
DVP3310

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

 PL Instrukcja obs�ugi   
 





3

  9 Rozwi�zywanie problemów   30 

  10 S�owniczek   31 

  Spis tre�ci
   1 Wa�ne   4 

  Wa�ne informacje dotycz�ce 
bezpiecze�stwa   4 

  Informacje o znakach towarowych   5 

  2 Urz�dzenie DVD player   6 
  Przedstawienie funkcji   6 
  Opis produktu   7 

  3 Pod��czanie   9 
  Pod��czanie przewodów wideo   9 
  Pod��czanie przewodów audio   10 
  Przesy�anie d�wi�ku do innych urz�dze�   10 
  Pod��czanie zasilania   11 

  4 Przygotowywanie do pracy   12 
  Przygotowanie pilota   12 
    Wyszukiwanie kana�u do odbioru sygna�u z 

urz�dzenia   13 
  Wybór j�zyka wy�wietlania menu   13 
  W��czanie trybu obrazu bez przeplotu   14 

  5 Odtwarzanie   15 
  Odtwarzanie z p�yty   15 
  Odtwarzanie 	 lmu   16 
  Odtwarzanie muzyki   19 
  Wy�wietlanie zdj�
   20 

  6 Dostosowywanie ustawie�   22 
  Ustawienia ogólne   22 
  Ustawienia d�wi�ku   22 
  Ustawienia obrazu   23 
  Preferencje   25 

  7 Informacje dodatkowe   27 
  Aktualizacja oprogramowania   27 
  Zalecenia   27 

  8 Dane techniczne   28 

 Sp
is 

tr
e�

ci
Po

ls
ki

PL



4

bezpiecznik zostanie zgubiony, nale�y 
skontaktowa
 si� ze sprzedawc� w celu 
okre�lenia w�a�ciwego typu bezpiecznika 
zast�pczego. 

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

      
  Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami 
Unii Europejskiej dotycz�cymi zak�óce� 
radiowych.
  Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami 
nast�puj�cych dyrektyw oraz wytycznych: 
2006/95/WE, 2004/108/WE.

     Informacje o trybie obrazu bez 
przeplotu (skanowanie progresywne)
    

  Nale�y zwróci
 uwag�, �e nie wszystkie 
telewizory obs�uguj�ce wysok� rozdzielczo�
 
(HD) s� w pe�ni zgodne z tym produktem, 
co mo�e powodowa
 wy�wietlanie obrazu 
z b��dami. W przypadku wyst�pienia 
problemów z obrazem w trybie bez przeplotu 
(skanowanie progresywne) dla liczby 525 lub 
625 zaleca si� prze��czenie po��czenia do 
wyj�cia dla „standardowej rozdzielczo�ci”. 
W razie pyta� dotycz�cych zgodno�ci 
telewizorów naszej 	 rmy z tym modelem 
odtwarzacza DVD 525p i 625p skontaktuj si� 
z naszym centrum serwisowym.

     Recykling

   

         1 Wa�ne

    Wa�ne informacje dotycz�ce 
bezpiecze�stwa

 Ostrze�enie

 Niebezpiecze�stwo przegrzania! Dopilnuj, aby DVD  •
player nie by� umieszczony w ciasnej przestrzeni, na 
przyk�ad w sza	 e na ksi��ki. W celu zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji nale�y zachowa
 odst�p 
o szeroko�ci co najmniej 10 cm z ka�dej strony 
urz�dzenia DVD player. Upewnij si�, �e zas�ony 
i inne przedmioty nie b�d� zakrywa
 otworów 
wentylacyjnych urz�dzenia DVD player.
  Dopilnuj, aby DVD player, pilot zdalnego sterowania  •
i baterie nigdy nie znajdowa�y si� blisko otwartego 
ognia oraz innych �róde� ciep�a (w tym bezpo�rednio 
padaj�cych promieni s�onecznych).
  Z urz�dzenia DVD player mo�na korzysta
 tylko  •
w pomieszczeniach. Urz�dzenie DVD player 
nale�y chroni
 przed wod�, wilgoci� i naczyniami 
wype�nionymi cieczami.
  Never place this DVD player on other electrical  •
equipment.
  Nie nale�y zbli�a
 si� do urz�dzenia DVD player  •
podczas burzy.
  Je�li urz�dzenie jest pod��czone do gniazdka za  •
pomoc� przewodu zasilaj�cego lub ��cznika, ich wtyki 
musz� by
 �atwo dost�pne.
  Otwarcie obudowy grozi nara�eniem u�ytkownika  •
na dzia�anie widzialnego oraz niewidzialnego 
promieniowania laserowego. Nale�y unika
 
bezpo�redniego kontaktu z wi�zk� promieni 
laserowych.

    Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej 
Brytanii) 
  Urz�dzenie DVD player jest wyposa�one 
w zatwierdzone gniazdo zasilania. 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 pokryw� bezpiecznika i wyjmij 

bezpiecznik. 
    2 Wymieniany bezpiecznik musi by
 

zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 
oraz musi znajdowa
 si� na nim znak 
zgodno�ci ze standardami ASTA. Je�eli 
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prawami dotycz�cymi w�asno�ci intelektualnej, 
których w�a�cicielem jest 	 rma Macrovision 
Corporation oraz inne podmioty. 
Technologii tej mo�na u�ywa
 wy��cznie 
za zgod� Macrovision Corporation. Jest 
ona przeznaczona wy��cznie do u�ytku 
domowego oraz innych ograniczonych 
zastosowa� w zakresie ogl�dania, chyba �e 
Macrovision Corporation wyrazi zgod� na 
inne jej zastosowanie. Odtwarzanie oraz 
dezasemblacja s� zabronione.
      

   Informacje o prawach autorskich w Wielkiej 
Brytanii 
  Nagrywanie i odtwarzanie materia�ów mo�e 
wymaga
 pozwolenia. Patrz ustawa o prawie 
autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy 
dotycz�ce ochrony w�asno�ci przemys�owej 
i intelektualnej (The Performers’ Protection 
Acts — 1958–1972).

      Informacje o znakach 
towarowych
     

   

   
  Wyprodukowano na licencji 	 rmy Dolby 
Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej 
litery D s� znakami towarowymi 	 rmy Dolby 
Laboratories.
    

   

    
  Windows Media and the Windows logo are 
trademarks, or registered trademarks of 
Microsoft Corporation in the United States 
and/or other countries.

  Niniejszy produkt zosta� zaprojektowany 
i wykonany w oparciu o wysokiej jako�ci 
materia�y i podzespo�y, które poddane 
recyklingowi mog� by
 ponownie u�yte.
  Je�li na produkcie widoczny jest symbol 
przekre�lonego pojemnika na odpady, oznacza 
to, i� podlega on postanowieniom Dyrektywy 
Europejskiej 2002/96/WE:

   
  Nie wolno wyrzuca
 produktu wraz ze 
zwyk�ymi odpadami komunalnymi. Nale�y 
zapozna
 si� z lokalnymi przepisami 
dotycz�cymi selektywnej zbiórki urz�dze� 
elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia 
utylizacja zu�ytego sprz�tu pomaga chroni
 
�rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

    

Produkt zawiera baterie obj�te dyrektyw� 
Unii Europejskiej 2006/66/WE, których nie 
wolno wyrzuca
 wraz ze zwyk�ymi odpadami 
komunalnymi.
  Nale�y zapozna
 si� z lokalnymi przepisami 
dotycz�cymi selektywnej zbiórki baterii. 
Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chroni
 
�rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

     Informacje o prawach autorskich

    
  W niniejszym produkcie zastosowano 
technologi� ochrony praw autorskich. 
Technologia ta chroniona jest w�a�ciwymi 
ameryka�skimi patentami oraz innymi 
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Kody regionów
  Urz�dzenie odtwarza p�yty z nast�puj�cymi 
kodami regionów.

  Kod regionu DVD   Kraje

   Europa

   Rosja

       2 Urz�dzenie 
DVD player

  Gratulujemy zakupu i witamy w�ród klientów 
	 rmy Philips! Aby w pe�ni skorzysta
 z 
oferowanej przez 	 rm� Philips pomocy, 
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.
com/welcome.
   
