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Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio DVP3580, Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del 
D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,

The Netherlands

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når 
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå 
utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet 
og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den 
indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet 
så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt 
än i denna bruksanvisning specifi  cerats, kan 
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som 
överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad 
och bryter inte strömmen från nätet. Den 
inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så 
länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa 
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa 
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. 
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, 
eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. 
Sisäänrakennettu verkko-osa on
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke 
on pistorasiassa.

Norge
Typeskilt fi  nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. 
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

Producent zastrzega mo liwo  wprowadzania 
zmian technicznych.

LASER

CAUTION:
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT 
IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION 
WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. 
DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:
INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

This product is in compliance with the EEE 
directive.  
EEE yönergesine uygundur.
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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.

Informacje o prawach autorskich

W niniejszym produkcie zastosowano technologi
zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest 
chroniona ameryka skimi patentami. oraz innymi 
prawami dotycz cymi w asno ci intelektualnej 
fi rmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demonta
urz dzenia oraz in yniera wsteczna (odtwarzanie 
konstrukcji urz dzenia).

CLASS 1

LASER PRODUCT

1 Wa ne
Wa ne informacje dotycz ce
bezpiecze stwa

Ostrze enie

Niebezpiecze stwo przegrzania! Nie umieszczaj •
urz dzenia w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji nale y zachowa  odst p
o szeroko ci co najmniej 10 cm z ka dej strony 
urz dzenia. Upewnij si , e zas ony i inne przedmioty nie 
zakrywaj  otworów wentylacyjnych urz dzenia.
Nie stawiaj urz dzenia, pilota ani baterii w pobli u•
otwartego ognia lub innych róde  ciep a. Nie wystawiaj 
urz dzenia na bezpo rednie dzia anie promieni 
s onecznych.
Nale y unika  wysokiej temperatury, wilgoci, wody i •
kurzu.
Nie nale y nara a  urz dzenia na kontakt z kapi c  lub •
rozlan  wod .
Nigdy nie nale y stawia  na urz dzeniu przedmiotów, •
które mog  je uszkodzi  (np. naczy  wype nionych 
ciecz , zapalonych wieczek).
Nigdy nie stawiaj tego urz dzenia na innym urz dzeniu •
elektronicznym.
Nie zbli aj si  do urz dzenia 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. Unikaj bezpo redniego 
kontaktu z wi zk  promieni laserowych.

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami 
Unii Europejskiej dotycz cymi zak óce
radiowych .

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 
fi rmy z tym modelem odtwarzacza DVD 525p i 
625p skontaktuj si  z naszym centrum serwisowym.

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 

PL
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Pilot zdalnego sterowania

a
W czanie zestawu lub prze czanie go w •
tryb gotowo ci.

b
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na p yt .•

c DISC MENU 
Wy wietlanie lub zamykanie menu p yty. •
Prze czanie w tryb p yty.•
W trakcie wy wietlania pokazu slajdów •
prze cza pomi dzy trybem Fun 
(Zabawa) i trybem Simple (Prosty).
P yty VCD i SVCD: w czanie i •
wy czanie funkcji PBC (sterowanie 
odtwarzaniem).

d
Poruszanie si  po menu.•
Szybkie wyszukiwanie do przodu ( • ) lub 
do ty u ( ).
Wolne wyszukiwanie do przodu ( • ) lub 
do ty u ( ).

2 Twój odtwarzacz DVD
Gratulujemy zakupu i witamy w ród klientów fi rmy 
Philips! Aby w pe ni skorzysta  z obs ugi wiadczonej 
przez fi rm  Philips, nale y zarejestrowa  zakupiony 
produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Odtwarzane no niki
Odtwarzane formaty:

DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, •
DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
Video CD/SVCD•
Audio CD, CD-R/CD-RW•
MP3 media, WMA media, DivX (Ultra) media, •
pliki JPEG
Pami fl ash USB•

Kody regionów
Urz dzenie odtwarza p yty z poni szymi kodami 
regionów.

Kod regionu DVD  Kraje
Europa

Opis produktu
Jednostka centralna

a
W czanie zestawu lub prze czanie go w •
tryb gotowo ci.

b Kiesze  na p yt
c Panel wy wietlacza 
d

Otwieranie lub zamykanie kieszeni na p yt .•
e

Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub •
wznawianie odtwarzania p yty.

f Gniazdo  
Pod czanie pami ci fl ash USB.•

DVD PLAYER DVP3580

a b c de f

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

cyfrowego wzmacniacza lub amplitunera•
analogowego zestawu stereo•

Pami fl ash USB•

Uwaga

Informacje na temat identyfi kacji i klasyfi kacji zasilania •
znajduj  si  na p ytce z typem urz dzenia umieszczonej 
z ty u produktu lub na jego spodzie.
Przed wykonaniem lub zmian  jakichkolwiek po cze•
upewnij si , e wszystkie urz dzenia s  od czone od 
gniazdka elektrycznego.

Pod czanie przewodów audio-wideo
Aby ogl da  obraz z p yty, pod cz urz dzenie do 
telewizora. Wybierz najlepsze po czenie wideo 
obs ugiwane przez telewizor.
Opcja 1: Pod czanie do gniazda HDMI (dotyczy 
telewizorów zgodnych ze standardem HDMI, DVI 
lub HDCP). 
Opcja 2: Pod czanie do gniazd rozdzielonych 
sk adowych sygna u wideo (w przypadku telewizora 
standardowego lub z funkcj  bez przeplotu).
Opcja 3: Pod czanie do gniazda SCART – dotyczy 
zwyk ych telewizorów.
Opcja 4: Pod czanie do gniazda Video (CVBS) 
(dotyczy zwyk ych telewizorów). 

Uwaga

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

Opcja 1: Pod czanie do gniazda HDMI

1 Pod cz przewód HDMI do:
gniazda  • HDMI OUT urz dzenia, 
gniazda wej ciowego HDMI telewizora. •

Uwaga

Je li urz dzenie obs uguje standard HDMI CEC, mo na •
sterowa  zgodnymi urz dzeniami za pomoc  jednego 
pilota zdalnego sterowania (patrz rozdzia  „Czynno ci 
wst pne” > „Korzystanie z funkcji Philips EasyLink”).

HDMI INHDMI OUT

e  BACK 
Powrót do poprzedniego menu •
wy wietlania.

f /
Przej cie do poprzedniego lub •
nast pnego tytu u, rozdzia u lub cie ki.

g
Prze czanie w tryb USB.•

h Przyciski numeryczne 
Wybór elementu do odtworzenia.•

i SUBTITLE 
Wybór j zyka napisów dialogowych na •
p ycie.
Przej cie do menu kopiowania/usuwania •
plików audio z urz dzenia USB.

j  ZOOM 
Dopasowanie wy wietlania obrazu do •
ekranu telewizora.
Powi kszanie lub pomniejszanie obrazu.•

k REPEAT 
Wybór trybu powtarzania odtwarzania.•

l REPEAT A-B 
Powtórne odtwarzanie okre lonej cz ci.•

m AUDIO/CREATE MP3 
Wybór j zyka cie ki d wi kowej lub •
kana u na p ycie.
Przej cie do menu tworzenia plików MP3.•

n
Zatrzymywanie odtwarzania.•

o
Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub •
wznawianie odtwarzania p yty.

p  INFO 
P yta: dost p do opcji odtwarzania •
lub wy wietlanie informacji na temat 
aktualnego stanu p yty.
Pokaz slajdów: wy wietlanie widoku •
miniatur plików zdj .

q OK 
Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.•

r SETUP 
Wy wietlanie lub zamykanie menu p yty.•

3 Pod czanie
Wszystkie przewody audio-video s  sprzedawane 
osobno.
Aby korzysta  z tego urz dzenia, wykonaj poni sze 
po czenia.
Podstawowe po czenia:

Wideo•
Audio•

PL
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wej ciowego gniazda wideo telewizora.•
2 Pod cz przewody audio do: 

gniazd  • AUDIO OUT L/R  urz dzenia,
wej ciowych gniazd 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 do innych urz dze .

