn�	 menu opcji telegazety.
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     Dodawanie kanałów do listy 
ulubionych kanałów
    1 Podczas ogl�dania telewizji prze��cz 

na kana�, który ma by	 dodany do  listy   
(patrz ‘Prze��czanie kana�ów’ na str.   11  )  
ulubionych kana�ów.

    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
kana�, który ma by	 dodany do listy 
ulubionych kana�ów.

    3 Naci�nij przycisk     OPTIONS .
    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
kana�ów.

      4 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 
 [Zazn. jako ulub.] .

    5 Naci�nij przycisk  OK .
    Zostan� wy�wietlone listy ulubionych  »
kana�ów.

      6 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 list� 
ulubionych kana�ów, do której ma zosta	 
dodany kana�.

    7 Naci�nij przycisk  OK .
    Kana� zostanie dodany do listy  »
ulubionych kana�ów.

 Wskazówka

 Naci�nij przycisk   •    OPTIONS  >  [Zazn. jako 
ulub.]  podczas ogl�dania telewizji, aby zapisa	 
bie��cy kana� na li�cie ulubionych kana�ów.

     Usuwanie kanału z listy ulubionych 
kanałów

 Uwaga

 Wybierz do edycji list� ulubionych kana�ów  •
przed usuni�ciem  kana�u .

    1 Naci�nij przycisk  OK  podczas ogl�dania 
telewizji, aby wy�wietli	 siatk� kana�ów.

    2 Naci�nij przycisk     OPTIONS .
    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
kana�ów.

     Wybieranie listy ulubionych kanałów
    1 Naci�nij przycisk  OK  podczas ogl�dania 

telewizji, aby wy�wietli	 siatk� kana�ów.
    2 Naci�nij przycisk     OPTIONS .

    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
kana�ów.

      3 Naci�nij przycisk  OK , aby wybra	 opcj� 
 [Pokaż ulub. kan.] .

    Zostan� wy�wietlone listy ulubionych  »
kana�ów.

      4 Za pomoc� przycisku      wybierz list� 
ulubionych kana�ów.

    5 Naci�nij przycisk  OK . 
    Na siatce kana�ów wy�wietlane s�  »
tylko kana�y znajduj�ce si� na li�cie 
ulubionych kana�ów.

         Wyświetlanie wszystkich kanałów
  Mo�na zamkn�	 list� ulubionych kana�ów 
i wy�wietli	 wszystkie zainstalowane kana�y.
    1 Naci�nij przycisk  OK  podczas ogl�dania 

telewizji, aby wy�wietli	 siatk� kana�ów.
    2 Naci�nij przycisk     OPTIONS .

    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
kana�ów.

      3 Wybierz kolejno opcje  [Pokaż ulub. kan.]  
>  [Wszystkie] .

    4 Naci�nij przycisk  OK . 
    Na siatce kana�ów wy�wietlane s�  »
wszystkie kana�y.

 Uwaga

 Wszystkie ulubione kana�y s� oznaczone  •
gwiazdk� na siatce kana�ów.

Po
ls

ki

PL



20

      3 Za pomoc� przycisku    ustaw wy��cznik 
czasowy. 

    Wy��cznik czasowy mo�na ustawi	  »
maksymalnie na 180 minut 
w odst�pach co 5 minut. Ustawienie 0 
minut oznacza, �e wy��cznik czasowy 
jest wy��czony.

      4 Naci�nij przycisk  OK , aby aktywowa	 
wy��cznik czasowy.

    Po up�ywie okre�lonego czasu  »
telewizor prze��cza si� do trybu 
gotowo�ci.

         Automatyczne włączanie telewizora 
(Timer)
  Telewizor mo�e zosta	 w��czony z trybu 
gotowo�ci na okre�lony kana� i o okre�lonej 
godzinie.
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Funkcje]  
>  [Timer] .

    3 Naci�nij przycisk   , aby wej�	 do menu 
 [Timer] .

    4 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
element  [Uaktywnij]  i ustawi	 
cz�stotliwo�	 -  [Codziennie] ,  [Raz] , lub 
 [Wyłączanie] .

    5 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	.
    6 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

element  [Godz.]  i ustawi	 godzin� 
rozpocz�cia.

    7 Naci�nij przycisk  [Gotowe] , aby 
potwierdzi	.

    8 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
element  [Nr programu]  i ustawi	 kana�.

    9 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	.
    10 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 

wyj�	 z menu.

      3 Naci�nij przycisk  OK , aby wy�wietli	 
opcj�  [Pokaż ulub. kan.] .

    4 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 list� 
ulubionych kana�ów, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK , aby potwierdzi	 wybór.

    5 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
kana�, który ma by	 usuni�ty z listy.

    6 Naci�nij przycisk     OPTIONS .
    7 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 

 [Odzn. jako ulub.] .
    8 Naci�nij przycisk  OK .

    Kana� zostanie usuni�ty z listy  »
ulubionych kana�ów.

          Korzystanie z zegarów 
programowanych
  Mo�na ustawi	 wy��czniki czasowe, aby 
o okre�lonej godzinie telewizor zosta� 
prze��czony do trybu gotowo�ci.

    Automatyczne przełączanie 
telewizora do trybu gotowości 
(wyłącznik czasowy)
  Po up�ywie wst�pnie okre�lonego czasu 
wy��cznik czasowy prze��cza telewizor 
do trybu gotowo�ci.

 Wskazówka

 Zawsze mo�na wy��czy	 telewizor wcze�niej  •
b�d� ponownie ustawi	 czas podczas 
odliczania.

    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Funkcje]  
>  [Wyłącznik czasowy] .

    Na ekranie pojawi si� menu  »
 [Wyłącznik czasowy] .
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      8 Wprowad� nowy kod za pomoc� 
 Przyciski numeryczne .

    Zostanie wy�wietlony komunikat  »
z poleceniem ponownego 
wprowadzenia nowego kodu w celu 
potwierdzenia.

 Wskazówka

 W przypadku zapomnienia kodu wprowad�  •
„8888”, aby zast�pi	 wszystkie istniej�ce kody.

     Blokowanie lub odblokowywanie 
telewizora
  Blokowanie wszystkich kana�ów telewizora i 
wszystkich pod��czonych do niego urz�dze�.
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Funkcje]  
>  [Blok. TV] .

    3 Naci�nij przycisk   , aby wy�wietli	 opcj� 
 [Blok. TV] .

    Zostanie wy�wietlony ekran  »
z poleceniem wprowadzenia kodu.

      4 Wprowad� w�asny kod za pomoc� 
 Przyciski numeryczne .

    5 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 
 [Blokada]  lub  [Odblokuj] .

    6 Naci�nij przycisk  OK .
    Wszystkie kana�y i pod��czone  »
urz�dzenia zostan� zablokowane lub 
odblokowane.

      7 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z menu.

 Uwaga

 Po wybraniu opcji   • [Blokada]  konieczne b�dzie 
wprowadzenie w�asnego kodu po ka�dym 
w��czeniu telewizora.

 Wskazówka

 Wybierz kolejno opcje   • [Timer]  >  [Uaktywnij]  
>  [Wyłączanie] , aby wy��czy	 funkcj�  [Timer] . 
  Kiedy opcja   • [Timer]  ma warto�	  [Wyłączanie] , 
mo�na wybra	 tylko warto�	  [Uaktywnij] . 
  Ustaw zegar telewizora przed aktywowaniem  •
 funkcji  [Timer] .

      Korzystanie z blokady 
telewizora
  Mo�na zapobiec ogl�daniu przez dzieci 
okre�lonych programów lub kana�ów poprzez 
blokowanie funkcji telewizora. 

    Ustawianie lub zmiana kodu blokady 
telewizora
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Funkcje]  
>  [Ustawianie kodu] .