To urz�dzenie DVD player o�ywia d�wi�k 
i obraz. Urz�dzenie umo�liwia odtwarzanie 
dowolnych formatów p�yt, w tym tak�e 
wy�wietlanie zdj�
 cyfrowych bez utraty jako�ci 
obrazu.

     Przedstawienie funkcji
    Dopasowanie obrazu do ekranu 
  Umo�liwia ogl�danie 	 lmów w trybie 
pe�noekranowym na ka�dym telewizorze.
      

   Sygna� rozdzielonych sk�adowych wideo bez 
przeplotu 
  Przekracza granice standardowej 
rozdzielczo�ci i pozwala cieszy
 si� obrazem 
jak w przypadku 	 lmu, co sprawia, �e 
zawarto�
 p�yt DVD przyjemniej ogl�da si� na 
ekranie telewizora. 
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         Pilot zdalnego sterowania

   
    a    ( Tryb gotowo�ci )

    W��czanie urz�dzenia DVD player • 
lub prze��czanie go w tryb gotowo�ci

      b    ( Otwieranie/zamykanie )
    Otwieranie lub zamykanie kieszeni • 
na p�yt�

      c  DISC MENU 
    Wy�wietlanie lub zamykanie menu • 
p�yty 
    P�yty VCD i SVCD: w��czanie i • 
wy��czanie funkcji PBC (Sterowanie 
odtwarzaniem) w trybie sterowania 
odtwarzaniem (PBC)
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      Opis produktu

    Jednostka centralna

    
    a    ( Tryb gotowo�ci )

    W��czanie urz�dzenia DVD player • 
lub prze��czanie go w tryb gotowo�ci

      b  Kiesze� na p�yt� 

    c  Panel wy�wietlacza 

    d    ( Otwieranie/zamykanie )
    Otwieranie lub zamykanie kieszeni • 
na p�yt�

      e    ( Odtwarzanie/wstrzymanie )
    Uruchamianie, wstrzymywanie lub • 
wznawianie odtwarzania p�yty
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      k  REPEAT 
    Prze��czanie mi�dzy ró�nymi trybami • 
powtarzania odtwarzania

      l  REPEAT A-B 
    Zaznaczanie okre�lonej cz��ci do • 
powtórnego odtwarzania lub wyj�cie 
z trybu powtarzania

      m  AUDIO 
    Wybór j�zyka �cie�ki d�wi�kowej lub • 
kana�u na p�ycie 

      n    ( Zatrzymywanie )
    Zatrzymywanie odtwarzania p�yty• 

      o    ( Odtwarzanie/wstrzymanie )
    Uruchamianie, wstrzymywanie lub • 
wznawianie odtwarzania p�yty

      p     INFO 
    P�yty: Wy�wietlanie informacji na • 
temat bie��cego stanu lub p�yty
    W przypadku pokazu slajdów • 
wy�wietlanie widoku miniatur plików 
zdj�


      q  OK 
    Potwierdzanie wyboru lub • 
wprowadzonej warto�ci

      r  SETUP 
    Wy�wietlanie lub zamykanie menu • 
kon	 guracji

d          ( Przyciski nawigacyjne )
    Poruszanie si� po menu• 
    Szybkie wyszukiwanie do przodu • 
(prawo) lub do ty�u (lewo) Naci�nij 
ten przycisk kilkakrotnie, aby zmieni
 
szybko�
 wyszukiwania
    Wolne wyszukiwanie do przodu • 
(góra) lub do ty�u (dó�) Naci�nij ten 
przycisk kilkakrotnie, aby zmieni
 
szybko�
 wyszukiwania

      e     BACK 
    Powrót do poprzedniego menu• 
    W przypadku p�yt DVD umo�liwia • 
przej�cie do menu tytu�u
    W przypadku p�yt VCD w wersji 2.0 • 
lub p�yt SVCD z w��czon� funkcj� 
PBC umo�liwia powrót do menu

      f      /   ( Poprzedni/nast�pny )
    Przej�cie do poprzedniego lub • 
nast�pnego tytu�u, rozdzia�u lub 
utworu
    Naci�ni�cie i przytrzymanie tego • 
przycisku powoduje uruchomienie 
szybkiego wyszukiwania do ty�u lub 
do przodu

      g    ( Wyciszanie )
    Wyciszenie lub przywrócenie • 
d�wi�ku

      h  Przyciski numeryczne 
    Wybór elementu do odtworzenia• 

      i  SUBTITLE 
    Wybór j�zyka napisów dialogowych • 
na p�ycie

      j     ZOOM 
    Umo�liwia dopasowanie formatu • 
obrazu do wielko�ci ekranu 
telewizora.
    Powi�kszanie lub pomniejszanie • 
obrazu

PL
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      Opcja 1: Pod��czanie do gniazd • 
rozdzielonych sk�adowych sygna�u wideo 
(w przypadku telewizora standardowego 
lub z funkcj� bez przeplotu).
    Opcja 2: Pod��czanie do gniazda SCART • 
(w przypadku standardowego telewizora).
    Opcja 3: Pod��czanie do gniazda • 
Video (CVBS) (w przypadku zwyk�ego 
telewizora).

 Uwaga

 Urz�dzenie DVD player nale�y pod��czy
  •
bezpo�rednio do telewizora.

     Opcja 1: Pod��czanie do gniazd 
rozdzielonych sk�adowych sygna�u 
wideo

    
    1 Za pomoc� przewodów rozdzielonych 

sk�adowych sygna�u wideo (niedo��czone 
do zestawu) po��cz gniazda  Y Pb Pr  
urz�dzenia DVD player z gniazdami 
wej�ciowymi rozdzielonych sk�adowych 
sygna�u wideo w telewizorze.

    Je�li telewizor obs�uguje tryb obrazu • 
bez przeplotu, mo�na w��czy
 w 
telewizorze ten tryb.

 Wskazówka

 Gniazda wej�ciowe rozdzielonych sk�adowych  •
sygna�u wideo telewizora mog� by
 oznaczone jako Y 
Pb/Cb Pr/Cr lub YUV.
  Ten typ po��czenia zapewnia dobr� jako�
 obrazu. •

Pb
COMPONENT 

VIDEO IN

YPr

Pb

COMPONENT VIDEO OUT
Y Pr

           3 Pod��czanie
   Wykonaj nast�puj�ce po��czenia, aby korzysta
 
z urz�dzenia DVD player.
    

   Podstawowe po��czenia: 
    Wideo• 
    Audio• 

        

   Po��czenia opcjonalne: 
    Przesy�anie d�wi�ku do innych urz�dze�:• 

    Cyfrowego wzmacniacza lub • 
amplitunera
    Analogowego zestawu stereo• 

 Uwaga

 Dane identy	 kacyjne i znamionowe urz�dzenia  •
umieszczono na tabliczce informacyjnej z ty�u lub na 
spodzie produktu.
  Przed wykonaniem lub zmian� jakichkolwiek  •
po��cze� upewnij si�, �e wszystkie urz�dzenia s� 
od��czone od gniazdka elektrycznego.

 Wskazówka

W celu pod��czenia tego urz�dzenia do telewizora  •
mo�na u�y
 ró�nego rodzaju z��czy, zale�nie od 
dost�pno�ci i potrzeb. Wyczerpuj�ce informacje 
dotycz�ce mo�liwo�ci pod��czenia urz�dzenia mo�na 
znale�
 na stronie www.connectivityguide.philips.
com.

     Pod��czanie przewodów 
wideo
   Aby ogl�da
 obraz z p�yty, pod��cz urz�dzenie 
DVD player do telewizora. Wybierz najlepsze 
po��czenie wideo obs�ugiwane przez 
telewizor.
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 Wskazówka

 Gniazdo wej�ciowe wideo telewizora mo�e by
  •
oznaczone jako A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE lub 
BASEBAND. 
  Ten typ po��czenia zapewnia standardow� jako�
  •
obrazu.

      Pod��czanie przewodów 
audio
   Pod��czanie d�wi�ku z urz�dzenia DVD player 
do telewizora w celu odtwarzania d�wi�ku 
przez telewizor.

      
      1 Za pomoc� przewodów audio 

(niedo��czone do zestawu) po��cz 
gniazda  AUDIO OUT L/R  urz�dzenia 
DVD player z wej�ciowymi gniazdami 
audio telewizora.