Pod czanie do cyfrowego wzmacniacza 
lub amplitunera

1 Pod cz przewód koncentryczny do: 
gniazda  • COAXIAL urz dzenia,
wej ciowego gniazda COAXIAL/•
DIGITAL urz dzenia dodatkowego.

Pod czanie do analogowego zestawu stereo

1 Pod cz przewody audio do: 
gniazd  • AUDIO OUT L/R urz dzenia,
wej ciowych gniazd audio urz dzenia.•

Pod czanie pami ci fl ash USB

1 Pod cz pami fl ash do gniazda   urz dzenia.

Uwaga

To urz dzenie umo liwia odtwarzanie tylko plików w •
formacie MP3, WMA, DivX (Ultra) lub JPEG z pami ci USB.
Naci nij przycisk  • , aby uzyska  dost p do zawarto ci 
i odtworzy  pliki.

COAXIAL

COAXIAL

DIGITAL AUDIO 
INPUT

AUDIO IN

DVD PLAYER DVP3580

Opcja 2: Pod czanie do gniazda 
rozdzielonych sk adowych sygna u wideo

1 Pod cz przewody rozdzielonych sk adowych 
sygna u wideo do: 

gniazd  • Y Pb Pr urz dzenia,
gniazda wej ciowego rozdzielonych •
sk adowych sygna u wideo 
(COMPONENT VIDEO) telewizora.

2 Pod cz przewody audio do: 
gniazd  • AUDIO OUT L/R  urz dzenia,
wej ciowych gniazd audio telewizora.•

Opcja 3: Pod czanie do gniazda SCART

1 Pod cz przewód SCART do: 
gniazda  • TV OUT urz dzenia,
wej ciowego gniazda SCART telewizora.•

Opcja 4: Pod czanie do gniazda Video (CVBS)

1 Pod cz kompozytowy przewód wideo do: 
gniazda  • VIDEO OUT urz dzenia,

Pb

Y

Pr

Pb

COMPONENT VIDEO OUT
Y Pr

VIDEO IN

PL
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2 W cz telewizor i wybierz w a ciwy kana
wej cia wideo (informacje dotycz ce wyboru 
w a ciwego kana u mo na znale  w instrukcji 
obs ugi telewizora).

Wybór j zyka wy wietlania menu

Uwaga

Je eli urz dzenie jest pod czone do telewizora zgodnego •
z HDMI CEC, mo na pomin  to ustawienie. Urz dzenie 
automatycznie prze cza si  na ten sam j zyk menu, który 
zosta  wybrany w ustawieniach telewizora (je li j zyk 
ustawiony w telewizorze jest obs ugiwany przez to urz dzenie).

1 Naci nij przycisk  SETUP.
Zostanie wy wietlone menu  » [Strona 
ustawie  ogólnych].

2 Wybierz opcj [J zyk menu], a nast pnie 
naci nij przycisk  .

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

W czanie trybu obrazu bez przeplotu

Uwaga

Aby korzysta  z funkcji obrazu bez przeplotu, nale y•
pod czy  telewizor z funkcj  Progressive Scan za 
pomoc  gniazd rozdzielonych sk adowych sygna u wideo 
(szczegó owe informacje mo na znale  w rozdziale 
„Pod czanie” > „Pod czanie przewodów audio/
wideo” > „Opcja 2: Pod czanie do gniazd rozdzielonych 
sk adowych sygna u wideo”).

Pod czanie zasilania

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si , e napi cie •
ród a zasilania jest zgodne z warto ci  zasilania podan

z ty u urz dzenia.
Przed pod czeniem przewodu zasilaj cego upewnij si ,•
e wykonane zosta y wszystkie pozosta e po czenia.

Uwaga

Tabliczka znamionowa znajduje si  w tylnej cz ci urz dzenia•

1 Pod cz przewód zasilaj cy do gniazdka 
elektrycznego.

Urz dzenie jest gotowe do konfi guracji i u ycia.»

4 Przygotowywanie do 
pracy

Przygotowanie pilota
1 Naci nij i wypchnij komor  baterii, aby j

otworzy  (patrz punkt „1” na rysunku).
2 W ó  dwie baterie AAA z zachowaniem 

wskazanej prawid owej biegunowo ci (+/-).
3 Naci nij i wsu  z powrotem komor  baterii 

(patrz punkt „3” na rysunku).

Uwaga

Je li pilot nie b dzie u ywany przez d u szy czas, wyjmij •
z niego baterie.
Nie nale y u ywa  ró nych baterii (starych z nowymi, •
zwyk ych z alkalicznymi itp.). 
Baterie zawieraj  substancje chemiczne, nale y o tym •
pami ta  przy ich wyrzucaniu. 

Wyszukiwanie kana ów telewizyjnych
1 Naci nij przycisk  , aby w czy  urz dzenie.

PL
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Je eli w urz dzeniu znajduje si  p yta, »
zostanie odtworzona automatycznie.

Przechodzenie w tryb gotowo ci jednym 
przyciskiem
1 Naci nij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy 

przycisk   na pilocie zdalnego sterowania, a 
nast pnie zwolnij go.

Wszystkie pod czone urz dzenia »
automatycznie prze cz  si  w tryb 
gotowo ci (je eli urz dzenie obs uguje
funkcj  przechodzenia w tryb gotowo ci
jednym przyciskiem). 

Uwaga

Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej •
wspó pracy ze wszystkimi urz dzeniami HDMI CEC.

5 Odtwarzanie
Odtwarzanie p yty

Przestroga

W kieszeni na p yt  nie nale y umieszcza  przedmiotów •
innych ni  p yty.
Nie nale y dotyka  soczewki optycznej znajduj cej si  w •
kieszeni na p yt .

1 Naci nij przycisk  , aby otworzy  kiesze  na p yt .
2 W ó  p yt  etykiet  do góry.
3 Naci nij przycisk  , aby zamkn  kiesze  na 

p yt  i rozpocz  odtwarzanie p yty.
Aby ogl da  obraz z p yty, w cz w •
telewizorze kana  umo liwiaj cy odbiór 
sygna u z urz dzenia.
Aby zatrzyma  odtwarzanie p yty, •
naci nij przycisk  .

Uwaga

Sprawd  typy obs ugiwanych p yt (patrz cz  „Twój •
odtwarzacz DVD” > „Odtwarzane no niki”).
Je li zostanie wy wietlone menu wprowadzania has a, nale y•
wprowadzi  has o, aby umo liwi  odtwarzanie zablokowanej 
p yty lub p yty z ograniczeniami odtwarzania (szczegó owe 
informacje mo na znale  w cz ci „Dostosowywanie 
ustawie ” > „Preferencje” >  [Nadz. rodziciel.]).
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 w ci gu 15 minut od wstrzymania lub zatrzymania •
odtwarzania p yty nie zostanie naci ni ty aden 
przycisk, urz dzenie prze czy si  automatycznie w tryb 
gotowo ci. 