    3 Naci�nij przycisk   , aby przej�	 
do okre�lania kodu.

    4 Wprowad� w�asny kod za pomoc� 
 Przyciski numeryczne .

    5 Wprowad� ponownie ten sam kod 
w nowym oknie dialogowym w celu 
potwierdzenia.

    Je�li kod zostanie ustawiony  »
pomy�lnie, okno dialogowe zniknie. 
Je�li jednak nie b�dzie mo�na ustawi	 
kodu, zostanie wy�wietlone nowe 
okno dialogowe z poleceniem 
ponownego wprowadzenia kodu.

      6 Aby zmieni	 kod, wybierz kolejno opcje 
 [KonY guracja]  >  [Funkcje]  >  [Zmiana kodu] .

    7 Wprowad� w�asny, aktualny kod za 
pomoc�  Przyciski numeryczne . 

    Je�li kod zostanie sprawdzony pod  »
k�tem poprawno�ci, pojawi si� 
nowe okno dialogowe z poleceniem 
wprowadzenia nowego kodu.
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        Używanie funkcji Scenea
  Funkcja Scenea s�u�y do przekszta�cania 
telewizora w spersonalizowan� ramk� 
fotogra
 czn�. W��czenie funkcji Scenea 
umo�liwia wy�wietlanie na ekranie telewizora 
pojedynczego obrazu lub pokaz slajdów 
ze zdj�ciami — jest to idealne rozwi�zanie 
na przyj�cia lub inne spotkania towarzyskie.

 Uwaga

 Podczas wy�wietlania na ekranie   • telewizora   
(patrz ‘Korzystanie z trybu Eco wraz z tapet� 
Scenea’ na str.   23  )  tapety lub pokazu slajdów 
funkcji Scenea, w celu oszcz�dzenia energii, 
u�yj trybu Eco.
  Tapeta funkcji Scenea nie jest dost�pna w  •
 trybie   (patrz ‘Zmiana preferencji telewizora’ 
na str.   26  )  Pracownia lub w trybie MHEG 
(dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).

    Wyświetlanie pojedynczego obrazu 
za pomocą funkcji Scenea
    1 Naci�nij przycisk  SCENEA  podczas 

ogl�dania telewizji.
    Na ekranie telewizora zostanie  »
wy�wietlony domy�lny obraz funkcji 
Scenea.

      2 Aby wróci	 do standardowego trybu 
ogl�dania telewizji, naci�nij dowolny 
klawisz, z wyj�tkiem    ( Tryb gotowości/
włącz ) lub     PICTURE .

       Personalizacja obrazu Scenea
    1 Po w��czeniu telewizora pod��cz 

urz�dzenie pami�ci USB zawieraj�ce 
obrazy (tylko w formacie JPEG) do z��cza 
USB z boku telewizora.

    Zostanie wy�wietlone menu g�ówne.  »
Je�li menu g�ówne nie zostanie 
wy�wietlone, naci�nij przycisk    ( Menu 
główne ).

     Blokowanie lub odblokowywanie 
kolejnych kanałów
    1 Naci�nij przycisk  OK  podczas ogl�dania 

telewizji, aby wy�wietli	 siatk� kana�ów.
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kana�, który ma zosta	 zablokowany lub 
odblokowany.

    3 Naci�nij przycisk     OPTIONS .
    4 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 

 [Blokuj kanał]  lub  [Odblokuj kanał] .
    5 Dla ka�dego wybranego kana�u naci�nij 

przycisk  OK , aby zablokowa	 lub 
odblokowa	 kana�.

 Uwaga

 Ponownie w��cz telewizor, aby zmiany zosta�y  •
wprowadzone.

      Korzystanie z zegara 
telewizora
  Na ekranie telewizora mo�na wy�wietli	 zegar.

    Ustawianie zegara telewizora
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Wybierz kolejno opcje  [KonY guracja]  > 

 [Funkcje]  >  [Zegar] 
    Na ekranie pojawi si� menu   » [Zegar] .

      3 Naci�nij przycisk        lub  Przyciski 
numeryczne , aby wprowadzi	 czas.

    4 Naci�nij przycisk  [Gotowe] , aby 
potwierdzi	.

    5 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z menu.
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       Korzystanie z wyłącznika czasowego 
wraz z tapetą Scenea
  Domy�lnie na ekranie telewizora wy�wietlany 
jest obraz lub pokaz slajdów Scenea przez 
120 minut przed prze��czeniem si� telewizora 
do stanu gotowo�ci. Je�li wy��cznik czasowy 
jest w��czony, obraz lub pokaz slajdów Scenea 
b�dzie wy�wietlany przez czas dzia�ania 
 wy��cznika czasowego   (patrz ‘Korzystanie 
z zegarów programowanych’ na str.   20  ) .

     Korzystanie z trybu Eco wraz z tapetą 
Scenea
  Korzystanie z trybu Eco z wykorzystaniem 
funkcji Scenea pozwala oszcz�dza	 energi� 
poprzez zmniejszenie jasno�ci telewizora 
podczas wy�wietlania obrazu lub pokazu 
slajdów Scenea.
    1 Naci�nij przycisk     PICTURE  podczas 

wy�wietlania obrazu lub pokazu slajdów 
Scenea.

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Tryb 
Eco] .

      2 Naci�nij przycisk   , aby wybra	 opcj� 
 [Włączanie] .

    3 Naci�nij przycisk  OK .
    Tryb Eco z wykorzystaniem funkcji  »
Scenea jest w��czony.

          Oglądanie telewizji w trybie 
podwójnego obrazu
  W celu jednoczesnego wy�wietlania 
na telewizorze kana�ów telewizyjnych oraz 
wej�cia z urz�dze� ze z��czem VGA lub DVI 
(takich jak komputer lub odbiornik telewizji 
satelitarnej) mo�na u�y	 funkcji podwójnego 
obrazu.
     1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).

      2 Wybierz opcj�  [Przeglądaj USB]  i naci�nij 
przycisk  OK .

    Zostanie wy�wietlona przegl�darka  »
zawarto�ci USB.

      3 Naci�nij przycisk       , aby przej�	 do 
wybranego obrazu.

    4 Naci�nij przycisk  SCENEA .
    Obraz zostanie zapisany w telewizorze  »
jako domy�lny obraz Scenea.

      5 Od��czanie urz�dzenia pami�ci USB. 
Urz�dzenie mo�e zosta	 bezpiecznie 
od��czone przy w��czonym telewizorze.

    6 Post�puj zgodnie z instrukcjami, aby 
wy�wietli	 spersonalizowany  obraz   (patrz 
‘Wy�wietlanie pojedynczego obrazu 
za pomoc� funkcji Scenea’ na str.   22  )  Scenea.

 Uwaga

 Rozmiar pliku z obrazem musi by	 mniejszy  •
ni� 1 MB.
  W przypadku przywrócenia ustawie�  •
fabrycznych telewizora spersonalizowany 
obraz Scenea zostanie usuni�ty z telewizora. 
Powtórnie wykonaj te instrukcje, aby 
ponownie spersonalizowa	 obraz Scenea.

     Wyświetlanie pokazu slajdów przy 
użyciu funkcji Scenea
    1 Po w��czeniu telewizora pod��cz 

urz�dzenie pami�ci USB zawieraj�ce 
obrazy (tylko w formacie JPEG) do z��cza 
USB z boku telewizora.

    Pojawi si� menu g�ówne. »

      2 Naci�nij przycisk  SCENEA .
    Wszystkie obrazy znajduj�ce si�  »
na urz�dzeniu pami�ci USB zostan� 
wy�wietlone w formie pokazu slajdów, 
pocz�wszy od domy�lnego obrazu 
Scenea zapisanego w telewizorze.

      3 Aby wróci	 do normalnego trybu 
ogl�dania telewizji, naci�nij dowolny 
klawisz, z wyj�tkiem    ( Tryb gotowości/
włącz ) lub     PICTURE .
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    2 Pod��cz urz�dzenie pami�ci USB do 
portu USB z boku telewizora.

    Pojawi si� menu g�ówne. »

    
      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

opcj�  [Przeglądaj USB] .
    4 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	.