        Przesy�anie d�wi�ku do 
innych urz�dze�
  Aby poprawi
 jako�
 d�wi�ku, mo�na przesy�a
 
d�wi�k z urz�dzenia DVD player do innych 
urz�dze�.

AUDIO IN

     Opcja 2: Pod��czanie do gniazda 
SCART

   
    1 Za pomoc� przewodu Scart 

(niedo��czony do zestawu) po��cz 
gniazdo  TV OUT  urz�dzenia DVD 
player z wej�ciowym gniazdem SCART 
telewizora.

 Wskazówka

 Ten typ po��czenia zapewnia dobr� jako�
 obrazu. •

     Opcja 3: Pod��czanie do gniazda 
wideo (CVBS)

   
    1 Za pomoc� kompozytowego przewodu 

wideo (niedo��czony do zestawu) po��cz 
gniazdo  VIDEO OUT  urz�dzenia DVD 
player z wej�ciowym gniazdem wideo 
telewizora.

VIDEO IN

PL
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        Pod��czanie zasilania

 Ostrze�enie

 Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si�, �e  •
napi�cie �ród�a zasilania jest zgodne z warto�ci� 
zasilania, która jest podana na spodzie lub tylnej 
�ciance urz�dzenia DVD player.

  

    1 Pod��cz przewód zasilaj�cy do gniazdka 
elektrycznego.

    Urz�dzenie DVD player jest gotowe  »
do kon	 guracji i u�ycia.

    Pod��czanie do cyfrowego 
wzmacniacza lub amplitunera

    
    1 Za pomoc� przewodu koncentrycznego 

(niedo��czony do zestawu) po��cz 
gniazdo  COAXIAL/DIGITAL OUT  
urz�dzenia DVD player z wej�ciowym 
gniazdem COAXIAL/DIGITAL 
urz�dzenia.

 Wskazówka

 Szczegó�owe informacje na temat optymalizacji  •
jako�ci d�wi�ku mo�na znale�
 w rozdziale 
„Dostosowywanie ustawie�” —  [USTAWIENIA 
D	WI
KU]  >  [Wyj�cie cyfrowe] ).

     Pod��czanie do analogowego zestawu 
stereo

    
    1 Za pomoc� przewodów audio 

(niedo��czone do zestawu) po��cz 
gniazda  AUDIO OUT L/R  urz�dzenia 
DVD player z wej�ciowymi gniazdami 
audio urz�dzenia.

DIGITAL IN

COAXIAL

DIGITAL
OUT

AUDIO IN
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     Nawigacja w menu

    
      1 Skieruj pilota zdalnego sterowania 

bezpo�rednio w kierunku czujnika 
podczerwieni umieszczonego na 
urz�dzeniu DVD player i wybierz ��dan� 
funkcj�.

    2 Do poruszania si� po menu mo�na 
u�ywa
 nast�puj�cych przycisków na 
pilocie zdalnego sterowania.

 Przycisk  Czynno��
     Przej�cie w gór� lub w dó�
     Przej�cie w lewo lub prawo
  OK  Zatwierdzenie wyboru

   Wprowadzanie cyfr

      

          4 Przygotowywa-
nie do pracy

    Przygotowanie pilota

     
      1 Naci�nij, aby otworzy
 komor� baterii.
    2 W�ó� 2 baterie AAA z zachowaniem 

wskazanej prawid�owej biegunowo�ci (+/-
).

    3 Zamknij pokryw�.

 Przestroga

 Wyjmij baterie, je�li s� wyczerpane lub je�li nie  •
zamierzasz u�ywa
 pilota przez d�u�szy czas.
  Nie nale�y u�ywa
 ró�nych baterii (starych z nowymi,  •
zwyk�ych z alkalicznymi itp.).
  Baterie zawieraj� substancje chemiczne, dlatego po  •
roz�adowaniu nale�y je zutylizowa
 w sposób zgodny 
z przepisami.

PL
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Wybór j�zyka wy�wietlania 
menu

    
      1 Naci�nij przycisk  SETUP .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

      2 Wybierz opcj�  [J�zyk menu]  i naci�nij 
przycisk   .

    Dost�pne opcje j�zykowe ró�ni� • 
si� w zale�no�ci od kraju i regionu. 
Opcje mog� wygl�da
 inaczej ni� na 
zamieszczonych tutaj ilustracjach. 

      3 Naci�nij przycisk     , aby wybra
 j�zyk, a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK .

 Wskazówka

 Wi�cej informacji na temat ustawiania domy�lnego  •
j�zyka dla p�yt DVD-Audio i menu p�yt mo�na 
znale�
 w rozdziale „Dostosowywanie ustawie�” 
–  [Preferencje] .

      

Tryb gotowości - auto

Język menu

Ustawienia ogólne

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Svenska  

Wyszukiwanie kana�u do 
odbioru sygna�u z urz�dzenia
    1 Naci�nij przycisk   , aby w��czy
 

urz�dzenie DVD player.
    2 W��cz telewizor i wybierz w�a�ciwy kana� 

wej�cia wideo na jeden z nast�puj�cych 
sposobów:

    Przejd� do pierwszego kana�u • 
telewizora, a nast�pnie naciskaj 
na pilocie zdalnego sterowania 
telewizora przycisk prze��czaj�cy 
kana� wstecz do momentu 
wy�wietlenia ekranu powitalnego z 
logo 	 rmy Philips.
    Kilkakrotnie naciskaj przycisk  • 

   SOURCE  na pilocie zdalnego 
sterowania telewizora.

 Wskazówka

 Kana� wej�cia wideo znajduje si� pomi�dzy  •
najni�szym a najwy�szym kana�em i mo�e nazywa
 
si� FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI itp. Informacje 
dotycz�ce wyboru w�a�ciwego wej�cia w telewizorze 
mo�na znale�
 w instrukcji obs�ugi telewizora.
  Je�li d�wi�k urz�dzenia DVD player jest przesy�any  •
do innego urz�dzenia audio (takiego jak zestaw audio 
lub amplituner), ustaw urz�dzenie audio na w�a�ciwy 
kana� wej�cia audio. Wi�cej informacji mo�na znale�
 
w instrukcji obs�ugi urz�dzenia.
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      6 Naci�nij przycisk  SETUP , aby wyj�
 z 
menu. 

    7 Mo�na teraz w��czy
 w telewizorze tryb 
obrazu bez przeplotu (patrz instrukcja 
obs�ugi telewizora).

 Uwaga

 Podczas odtwarzania, gdy tryb obrazu bez  •
przeplotu jest w��czony zarówno dla urz�dzenia 
DVD player, jak i dla telewizora, mog� wyst�powa
 
zniekszta�cenia obrazu. Nale�y wtedy wy��czy
 
funkcj� obrazu bez przeplotu zarówno w urz�dzeniu 
DVD player, jak i w telewizorze.

W��czanie trybu obrazu bez 
przeplotu
  Wi�cej informacji na temat pod��czania 
telewizora z obs�ug� trybu bez przeplotu 
do gniazd rozdzielonych sk�adowych sygna�u 
wideo znajduje si� w rozdziale „Pod��czanie 
przewodów wideo – Opcja 1: Pod��czanie 
do gniazd rozdzielonych sk�adowych sygna�u 
wideo”.

    
      1 W��cz w telewizorze kana� umo�liwiaj�cy 

odbiór sygna�u z urz�dzenia DVD player.
    2 Naci�nij przycisk  SETUP .
    3 Za pomoc� przycisku    wybierz opcj� 

 [USTAWIENIA OBRAZU] .
    4 Wybierz kolejno  [ELEMENT]  >  [Bez 

przeplotu]  i naci�nij przycisk  OK .
    Zostanie wy�wietlone ostrze�enie. »

      5 Aby kontynuowa
, wybierz opcj�  [Tak]  i 
naci�nij przycisk  OK .

    Kon	 guracja trybu obrazu bez  »
przeplotu zosta�a zako�czona.