1 W cz w telewizorze kana  umo liwiaj cy 
odbiór sygna u z urz dzenia.

2 Naci nij przycisk  SETUP.
3 Naci nij przycisk  , aby wybra  opcj [Ust. obrazu].
4 Wybierz kolejno  [Syg. kom. wideo]>

[Z przeplotem], a nast pnie naci nij przycisk  OK.
5 Wybierz kolejno  [Bez przeplotu]>[W ], a 

nast pnie naci nij przycisk  OK.
Zostanie wy wietlone ostrze enie.»

6 Aby kontynuowa , wybierz opcj [OK] i 
naci nij przycisk  OK.

Konfi 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 numeryczny „1”.

7 Naci nij przycisk  SETUP, aby zamkn  menu. 
8 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, jak i dla telewizora, 
mog  wyst powa  zniekszta cenia obrazu. Nale y wtedy 
wy czy  funkcj  obrazu bez przeplotu zarówno w 
urz dzeniu, jak i w telewizorze.

Funkcja Philips EasyLink
Urz dzenie zosta o wyposa one w z cze Philips 
EasyLink zgodne z protoko em HDMI CEC (Consumer 
Electronics Control). Do obs ugi urz dze  zgodnych 
z funkcj  EasyLink, pod czonych do gniazd HDMI, 
mo esz u ywa  jednego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga

Aby w czy  funkcj  EasyLink, w cz opcj  obs ugi •
protoko u HDMI CEC w telewizorze i w pozosta ych 
urz dzeniach pod czonych do niego. Wi cej informacji 
mo na znale  w instrukcji obs ugi telewizora/urz dze .

Odtwarzanie jednym przyciskiem
1 Naci nij przycisk  , aby w czy  urz dzenie.

Telewizor w czy si  automatycznie i prze czy »
si  na w a ciwy kana  wideo (je eli obs uguje 
funkcj  odtwarzania jednym przyciskiem).
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Dost p do menu p yty DVD
1 Naci nij przycisk  DISC MENU, aby przej  do 

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

naci nij przycisk  OK.
W niektórych menu nale y nacisn•
przyciski numeryczne, aby wprowadzi
numer wybranej opcji.

Dost p do menu p yty VCD
Funkcja PBC (sterowanie odtwarzaniem) 
jest dost pna w przypadku p yt VCD/SVCD 
umo liwiaj cych wy wietlenie menu zawarto ci, z 
którego mo na wybiera  opcje odtwarzania. Tryb 
PBC jest domy lnie w czony.

Uwaga

Wi cej informacji na temat w czania i wy czania •
funkcji PBC mo na znale  w cz ci „Dostosowywanie 
ustawie ”[Strona preferencji] > [PBC].

1 Wy wietl zawarto  menu, korzystaj c z 
jednej z poni szych metod:

Je li tryb PBC jest w czony, w ó  p yt•
VCD/SVCD.
Gdy funkcja PBC jest w czona, podczas •
odtwarzania naci nij przycisk   BACK.

2 Naciskaj  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.

Wy wietlanie podgl du zawarto ci p yty
1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk   INFO.

Zostanie wy wietlone menu stanu p yty.»

2 Wybierz opcj [Podgl d], a nast pnie naci nij 
przycisk  .

3 Wybierz opcj  podgl du, a nast pnie naci nij 
przycisk  OK.

Zostanie wy wietlony ekran podgl du w »
postaci miniatur.
Aby przej  do nast pnego lub •
poprzedniego ekranu podgl du, naci nij 
przycisk  [Popr] lub  [Nast], a nast pnie 
naci nij przycisk  OK.
Aby rozpocz  odtwarzanie, naci nij •
przycisk  OK na wybranej miniaturze.

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 opcj  typu czasu odtwarzania, a 
nast pnie naci nij przycisk  .
• [Czas tt] (czas tytu u)

Odtwarzanie fi lmu

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.

Sterowanie odtwarzaniem fi lmu
1 Odtwórz tytu .
2 Steruj odtwarzaniem za pomoc  pilota.

Przycisk  Czynno
Rozpoczynanie, wstrzymywanie 
lub wznawianie odtwarzania p yty.
Zatrzymanie odtwarzania p yty.

, Przej cie do poprzedniego/
nast pnego tytu u/rozdzia u.

, Szybkie wyszukiwanie do ty u
lub do przodu. Naci nij ten 
przycisk kilkakrotnie, aby zmieni
szybko  wyszukiwania.

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

AUDIO/
CREATE MP3

Wybór j zyka cie ki 
d wi kowej lub kana u na p ycie.

SUBTITLE Wybór j zyka napisów 
dialogowych na p ycie.

REPEAT Wybór lub wy czenie trybu 
powtarzania odtwarzania.
Opcje powtarzania odtwarzania 
mog  si  ró ni  w zale no ci od 
typu p yty.

REPEAT A-B Powtarzanie okre lonego 
fragmentu utworu/p yty

 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  przyciski 
nawigacyjne.

 INFO Dost p do opcji odtwarzania i 
wy wietlanie informacji na temat 
aktualnego stanu p yty.
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Zostanie wy wietlone menu zawarto ci.•
2 Wybierz tytu , który ma zosta  odtworzony i 

naci nij przycisk  OK.
Mo na te  wybra  j zyk napisów •
dialogowych i cie ki d wi kowej.

Uwaga

Mo na odtwarza  jedynie fi lmy DivX (Ultra), które •
zosta y wypo yczone lub zakupione przy u yciu kodu 
rejestracji DivX urz dzenia (szczegó owe informacje 
mo na znale  w rozdziale „Dostosowywanie ustawie ”
> [Strona ustawie  ogólnych] > [Kod DivX(R) VOD]).

Odtwarzanie muzyki
Sterowanie utworem
1 Odtwórz utwór.
2 Steruj odtwarzaniem za pomoc  pilota.

Przycisk   Czynno
Rozpoczynanie, wstrzymywanie 
lub wznawianie odtwarzania p yty.
Zatrzymanie odtwarzania p yty.

, Przechodzenie do poprzedniej 
lub nast pnej cie ki.
Wybór elementu do 
odtworzenia.

, Szybkie wyszukiwanie do ty u
lub do przodu. Naci nij ten 
przycisk kilkakrotnie, aby zmieni
szybko  wyszukiwania.

REPEAT Wybór lub wy czenie trybu 
powtarzania odtwarzania.
Opcje powtarzania odtwarzania 
mog  si  ró ni  w zale no ci od 
typu p yty.

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

przycisk   INFO, aby wybra  opcj .

Wy wietlacz  Czynno
[P yta do] Przej cie do okre lonego miejsca 

na p ycie
[ cie ka do] Przej cie do okre lonego 

fragmentu cie ki
[Wybierz cie ] Przej cie do cie ki o okre lonym 

numerze

• [Czas rd] (czas rozdzia u)
• [Czas p .]
• [Czas cie]

3 Za pomoc przycisków numerycznych
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 .], a nast pnie 
naci nij przycisk  .

Opcje wy wietlania mog  si  ró ni  w »
zale no ci od typu p yty.

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.