    Zostanie wy�wietlona przegl�darka  »
miniatur USB.

 Wskazówka

 Naci�nij przycisk   •    GUIDE , aby prze��czy	 
miedzy widokiem miniatur i widokiem 
przegl�dania plików.

     Przeglądanie fotograY i
    1 W przegl�darce zawarto�ci USB wybierz 

opcj�  [Obraz] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   , aby wej�	 do menu.

    2 Naci�nij przycisk     GUIDE , aby 
prze��czy	 miedzy widokiem miniatur i 
widokiem przegl�dania plików.

    3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
zdj�cie lub album zdj�	.

    4 Naci�nij przycisk  OK , aby 
wy�wietli	 wybrane zdj�cie w trybie 
pe�noekranowym.

 Wskazówka

 B�d�c w trybie pe�noekranowym, naciskaj  •
przycisk   , aby przechodzi	 mi�dzy zdj�ciami. 

Dodaj nowe 
urz.

Konfiguracja

Ogl. telewizji Przeglądaj USB

    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
opcj�  [KonY guracja]  >  [Funkcje]  > 
 [Podwójny widok] .

    3 Naci�nij przycisk  OK , aby w��czy	 funkcj� 
 [Podwójny widok] .

    Na g�ównym ekranie zostanie  »
wy�wietlone �ród�o wej�ciowe 
ze z��cza DVI lub VGA.
    Na ekranie pomocniczym zostanie  »
wy�wietlony ostatnio ogl�dany kana� 
telewizyjny.

      4 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z trybu podwójnego obrazu.

 Uwaga

 Tryb   • [Podwójny widok]  jest dost�pny tylko 
wówczas, gdy telewizor zosta� pod��czony 
do urz�dzenia takiego jak komputer za 
po�rednictwem po��czenia VGA lub DVI.
  Po��czenia przez DVI lub VGA wymagaj�  •
dodatkowego  przewodu   (patrz ‘Pod��czanie 
komputera’ na str.   36  )  audio.
  W trybie podwójnego obrazu naci�nij przycisk   •

   +/- , aby dostosowa	 g�o�no�	 na g�ównym 
ekranie, i przycisk  P +/-  lub  Przyciski 
numeryczne , aby prze��cza	 kana�y telewizyjne 
na ekranie pomocniczym.

      Przeglądanie zdjęć i 
odtwarzanie muzyki poprzez 
urządzenie pamięci USB

 Przestroga

 Firma Philips nie ponosi odpowiedzialno�ci  •
za to, �e w telewizorze nie jest obs�ugiwane 
posiadane przez u�ytkownika urz�dzenie 
pami�ci USB, ani za uszkodzenie lub utrat� 
danych zapisanych na urz�dzeniu.

  Aby obejrze	 zdj�cia lub odtwarza	 pliki audio 
zapisane w urz�dzeniu USB, pod��cz je do portu 
USB w telewizorze.
     1 W��cz telewizor.
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     Słuchanie muzyki
    1 W widoku przegl�darki miniatur USB 

wybierz opcj�  [MUZYKA] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   , aby wej�	 do menu.

    2 Naci�nij przycisk     GUIDE , aby 
prze��czy	 miedzy widokiem miniatur i 
widokiem przegl�dania plików.

    3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
utwór muzyczny lub album z muzyk�.

    4 Naci�nij przycisk  OK , aby odtworzy	 
wybrany utwór muzyczny.

     Ustawienia muzyki
  Podczas s�uchania muzyki naci�nij przycisk     
OPTIONS , aby uzyska	 dost�p do jednego z 
nast�puj�cych ustawie� muzyki.

     • [Powtarzanie] 
     • [Odtwórz raz] 
     • [Powtarzanie] 
     • [Losowo] 

       • [Pokaż info] 

       Odłączanie urządzenia pamięci USB

 Przestroga

 Post�puj zgodnie z t� procedur�, aby unikn�	  •
uszkodzenia urz�dzenia pami�ci USB.

    1 Naci�nij przycisk     BACK , aby zamkn�	 
przegl�dark� USB.

    2 Przed od��czeniem urz�dzenia pami�ci 
USB, odczekaj pi�	 sekund.

     Wyświetlanie pokazu slajdów zdjęć
    1 Gdy zdj�cie jest wy�wietlane w trybie 

pe�noekranowym, naci�nij przycisk  OK  
lub   .

    Wy�wietlanie pokazu rozpoczyna si�  »
od wybranego zdj�cia.

      2 Naci�nij:
    Naci�nij przycisk  • OK  lub   , aby 
wstrzyma	 pokaz slajdów.

    Zostanie wy�wietlona ikona   »  .
      Naci�nij przycisk  •   lub   , aby 
przechodzi	 mi�dzy obrazami.
    Naci�nij przycisk  • BACK  lub   , aby 
zatrzyma	 pokaz slajdów. 

         Zmiana ustawień pokazu slajdów
    1 Podczas wy�wietlania pokazu slajdów 

naci�nij przycisk     OPTIONS .
    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
pokazu slajdów.

      2 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 jedno z 
nast�puj�cych ustawie�.

     • [Rozp./zat.pok.sl.] S�u�y do 
uruchamiania lub zatrzymywania 
pokazu slajdów.
     • [Przej. pokazu sl.] S�u�y do 
ustawiania przej�cia z jednego zdj�cia 
do kolejnego.
     • [Częst. pokazu sl.] S�u�y do ustawiania 
czasu, przez jaki wy�wietlane jest 
zdj�cie.
     • [Obróć obraz] Umo�liwia obrócenie 
obrazu.
     • [Pokaż info] S�u�y do wy�wietlania 
nazwy obrazu, daty, rozmiaru oraz 
nast�pnego zdj�cia w pokazie slajdów.

      3 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
wybór.

 Uwaga

 Opcje   • [Obróć obraz]  i  [Pokaż info]  s� 
wy�wietlane jedynie po naci�ni�ciu przycisku OK 
lub    w celu wstrzymania pokazu slajdów.
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     • [Pixel Plus Link] Powoduje 
odrzucenie ustawie� pod��czonych 
urz�dze� i zastosowanie ustawie� 
telewizora. (Dost�pne tylko 
wówczas, gdy wybrano opcj� 
 [EasyLink]  >  [Włączanie] ).
     • [Kolor]  S�u�y do ustawiania standardu 
kolorowej telewizji obowi�zuj�cego 
w danym regionie. Wybierz jedn� z 
poni�szych opcji:  [SECAM] ,  [NTSC] , 
 [AUTO]  lub  [PAL] .
     • [E-nalepka] Opcja dost�pna jedynie 
dla trybu Sklep. S�u�y do ustalenia 
po�o�enia e-nalepki.

      4 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
w�asne preferencje.

    5 Naci�nij przycisk  OK .
    6 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 

wyj�	 z menu.

        Dostęp do kanału dekodera
  Wy�wietlane kana�y mo�na zmapowa	 do 
wybranych kana�ów telewizyjnych poprzez 
dekoder lub deszyfrator. W ten sposób mo�na 
wybra	 te kana�y za pomoc� pilota zdalnego 
sterowania do telewizora. Dekoder lub 
deszyfrator musi by	 pod��czony do wej�cia 
EXT1. 

    Ustawianie kanału dekodera
  Mapowanie kana�ów z dekodera lub 
deszyfratora
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Wybierz kolejno opcje  [KonY guracja]  > 

 [Instalacja]  >  [Dekoder] .
    3 Naci�nij przycisk   , aby wy�wietli	 opcj� 

 [Dekoder] .
    4 Naci�nij przycisk   , aby wy�wietli	 opcj� 

 [Kanał] .
    5 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 

numer kana�u do zmapowania na kana� 
dekodera/deszyfratora.