 Uwaga

 Je�li na ekranie zostanie wy�wietlony pusty/ •
zniekszta�cony obraz, odczekaj 15 sekund na 
automatyczne przywrócenie ustawie�.
  Je�li �aden obraz nie zostanie wy�wietlony, nale�y  •
wy��czy
 tryb obrazu bez przeplotu w nast�puj�cy 
sposób: 1) Naci�nij przycisk   , aby otworzy
 kiesze� 
na p�yt�. 2) Naci�nij przycisk  Przycisk numeryczny   
„1” . 

USTAWIENIA OBRAZU

System TV

RODZAJ TV

USTAW. KOLORÓW

ELEMENT

Z Przeplotem
RGB
Bez przeplotu

PL
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 Wskazówka

 Je�li wy�wietlone zostanie menu wprowadzania  •
has�a, nale�y wprowadzi
 has�o, aby p�yta mog�a by
 
odtwarzana. 
  Wstrzymanie lub zatrzymanie odtwarzania p�yty na  •
oko�o 5 minut spowoduje uaktywnienie wygaszacza 
ekranu. Aby wy��czy
 wygaszacz ekranu, naci�nij 
przycisk  DISC MENU .
  Je�li po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania  •
p�yty �aden przycisk nie zostanie naci�ni�ty przez 
15 minut, urz�dzenie DVD player prze��czy si� 
automatycznie w tryb gotowo�ci.

      

       5 Odtwarzanie

    Odtwarzanie z p�yty

 Uwaga

 P�yty i odtwarzacze DVD maj� zaprogramowane  •
ograniczenia regionalne. Upewnij si�, �e p�yta DVD-
Video i odtwarzacz oznaczone s� tym samym kodem 
regionu (oznaczenie z ty�u zestawu).
  Urz�dzenie DVD player obs�uguje odtwarzanie  •
nast�puj�cych formatów plików: MP3/WMA/JPEG. 
  Mo�na odtwarza
 tylko zamkni�te p�yty DVD-R,  •
DVD+R lub DVD-RW.

     Odtwarzanie p�yty

 Przestroga

 W kieszeni na p�yt� nigdy nie nale�y umieszcza
  •
przedmiotów innych ni� p�yty.

    1 Naci�nij przycisk   , aby otworzy
 kiesze� 
na p�yt�.

    2 W�ó� p�yt� etykiet� do góry.
    P�yt� dwustronn� nale�y w�o�y
 • 
stron� przeznaczon� do odtwarzania 
skierowan� do góry.

      3 Naci�nij przycisk   , aby zamkn�
 kiesze� 
na p�yt�.

    Aby ogl�da
 obraz z p�yty, w��cz • 
w telewizorze kana� umo�liwiaj�cy 
odbiór sygna�u z urz�dzenia DVD 
player.
    Je�li odtwarzanie nie rozpocznie si� • 
automatycznie, naci�nij przycisk   .

      4 Aby zatrzyma
 odtwarzanie p�yty, naci�nij 
przycisk   .
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Zmiana odtwarzania obrazu
    1 Odtwórz tytu�.
    2 Za pomoc� pilota zdalnego sterowania 

zmie� odtwarzany obraz.

 Przycisk  Czynno��
  AUDIO  Wybór j�zyka �cie�ki 

d�wi�kowej lub kana�u na p�ycie.
Dotyczy tylko p�yt z �cie�k� 
d�wi�kow� w wielu wersjach 
j�zykowych lub z wieloma 
kana�ami d�wi�ku.

  SUBTITLE  Wybór j�zyka napisów 
dialogowych na p�ycie.
Dotyczy tylko p�yt z napisami 
dialogowymi w wielu j�zykach.

  REPEAT  Wybieranie lub wy��czanie 
trybu powtarzania.
  Opcje powtarzania 
odtwarzania s� uzale�nione 
od typu p�yty. 
  W przypadku p�yt VCD/
SVCD powtarzanie 
odtwarzania jest mo�liwe 
jedynie przy wy��czonym 
trybie PBC

     ZOOM 
  (Dopasowanie 
obrazu do 
ekranu)

 Dopasowanie formatu 
obrazu do ekranu telewizora.
  Naci�nij kilkakrotnie 
przycisk, a� obraz zostanie 
wyskalowany i dopasowany 
do ekranu telewizora.

     ZOOM  Prze��czanie mi�dzy 
proporcjami obrazu na ekranie 
i ró�nymi wspó�czynnikami 
powi�kszenia.
  Aby przesuwa
 powi�kszony 
obraz, naciskaj przycisk 
 Przyciski nawigacyjne .

     INFO  Wy�wietlanie informacji o 
bie��cym stanie lub p�ycie
  Tutaj mo�na zmieni
 opcje 
odtwarzania 	 lmu bez 
przerywania odtwarzania 
p�yty.

Odtwarzanie � lmu

 Uwaga

 W przypadku p�yty wideo odtwarzanie jest  •
zawsze wznawiane od momentu, w którym zosta�o 
ostatnio zatrzymane. Aby rozpocz�
 odtwarzanie 
od pocz�tku, naci�nij przycisk      po wy�wietleniu 
komunikatu.

    Sterowanie tytu�em
    1 Odtwórz tytu�.
    2 Steruj tytu�em za pomoc� pilota zdalnego 

sterowania. 

 Przycisk  Czynno��
   Uruchamianie, wstrzymywanie 

lub wznawianie odtwarzania 
p�yty

   Zatrzymywanie odtwarzania 
p�yty

   Przej�cie do nast�pnego tytu�u 
lub rozdzia�u

     Przej�cie do pocz�tku bie��cego 
tytu�u lub rozdzia�u Dwukrotne 
naci�ni�cie przycisku powoduje 
przej�cie do poprzedniego tytu�u 
lub rozdzia�u

   ,   Szybkie wyszukiwanie do 
przodu (prawo) lub do ty�u 
(lewo) Naci�nij ten przycisk 
kilkakrotnie, aby zmieni
 szybko�
 
wyszukiwania

   ,   Wolne wyszukiwanie do przodu 
(góra) lub do ty�u (dó�) Naci�nij 
ten przycisk kilkakrotnie, aby 
zmieni
 szybko�
 wyszukiwania
  W przypadku p�yt VCD/SVCD 
nie jest dost�pne wolne 
wyszukiwanie do ty�u
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 Wskazówka

 Naci�nij przycisk   • DISC MENU , aby w��czy
 lub 
wy��czy
 tryb PBC.

     Szybkie przej�cie do okre�lonego 
miejsca na p�ycie
    1 Podczas odtwarzania naci�nij przycisk     

INFO .
    Zostanie wy�wietlone menu stanu  »
p�yty.

      2 Wybierz czas od pocz�tku bie��cej p�yty, 
a nast�pnie naci�nij przycisk   .

     • [Czas tt]  (czas tytu�u)
     • [Czas rd]  (czas rozdzia�u)
     • [Czas p�yty]  (czas p�yty)
     • [Czas �cie�ki]  (czas utworu)

      3 Za pomoc� przycisku  Przyciski 
numeryczne  wprowad� czas, do którego 
chcesz przej�
, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

       Wy�wietlanie czasu odtwarzania
    1 Podczas odtwarzania naci�nij przycisk     

INFO .
    Zostanie wy�wietlone menu stanu  »
p�yty.

      2 Wybierz opcj�  [Czas wy�.]  i naci�nij 
przycisk   .

    Opcje wy�wietlania ró�ni� si� w  »
zale�no�ci od rodzaju p�yty.

 Uwaga

 Cz��
 funkcji mo�e nie dzia�a
 w przypadku  •
niektórych p�yt. Szczegó�y mo�na znale�
 w 
informacjach do��czonych do p�yty.

     Dost�p do menu p�yty DVD

    
    1 Naci�nij przycisk  DISC MENU , aby 

przej�
 do g�ównego menu p�yty.
    2 Wybierz opcj� odtwarzania, a nast�pnie 

naci�nij przycisk  OK .
    W niektórych menu nale�y • 
nacisn�
  Przyciski numeryczne , 
aby wprowadzi
 numer opcji 
odtwarzania.
    Aby podczas odtwarzania wróci
 • 
do menu tytu�u, naci�nij przycisk     
BACK .