Ogl danie zawarto ci p yty DVD 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], a nast pnie naci nij 
przycisk  .

3 Za pomoc przycisków numerycznych zmie  k t.
Odtwarzanie prze czy si  na wybrane uj cie.»

Uwaga

Dotyczy to tylko p yt, które zawieraj  uj cia z ró nych kamer.•

Powtarzanie odtwarzania okre lonego 
fragmentu
1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk  REPEAT 

A-B, aby zaznaczy  pocz tek.
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.

Odtwarzanie wideo DivX® (Ultra)
Wideo DivX® (Ultra) jest cyfrowym formatem 
multimediów, który zachowuje wysok  jako
pomimo wysokiego stopnia kompresji. Ciesz 
si  wideo DivX® (Ultra) z tym produktem z 
certyfi katem DivX (Ultra).
1 W ó  p yt  lub pami fl ash USB zawieraj c

fi lmy DivX (Ultra).
Urz dzenia USB: naci nij przycisk  • .
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Aby wróci  do menu, naci nij przycisk •
 BACK.

Uwaga

Wy wietlenie zawarto ci dysku na ekranie telewizora •
mo e potrwa  d u ej z uwagi na du  liczb  utworów/
zdj  zebranych na p ycie/pami ci fl ash USB.
Je li zdj cie JPEG nie zosta o zapisane z nag ówkiem •
„exif ”, na ekranie nie b dzie wy wietlana miniatura. 
Zostanie ona zast piona miniatur  „niebieskiej góry”.
Urz dzenie umo liwia odtwarzanie plików zdj•
zgodnych z formatem JPEG-EXIF, który jest popularnym 
formatem stosowanym w niemal wszystkich cyfrowych 
aparatach fotografi cznych. Nie mo na wy wietla  plików 
w formacie Motion JPEG lub zdj  w innym formacie ni
JPEG, a tak e zdj  po czonych z d wi kiem.
Foldery lub pliki, które przekraczaj  rozmiar obs ugiwany •
przez urz dzenie, nie zostan  wy wietlone lub odtworzone.

Sterowanie wy wietlaniem zdj
1 Wy wietl pokaz slajdów.
2 Steruj odtwarzaniem za pomoc  pilota. 

Przycisk  Czynno
/ Obrót zdj cia w lewo/w prawo.
/ Obrót zdj cia w poziomie/w pionie.
 ZOOM Powi kszanie lub pomniejszanie obrazu.

Wstrzymanie odtwarzania w trybie 
powi kszenia.
Zatrzymanie odtwarzania.

Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyk
Odtwarzacz umo liwia utworzenie pokazu slajdów z 
muzyk , z wykorzystaniem jednoczesnego odtwarzania 
plików w formacie MP3/WMA i zdj  w formacie JPEG. 

Uwaga

Aby utworzy  pokaz slajdów z muzyk , pliki MP3/WMA •
i JPEG musz  by  zapisane na tej samej p ycie lub na tym 
samym urz dzeniu pami ci fl ash USB.

1 Odtwórz muzyk  w formacie MP3/WMA. 
2 Naci nij przycisk   BACK, aby powróci  do 

g ównego menu.
3 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 zatrzyma  pokaz slajdów, naci nij •
przycisk  .
Aby zatrzyma  odtwarzanie muzyki, •
ponownie naci nij przycisk  .

2 Za pomoc przycisków numerycznych
wprowad  czas lub numer cie ki, do której 
chcesz przej .

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  lub urz dzenie USB, na którym 

znajduj  si  pliki MP3/WMA.
Urz dzenia USB: naci nij przycisk  • .

Zostanie wy wietlone menu zawarto ci.»

2 Je li odtwarzanie nie rozpocznie si
automatycznie, wybierz utwór, który ma 
zosta  odtworzony.

Aby wybra  inn cie k  lub folder, •
naci nij przycisk  , a nast pnie naci nij 
przycisk  OK.

Uwaga

W przypadku p yt wielosesyjnych odtwarzana b dzie •
tylko pierwsza sesja.
To urz dzenie nie obs uguje plików WMA obj tych •
systemem zabezpiecze  Digital Rights Management (DRM).
Urz dzenie 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. 
Foldery lub pliki, które przekraczaj  rozmiar obs ugiwany •
przez urz dzenie, nie zostan  wy wietlone lub odtworzone.

Wy wietlanie zdj
Wy wietlanie zdj  w pokazie slajdów
Za pomoc  tego odtwarzacza mo na wy wietla
zdj cia w formacie JPEG (pliki z rozszerzeniem .jpeg 
lub .jpg).
1 W ó  p yt  lub urz dzenie USB, na którym 

znajduj  si  pliki JPEG.
Urz dzenia USB: naci nij przycisk  • .

Rozpocznie si  pokaz slajdów (w przypadku »
p yt Kodak) lub zostanie wy wietlone menu 
zawarto ci (w przypadku p yt JPEG).

2 Wybierz zdj cie, a nast pnie naci nij przycisk 
OK, aby rozpocz  pokaz slajdów.

Po o enie wy wietlanego obrazu jest »
automatycznie optymalizowane dla zdj  w 
formacie exif.

Aby wy wietli  zdj cie w kolorze (tryb Fun) •
lub czarno-bieli (tryb Simple), naci nij przycisk 
DISC MENU.
Aby wy wietli  podgl d zdj  w postaci •
miniatur, naci nij przycisk   INFO.

Aby wybra  zdj cie, naciskaj  • przyciski 
nawigacyjne.
Aby powi kszy  wybrane zdj cie i rozpocz•
pokaz slajdów, naci nij przycisk  OK.
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5 Aby zatrzyma  kopiowanie, naci nij kolejno 
przyciski   i OK.

Uwaga

Podczas kopiowania nie nale y naciska adnych przycisków.•
Za pomoc  tego urz dzenia nie mo na kopiowa•
materia ów zabezpieczonych przed kopiowaniem.

Tworzenie plików MP3
Za pomoc  tego urz dzenia mo na konwertowa
p yty audio CD do plików w formacie MP3. 
Utworzone pliki MP3s  zapisywane w pami ci fl ash USB.
1 W ó  p yt  audio CD.
2 Pod cz pami fl ash do gniazda   urz dzenia.
3 Podczas odtwarzania p yty naci nij przycisk 

AUDIO/CREATE MP3.
Zostanie wy wietlone menu tworzenia »
plików MP3.

4 Wybierz w menu opcj [Tak], a nast pnie 
naci nij przycisk  OK.

5 Wybierz opcje konwersji na panelu  [OPCJE],
a nast pnie naci nij kilkakrotnie przycisk  OK,
aby wybra  element.

Opcja  Opis
[Szybko ] Wybór pr dko ci kopiowania.
[Szybk.] Wybór jako ci.

Wy szy poziom przepustowo ci
pozwala cieszy  si  d wi kiem o lepszej 
jako ci, ale zwi ksza rozmiar pliku.

[CRT ID3] Kopiowanie informacji o utworze 
do pliku MP3

[Urz dzenie] Utworzone pliki mog  zosta
zapisane wy cznie na urz dzeniu 
pami ci fl ash USB.

6 Naci nij przycisk  , aby uzyska  dost p do 
panelu  [ CIE KA].

Create MP3
OPTIONS TRACK

SUMMARY

Start Exit Select all Deselect all

to change speed.