        Aktualizowanie 
oprogramowania telewizora
  Firma Philips nieustannie stara si� ulepsza	 
swoje produkty, dlatego zalecamy na bie��co 
aktualizowa	 oprogramowanie telewizora. 
Sprawd� dost�pno�	 aktualizacji na stronie 
internetowej www.philips.com/support.

    Sprawdzanie bieżącej wersji 
oprogramowania
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ). 
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Aktual. 
opr.]  >  [Wersja oprogr.] .

    Na ekranie telewizora zostan�  »
wy�wietlone informacje na temat 
bie��cej wersji oprogramowania.

          Zmiana preferencji telewizora

     1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Wybierz kolejno opcje  [KonY guracja]  > 

 [Instalacja]  >  [Preferencje] .
    3 Naci�nij przycisk  OK  lub   , aby otworzy	 

menu  [Preferencje] .
     • [Lokalizacja] Umo�liwia 
optymalizowanie ustawie� telewizora 
dla danej lokalizacji — Dom lub Sklep.
     • [Skala głośności] S�u�y do 
wy�wietlania skali g�o�no�ci podczas 
regulacji g�o�no�ci.
     • [EasyLink] S�u�y do w��czania 
odtwarzania za pomoc� jednego 
przycisku oraz przechodzenia do 
trybu gotowo�ci za pomoc� jednego 
przycisku mi�dzy urz�dzeniami 
zgodnymi z funkcj� EasyLink. 
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    6 Naci�nij przycisk  OK .
    7 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

opcj�  [Status] .
    8 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 z��cze 

u�ywane przez dekoder/deszyfrator 
( [Brak]  lub  [EXT 1] ).

    9 Naci�nij przycisk  OK .
    10 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 

wyj�	 z menu.

 Uwaga

 Zaznacz opcj�   • [Brak] , je�li nie chcesz 
mapowa	 kana�u dekodera/deszyfratora.

      Uruchamianie demonstracji 
telewizora

     1 Naci�nij przycisk  DEMO  na pilocie.
    2 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 

demonstracj�, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK , aby j� wy�wietli	.

    3 Naci�nij przycisk  DEMO , aby wyj�	 
z menu.

        Przywracanie ustawień 
fabrycznych telewizora
  Domy�lne ustawienia obrazu i d�wi�ku 
telewizora mo�na przywróci	. Ustawienia 
instalacji kana�ów nie ulegaj� zmianie.
     1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Wybierz kolejno opcje  [KonY guracja]  > 

 [Instalacja]  >  [Ustawienia fabr.] .
    3 Naci�nij przycisk  OK  lub   , aby otworzy	 

menu  [Ustawienia fabr.] .
    Zostaje pod�wietlona opcja   » [Resetuj] .

      4 Naci�nij przycisk  OK , aby przywróci	 
ustawienia fabryczne.

    5 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z menu.
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    5 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 

wyj�	 z menu.

       Etap 2: Instalacja kanałów
  Wybierz kraj, aby prawid�owo przeprowadzi	 
instalacj� kana�u. 
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Instal. kanałów]  >  [Asyst. 
kanałów] .

    
    3 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 kraj, 

a nast�pnie przycisk   , aby przej�	 
do nast�pnego etapu.

    

Obraz

Dźwięk

Funkcje

Instalacja

Aktual. opr.

Język menu

Instal. kanałów

Preferencje

Dekoder

Ustawienie fabr.

Wersja oprogr.

Angielski

Česky

Български

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

Español

Français

Obraz

Dźwięk

Funkcje

Instalacja

Aktual. opr.

Język menu

Instal. kanałów

Preferencje

Dekoder

Ustawienie fabr.

Wersja oprogr.

Asyst. kanałów

Analog: ręcznie

Wybierz swój kraj Austria

Belgia

Chorwacja

Republika Czeska

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

         6 Instalowanie 
kanałów

  Podczas ustawiania pierwszej kon
 guracji 
telewizora zostanie wy�wietlony komunikat 
z poleceniem wybrania j�zyka menu i 
przeprowadzenia instalacji cyfrowych kana�ów 
telewizyjnych oraz radiowych (je�li s� dost�pne). 
W tym rozdziale znajduj� si� instrukcje 
dotycz�ce ponownego instalowania i dostrajania 
kana�ów.

    Automatyczne instalowanie 
kanałów
  W tej cz��ci znajduje si� omówienie sposobu 
automatycznego wyszukiwania i zapisywania 
wszystkich dost�pnych kana�ów.

    Etap 1: Wybór języka menu

 Uwaga

 Je�li ustawienia j�zyka s� prawid�owe, pomi�  •
ten etap.

    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Język]  >  [Język menu] .

    3 Naci�nij przycisk   , aby wy�wietli	 opcj� 
 [Język menu] .

    4 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 
ustawienie j�zyka, a nast�pnie przycisk 
 OK , aby potwierdzi	 wybór.
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      3 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 

element, który ma by	 dopasowany.
     • [System] 
     • [Wyszukiwanie] 
     • [Nr prog. stał.] 
     • [Dostrajanie] 
     • [Zapisz bież. kan.] 
     • [Zapisz nowy kanał] 
     • [Pomiń kanał] 

         Wybierz swój system

 Uwaga

 Je�li ustawienia systemu s� prawid�owe, pomi�  •
ten etap.

    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Instal. kanałów]  > 
 [Analog: ręcznie] .

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Analog: 
ręcznie] .

      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
opcj�  [System] .

    4 Za pomoc� przycisku      wybierz kraj 
lub region.

    5 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	.
    6 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 

wyj�	 z menu.

Obraz

Dźwięk

Funkcje

Instalacja

Aktual. opr.

Język menu

Instal. kanałów

Preferencje

Dekoder

Ustawienie fabr.

Wersja oprogr.

Asyst. kanałów

Analog: ręcznie

    4 Wybierz opcj�  [Rozpocznij]  i naci�nij 
przycisk  OK , aby ponownie zainstalowa	 
kana�y. 

   
    W trakcie wyszukiwania kana�ów przez  »
system, istnieje mo�liwo�	 wybrania 
opcji  [Zatrzymaj] , aby zatrzyma	 ten 
proces.

      5 Aby zatrzyma	 wyszukiwanie, wybierz 
opcj�  [Zatrzymaj]  i naci�nij przycisk  OK .

    Zostanie wy�wietlone okno dialogowe  »
z zapytaniem, czy rzeczywi�cie chcesz 
zatrzyma	 ten proces ( [Zatrzymaj] ) 
lub kontynuowa	 go ( [Kontynuuj] ).

      6 Naci�nij przycisk   , aby wybra	 opcj� 
 [Zatrzymaj]  lub  [Kontynuuj] .

    7 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
wybór.

    8 Po zako�czeniu naci�nij przycisk    ( Menu 
główne ), aby wyj�	.

        Ręczna instalacja kanałów
  W tej cz��ci opisano sposób r�cznego 
wyszukiwania i zapisywania kana�ów 
analogowych.
     1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Instal. kanałów]  > 
 [Analog: ręcznie] .

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Analog: 
ręcznie] .

Rozpocznij inst. autom. Potrwa to kilka minut.

Rozpocznij?
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      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
opcj�  [Nr prog. stał.] .

    Na ekranie zostanie wy�wietlony kana�,  »
który jest w�a�nie ogl�dany.

      4 Naci�nij przycisk     , aby zmieni	 numer 
kana�u.

    5 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	.
    6 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 

 [Zapisz nowy kanał]  w celu zapisania 
numeru kana�u.

    7 Naci�nij przycisk   , aby wy�wietli	 opcj� 
 [Zapisz nowy kanał] .

    8 Naci�nij przycisk  OK , aby zapisa	 nowy 
kana�.

    9 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z menu.

       Dostrajanie kanałów analogowych
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Instal. kanałów]  > 
 [Analog: ręcznie] .

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Analog: 
ręcznie] .

      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
opcj�  [Dostrajanie] .

    4 Naci�nij przycisk     , aby wyregulowa	 
cz�stotliwo�	.

    5 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	.
    6 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 

 [Zapisz bież. kan.]  w celu zapisania 
numeru kana�u.