         Dost�p do menu p�yty VCD
  Tryb PBC (Sterowanie odtwarzaniem) dla 
p�yt VCD/SVCD jest domy�lnie w��czony. 
Po w�o�eniu p�yty VCD/SVCD zostanie 
wy�wietlone menu zawarto�ci.
    1 Naci�nij przycisk  Przyciski numeryczne , 

aby wybra
 opcj� odtwarzania, a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK , aby 
rozpocz�
 odtwarzanie.

    Je�li tryb PBC jest wy��czony, • 
menu PBC zostanie pomini�te i 
odtwarzanie rozpocznie si� od 
pierwszej �cie�ki.
    Aby podczas odtwarzania wróci
 • 
do menu, naci�nij przycisk     BACK  
(mo�liwe jedynie przy w��czonym 
trybie PBC).
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     Powtarzanie odtwarzania okre�lonego 
fragmentu
    1 Podczas odtwarzania naci�nij przycisk 

 REPEAT A-B  w miejscu, które chcesz 
ustawi
 jako punkt pocz�tkowy.

    2 Naci�nij ponownie przycisk  REPEAT A-B , 
aby ustawi
 punkt ko�cowy.

    Rozpocznie si� powtarzanie  »
odtwarzania.

      3 Aby anulowa
 powtarzanie odtwarzania, 
naci�nij ponownie przycisk  REPEAT A-B .

 Uwaga

 Zaznaczy
 mo�na tylko fragment, który znajduje si�  •
w tej samej �cie�ce/tytule.

      

 Opcja  Czynno��
  [Tyt: Od pocz]  
/  [Rozdz.:Od 
pocz.]

 Wy�wietlanie czasu od 
pocz�tku tytu�u lub rozdzia�u 
z p�yty DVD

  [Tyt.:Do ko�c]   
/   [Rozdz.:Do 
ko�c]

 Wy�wietlanie pozosta�ego 
czasu tytu�u lub rozdzia�u z 
p�yty DVD.

  [Czas do 
ko�ca]  / 
 [cie�:Od 
pocz]

 Wy�wietlanie czasu od 
pocz�tku p�yty lub �cie�ki z 
p�yty VCD/SVCD.

  [Czas do 
ko�c]  /  [cie�:
Do ko�]

 Wy�wietlanie czasu do ko�ca 
p�yty lub �cie�ki z p�yty 
VCD/SVCD.

      3 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk  OK .

       Ogl�danie � lmu z kamer ustawionych 
pod ró�nymi k�tami
    1 Podczas odtwarzania naci�nij przycisk     

INFO .
    Zostanie wy�wietlone menu stanu  »
p�yty.

      2 Wybierz opcj�  [K�t]  i naci�nij przycisk   .
    3 Naci�nij  Przyciski numeryczne , aby 

zmieni
 k�t.
    Odtwarzanie prze��czy si� na wybrane  »
uj�cie.

 Uwaga

 Dotyczy tylko p�yt, które zawieraj� uj�cia z ró�nych  •
kamer.
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 Przycisk   Czynno��
  REPEAT  Prze��czanie 

pomi�dzy ró�nymi 
trybami powtarzania 
odtwarzania lub 
wy��czenie trybu 
powtarzania
  Opcje powtarzania 
odtwarzania s� 
uzale�nione od typu 
p�yty.

Odtwarzanie muzyki w formacie 
MP3/WMA
  MP3/WMA to typ plików audio o du�ym 
stopniu kompresji (pliki z rozszerzeniem .mp3 
lub .wma).
    1 W�ó� p�yt�, na której znajduj� si� pliki 

MP3/WMA.
    Zostanie wy�wietlone menu  »
zawarto�ci.

      2 Rozpocznie si� odtwarzanie.
    Aby wybra
 inn� �cie�k�, naci�nij • 
przycisk     , a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

      3 Aby powróci
 do menu g�ównego, 
naciskaj przycisk   , a� wybrane zostanie 
menu g�ówne, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

    Aby wybra
 folder, naci�nij przycisk  • 
   , a nast�pnie naci�nij przycisk  OK .

Odtwarzanie muzyki

 Uwaga

 W przypadku niektórych fabrycznych p�yt audio  •
odtwarzanie mo�e by
 wznawiane od momentu, w 
którym zosta�o ostatnio zatrzymane. Aby rozpocz�
 
odtwarzanie od pierwszego utworu, naci�nij przycisk 
    .

    Sterowanie utworem
    1 Odtwórz utwór.
    2 Steruj utworem za pomoc� pilota 

zdalnego sterowania.

 Przycisk   Czynno��
   Uruchamianie, 

wstrzymywanie lub 
wznawianie odtwarzania 
p�yty

   Zatrzymywanie 
odtwarzania p�yty

   Przej�cie do nast�pnej 
�cie�ki

     Przej�cie do pocz�tku 
bie��cej �cie�ki 
Dwukrotne naci�ni�cie 
przycisku powoduje 
przej�cie do poprzedniej 
�cie�ki

   Wybór elementu do 
odtworzenia
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2 Wybierz folder/album, który chcesz 
wy�wietli
.

    Aby wy�wietli
 podgl�d zdj�
 w • 
folderze/albumie, naci�nij przycisk     
INFO .
    Aby przej�
 do poprzedniego lub • 
nast�pnego obrazu wy�wietlanego 
na ekranie, naci�nij przycisk     /  .
    Aby wybra
 zdj�cie, naciskaj przyciski • 
 Przyciski nawigacyjne .
    Aby wy�wietli
 tylko wybrane • 
zdj�cie, naci�nij przycisk  OK .

      3 Naci�nij przycisk  OK,  aby rozpocz�
 
pokaz slajdów.

    Aby wróci
 do menu, naci�nij • 
przycisk     BACK .

 Uwaga

 Wy�wietlenie zawarto�ci p�yty na ekranie telewizora  •
mo�e zabra
 wi�cej czasu z uwagi na du�� liczb� 
utworów/zdj�
 zebranych na p�ycie.
  Je�li zdj�cie JPEG nie zosta�o nagrane z nag�ówkiem  •
„exif ”, na ekranie nie b�dzie wy�wietlana rzeczywista 
miniatura. Zostanie ona zast�piona miniatur� 
„niebieskiej góry”.
  Urz�dzenie DVD player umo�liwia odtwarzanie  •
plików zdj�
 zgodnie z formatem JPEG-EXIF, który 
jest popularnym formatem stosowanym w niemal 
wszystkich cyfrowych aparatach fotogra	 cznych. Nie 
mo�na wy�wietla
 plików w formacie Motion JPEG 
i zdj�
 w innym formacie ni� JPEG, a tak�e zdj�
 
po��czonych z d�wi�kiem.
  Foldery/pliki, które przekraczaj� rozmiar obs�ugiwany  •
przez urz�dzenie DVD player, nie zostan� 
wy�wietlone lub odtworzone.

     

 Uwaga

 W przypadku wielosesyjnych p�yt CD odtwarzana  •
b�dzie tylko pierwsza sesja.
  Urz�dzenie DVD player nie obs�uguje formatu  •
d�wi�ku MP3PRO.
  Urz�dzenie nie obs�uguje znaków specjalnych, wi�c  •
je�li nazwa utworu MP3 (w znaczniku ID3) lub 
nazwa albumu zawiera takie znaki, to mog� by
 one 
nieprawid�owo wy�wietlane na ekranie. 
  Niektóre pliki WMA, które s� chronione przez  •
system zarz�dzania cyfrowymi prawami autorskimi 
(DRM), nie mog� by
 odtwarzane przez to 
urz�dzenie DVD player.
  Foldery/pliki, które przekraczaj� rozmiar obs�ugiwany  •
przez urz�dzenie DVD player, nie zostan� 
wy�wietlone lub odtworzone.

      Wy�wietlanie zdj��

    Wy�wietlanie zdj�� w pokazie slajdów
  Za pomoc� urz�dzenia DVD player mo�na 
wy�wietla
 zdj�cia w formacie JPEG (pliki z 
rozszerzeniem .jpeg lub .jpg).

    
    1 W�ó� p�yt�, na której znajduj� si� pliki 

JPEG.
    Rozpocznie si� pokaz slajdów (w  »
przypadku p�yt Kodak) lub zostanie 
wy�wietlone menu zawarto�ci (w 
przypadku p�yt JPEG).
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Sterowanie wy�wietlaniem zdj��
    1 Wy�wietl pokaz slajdów.
    2 Steruj wy�wietlaniem zdj�
 za pomoc� 

pilota zdalnego sterowania. 

