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     Prawa autorskie

   
  W niniejszym produkcie zastosowano 
technologi� ochrony praw autorskich. 
Technologia ta chroniona jest w�a�ciwymi 
ameryka�skimi patentami oraz innymi 
prawami dotycz�cymi w�asno�ci intelektualnej, 
których w�a�cicielem jest 	 rma Macrovision 
Corporation oraz inne podmioty. Technologia 
ta nie mo�e by
 wykorzystywana bez 
zgody 	 rmy Macrovision Corporation i 
przeznaczona jest wy��cznie do zastosowa� 
domowych oraz innych zastosowa� o 
charakterze niepublicznym, o ile nie uzyskano 
specjalnej zgody Macrovision Corporation. 
Zabroniony jest demonta� urz�dzenia oraz 
in�ynieria wsteczna (odtwarzanie konstrukcji 
urz�dzenia).
      

   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).

         1 Wa�ne

    Wa�ne informacje dotycz�ce 
bezpiecze�stwa

 Ostrze�enie

 Ryzyko 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.
  Z urz�dzenia mo�na korzysta
 tylko w  •
pomieszczeniach. Chro� urz�dzenie przed 
wod�, wilgoci� i naczyniami wype�nionymi 
cieczami.
  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.

    
  Ten produkt spe�nia wszystkie niezb�dne 
wymagania zwi�zane z dyrektyw� 2006/95/
WE (dyrektywa niskonapi�ciowa) oraz 
2004/108/WE (dyrektywa zgodno�ci 
elektromagnetycznej).
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     Utylizacja starych produktów i baterii

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

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

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

     Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko 
Wielkiej Brytanii)
  Ten produkt jest wyposa�ony w zatwierdzon� 
wtyczk� formowan�. W razie konieczno�ci 
wymiany bezpiecznika nale�y zast�pi
 go 
bezpiecznikiem o takich samych parametrach, 
jakie s� podane przy gnie�dzie (przyk�ad 10A).
    1 Zdejmij pokrywk� bezpiecznika i wyjmij 

bezpiecznik. 
    2 Nowo montowany bezpiecznik musi by
 

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

    3 Za�ó� pokrywk� bezpiecznika.

 Uwaga

 Aby zachowa
 zgodno�
 z dyrektyw�  •
zgodno�ci elektromagnetycznej (2004/108/
WE), nie nale�y od��cza
 wtyczki urz�dzenia 
od przewodu zasilaj�cego.
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  Windows Media oraz logo Windows s� 
znakami towarowymi lub zastrze�onymi 
znakami towarowymi 	 rmy Microsoft 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach.

      
  HDMI, logo HDMI i interfejs High-De	 nition 
Multimedia s� znakami handlowymi lub 
zastrze�onymi znakami handlowymi 	 rmy 
HDMI Licensing LLC.

     
  Logo USB-IF s� znakami towarowymi 	 rmy 
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

     LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT

      Informacje o znakach 
towarowych

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

     
  DivX, DivX Ultra Certi	 ed oraz inne 
powi�zane logo s� znakami towarowymi 	 rmy 
DivX, Inc. i s� u�yte na podstawie licencji.
  O	 cjalny produkt z certy	 katem DivX® Ultra 
Certi	 ed.
  Odtwarza wszystkie wersje formatu wideo 
DivX® (w tym DivX® 6) przy rozszerzonym 
odtwarzaniu plików multimedialnych DivX® i 
formatu multimediów DivX®.
  Odtwarza 	 lmy DivX® wraz z menu, napisy 
dialogowe i �cie�ki audio.

     
  Wyprodukowano na licencji w ramach 
ameryka�skich patentów o numerach: 
5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 
i 6 487 535 oraz innych wydanych i 
oczekuj�cych patentów ameryka�skich i 
�wiatowych. DTS i DTS Digital Surround s� 
zastrze�onymi znakami towarowymi, a logo 
i symbol DTS s� znakami towarowymi 	 rmy 
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Wszelkie 
prawa zastrze�one.

      
  ENERGY STAR i ENERGY STAR s� 
zastrze�onymi znakami ameryka�skimi.
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     Z��cze USB 2.0 Hi Speed i MP3 
  Wystarczy pod��czy
 urz�dzenie USB do 
gniazda USB, aby odtwarza
 pliki MP3/
WMA/JPEG/DivX lub pod��czy
 przeno�ny 
odtwarzacz plików multimedialnych do z��cza 
MP3 LINK, aby cieszy
 si� muzyk� odtwarzan� 
w doskona�ej jako�ci.
    

     Synchronizacja odtwarzania d�wi�ku i obrazu 
  Pozwala zsynchronizowa
 d�wi�k i obraz 
przez opó�nienie odtwarzania d�wi�ku, je�li 
sygna� wideo przechodz�cy bezpo�rednio 
przez telewizor jest wolniejszy ni� strumienie 
d�wi�ku.
    

     Tworzenie plików MP3 
  Konwersja ulubionych utworów audio z p�yt 
audio CD do formatu MP3. Utworzone pliki 
MP3 s� zapisywane na urz�dzeniu USB.
    