Track01          04:14

Track02          04:17

Track03          03:58

Track04          04:51

Track05          03:53

Track06          04:09

Track07          04:38 
Press [OK] button

CRT ID3            Yes
Device            USB 1

Speed     Normal
Bitrate            128kbps

Odtwarzanie z pami ci Flash USB

Uwaga

Za pomoc  tego urz dzenia mo na odtwarza /•
wy wietla  pliki MP3, WMA, DivX (Ultra) i JPEG 
zapisane w urz dzeniu pami ci fl ash USB.

1 Pod cz pami fl ash do gniazda   urz dzenia.
2 Naci nij przycisk  .

Zostanie wy wietlone menu zawarto ci.»

3 Je li odtwarzanie nie rozpocznie si  automatycznie, 
wybierz plik, który ma zosta  odtworzony.

Wi cej informacji na ten temat mo na •
znale  w rozdzia ach: „Odtwarzanie 
muzyki”, „Wy wietlanie zdj ” i 
„Odtwarzanie fi lmu”.

4 Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij przycisk  .
Aby prze czy  odtwarzacz w tryb p yty, •
naci nij przycisk  .

6 Funkcje zaawansowane
Kopiowanie plików 
multimedialnych
Mo na kopiowa  pliki (takie jak MP3, WMA lub JPEG) 
z p yty na urz dzenie pami ci fl ash USB.
1 W ó  p yt , na której znajduj  si  pliki MP3/

WMA/JPEG.
2 Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, pod cz 

pami fl ash USB do gniazda   urz dzenia.
3 Wybierz plik, który ma zosta  skopiowany, i 

naci nij przycisk  SUBTITLE.
4 Wybierz w menu opcj [Tak], a nast pnie 

naci nij przycisk  OK.

Po zako czeniu w urz dzeniu pami ci fl ash »
USB zostanie automatycznie utworzony 
nowy katalog, w którym zapisane zostan
wszystkie nowe pliki.

Previous

Do you want 

00:00/00:00                               005/030

to copy this file

\MP3

Track 1          

Track 2          

Track 3          

Track 4         

Track 5          

Track 6          

Yes     No
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4 Wybierz ustawienie i naci nij przycisk  OK.
Aby wróci  do poprzedniego menu, •
naci nij przycisk  .
Aby zamkn  menu, naci nij przycisk  • SETUP.

[Blokada p yty]
Umo liwia ustawienie ogranicze  odtwarzania dla 
p yty znajduj cej si  w kieszeni na p yt  (mo na 
zablokowa  maksymalnie 20 p yt).
• [Zablokuj] – ograniczenie dost pu do bie cej 

p yty. Aby ponownie odtworzy  t  p yt  lub j
odblokowa , konieczne b dzie wprowadzenie has a.

• [Odblokuj] – odtwarzanie wszystkich p yt.
[J zyk menu]
Wybierz j zyk menu ekranowego.
[Wy cznik czasowy]
Ta funkcja umo liwia automatyczne przej cie w tryb 
gotowo ci po up ywie zaprogramowanego czasu.
• [Wy ] – wy czenie trybu u pienia.
• [15 min], [30 min], [45 min], [60 min] – wybór 

czasu, po którym urz dzenie prze czy si  w 
tryb gotowo ci.

[Tryb got. - auto]
W czanie i wy czanie automatycznego trybu 
gotowo ci.
• [W ] – prze czanie w tryb gotowo ci 

nast puje po 15 minutach braku aktywno ci 
(np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie 
jest zatrzymane).

• [Wy ] – wy czanie automatycznego trybu 
gotowo ci.

[Kod DivX(R) VOD]
Wy wietl kod rejestracji DivX® i kod wyrejestrowania.
• [Rejestracja] – uzyskanie kodu rejestracji w celu 

zarejestrowania produktu na stronie internetowej.
• [Wyrejestrowanie] – uzyskanie kodu 

wyrejestrowania w celu anulowania rejestracji 
produktu na stronie internetowej.

Uwaga

Kod rejestracji DivX tego urz dzenia nale y wprowadzi•
w przypadku wypo yczania lub kupowania fi lmów 
na stronie internetowej www.divx.com/vod. Filmy 
DivX, które zosta y wypo yczone lub zakupione za 
po rednictwem us ugi DivX® VOD (Video On Demand), 
mog  by  odtwarzane wy cznie w urz dzeniu, dla 
którego ta us uga zosta a zarejestrowana.

Ustawienia d wi ku

Sound Mode
CD Upsampling

Digital Audio 
Analogue Output

Volume

Audio Setup 

Night Mode

HDMI Audio
Audio Sync

7 Zaznacz cie k  d wi kow , a nast pnie 
naci nij przycisk  OK.

Aby wybra  inn cie k , powtórz czynno  7.•
Aby zaznaczy  wszystkie cie ki, wybierz •
w menu pozycj [Zaz. wsz.], a nast pnie 
naci nij przycisk  OK.
Aby usun  zaznaczenie wszystkich •
cie ek, wybierz w menu pozycj [BRAK],

a nast pnie naci nij przycisk  OK.
8 Wybierz w menu pozycj [Pocz tek] i naci nij 

przycisk  OK, aby rozpocz  konwertowanie.
Po zako czeniu w urz dzeniu pami ci fl ash »
USB zostanie automatycznie utworzony 
nowy katalog, w którym zapisane zostan
wszystkie nowe pliki MP3.
Aby wyj  z menu, wybierz opcj•
[Zako cz], a nast pnie naci nij przycisk  OK.

Uwaga

Podczas konwertowania nie nale y naciska adnych przycisków.•
Nie mo na konwertowa  p yt chronionych przed •
kopiowaniem oraz p yt DTS-CD.
Na urz dzeniach pami ci fl ash USB chronionych •
przed zapisem lub zabezpieczonych has em nie mo na 
zapisywa  plików MP3.

7 Dostosowywanie 
ustawie

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.
Zostanie wy wietlone menu  » [Strona 
ustawie  ogólnych].

2 Naci nij przycisk  .
3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
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1. Naci nij przycisk  OK.
2.  Za pomoc  przycisku   ustaw czas opó nienia.
3.  Naci nij przycisk  OK, aby zatwierdzi  i zamkn

menu.

[G O N.]
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.

[Tryb d wi ku]
Wybór zaprogramowanego efektu d wi kowego w 
celu poprawy jako ci d wi ku.
• [3D] – wybór efektu wirtualnego d wi ku 

przestrzennego odtwarzanego z lewego i 
prawego kana u audio.

• [Tryb fi lmowy] – wybór efektu d wi kowego 
odpowiedniego do odtwarzania fi lmów.

• [Tryb muzyczny] – wybór efektu 
d wi kowego odpowiedniego do odtwarzania 
muzyki.

[Próbkowanie CD]
Aby cieszy  si  lepsz  jako ci  d wi ku w trybie 
stereo, mo na skonwertowa  p yt  CD z muzyk
do wy szej cz stotliwo ci próbkowania.
• [Wy ] – wy czenie funkcji zwi kszenia 

cz stotliwo ci próbkowania p yty CD.
• [88.2kHz] – konwersja cz stotliwo ci 

próbkowania na dwa razy wi ksz  ni
oryginalna.

• [176.4kHz] – konwersja cz stotliwo ci 
próbkowania na cztery razy wi ksz  ni
oryginalna.