 Przycisk  Czynno��
   Obrót zdj�cia w lewo
   Obrót zdj�cia w prawo
   Obrócenie obrazu o 180°
   Obrócenie obrazu o 180°
     ZOOM  Powi�kszanie lub 

pomniejszanie obrazu
  Wstrzymanie odtwarzania w 
trybie powi�kszenia

   Zatrzymanie odtwarzania

     Odtwarzanie pokazu slajdów z 
muzyk�
  Mo�na odtwarza
 jednocze�nie pliki w 
formacie MP3 i zdj�cia w formacie JPEG, aby 
stworzy
 pokaz slajdów z muzyk�. Pliki MP3 i 
JPEG musz� by
 zapisane na tej samej p�ycie.
    1 Odtwarzanie muzyki w formacie MP3.
    2 Przejd� do folderu/albumu ze zdj�ciami 

i naci�nij przycisk  OK,  aby rozpocz�
 
pokaz slajdów.

    Rozpocznie si� pokaz slajdów, który  »
b�dzie trwa� do momentu, kiedy 
sko�cz� si� zdj�cia w folderze lub 
albumie.
    Muzyka b�dzie odtwarzana do ko�ca  »
p�yty.
        Aby wróci
 do menu, naci�nij • 
przycisk     BACK .
    Aby zatrzyma
 pokaz slajdów, • 
naci�nij przycisk   .
    Aby zatrzyma
 odtwarzanie muzyki, • 
ponownie naci�nij przycisk   .
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    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

      2 Naci�nij przycisk   .
    3 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk  OK .
    4 Wybierz ustawienie i naci�nij przycisk 

 OK .
    Aby wróci
 do poprzedniego menu, • 
naci�nij przycisk   .
    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk • 
 SETUP .

          

   [J�zyk menu] 
  Umo�liwia wybór domy�lnego j�zyka menu 
ekranowego
      

   [Tryb gotowo�ci - auto] 
  W��czanie i wy��czanie automatycznego 
prze��czania w tryb gotowo�ci Ta funkcja 
pozwala oszcz�dza
 energi�.

     • [W�]  – prze��czanie w tryb gotowo�ci 
po 15 minutach braku aktywno�ci (np. w 
trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie 
jest zatrzymane).
     • [Wy�]  – wy��czanie automatycznego 
trybu gotowo�ci.

        Ustawienia d�wi�ku

     
      1 Naci�nij przycisk  SETUP .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

Wyjście cyfrowe
Głośność
Próbkowanie
Tryb nocny

USTAWIENIA DŹWIĘKU

         6 Dostosowywa-
nie ustawie�

  W tej cz��ci opisano ró�ne opcje 
kon	 guracyjne urz�dzenia DVD player. 

 Symbol  Opcja

    [Ustawienia ogólne]

    [USTAWIENIA 
D	WI
KU]

    [USTAWIENIA 
OBRAZU]

    [Preferencje]

 Uwaga

Je�li opcja ustawie� jest wyszarzona, to oznacza, �e nie • 
mo�na zmieni
 ustawienia w bie��cym stanie. 

Ustawienia ogólne

     
      1  Naci�nij przycisk  SETUP .

Język menu
Tryb gotowości - auto

Ustawienia ogólne
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   [Tryb nocny] 
  Wycisza g�o�ne d�wi�ki i wzmacnia g�o�no�
 
cichych, dzi�ki czemu mo�na ogl�da
 	 lmy 
DVD przy niskiej g�o�no�ci bez zak�ócania 
spokoju innych domowników czy s�siadów.

     • [W�]  – umo�liwia ciche ogl�danie w nocy.
     • [Wy�]  – umo�liwia s�uchanie d�wi�ku 
przestrzennego o pe�nej dynamice.

 Uwaga

 Dotyczy tylko p�yt DVD kodowanych w technologii  •
Dolby Digital.

      Ustawienia obrazu

     
      1 Naci�nij przycisk  SETUP .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

      2 Naci�nij przycisk   , aby wybra
 pozycj� 
 [USTAWIENIA OBRAZU] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    3 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk  OK .
    4 Wybierz ustawienie i naci�nij przycisk 

 OK .
    Aby wróci
 do poprzedniego menu, • 
naci�nij przycisk   .
    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk • 
 SETUP .

 Uwaga

 Obja�nienia dotycz�ce powy�szych opcji zosta�y  •
przedstawione na nast�pnych stronach.

USTAWIENIA OBRAZU

System TV
RODZAJ TV
USTAW. KOLORÓW
ELEMENT

      2 Naci�nij przycisk   , aby wybra
 pozycj� 
 [USTAWIENIA D	WI
KU] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    3 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk  OK .
    4 Wybierz ustawienie i naci�nij przycisk 

 OK .
    Aby wróci
 do poprzedniego menu, • 
naci�nij przycisk   .
    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk • 
 SETUP .

 Uwaga

 Obja�nienia dotycz�ce powy�szych opcji zosta�y  •
przedstawione na nast�pnych stronach.

      

   [Wyj�cie cyfrowe] 
  Wybierz ustawienie w oparciu o cyfrowy 
wzmacniacz lub amplituner pod��czony za 
po�rednictwem gniazda cyfrowego.

     • [Wy�]  – wy��czanie wyj�cia cyfrowego.
     • [PCM]  – konwersja do formatu 
kodowania PCM (d�wi�k 2-kana�owy).
     • [Wszys.]  – obs�uguje formaty d�wi�ku 
wielokana�owego.

        

   [G�o�no��] 
  Ustawianie domy�lnego poziomu g�o�no�ci 
d�wi�ku podczas odtwarzania p�yty.

 1. Naci�nij przycisk  OK .
  2. Za pomoc� przycisków      ustaw 
g�o�no�
.
  3. Naci�nij przycisk  OK , aby zatwierdzi
 i 
zamkn�
 menu.

      

   [Próbkowanie] 
  Wybór wyj�ciowej cz�stotliwo�ci próbkowania 
dla lepszej jako�ci d�wi�ku.

     • [W�]  – dla p�yt nagranych z 
cz�stotliwo�ci� próbkowania 48 kHz.
     • [Wy�]  – dla p�yt nagranych z 
cz�stotliwo�ci� próbkowania 96 kHz.
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[USTAW. KOLORÓW] 
  Umo�liwia wybór zaprogramowanego 
zestawu ustawie� kolorów lub zde	 niowanie 
w�asnego ustawienia.

     • [Standardowe]  – oryginalne ustawienie 
kolorów.
     • [JASNY]  – ustawienie �ywych kolorów.
     • [STONOWANY]  – ustawienie ciep�ych 
kolorów.
     • [W�asne]  – umo�liwia zde	 niowanie 
w�asnego ustawienia kolorów. Ustaw 
poziom jasno�ci, kontrast, odcie� i 
nasycenie kolorów, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

        

   [ELEMENT] 
  Umo�liwia wybranie wyj�ciowego sygna�u 
wideo odpowiadaj�cego zastosowanemu 
po��czeniu mi�dzy urz�dzeniem DVD player a 
telewizorem.

     • [Z Przeplotem]  – po��czenie 
rozdzielonych sk�adowych sygna�u wideo 
( Y Pb Pr ).
     • [RGB]  – po��czenie Scart ( TV OUT ).
     • [Bez przeplotu]  – po��czenie 
rozdzielonych sk�adowych sygna�u wideo 
( Y Pb Pr ) z trybem obrazu bez przeplotu.

      Potwierd� ustawienie, naciskaj�c przycisk  
 , aby wybra
 opcj�  [Tak] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

 Wskazówka

 Dost�pny jest równie� bardziej szczegó�owy opis.  •
Wi�cej informacji na ten temat mo�na znale�
 w 
rozdziale „Przygotowywanie do pracy – W��czanie 
trybu obrazu bez przeplotu”.

      

   [System TV] 
  To ustawienie nale�y zmieni
, je�li obraz nie 
jest prawid�owo wy�wietlany. To domy�lnie 
ustawienie odpowiada najpopularniejszemu 
systemowi stosowanemu w danym kraju.