    7 Naci�nij przycisk   , aby wy�wietli	 opcj� 
 [Zapisz bież. kan.] .

    8 Naci�nij przycisk  OK , aby zapisa	 obecny 
kana�.

    9 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z menu.

       Wyszukaj i zapisz nowy kanał 
telewizyjny
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Instal. kanałów]  > 
 [Analog: ręcznie] .

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Analog: 
ręcznie] .

      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
opcj�  [Wyszukiwanie] .

    4 Naci�nij przycisk  Przyciski numeryczne , 
aby r�cznie wprowadzi	 trzycyfrow� 
cz�stotliwo�	.

    5 Naci�nij przycisk  OK , aby rozpocz�	 
wyszukiwanie.

    Je�li kana� nie jest dost�pny na  »
wybranej cz�stotliwo�ci, system 
rozpocznie wyszukiwanie kolejnego 
dost�pnego kana�u.

      6 Po znalezieniu nowego kana�u naci�nij 
przycisk     BACK .

    7 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 
 [Zapisz nowy kanał]  w celu zapisania 
tego kana�u pod nowym numerem.

    8 Naci�nij przycisk   , aby wy�wietli	 opcj� 
 [Zapisz nowy kanał] .

    9 Naci�nij przycisk  OK , aby zapisa	 nowy 
kana�.

    10 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z menu.

       Zmień numer kanału
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Instal. kanałów]  > 
 [Analog: ręcznie] .

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Analog: 
ręcznie] .
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      5 Za pomoc� przycisku        wybierz 
znaki.

    6 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	 
ka�dy ze znaków.

 Wskazówka

 Zmie� nazwy kana�ów — nazwa kana�u mo�e  •
mie	 d�ugo�	 do sze�ciu znaków.
  U�yj przycisku   • [Aa] , aby zmieni	 du�e litery na 
ma�e i odwrotnie.

      Ponowne uporządkowanie 
kanałów
  Po zainstalowaniu kana�ów mo�na zmieni	 
kolejno�	 ich wy�wietlania.
     1 Naci�nij przycisk  OK  podczas ogl�dania 

telewizji, aby wy�wietli	 siatk� kana�ów.
    2 Naci�nij przycisk     OPTIONS .

    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
kana�ów.

      3 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 
 [Ponowne uporz.] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

    4 Wybierz kana�, który chcesz przenie�	, a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK .

    Wybrany kana� jest pod�wietlony. »

      5 Naci�nij przycisk       , aby przenie�	 
pod�wietlony kana�, a nast�pnie przycisk 
 OK .

    6 Naci�nij przycisk     OPTIONS .
    Na ekranie zostanie wy�wietlona opcja  »
 [Wykonano przegr.] .

      7 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi	.
    8 Naci�nij przycisk     BACK , aby wy��czy	 

siatk� kana�ów.

       Pomijanie kanałów
    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Instal. kanałów]  > 
 [Analog: ręcznie] .

    Na ekranie pojawi si� menu   » [Analog: 
ręcznie] .

      3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
opcj�  [Pomiń kanał] .

    4 Naci�nij przycisk   , aby wybra	 opcj� 
 [Tak]  i naci�nij przycisk  OK  w celu 
pomini�cia bie��cego kana�u.

    Wybrany kana� zostanie pomini�ty  »
po naci�ni�ciu przycisku  P +/-  na 
pilocie zdalnego sterowania lub po 
wy�wietleniu siatki kana�ów.

      5 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ), aby 
wyj�	 z menu.

 Uwaga

 Pomini�ty kana� mo�na przywróci	 na  li�cie   •
kana�ów.

      Zmiana nazw kanałów
  Mo�na zmienia	 nazwy kana�ów. Nazwa jest 
wy�wietlana po wybraniu kana�u.
     1 Naci�nij przycisk  OK  podczas ogl�dania 

telewizji, aby wy�wietli	 siatk� kana�ów.
    2 Wybierz kana�, którego nazwa ma by	 

zmieniona.
    3 Naci�nij przycisk     OPTIONS .

    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
kana�ów.

      4 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
opcj�  [Zmień nazwę kan.] .

    Zostanie wy�wietlone pole  »
do wprowadzenia tekstu.
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a  PC IN  ( VGA  i  AUDIO IN )
  Wej�cie audio i wideo z komputera.

   
b  HDMI 1 

  Wej�cie audio i wideo z urz�dze� 
cyfrowych o wysokiej rozdzielczo�ci, 
takich jak odtwarzacze Blu-ray.

    
c  SERV. U 

  Do u�ytku jedynie przez pracowników 
serwisu.

d  SPDIF OUT 
  Cyfrowe wyj�cie audio do zestawów kina 
domowego i innych cyfrowych zestawów 
audio.

    

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)

 

         7 Podłączanie 
urządzeń

  W tej cz��ci opisano sposób pod��czania 
ró�nych urz�dze� z ró�nymi z��czami. Przyk�ady 
znajduj� si� w podr�czniku Szybki start.

 Uwaga

 Do telewizora mo�na pod��czy	 ró�ne rodzaje  •
urz�dze�.

    Złącze umieszczone z tyłu 
dla telewizorów o przekątnej 
ekranu 19–22 cali

   SERV.U
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g  EXT 1  ( RGB  i  CVBS )
  Wej�cie audio i wideo z urz�dze� 
analogowych lub cyfrowych, takich jak 
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

   
h  EXT 2  ( Y Pb Pr  i  AUDIO L/R )

    Wej�cie audio i wideo z urz�dze� 
analogowych lub cyfrowych, takich jak 
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

   
e  TV ANTENNA 

  Wej�cie sygna�u z anteny, odbiornika 
telewizji kablowej lub satelitarnej.

    
f  AV OUT  ( VIDEO OUT  i  AUDIO OUT 

L/R )
  Wej�cie audio i wideo do urz�dze� 
analogowych, takich jak inny telewizor lub 
urz�dzenie nagrywaj�ce.

   

TV ANTENNA

AUDIO
IN
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b  HDMI  1/2
  Wej�cie audio i wideo z urz�dze� 
cyfrowych o wysokiej rozdzielczo�ci, 
takich jak odtwarzacze Blu-ray.

   
c  TV ANTENNA 

  Wej�cie sygna�u z anteny, odbiornika 
telewizji kablowej lub satelitarnej.

    
d  SPDIF OUT 

  Cyfrowe wyj�cie audio do zestawów kina 
domowego i innych cyfrowych zestawów 
audio.

   

/ HDMI 2

TV ANTENNA

     Złącze umieszczone z tyłu 
dla telewizorów o przekątnej 
ekranu co najmniej 26 cali

   
a  PC IN  ( VGA  i  AUDIO IN )

  Wej�cie audio i wideo z komputera.

   
SERV.U

HDMI 2/ DVI
VGA

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)
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     Boczne złącza

   
a  USB 

  Wej�cie danych USB z urz�dze� pami�ci.

   
b   

  Stereofoniczne wyj�cie audio 
do s�uchawek zak�adanych na g�ow� lub 
s�uchawek wk�adanych do ucha.

c  AUDIO L/R 
  Wej�cie audio z urz�dze� analogowych 
pod��czonych do urz�dzenia  VIDEO .

   

1

2

6

3

4

5

e  EXT 1  ( RGB  i  CVBS ) /  EXT 2  ( CVBS )
  Wej�cie audio i wideo z urz�dze� 
analogowych lub cyfrowych, takich jak 
odtwarzacze DVD lub konsole do gier. 
Z��cze EXT2 obs�uguje wej�cie S-Video.

   
f  EXT 3  ( Y Pb Pr  i  AUDIO L/R )

  Wej�cie audio i wideo z urz�dze� 
analogowych lub cyfrowych, takich jak 
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

   
g  SERV. U 

    Do u�ytku jedynie przez pracowników 
serwisu.