[Tryb nocny]
Wycisza g o ne d wi ki i wzmacnia g o no
cichych, dzi ki czemu mo na ogl da fi lmy DVD 
przy niskiej g o no ci bez zak ócania spokoju innych 
domowników czy s siadów.
• [W ] – umo liwia ogl danie nagra  w nocy, 

bez zak ócania spokoju.
• [Wy ] – umo liwia s uchanie d wi ku 

przestrzennego o pe nej dynamice.

Uwaga

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

1 Naci nij przycisk  SETUP.
Zostanie wy wietlone menu  » [Strona 
ustawie  ogólnych].

2 Naci nij przycisk  , aby wybra  pozycj [Ustaw. 
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.

[Wyj . analog.]
Wybierz ustawienie sygna u analogowego w oparciu 
o urz dzenie audio pod czone za po rednictwem 
gniazda analogowego audio.
• [LT/RT] – d wi k przestrzenny przez dwa g o niki.
• [Stereo] – d wi k stereo.
[Ust. wyj. cyfr.]
Wybierz ustawienie sygna u cyfrowego w 
oparciu o cyfrowy wzmacniacz lub amplituner 
pod czony za po rednictwem gniazda cyfrowego 
(koncentrycznego lub cyfrowego).
• [Wyj. cyfrowe] – wybór typu sygna u cyfrowego.

• [Wszystko] – obs uguje formaty d wi ku 
wielokana owego.

• [wy .] – wy czenie sygna u cyfrowego.
• [Tylko PCM] – d wi k jest 

przekszta cany na d wi k dwukana owy.
• [Wyj cie LPCM] – umo liwia wybór 

wyj ciowej cz stotliwo ci próbkowania LPCM 
(z ang. „Linear Pulse Code Modulation”).
• [48kHZ] – dla p yt nagranych z 

cz stotliwo ci  próbkowania 48 kHz.
• [96kHZ] – dla p yt nagranych z 

cz stotliwo ci  próbkowania 96 kHz.

Uwaga

Ustawienie  • [Wyj cie LPCM] jest dost pne tylko po 
ustawieniu opcji  [Wyj. cyfrowe] na warto [Tylko PCM].
Im wy sza cz stotliwo  próbkowania, tym lepsza jako•
d wi ku.

[HDMI Audio]
Pozwala wybra  ustawienie wyj cia d wi ku HDMI 
po pod czeniu urz dzenia i telewizora za pomoc
przewodu HDMI.
• [W ] – umo liwia odtwarzanie d wi ku 

przez telewizor i zestaw g o ników. Je li 
format d wi ku p yty nie jest obs ugiwany, 
zostanie on poddany konwersji do d wi ku 
dwukana owego (liniowe kodowanie PCM).

• [Wy ] - Wy cza odtwarzanie d wi ku 
z urz dze  HDMI pod czonych do tego 
odtwarzacza.

[Synch. d w.]
Ustawianie czasu opó nienia d wi ku podczas 
odtwarzania p yty wideo.
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Uwaga

Dok adniejsze informacje na ten temat mo na znale•
w rozdziale „Przygotowywanie do pracy” > „W czanie 
trybu obrazu bez przeplotu”.

[Ustaw. kolorów]
Umo liwia wybór zaprogramowanego zestawu 
ustawie  kolorów lub zdefi niowanie w asnego 
ustawienia.
• [Standardowy] – oryginalne ustawienie 

kolorów.
• [Jasny] – ustawienie ywych kolorów.
• [Stonowany] – ustawienie ciep ych kolorów.
• [W asne] – umo liwia zdefi niowanie w asnego 

ustawienia kolorów. Ustaw poziom jasno ci, 
kontrast, odcie  i nasycenie kolorów, a 
nast pnie naci nij przycisk  OK.

[Ustawianie tapety]
Wybierz zdj cie, które b dzie u ywane jako tapeta.
• [Domy lny obraz] - Domy lnym ustawieniem 

tapety jest logo fi rmy Philips.
• [Zapisany obraz] - Nagrany fi lm wideo lub 

zdj cie JPEG.
• [Bie cy obraz] - Nagraj fi lm wideo lub zrób 

zdj cie i zapisz je w urz dzeniu.

1. Odtwarzanie fi lmu lub pokazu slajdów.
2.  Wybierz obraz wideo lub zdj cie: naci nij 

przycisk  , aby wstrzyma , a nast pnie 
naci nij przycisk  SETUP.

3.  Przejd  do opcji ( [Ust. obrazu] >
[Ustawianie tapety] > [Bie cy obraz]).

4.  Naci nij przycisk  OK, aby potwierdzi .
Jeden fi lm lub zdj cie JPEG jest zapisywane »
jako tapeta.
N» owo zapisany fi lm lub zdj cie zast puje
poprzednie.

[Syg. kom. wideo]
Umo liwia wybranie wyj ciowego sygna u wideo 
odpowiadaj cego zastosowanemu po czeniu 
mi dzy urz dzeniem a telewizorem.
• [Z przeplotem] – po czenie rozdzielonych 

sk adowych sygna u wideo ( Y Pb Pr).
• [RGB] – po czenie SCART ( TV OUT).
[HD JPEG]
Ciesz si  niemodyfi kowanymi, nieskompresowanymi 
zdj ciami JPEG w oryginalnej rozdzielczo ci po 
pod czeniu tego urz dzenia i telewizora za 
pomoc  przewodu HDMI.
• [W ] – wy wietlanie obrazu w wysokiej 

rozdzielczo ci (HD).
• [Wy ] – wy wietlanie obrazu standardowego.
[Ustawienia HDMI]
Po pod czeniu urz dzenia do telewizora za 
pomoc  przewodu HDMI wybierz najlepsze 
mo liwe ustawienie HDMI obs ugiwane przez 
telewizor.

Ustawienia obrazu

1 Naci nij przycisk  SETUP.
Zostanie wy wietlone menu  » [Strona 
ustawie  ogólnych].

2 Naci nij przycisk  , aby wybra  pozycj [Ust. 
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.

[System TV]
Zmie  to ustawienie, je li obraz nie jest prawid owo 
wy wietlany. To domy lnie ustawienie odpowiada 
najpopularniejszemu systemowi stosowanemu w 
danym kraju.
• [PAL] – dla telewizorów dzia aj cych w 

systemie PAL.
• [Uniwersalny] – dla telewizorów zgodnych 

zarówno z systemem PAL, jak i NTSC.
• [NTSC] – dla telewizorów dzia aj cych w 

systemie NTSC.
[Rodzaj TV]
Wybór formatu wy wietlania:

• [4:3 Panorama] – telewizor z ekranem 4:3: 
obraz o pe nej wysoko ci, z przyci tymi 
bokami.

• [4:3 Letter Box] – telewizor z ekranem 4:3: 
obraz panoramiczny z czarnymi pasami u góry 
i u do u ekranu.

• [Panoramiczny 16:9] – telewizor 
panoramiczny: proporcje obrazu 16:9.

[Bez przeplotu]
Je li telewizor, do którego urz dzenie jest 
pod czone, obs uguje tryb obrazu bez przeplotu, 
mo na w czy  w telewizorze ten tryb.
• [W ] – w czanie trybu obrazu bez przeplotu.
• [Wy ] – wy czanie trybu obrazu bez 

przeplotu.
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Przy w czonej funkcji EasyLink naci nij i 
przytrzymaj przycisk   przez co najmniej 
trzy sekundy.