     Dopasowanie obrazu do ekranu 
  Umo�liwia ogl�danie 	 lmów w trybie 
pe�noekranowym na ka�dym telewizorze. 
Dost�pne tylko w przypadku p�yt DVD i 
plików JPEG.
    

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

  Kod regionu DVD   Kraje

   Europa

   Rosja

       2 Twój produkt
  Gratulujemy zakupu i witamy w 	 rmie Philips! 
Aby w pe�ni korzysta
 z obs�ugi �wiadczonej 
przez 	 rm� Philips, nale�y zarejestrowa
 
zakupiony produkt na stronie www.philips.
com/welcome.

    Przedstawienie funkcji
    Powi�kszanie rozmiaru obrazu do 1080p 
  Urz�dzenie pozwala na odtwarzanie p�yt 
z najwy�sz� jako�ci� HDTV. Urz�dzenie 
umo�liwia odtwarzanie 	 lmów w pe�nej 
rozdzielczo�ci HD do 1080p. Dzi�ki wi�kszej 
ilo�ci szczegó�ów oraz zwi�kszonej ostro�ci 
obraz jest bardziej realistyczny i zapewnia 
niezwyk�e wra�enia podczas ogl�dania.
    

     Philips EasyLink 
  Urz�dzenie zosta�o wyposa�one w z��cze 
Philips EasyLink wykorzystuj�ce protokó� 
HDMI CEC (Consumer Electronics Control). 
Urz�dzenia zgodne z funkcj� EasyLink, 
pod��czone przez z��cza HDMI, mog� by
 
kontrolowane za pomoc� jednego pilota 
zdalnego sterowania. 

 Uwaga

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

    

     S�uchaj bogatego, nieskompresowanego, 
wielokana�owego d�wi�ku przestrzennego 
  Zestaw kina domowego obs�uguje 5.1-
kana�owy, nieskompresowany d�wi�k, który 
zapewnia realistyczne efekty d�wi�kowe, jak 
podczas koncertu.
    

Po
ls

ki

PL



6

      i  VOL 
    S�u�y do regulacji g�o�no�ci.• 

      j  MP3 LINK 
    S�u�y do pod��czania przeno�nego • 
odtwarzacza d�wi�ku.

      k    ( USB )
    Umo�liwia pod��czenie • 
obs�ugiwanego urz�dzenia USB.

       
      Opis produktu

    Jednostka centralna

   
    a    ( Tryb gotowo�ci/w��cz )

    W��czanie zestawu kina domowego • 
lub prze��czenie w tryb gotowo�ci.

      b  Kiesze� na p�yt� 

    c    ( Otwórz/zamknij )
    Otwieranie lub zamykanie kieszeni • 
na p�yt�.

      d    ( Odtwarzaj/pauzuj )
    Uruchamianie, wstrzymywanie lub • 
wznawianie odtwarzania.
    W trybie radia automatyczne • 
dostrajanie stacji radiowych przy 
pierwszym w��czeniu urz�dzenia.

      e    ( Zatrzymaj )
    Umo�liwia zatrzymanie odtwarzania.• 
    W trybie radia umo�liwia skasowanie • 
bie��cej ustawionej stacji radiowej.

      f  SOURCE 
    Pozwala na wybór odtwarzanego • 
no�nika lub sygna�u z pod��czonego 
urz�dzenia.

      g  Panel wy�wietlacza 
    Wy�wietlanie informacji o bie��cym • 
stanie lub p�ycie.

      h  IR sensor 
    Odbiera sygna�y wysy�ane z pilota. • 
W tym kierunku nale�y kierowa
 
pilota

a b cdefghijk
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      c  SLEEP 
    Ustawienie opó�nienia, po którym • 
zestaw kina domowego prze��cza si� 
w tryb gotowo�ci.

      d     SETUP 
    S�u�y do wchodzenia do menu • 
ustawie� i wychodzenia z niego.

      e        ( Przyciski nawigacji )
    S�u�y do poruszania si� po menu.• 
    Naci�ni�cie przycisku w lewo lub • 
w prawo spowoduje uruchomienie 
funkcji szybkiego wyszukiwania do 
ty�u lub do przodu.
    W trybie radia przyciski w gór� • 
i w dó� pozwalaj� na dostrajanie 
cz�stotliwo�ci radiowej.
    W trybie radia przyciski w prawo i • 
w lewo pozwalaj� na automatyczne 
wyszukiwanie stacji.

      f     INFO 
    W przypadku dysków umo�liwia • 
wy�wietlanie informacji o bie��cym 
stanie lub o dysku.
    W przypadku pokazu slajdów • 
umo�liwia wy�wietlenie plików zdj�
 
w postaci miniatur.

      g    ( Odtwarzaj/pauzuj )
    Uruchamianie, wstrzymywanie lub • 
wznawianie odtwarzania.
    W trybie radia automatyczne • 
dostrajanie stacji radiowych przy 
pierwszym w��czeniu urz�dzenia.