     • [NTSC]  – dla telewizorów dzia�aj�cych w 
systemie NTSC.
     • [PAL]  – dla telewizorów dzia�aj�cych w 
systemie PAL.
     • [Uniwersalny]  – dla telewizorów 
zgodnych zarówno w systemie PAL, jak i 
NTSC.

      Potwierd� ustawienie, naciskaj�c przycisk  
 , aby wybra
 opcj�  [Tak] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .
      

   [RODZAJ TV] 
  Wybór jednego z nast�puj�cych formatów 
wy�wietlania:

    
     • [4:3 Panorama]  – dla telewizorów z 
ekranem 4:3: obraz pe�nej wysoko�ci z 
przyci�tymi bokami.
     • [4:3 Letter Box]  – dla telewizorów z 
ekranem 4:3: obraz panoramiczny z 
czarnymi pasami u góry i u do�u ekranu.
     • [16:9]  – telewizor panoramiczny: 
proporcje obrazu 16:9.
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[Napisy] 
  Wybór domy�lnego j�zyka napisów dla 
odtwarzanych p�yt.
    

   [Menu p�yty] 
  Wybór j�zyka menu p�yty.

 Uwaga

 Je�li wybrany j�zyk nie jest dost�pny na p�ycie,  •
zostanie u�yty domy�lny j�zyk p�yty.
  W przypadku niektórych p�yt DVD zmiana j�zyka  •
napisów dialogowych lub �cie�ki d�wi�kowej mo�liwa 
jest wy��cznie z poziomu menu p�yty.

      

   [Nadzór rodzicielski] 
  Ograniczanie dost�pu do p�yt, które s� 
nieodpowiednie dla dzieci. P�yty tego typu 
musz� posiada
 nagrane informacje o 
poziomie kontroli dost�pu.

 1. Naci�nij przycisk   . 
  2. Wybierz poziom zabezpieczenia 
rodzicielskiego i naci�nij przycisk  OK .
  3. Za pomoc� przycisków  Przyciski 
numeryczne  wprowad� has�o.

 Uwaga

 P�yty DVD maj�ce wy�szy poziom kontroli dost�pu  •
ni� ustawiony w opcji  [Nadzór rodzicielski]  mo�na 
odtwarza
 po wprowadzeniu has�a.
  Poziomy zabezpieczenia zale�� od kraju. Aby  •
zezwoli
 na odtwarzanie wszystkich p�yt, wybierz 
opcj� „ 8 ”.
  Na niektórych p�ytach wydrukowane s� informacje  •
na temat poziomu kontroli dost�pu, ale nie s� one 
nagrane. W przypadku tego typu p�yt funkcja ta nie 
b�dzie dzia�a
.

 Wskazówka

 Istnieje mo�liwo�
 ustawienia lub zmiany has�a.  •
Wi�cej informacji na ten temat mo�na znale�
 w 
cz��ci  [Preferencje]  >  [Has�o] .

      

      Preferencje

  Uwaga

Przed wybraniem opcji • [Preferencje] zatrzymaj 
odtwarzanie p�yty.

     
      1 Naci�nij przycisk  SETUP .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

      2 Naci�nij przycisk   , aby wybra
 pozycj� 
 [Preferencje] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   . 

    3 Wybierz opcj� i naci�nij przycisk  OK .
    4 Wybierz ustawienie i naci�nij przycisk 

 OK .
    Aby wróci
 do poprzedniego menu, • 
naci�nij przycisk   .
    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk • 
 SETUP .

 Uwaga

 Obja�nienia dotycz�ce powy�szych opcji zosta�y  •
przedstawione na nast�pnych stronach.

      

   [D�wi�k] 
  Wybór domy�lnego j�zyka �cie�ki d�wi�kowej 
dla odtwarzanych p�yt.
      

   

Preferencje

Dźwięk
Napisy
Menu płyty
Nadzór rodzicielski
Hasło
Info o wersji
Domyślnie
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[Domy�lnie] 
  Przywrócenie domy�lnych ustawie� 
fabrycznych urz�dzenia DVD player, z 
wyj�tkiem ustawie�  [Nadzór rodzicielski]  i 
 [Has�o] .

   [Has�o] 
  Ustawienie lub zmiana has�a dla 
zablokowanych p�yt lub p�yt DVD z 
ograniczeniami odtwarzania.

    
 1) Za pomoc� przycisku  Przyciski 
numeryczne  wprowad� warto�
 „0000” 
lub ostatnio ustawione has�o w polu  [Stare 
has�o] .
  2) Wprowad� nowe has�o w polu  [Nowe 
has�o] .
  3) Ponownie wprowad� nowe has�o w polu 
 [Potwierd� Nowe has�o] .
  4) Naci�nij przycisk  OK , aby wyj�
 z menu.

 Uwaga

 Je�li nie pami�tasz swojego has�a, przed ustawieniem  •
nowego has�a wprowad� warto�
 „0000”.

      

   [Info o wersji] 
  Wy�wietlanie informacji o wersji 
oprogramowania urz�dzenia DVD player. 

 Wskazówka

 Informacja ta mo�e by
 przydatna w przypadku  •
aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji 
dost�pnej na stronie internetowej 	 rmy Philips, któr� 
mo�na pobra
 i zainstalowa
 w tym urz�dzeniu DVD 
player.

      

   

Stare hasło

Nowe hasło

Potwierdź Nowe hasło

Preferencje
Zmień hasło
 

OK
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 Uwaga

 Od��cz przewód zasilaj�cy na kilka sekund i pod��cz  •
go ponownie w celu zrestartowania systemu.

      Zalecenia

 Przestroga

 Nigdy nie nale�y u�ywa
 rozpuszczalników (np.  •
benzenu), rozcie�czalników, popularnych �rodków 
czyszcz�cych ani �rodków antystatycznych w 
aerozolu przeznaczonych do p�yt.

   Czyszczenie p�yt 
  P�yt� nale�y przeciera
 �ciereczk� wykonan� 
z mikrow�ókien ruchem od �rodka ku 
zewn�trznej kraw�dzi, po linii prostej.

    

       7 Informacje 
dodatkowe

    Aktualizacja oprogramowania
Aby sprawdzi
 aktualizacje, porównaj bie��c� 
wersj� oprogramowania tego odtwarzacza 
DVD z najnowsz� wersj� dost�pn� na stronie 
internetowej 	 rmy Philips.  

 Przestroga

 Podczas trwania aktualizacji oprogramowania nie  •
mo�na od��cza
 urz�dzenia od zasilania!

     
      1 Naci�nij przycisk  SETUP .
    2 Wybierz kolejno  [Preferencje]  >  [Info o 

wersji]  i naci�nij przycisk  OK .
    3 Zapisz nazw� pliku, a nast�pnie naci�nij 

przycisk  SETUP , aby wyj�
 z menu.
    4 Odwied� stron� internetow� www.

philips.com/support, aby sprawdzi
, jaka 
jest najnowsza wersja oprogramowania, 
korzystaj�c z nazwy pliku dla urz�dzenia 
DVD player.

    5 Wi�cej informacji mo�na znale�
 w 
instrukcjach dotycz�cych aktualizacji 
oprogramowania.

Preferencje

Dźwięk
Napisy
Menu płyty
Nadzór rodzicielski
Hasło
Info o wersji
Domyślnie
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Rozdzielczo�
 pionowa:• 
    DVD: 576 pikseli (50 Hz); 480 pikseli • 
(60 Hz)
    VCD: 288 linii (50 Hz); 240 linii • 
(60 Hz)

             Przetwarzanie d�wi�ku 

    Przetwornik DA: 24-bitowy, 192 kHz• 
    Pasmo przenoszenia: • 

    DVD: 4 Hz–22 kHz (48 kHz);   • 
         4 Hz–44 kHz (96 kHz)
    SVCD: 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz);  • 
           4 Hz–22 kHz (48 kHz) 
    CD/VCD: 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) • 

          Stosunek sygna�u do szumu (1 kHz):       • 
> 100 dB (poziom d�wi�ku A)
    Zakres dynamiki (1 kHz):                       • 
> 90 dB (poziom d�wi�ku A)
    Przes�uch (1 kHz): >100 dB• 
    Zniekszta�cenia/szumy (1 kHz): > 85 dB• 
    MPEG MP3: MPEG Audio L3• 

        

   Format audio 
    Cyfrowy: • 

    MPEG/AC-3/PCM: kompresja • 
cyfrowa (16-, 20-, 24-bitowy, 44,1, 
48, 96 kHz) 
    MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, • 
256 kb/s oraz zmienne cz�stotliwo�ci 
szybko�ci kompresji, 32, 44.1, 48 kHz

      Analogowy d�wi�k stereo• 
    Konwersja wielokana�owego d�wi�ku • 
Dolby Digital do formatu zgodnego z 
Dolby Surround

        

   Po��czenia 
    Wyj�cie Scart: Euroz��cze• 
    Wyj�cie Y Pb Pr: 3x Cinch• 
    Wyj�cie wideo: Cinch (�ó�ty)• 
    Wyj�cie audio (L+P): Cinch (bia�y/• 
czerwony)
    Wyj�cie cyfrowe: • 

    1 koncentryczne: IEC60958 dla • 
CDDA/LPCM; IEC61937 dla MPEG 
1/2, Dolby Digital    

      8 Dane techniczne

 Uwaga

 Dane techniczne i wygl�d zewn�trzny mog� ulec  •
zmianie bez powiadomienia.