Wszystkie pod czone urz dzenia »
zgodne ze standardem HDMI CEC 
prze cz  si  jednocze nie w tryb 
gotowo ci.

Uwaga

Aby korzysta  z funkcji EasyLink, w telewizorze lub •
innych urz dzeniach nale y w czy  obs ug  funkcji 
HDMI CEC. Wi cej informacji na ten temat mo na 
znale  w instrukcji obs ugi telewizora i innych urz dze .
Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowego •
wspó dzia ania ze wszystkimi urz dzeniami zgodnymi ze 
standardem HDMI CEC.

Preferencje

Uwaga

Przed wybraniem opcji  • [Strona preferencji] zatrzymaj 
odtwarzanie p yty.

1 Naci nij przycisk  SETUP.
Zostanie wy wietlone menu  » [Strona 
ustawie  ogólnych].

2 Naci nij przycisk  , aby wybra  pozycj
[Strona preferencji], 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.

[D wi k]
Wybór j zyka cie ki d wi kowej odtwarzanej 
p yty.
[Napisy]
Wybór j zyka napisów dialogowych odtwarzanej 
p yty.
[Menu p yty]
Wybór j zyka menu p yty.

Preferences

Parental Control

Mp3/Jpeg Nav
PBC

Subtitle
Audio

Disc Menu

DivX Subtitle
Password

• [Rozdzielczo ] – wybór rozdzielczo ci 
obrazu zgodnie z mo liwo ciami wy wietlania 
telewizora.
• [Auto] – umo liwia automatyczne 

wykrycie i wybranie najlepszej 
obs ugiwanej rozdzielczo ci obrazu.

• [480i], [480p], [576i], [576p], [720p],
[1080i], [1080p] – powoduje wybranie 
najlepszego ustawienia rozdzielczo ci
obs ugiwanej przez telewizor. Szczegó owe
informacje na ten temat mo na znale  w 
instrukcji obs ugi telewizora.

• [HDMI Deep Color] – ta funkcja jest 
dost pna tylko po pod czeniu urz dzenia 
wy wietlaj cego za pomoc  przewodu HDMI, 
je li pod czone urz dzenie obs uguje funkcj
g bi kolorów (Deep Color).
• [Auto] – zapewnia ywe obrazy w ponad 

miliardzie kolorów w telewizorze z 
funkcj  Deep Color. 

• [Wy ] – powoduje wy wietlanie 
standardowego koloru 8-bitowego.

• [Format panoram.] – umo liwia ustawienie 
formatu panoramicznego dla odtwarzanych p yt.
• [Superszeroki] – rodkowa cz

obrazu jest rozci gni ta s abiej ni  boki 
(ustawienie jest dost pne tylko po 
ustawieniu rozdzielczo ci obrazu 720p, 
1080i lub 1080p).

• [4:3 Pillar Box] – Obraz nie jest rozci gany. 
Po obu stronach ekranu dodawane s
czarne pasy (ustawienie jest dost pne tylko 
po ustawieniu rozdzielczo ci obrazu 720p, 
1080i lub 1080p).

• [Wy ] – Wy wietlanie obrazu w 
zale no ci od formatu p yty.

• [Ustaw. EasyLink] – Je li urz dzenie 
jest po czone z telewizorem lub innymi 
urz dzeniami zgodnymi ze standardem HDMI 
CEC, wszystkie pod czone urz dzenia 
mog  reagowa  jednocze nie na nast puj ce
polecenia:
• [EasyLink] – Umo liwia wy czenie lub 

w czenie wszystkich opcji EasyLink.
• [Odtw. jedn.przycis.] – umo liwia 

wy czenie lub w czenie funkcji 
odtwarzania za pomoc  jednego 
przycisku.
Gdy w czona jest funkcja EasyLink, 
naci nij przycisk  .

Urz dzenie zostanie w czone.»
Telewizor w czy si  automatycznie i »
prze czy si  na kana  wej cia wideo 
(je eli obs uguje funkcj  odtwarzania 
jednym przyciskiem). 
Je li w urz dzeniu znajduje si  p yta, »
rozpocznie si  jej odtwarzanie. 

• [Gotow. jed. przycis.] – umo liwia 
wy czenie lub w czenie funkcji 
przechodzenia do trybu gotowo ci za 
pomoc  jednego przycisku.
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1. Za pomoc przycisków numerycznych
wprowad  w polu  [Stare has o] warto
„136900” lub ostatnio ustawione has o.

2.  Wprowad  nowe has o w polu  [Nowe has o].
3. Ponownie wprowad  nowe has o w polu 

[Potwierd ].
4. Naci nij przycisk  OK, aby zamkn  menu.

Uwaga

Je li nie pami tasz has a, przed ustawieniem nowego •
has a wprowad  warto  „136900”.

[Napisy DivX]
Wybierz zestaw znaków, który obs uguje napisy DivX.
• [Standard] – angielski, irlandzki, du ski, 

esto ski, fi ski, francuski, niemiecki, w oski, 
portugalski, luksemburski, norweski (Bokmål i 
Nynorsk), hiszpa ski, szwedzki, turecki

• [Cent. Eur.] – polski, czeski, s owacki, alba ski, 
w gierski, s owe ski, chorwacki, serbski 
(alfabet aci ski), rumu ski

• [Cyrylica] – bia oruski, bu garski, ukrai ski, 
macedo ski, rosyjski, serbski

• [Grecki] – grecki

Uwaga

Upewnij si , e nazwa pliku z napisami dialogowymi jest •
taka sama, jak nazwa pliku z fi lmem. Je li na przyk ad 
nazwa pliku z fi lmem to „fi lm.avi”, to plik tekstowy musi 
nosi  nazw  „fi lm.sub” lub „fi lm.srt”. 

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

Uwaga

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

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.
Aby wybra  j zyk, którego nie ma na li cie j zyków w •
menu, wybierz opcj [Inne]. Nast pnie przejrzyj list
kodów j zyków, która znajduje si  na ko cu niniejszej 
instrukcji, i wprowad  odpowiedni kod j zyka.

[Nadz. rodziciel.]
Umo liwia ograniczenie dost pu do p yt, które 
s  nieodpowiednie dla dzieci. Na p ytach tego 
typu musz  znajdowa  si  informacje o poziomie 
zabezpieczenia rodzicielskiego.

1. Naci nij przycisk  OK.
2.  Wybierz poziom zabezpieczenia rodzicielskiego, 

a nast pnie naci nij przycisk  OK.
3.  Za pomoc przycisków numerycznych

wprowad  has o.

Uwaga

P yty DVD maj ce wy szy poziom kontroli dost pu ni•
ustawiony w opcji  [Nadz. rodziciel.] 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 zabezpieczenia rodzicielskiego, ale nie s
one nagrane. W przypadku tego typu p yt funkcja ta nie 
b dzie dzia a .