EXT1/ EXT2

(RGB/CVBS)/ (CVBS)
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     Podłączanie komputera
   Przed podłączeniem komputera do telewizora 

    Ustaw cz�stotliwo�	 od�wie�ania • 
komputera na 60 Hz.
    Wybierz obs�ugiwan� rozdzielczo�	 • 
ekranu na komputerze.

      Podłącz komputer za pomocą jednego z 
następujących złączy: 

 Uwaga

 Po��czenia przez DVI lub VGA wymagaj�  •
dodatkowego przewodu audio.

     • Przewód HDMI 

   
     • Przewód DVI-HDMI 

   DVI

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
For TV of size 22 inch and smaller

HDMI 2/ DVI

/ HDMI 2

VGA

d  VIDEO 
  Kompozytowe wej�cie wideo z urz�dze� 
analogowych, takich jak magnetowidy.

   
e  S-VIDEO 

  Z��cze S-Video (z boku) do stosowania 
wraz ze z��czami audio L/R do kamery 
wideo, konsoli do gier itp. Stosuj�c z��cza 
S-Video (z boku) do sygna�ów wideo, 
nie nale�y stosowa	 wej�cia wideo 
kompozytowego (z boku) do sygna�ów 
wideo.

   
f  HDMI 
    Wej�cie audio i wideo z urz�dze� cyfrowych o 
wysokiej rozdzielczo�ci, takich jak odtwarzacze 
Blu-ray.

   
PL
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     Funkcje EasyLink
  Telewizor obs�uguje nast�puj�ce funkcje 
Easylink:

     • Odtwarzanie jednym przyciskiem: 
 Po pod��czeniu telewizora do 
urz�dze� obs�uguj�cych odtwarzanie 
jednym przyciskiem mo�na sterowa	 
telewizorem i urz�dzeniami za pomoc� 
jednego pilota zdalnego sterowania. 
Przyk�adowo naci�ni�cie przycisku Play 
na pilocie odtwarzacza DVD powoduje 
automatycznie prze��czenie telewizora 
na odpowiedni kana�, wy�wietlaj�cy 
zawarto�	 p�yty DVD. 
     • Przechodzenie do trybu gotowości 
jednym przyciskiem:  Po pod��czeniu 
telewizora do urz�dze� obs�uguj�cych tryb 
gotowo�ci mo�na u�y	 pilota telewizora 
do prze��czenia w tryb gotowo�ci zarówno 
telewizora, jak i wszystkich pod��czonych 
do niego urz�dze� HDMI.
     • Sterowanie dźwiękiem (sterowanie 
dźwiękiem jednym przyciskiem):  Po 
pod��czeniu telewizora do wzmacniacza 
zgodnego ze standardem HDMI CEC 
(takiego jak zestaw kina domowego 
lub odbiornik AV) telewizor mo�e 
automatycznie prze��czy	 si� 
na odtwarzanie d�wi�ku z pod��czonego 
wzmacniacza. Aby korzysta	 z funkcji audio 
za pomoc� jednego przycisku, nale�y 
zmapowa	 wej�cie audio z pod��czonego 
urz�dzenia do telewizora. W celu regulacji 
g�o�no�ci mo�na u�y	 pilota zdalnego 
sterowania od pod��czonego wzmacniacza 
lub od telewizora.
     • Wspólne sterowanie pilotem (przewijanie 
klawiszy na pilocie zdalnego sterowania): 
 Przewijanie klawiszy na pilocie zdalnego 
sterowania umo�liwia sterowanie 
urz�dzeniami zgodnymi z funkcj� EasyLink 
za pomoc� pilota zdalnego sterowania 
telewizora.
     • Łącze Pixel Plus:  Powoduje odrzucenie 
ustawie� pod��czonych urz�dze� 
i zastosowanie ustawie� telewizora.

     • Przewód HDMI i adapter HDMI-DVI 

   
     • Przewód VGA 

     
      Funkcja Philips EasyLink
   Telewizor obs�uguje funkcj� Philips EasyLink, 
która korzysta z protoko�u HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control). Urz�dzenia 
zgodne z funkcj� EasyLink, pod��czone przez 
z��cza HDMI, mog� by	 kontrolowane za 
pomoc� jednego pilota zdalnego sterowania. 

 Uwaga

 Urz�dzenie zgodne z funkcj� EasyLink musi by	  •
w��czone i wybrane jako �ród�o.
  Firma Philips nie gwarantuje 100% wspó�pracy  •
ze wszystkimi urz�dzeniami HDMI CEC.

DVI

/ HDMI 2

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller

VGA

VGA

 LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller
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 Uwaga

 Aby   • poprawnie   (patrz ‘Pod��czanie 
wzmacniacza’ na str.   38  )  zmapowa	 wej�cie 
audio do telewizora, nale�y post�powa	 
zgodnie z instrukcjami znajduj�cymi si� 
w podr�czniku u�ytkownika pod��czonych 
urz�dze�.

    1 W��cz funkcje odtwarzania jednym 
przyciskiem oraz przechodzenia do trybu 
gotowo�ci jednym przyciskiem mi�dzy 
urz�dzeniami zgodnymi z funkcj� EasyLink, 
post�puj�c zgodnie z instrukcjami 
znajduj�cymi si� w poprzedniej  cz��ci   
(patrz ‘W��czanie i wy��czanie funkcji 
EasyLink’ na str.   38  ) .

    2 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  >  [Dźwięk]  
>  [Głośniki TV]  >  [Auto EasyLink] .

    Po wykryciu zawarto�ci z systemu  »
zgodnego z funkcj� Easylink g�o�niki 
telewizora zostan� automatycznie 
wy��czone.

      4 Za pomoc� przycisku        wybierz 
opcj�  [KonY guracja]  >  [Dźwięk]  > 
 [Głośniki TV]  >  [Włączanie] , aby 
wy��czy	 funkcj� sterowania d�wi�kiem 
i w��czy	 g�o�niki telewizora.

 Uwaga

 W przypadku wybrania pozycji   • [Głośniki TV]  
>  [Wyłączanie]  g�o�niki telewizora zostan� 
wyciszone.

   Podłączanie wzmacniacza
  Do odtwarzania d�wi�ku z urz�dzenia 
zgodnego z funkcj� Easylink pod��czonego 
do telewizora mo�na u�y	 wzmacniacza 
takiego jak zestaw kina domowego lub 
odbiornik AV. 
  Wzmacniacz mo�na pod��czy	 na jeden 
z nast�puj�cych sposobów:

       Włączanie i wyłączanie funkcji 
EasyLink

 Uwaga

 Nie nale�y w��cza	 funkcji Philips EasyLink, je�li  •
nie ma by	 u�ywana.

    1 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

kolejno opcje  [KonY guracja]  > 
 [Instalacja]  >  [Preferencje]  >  [EasyLink] .

    3 Wybierz opcj�  [Włączanie]  lub 
 [Wyłączanie] .

       Odtwarzanie za pomocą jednego 
przycisku
    1 Po w��czeniu funkcji EasyLink naci�nij 

przycisk odtwarzania na urz�dzeniu. 
    Spowoduje to automatyczne  »
prze��czenie si� telewizora na 
odpowiednie �ród�o.

         Przechodzenie do trybu gotowości za 
pomocą jednego przycisku
    1 Naci�nij i przytrzymaj przycisk  

  Tryb gotowości   na pilocie zdalnego 
sterowania do telewizora lub urz�dzenia 
przez co najmniej 3 sekundy. 

    Spowoduje to prze��czenie si�  »
telewizora i wszystkich pod��czonych 
urz�dze� HDMI do trybu gotowo�ci.

         Sterowanie dźwiękiem
  Po w��czeniu tej funkcji g�o�niki telewizora 
s� automatycznie wy��czane w przypadku, 
gdy odtwarzana jest zawarto�	 z zestawu 
kina domowego zgodnego z funkcj� EasyLink. 
D�wi�k jest odtwarzany jedynie z g�o�ników 
wzmacniacza, takich jak g�o�niki z zestawu kina 
domowego lub odbiornik.