    Akcesoria do��czone do zestawu 
    Skrócona instrukcja obs�ugi• 
    Pilot zdalnego sterowania i baterie• 
Instrukcja obs�ugi na p�ycie CD (do • 
u�ytku na komputerach PC i Macintosh)

        

   Odtwarzane no�niki 
    DVD-Video, Video CD/SVCD, CD-• 
Audio, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD, 
WMA-CD

        

   Standard TV 
    Liczba linii:• 

    625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)• 
      Odtwarzanie: wielostandardowe (PAL/• 
NTSC)

        

   Przetwarzanie obrazu 
    Przetwornik C/A obrazu: 14-bitowy, • 
108 MHz
    Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 omów• 
    Sygna� wideo: 1 Vpp ~ 75 omów• 

        

   Format wideo 
    Cyfrowa kompresja:• 

    MPEG 2: DVD/SVCD• 
    MPEG 1: VCD• 

      Rozdzielczo�
 pozioma:• 
    DVD: 720 pikseli (50 Hz); 720 pikseli • 
(60 Hz)
    VCD: 352 pikseli (50 Hz); 352 pikseli • 
(60 Hz)
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         Jednostka centralna 
    Wymiary (szer. x wys. x g��b.): • 
360 x 37 x 209 mm
    Waga netto: oko�o 1,3 kg• 

        

   Zasilanie  
    Zasilanie: • 

    Wielka Brytania: 240 V; 50 Hz• 
    Pozosta�e kraje europejskie: 230 V; • 
50 Hz

          Pobór mocy: < 10 W• 
    Pobór mocy w trybie gotowo�ci: < 1 W•         

      

   Dane techniczne lasera 
    Typ: laser pó�przewodnikowy InGaAIP • 
(DVD), AIGaAs (CD)
    D�ugo�
 fali: 655 nm (DVD), 790 nm • 
(CD)
    Moc wyj�ciowa: 10 mW (DVD), 5 mW • 
(VCD/CD)
Dywergencja wi�zki: 60 stopni• 

D
an

e 
te

ch
ni

cz
ne

Po
ls

ki

PL



30

Obraz
  Brak obrazu.

  Informacje dotycz�ce wyboru w�a�ciwego  •
wej�cia w telewizorze mo�na znale�
 w 
instrukcji obs�ugi telewizora. Zmieniaj 
kana�y telewizyjne, a� zobaczysz ekran 
powitalny z logo 	 rmy Philips.

  Je�li zosta� w��czony tryb obrazu bez 
przeplotu lub zmienione zosta�y ustawienia 
systemu TV, nale�y powróci
 do trybu 
domy�lnego: 1) Naci�nij przycisk   , aby 
otworzy
 kiesze� na p�yt�. 2) Naci�nij przycisk 
 Przycisk numeryczny   „1”  (w przypadku 
obrazu bez przeplotu) lub przycisk  Przycisk 
numeryczny  „3”  (w przypadku systemu TV).

     D�wi�k
  Brak d�wi�ku.

    Sprawd�, czy przewody audio s� • 
pod��czone, a w��czone urz�dzenie jest 
pod��czone do w�a�ciwego �ród�a.

       Odtwarzanie
  Proporcje obrazu na ekranie nie odpowiadaj� 
ustawieniom wy�wietlania telewizora.

    Proporcje obrazu zosta�y ustalone na • 
p�ycie.

        9 Rozwi�zywanie 
problemów

 Ostrze�enie

 Ryzyko pora�enia pr�dem. Nie nale�y zdejmowa
  •
obudowy urz�dzenia DVD player. 

  Aby zachowa
 wa�no�
 gwarancji, nigdy nie 
nale�y samodzielnie naprawia
 urz�dzenia. 
  Je�li w trakcie korzystania z urz�dzenia DVD 
player wyst�pi� problemy, wykonaj nast�puj�ce 
czynno�ci sprawdzaj�ce przed wezwaniem 
serwisu. Je�li problem pozostanie nierozwi�zany, 
w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj 
urz�dzenie DVD player na stronie www.philips.
com/welcome. 
    

   W przypadku kontaktu z 	 rm� Philips zostaniesz 
zapytany o numer modelu i numer seryjny 
urz�dzenia DVD player. Numer modelu i numer 
seryjny mo�na znale�
 z ty�u lub na spodzie 
urz�dzenia DVD player. Zapisz numery tutaj: 
  Nr modelu __________________________
  Nr seryjny ___________________________

    Jednostka centralna
  Przyciski na urz�dzeniu nie dzia�aj�.

    Od��cz urz�dzenie DVD player od • 
gniazdka elektrycznego na kilka minut, a 
nast�pnie pod��cz je ponownie.
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  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. Odnosi si� do 
technologii kompresji d�wi�ku opracowanej 
przez 	 rm� Microsoft Corporation. Dane w 
formacie WMA mo�na kodowa
 przy u�yciu 
programu Windows Media Player w wersji 
9 lub Windows Media Player dla systemu 
Windows XP. Pliki te maj� rozszerzenie 
„.wma”.

   Wspó�czynnik kszta�tu
  Wspó�czynnik kszta�tu odnosi si� do stosunku 
d�ugo�ci do wysoko�ci ekranów telewizyjnych. 
Wspó�czynnik dla standardowego telewizora 
wynosi 4:3, za� dla telewizora o wysokiej 
rozdzielczo�ci lub szerokoekranowego — 16:9. 
Pole z liter� pozwala na ogl�danie obrazu 
z szerszej perspektywy na standardowym 
ekranie o wspó�czynniku 4:3. 
  

         10 S�owniczek

  J
   JPEG
  Bardzo powszechny format cyfrowych 
obrazów nieruchomych. System 
kompresji danych obrazów nieruchomych, 
zaproponowany przez grup� Joint 
Photographic Expert Group, który 
charakteryzuje si� ma�ym spadkiem 
jako�ci obrazu pomimo jego wysokiego 
wspó�czynnika kompresji. Pliki rozpoznawane 
s� na podstawie ich rozszerzenia: „jpg” lub 
„jpeg”.

  M
   MP3
  Format pliku z systemem kompresji danych 
d�wi�kowych. MP3 to skrót od nazwy Motion 
Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio 
Layer 3. Zastosowanie formatu MP3 pozwala 
umie�ci
 na jednej p�ycie CD-R lub CD-RW 
oko�o 10 razy wi�cej danych ni� zawiera 
zwyk�a p�yta CD. 

  P
   PBC
  Playback Control. System, w którym 
przechodzenie mi�dzy formatami Video 
CD i Super VCD odbywa si� za pomoc� 
menu ekranowych, zarejestrowanych na 
p�ycie. Mo�na korzysta
 z interaktywnego 
odtwarzania i wyszukiwania.

  S
   Skanowanie progresywne
  Skanowanie progresywne umo�liwia 
wy�wietlanie podwójnej liczby klatek na 
sekund� w porównaniu do typowych 
systemów telewizyjnych. Zapewnia ono 
wy�sz� rozdzielczo�
 i jako�
 obrazu. 
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