[PBC]
W czanie lub wy czanie trybu wy wietlania menu 
zawarto ci p yt VCD/SVCD z funkcj  sterowania 
odtwarzaniem (PBC).
• [W ] – wy wietlanie menu indeksu po 

w o eniu p yty.
• [Wy ] – pomini cie menu i rozpocz cie 

odtwarzania od pierwszej cie ki.
[Nawig MP3/JPEG]
Wybierz, aby wy wietli  foldery lub wszystkie pliki.
• [Wy wietl pliki] – wy wietlanie wszystkich 

plików.
• [Wy wietl foldery] – wy wietlanie folderów, 

w których znajduj  si  pliki MP3/WMA.
[Has o]
Ustawienie lub zmiana has a dla zablokowanych p yt 
lub p yt DVD z ograniczeniami odtwarzania.
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Dane techniczne

Uwaga

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

USB
Zgodno : szybkie z cze USB (2.0)•
Obs ugiwana klasa UMS (klasa pami ci •
masowej USB)

Wideo
System sygna u: PAL / NTSC•
Sygna  wideo: 1 Vpp ~ 75 omów•
Wyj cie rozdzielonych sk adowych sygna u•
wideo: 0,7 Vpp ~ 75 omów
Wyj cie HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, •
1080i, 1080p
Wyj cie SCART: Euroz cze•

D wi k
Analogowe wyj cie stereofoniczne•
Odst p sygna u od szumu (1 kHz): > 100 dB •
(poziom d wi ku A)
Dynamika (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•
Wyj cie SCART•
Wyj cie cyfrowe•

Wyj cie koncentryczne•
Wyj cie HDMI•

Jednostka centralna
Wymiary (szer. x wys. x g b.): 360 x 39 x •
209 (mm)
Waga netto: 1,45 kg•

Zasilanie 
Zasilanie: 230 V, 50 Hz•
Pobór mocy: < 10 W•
Pobór mocy w trybie gotowo ci: < 0,45 W•

Akcesoria do czone do zestawu
Pilot zdalnego sterowania i baterie•
Instrukcja obs ugi•
Skrócona instrukcja obs ugi•

Dane techniczne lasera
Typ: laser pó przewodnikowy InGaAIP (DVD), •
AIGaAs (CD)
D ugo  fali: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)•
Moc: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)•
Dywergencja wi zki: 60 stopni•

9 Troubleshooting
Ostrze enie

Risk of electric shock. Never remove the casing of the •
product. 

To keep the warranty valid, never try to repair the 
product yourself. 

[Domy lne]
Przywrócenie domy lnych ustawie  fabrycznych 
urz dzenia, z wyj tkiem ustawie [Blokada p yty],
[Nadz. rodziciel.] i [Has o].

8 Informacje dodatkowe
Aktualizacja oprogramowania
Aby sprawdzi  dost pno  nowych aktualizacji, 
porównaj bie c  wersj  oprogramowania tego 
urz dzenia z najnowsz  wersj  dost pn  na stronie 
internetowej fi rmy Philips (je li jest dost pna).

Przestroga

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

1 Naci nij przycisk  SETUP.
2 Wybierz kolejno  [Strona preferencji]>

[Info o wersji], a nast pnie naci nij przycisk  OK.
3 Zapisz nazw  pliku, a nast pnie naci nij 

przycisk  SETUP, aby wyj  z menu.
4 Odwied  stron  internetow fi rmy Philips 

pod adresem www.philips.com/support, 
aby sprawdzi , jaka jest najnowsza wersja 
oprogramowania, korzystaj c z nazwy pliku 
oprogramowania urz dzenia.

5 Wi cej informacji mo na znale  w 
instrukcjach dotycz cych aktualizacji 
oprogramowania dost pnych na stronie 
internetowej .

Uwaga

Od cz przewód zasilaj cy na kilka sekund i pod cz go •
ponownie w celu w czenia urz dzenia.

Konserwacja

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.
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D wi k
Brak sygna u audio z telewizora.

Upewnij si , e przewody audio s  pod czone •
do wej cia audio telewizora. 
Przypisz sygna  audio telewizora do •
odpowiedniego sygna u wideo. Wi cej 
informacji na ten temat mo na znale  w 
instrukcji obs ugi telewizora. 

Brak d wi ku z g o ników urz dzenia audio 
(zestawu stereo/wzmacniacza/amplitunera).

Upewnij si , e przewody audio s  pod czone •
do wej cia audio urz dzenia. 
Wybierz odpowiednie ród o d wi ku •
urz dzenia audio.

Brak d wi ku przy zastosowaniu po czenia HDMI.
Odtwarzanie d wi ku przy u yciu wyj cia •
HDMI mo e nie by  mo liwe, je li pod czone 
urz dzenie nie obs uguje formatu HDCP lub 
obs uguje jedynie standard DVI.
Sprawd , czy ustawienie  • [HDMI Audio] jest 
w czone.

Brak d wi ku podczas odtwarzania fi lmów DivX.
Urz dzenie mo e nie obs ugiwa  kodeka •
audio.

Odtwarzanie
Nie mo na odtworzy  p yty.

P yta jest zabrudzona, odkszta cona lub silnie •
porysowana. Wymie  lub wyczy  p yt .
U yj poprawnego formatu p yty lub formatu •
pliku.

Nie mo na odtwarza fi lmów w formacie DivX.
Upewnij si , e plik wideo DivX jest •
kompletny.
Upewnij si , e rozszerzenie nazwy pliku jest •
prawid owe.
Problem z cyfrowymi prawami autorskimi. •
Nie mo na odtwarza  zabezpieczonego pliku 
wideo poprzez analogowe po czenie wideo 
(np. kompozytowe, Component lub Scart). 
Skorzystaj z po czenia HDMI, aby odtwarza
te pliki. 

Proporcje obrazu na ekranie nie odpowiadaj
ustawieniom wy wietlania telewizora.

Proporcje obrazu zosta y ustalone na p ycie.•
Napisy DivX nie s  prawid owo wy wietlane.

Upewnij si , e nazwa pliku z napisami jest •
taka sama jak nazwa pliku z fi lmem.
Wybierz prawid owy zestaw znaków.•

Naci nij przycisk  • SETUP.
Wybierz w menu opcje  • [Strona 
preferencji] > [Napisy DivX].
Wybierz zestaw znaków, który obs uguje •
napisy DivX.

If you have problems using this product, check the 
following points before you request service. If you 
still have a problem, register your product and get 
support at www.philips.com/welcome. 
W przypadku kontaktu z fi rm  Philips nale y poda
numer modelu i numer seryjny urz dzenia. Numer 
modelu i numer seryjny mo na znale  z ty u
urz dzenia. Zapisz numery tutaj: 
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

Jednostka centralna
Przyciski na urz dzeniu nie dzia aj .

Od cz urz dzenie od gniazdka elektrycznego •
na kilka minut, a nast pnie pod cz je 
ponownie.

Brak reakcji na polecenia z pilota zdalnego 
sterowania.

Pod cz urz dzenie do gniazdka elektrycznego.•
Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku •
czujnika podczerwieni (IR) umieszczonego na 
panelu przednim urz dzenia. 
W ó  prawid owo baterie.•
W ó  nowe baterie do pilota zdalnego •
sterowania.

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 fi 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).

Brak obrazu przy zastosowaniu po czenia HDMI.
Je li urz dzenie jest pod czone •
do niezatwierdzonego urz dzenia 
wy wietlaj cego za pomoc  przewodu HDMI, 
sygna  audio-wideo mo e by  niedost pny.
Sprawd , czy przewód HDMI nie jest •
uszkodzony. Wymie  przewód HDMI na 
nowy.
Je li nast pi to po zmianie rozdzielczo ci wideo •
HDMI, nale y zmieni  tryb na domy lny: 1) 
Naci nij przycisk  , aby otworzy  kiesze  na 
p yt . 2) Naci nij  przycisk numeryczny „1”.
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