PL



39

     Włącz wspólne sterowanie pilotem
    1 W��cz funkcje odtwarzania jednym 

przyciskiem oraz przechodzenia do trybu 
gotowo�ci jednym przyciskiem mi�dzy 
urz�dzeniami zgodnymi z funkcj� EasyLink, 
post�puj�c zgodnie z instrukcjami 
znajduj�cymi si� w poprzedniej  cz��ci   
(patrz ‘W��czanie i wy��czanie funkcji 
EasyLink’ na str.   38  ) .

    2 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

z menu g�ównego urz�dzenie posiadaj�ce 
z��cze HDMI.

    4 Naci�nij przycisk     OPTIONS .
    5 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 

 [Włącz przejście RC] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK .

    Wspólne sterowanie pilotem jest  »
w��czone w wybranym urz�dzeniu.

 Uwaga

 Urz�dzenie zgodne z funkcj� Easylink musi  •
by	 pod��czone do telewizora poprzez z��cze 
HDMI.

     Wyłącz wspólne sterowanie pilotem
    1 W��cz funkcje odtwarzania jednym 

przyciskiem oraz przechodzenia do trybu 
gotowo�ci jednym przyciskiem mi�dzy 
urz�dzeniami zgodnymi z funkcj� EasyLink, 
post�puj�c zgodnie z instrukcjami 
znajduj�cymi si� w poprzedniej  cz��ci   
(patrz ‘W��czanie i wy��czanie funkcji 
EasyLink’ na str.   38  ) .

    2 Naci�nij przycisk    ( Menu główne ).
    3 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 

z menu g�ównego urz�dzenie posiadaj�ce 
z��cze HDMI.

    4 Naci�nij przycisk     OPTIONS .

    Wzmacniacz z tylko jednym wyj�ciem • 
HDMI. D�wi�k z urz�dzenia lub 
telewizora mo�e by	 odtwarzany przez 
wzmacniacz.

   
    Wzmacniacz z jednym wej�ciem HDMI • 
oraz kilkoma wyj�ciami HDMI. D�wi�k 
mo�e by	 odtwarzany przez wzmacniacz 
poprzez z��cze HDMI z urz�dzenia.

     
 Uwaga

 Aby korzysta	 z tej funkcji, nale�y zmapowa	  •
wej�cie audio z pod��czonego urz�dzenia 
do telewizora.

HDMI Device

Amplifier

HDMI

SPDIF OUT /
Analogue Audio

HDMI

SPDIF OUT/
Analogue audio

1 2

HDMI Device

Amplifier

HDMIHDMI
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     • [Menu urządz.] Umo�liwia dost�p 
do menu zawarto�ci p�yty CD/DVD/
p�yty z gr�.

      4 Naci�nij przycisk  OK , aby otworzy	 
wybrane menu lub w��czy	 wybran� 
funkcj�.

        Korzystanie z blokady 
Kensington
  Z ty�u telewizora znajduje si� gniazdo 
zabezpieczenia Kensington. Pozwala ono 
zapobiec kradzie�y poprzez p�tlowanie blokady 
Kensington mi�dzy z��czem a sta�ym obiektem, 
takim jak ci��ki stó�.

    
    5 Naci�nij przycisk     , aby wybra	 opcj� 

 [Wyłącz przejście RC] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

    Wspólne sterowanie pilotem jest  »
wy��czone w wybranym urz�dzeniu.

 Uwaga

 Urz�dzenie zgodne z funkcj� Easylink musi  •
by	 pod��czone do telewizora poprzez z��cze 
HDMI.

     Dostęp do menu po włączeniu funkcji 
wspólnego sterowania pilotem
    1 W��cz funkcj� wspólnego sterowania 

pilotem, post�puj�c zgodnie z instrukcjami 
znajduj�cymi si� w poprzedniej  sekcji .

    2 Naci�nij przycisk       , aby wybra	 
urz�dzenie, które zosta�o w��czone 
do obs�ugi funkcji wspólnego sterowania 
pilotem, i naci�nij przycisk  OK , aby wej�	.

    3 Naci�nij przycisk     OPTIONS , aby uzyska	 
dost�p do jednego z nast�puj�cych menu 
dla telewizora lub aktywnego urz�dzenia 
pod��czonego do telewizora:

     • [KonY guracja TV] Umo�liwia dost�p 
do menu zmiany ustawie� obrazu, 
d�wi�ku i innych parametrów.
     • [Zegar] S�u�y do wy�wietlania zegara 
na ekranie telewizora.
     • [Głośniki TV] S�u�y do w��czania i 
wy��czania g�o�ników telewizora. 
Ustawienie g�o�ników telewizora do 
trybu automatycznego powoduje 
wy��czenie ich po wykryciu zawarto�ci 
z zestawu kina domowego zgodnego z 
funkcj� EasyLink.
     • [Menu główne urz.] Umo�liwia 
dost�p do g�ównego menu p�yty 
CD/DVD/p�yty z gr�.
     • [Menu konY g. urz.] Umo�liwia dost�p 
do g�ównego menu pod��czonego 
urz�dzenia, takiego jak odtwarzacz 
DVD, nagrywarka z dyskiem twardym 
lub konsola do gier.
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          Multimedia
     Obs�ugiwane urz�dzenia pami�ci: USB • 
(obs�ugiwane s� tylko urz�dzenia pami�ci 
USB sformatowane w systemie plików 
FAT lub FAT 32) 
    Obs�ugiwane formaty plików • 
multimedialnych:

    Obrazy: JPEG• 
    Audio: MP3• 

 Uwaga

 Nazwy plików multimedialnych musz� mie	 nie  •
wi�cej ni� 32 znaki. 

      Tuner/odbiór/transmisja
     Wej�cie antenowe: 75 omów, • 
koncentryczne (IEC75)
    System TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, • 
D/K, L/L’ 
    Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, • 
PAL
    Pasma tunera: Hyperband, S-channel, • 
UHF, VHF

        Pilot zdalnego sterowania
     Typ: PF02E09B• 
    Baterie: 2 typu AAA LR03• 

        Zasilanie
     Sie	 elektryczna: 220–240 V, 50 Hz• 
    Pobór mocy w trybie gotowo�ci: < 0,15 • 
W
    Temperatura otoczenia: 5–40°C• 

       8 Informacje o 
produkcie

  Informacje o produkcie mog� ulec zmianie bez 
powiadomienia. Szczegó�owe informacje na 
temat tego produktu mo�na znale�	 na stronie 
internetowej www.philips.com/support.

    Obsługiwane rozdzielczości 
wyświetlacza
    Formaty komputerowe 

    Rozdzielczo�	 — cz�stotliwo�	 • 
od�wie�ania:

    640 x 480 — 60 Hz• 
    800 x 600 - 60Hz• 
    1024 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 1024 - 60Hz• 
    1280 x 768p — 60 Hz• 
    1280 x 1024 — 60 Hz• 
    1360 x 768 - 60Hz• 
    1440 x 900 — 60 Hz • 
    1680 x 1050 — 60 Hz• 
    Przez wej�cie HDMI/DVI• 

       Formaty obrazu wideo 
    Rozdzielczo�	 — cz�stotliwo�	 • 
od�wie�ania:

    480i — 60 Hz• 
    480p — 60 Hz• 
    576i — 50 Hz• 
    576p — 50 Hz• 
    720p — 50 Hz, 60 Hz• 
    1080i — 50 Hz, 60 Hz• 
    1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 • 
Hz, 60 Hz.
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        Obsługiwane wsporniki 
telewizora
  Aby zamontowa	 telewizor, nale�y zakupi	 
wspornik telewizora Philips lub wspornik 
telewizora zgodny ze standardem VESA. Aby 
zapobiec uszkodzeniu kabli i z��czy, nale�y 
pozostawi	 odst�p co najmniej 5,5 cm od tylnej 
cz��ci telewizora.

 Ostrzeżenie

 Nale�y post�powa	 wed�ug wszystkich  •
instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem 
telewizora. Firma Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nie bierze na siebie �adnej 
odpowiedzialno�ci za niew�a�ciwy monta� 
telewizora, b�d�cy przyczyn� wypadku lub 
obra�e�.

  Wymiary 
ekranu 
telewizora 
(cale)

  Wymagana 
podziałka 
(mm)

  Wymagane 
śruby 
mocujące

 19  75 x 75  4 x M4
 22  100 x 100  4 x M4
 26  200 x 100  6 x M4
 32  200 x 200  4 x M6
 42  400 x 400  4 x M6
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    Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu w tryb 
gotowości telewizora z jego obudowy dobiega 
dźwięk trzaskania:

  �adne dzia�anie nie jest potrzebne.  •
D�wi�ki trzaskania powstaj� wskutek 
normalnego rozszerzania si� i kurczenia 
materia�u obudowy telewizora przy 
ogrzewaniu i stygni�ciu. Nie ma to 
wp�ywu na dzia�anie telewizora.

      Problemy z kanałami 
telewizyjnymi
   Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się 
na liście kanałów:

  Sprawd�, czy zosta�a wybrana w�a�ciwa  •
lista kana�ów.

      Problemy z obrazem
   Telewizor jest włączony, ale nie ma obrazu:

  Sprawd�, czy antena jest poprawnie  •
pod��czona do telewizora.
  Sprawd�, czy jako �ród�o telewizji  •
wybrano prawid�owe urz�dzenie.

    Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:
  Sprawd�, czy ustawienia obrazu s�  •
prawid�owe.

    Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:
  Sprawd�, czy antena jest poprawnie  •
pod��czona do telewizora.
  G�o�niki, nieuziemione urz�dzenia audio,  •
�wiat�a neonowe, wysokie budynki i 
inne du�e obiekty mog� mie	 wp�yw na 
jako�	 obrazu. Spróbuj polepszy	 jako�	 
odbioru, zmieniaj�c kierunek anteny 
lub umieszczaj�c urz�dzenia z dala od 
telewizora.
  Je�li odbiór jest s�abej jako�ci tylko na  •
okre�lonym kanale, spróbuj dostroi	 ten 
kana�.

       9 Rozwiązywanie 
problemów

  W tej cz��ci opisano cz�sto spotykane 
problemy oraz sposoby ich rozwi�zywania.

    Ogólne problemy z 
telewizorem
   Nie można włączyć telewizora:

  Od��cz przewód zasilaj�cy od zasilania.  •
Odczekaj jedn� minut� i pod��cz go 
ponownie.
  Sprawd�, czy przewód zasilaj�cy jest  •
bezpiecznie pod��czony.

    Pilot zdalnego sterowania nie działa 
prawidłowo:

  Sprawd�, czy baterie s� prawid�owo  •
w�o�one do pilota, zgodnie z 
oznaczeniami biegunów +/–.
  Wymie� baterie, je�li s� wyczerpane lub  •
s�abe.
  Wyczy�	 pilota zdalnego sterowania oraz  •
czujnik podczerwieni telewizora.

    Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na 
czerwono:

  Od��cz przewód zasilaj�cy od zasilania.  •
Przed ponownym pod��czeniem 
przewodu zasilania poczekaj, a� telewizor 
si� och�odzi. Je�li miganie wyst�pi 
ponownie, skontaktuj si� z biurem obs�ugi 
klienta 
 rmy Philips. 

    Nie pamiętasz kodu do odblokowania funkcji 
blokady telewizora:

  Wpisz tekst „8888”. •
    Język menu telewizora jest nieprawidłowy.

  Zmie�  j�zyk  menu telewizora na  •
preferowany.
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      Problemy z połączeniami 
HDMI
   Występują problemy z urządzeniami HDMI:

  Nale�y zauwa�y	, �e system HDCP  •
(szerokopasmowej cyfrowej ochrony 
zawarto�ci) mo�e spowolni	 czas 
potrzebny na wy�wietlenie na ekranie 
telewizora sygna�u z urz�dzenia HDMI. 
  Je�li telewizor nie rozpoznaje urz�dzenia  •
HDMI, a na ekranie nie pojawia si� 
obraz, w��cz inne urz�dzenie, a nast�pnie 
ponownie w��cz poprzednie.
  W przypadku przerw w odtwarzaniu  •
d�wi�ku sprawd�, czy ustawienia wyj�cia 
z urz�dzenia HDMI s� prawid�owe.
  Je�li wykorzystywany jest adapter HDMI– •
DVI lub przewód HDMI–DVI, nale�y 
sprawdzi	, czy dodatkowy przewód audio 
jest pod��czony do wej�cia  AUDIO L/R  
lub  AUDIO IN  (tylko gniazdo typu mini 
jack).

      Problemy z połączeniami 
komputerowymi
   Obraz z komputera wyświetlany na ekranie 
telewizora jest niestabilny:

  Sprawd�, czy rozdzielczo�	 i pr�dko�	  •
od�wie�ania w komputerze jest 
obs�ugiwana.
  Ustaw format obrazu telewizora jako  •
Nieskalowany.

    Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej 
jakości:

  Sprawd�, czy urz�dzenia s� prawid�owo  •
pod��czone.
  Sprawd�, czy ustawienia obrazu s�  •
prawid�owe. 

    W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia 
obrazu:

    Sprawd�, czy jako lokalizacj� telewizora • 
wybrano ustawienie Sklep. Ten tryb 
umo�liwia wprowadzenie dowolnych 
zmian i zapisywanie ustawie�.

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

  Spróbuj u�y	 innego formatu obrazu. •
    Położenie obrazu jest nieprawidłowe:

  Sygna�y wideo z niektórych urz�dze�  •
mog� by	 nieprawid�owo wy�wietlane 
na ekranie. Sprawd� wyj�cie sygna�u 
urz�dzenia.

      Problemy z dźwiękiem
   Widać obraz, ale nie słychać dźwięku:

 Uwaga

 Je�li sygna� d�wi�kowy nie zostanie wykryty,  •
telewizor automatycznie wy��cza d�wi�k i nie 
wskazuje usterki.

  Sprawd�, czy wszystkie przewody s�  •
prawid�owo pod��czone.
  Sprawd�, czy g�o�no�	 nie jest ustawiona  •
na 0.
  Sprawd�, czy d�wi�k nie jest wyciszony. •

    Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:
  Sprawd�, czy ustawienia d�wi�ku s�  •
prawid�owe.

    Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko 
przez jeden głośnik:

  Sprawd�, czy balans d�wi�ku jest  •
ustawiony na �rodek.
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      Kontakt z nami
   Je�li nie mo�esz rozwi�za	 problemu, zapoznaj 
si� z poradnikami FAQ (najcz��ciej zadawane 
pytania) dotycz�cymi tego urz�dzenia 
na stronie www.philips.com/support. 
  Je�li problem nadal pozostaje nierozwi�zany, 
skontaktuj si� z krajowym centrum obs�ugi 
klienta 
 rmy Philips podanym w Dodatku.

 Ostrzeżenie

 Nie próbuj naprawia	 urz�dzenia samodzielnie.  •
Mo�e to spowodowa	 powa�ne obra�enia, 
nieodwracalne uszkodzenie urz�dzenia oraz 
utrat� gwarancji.

 Uwaga

 Przed skontaktowaniem si� z 
 rm� Philips  •
zapisz numer modelu i numer seryjny 
telewizora. Numery te s� wydrukowane z ty�u 
telewizora i na opakowaniu.

 Uwaga

 W odbiorniku wyst�puje wysokie napi�cie!  •
Przed zdj�ciem obudowy wyjmij wtyczk� 
z gniazda sieciowego!

Uwaga  D
W odbiorniku wysokie napięcie! Przed 
zdjęciem obudowy wyjqć wtyczkę z 
gniazda sieciowego!
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