      h    ( Zatrzymaj )
    Umo�liwia zatrzymanie odtwarzania.• 
    W trybie radia umo�liwia skasowanie • 
bie��cej ustawionej stacji radiowej.

      i  SURR  ( D�wi�k przestrzenny )
    W��czanie obs�ugiwanego standardu • 
d�wi�ku przestrzennego lub d�wi�ku 
stereo

     Pilot zdalnego sterowania

   
    a    ( Tryb gotowo�ci/w��cz )

    W��czanie zestawu kina domowego • 
lub prze��czenie w tryb gotowo�ci.
    Przy w��czonej funkcji EasyLink • 
naci�ni�cie i przytrzymanie przycisku 
przez co najmniej trzy sekundy 
powoduje jednoczesne prze��czenie 
wszystkich pod��czonych urz�dze� 
zgodnych ze standardem HDMI CEC 
w tryb gotowo�ci.

      b    ( Otwórz/zamknij )
    Otwieranie lub zamykanie kieszeni • 
na p�yt�.
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      q     BACK 
    Umo�liwia powrót do poprzedniego • 
ekranu.
    W przypadku p�yt DVD umo�liwia • 
przej�cie do menu tytu�ów
    W przypadku p�yt VCD w wersji 2.0 • 
lub p�yt SVCD z w��czon� funkcj� 
PBC umo�liwia powrót do menu 
podczas odtwarzania

      r   /   ( Poprzedni/nast�pny )
    Umo�liwia przej�cie • 
do poprzedniego b�d� nast�pnego 
tytu�u, rozdzia�u lub �cie�ki.

      s    ( Wyciszenie  )
    S�u�y do wyciszania lub w��czania • 
wyj�cia audio.

      t  VOL +/- 
    S�u�y do regulacji g�o�no�ci.• 

      u  SOUND 
    S�u�y do wybierania wst�pnie • 
zde	 niowanego efektu d�wi�kowego.

      v  ANGLE 
    Ogl�danie nagra� z kilku ró�nych • 
kamer

      w  REPEAT / PROGRAM 
    Umo�liwia wybór lub wy��czenie • 
powtarzania b�d� trybu odtwarzania 
losowego. 
    W trybie radia ponowne ustawienie • 
listy zaprogramowanych stacji: 
naci�nij, aby ustawi
 r�czne; 
naci�nij i przytrzymaj, aby ustawi
 
automatycznie.

      x  REPEAT A-B 
    Umo�liwia zaznaczenie sekcji do • 
odtwarzania powtarzalnego lub 
wy��czenie trybu powtarzania.

      j  AUDIO SYNC 
    S�u�y do wybierania j�zyka lub • 
kana�u d�wi�ku.
    Naci�ni�cie i przytrzymanie tego • 
przycisku powoduje w��czenie trybu 
ustawiania synchronizacji d�wi�ku. 
Nast�pnie czas opó�nienia ustawia 
si� przyciskiem  VOL +/- .

      k  Przyciski numeryczne 
    Umo�liwia wybór elementu do • 
odtwarzania.

      l  SUBTITLE 
    Wybór j�zyka napisów dialogowych • 
odtwarzanego 	 lmu.

      m     SCREEN FIT 
    Dopasowanie formatu obrazu • 
do ekranu telewizora (przy 
wspó�czynniku powi�kszenia 1,3x i 
1,6x).

      n  CREATE MP3 / ZOOM 
    Umo�liwia dost�p do menu w celu • 
tworzenia plików MP3.
    Powi�kszanie lub pomniejszanie • 
obrazu

      o  Przyciski �ród�a 
     • AUDIO SOURCE : S�u�y do 
wybierania �ród�a sygna�u 
d�wi�kowego.
     • RADIO : Prze��czanie na radio FM.
     • USB : Umo�liwia prze��czenie na 
�ród�o USB.
     • DISC : Umo�liwia prze��czanie 
na �ród�o dysku.

      p  OK 
    S�u�y do potwierdzania wpisu lub • 
wyboru.
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    Upewnij si�, �e przewód zasilaj�cy jest • 
zawsze �atwo dost�pny, aby umo�liwi
 
wyj�cie wtyczki z gniazdka elektrycznego.

       
      1 Umie�
 zestaw kina domowego w pobli�u 

telewizora.
    2 Umie�
 zestaw g�o�ników w normalnej 

pozycji ods�uchu i równolegle do obszaru 
ods�uchu.

    3 Umie�
 subwoofer w rogu pomieszczenia 
lub w odleg�o�ci co najmniej 1 metra od 
telewizora.

 Wskazówka

 Aby zmniejszy
 zak�ócenia lub ha�as, umie�
  •
zestaw kina domowego z dala od �róde� 
promieniowania.

      Pod��czanie przewodów 
wideo
  Pod��cz zestaw kina domowego do telewizora, 
aby wy�wietli
 zawarto�
 p�yty. Wybierz 
najlepsze po��czenie wideo obs�ugiwane przez 
telewizor.

     Opcja 1: Pod��czanie do gniazda SCART• 
    Opcja 2: Pod��czanie do gniazda HDMI • 
(dotyczy telewizorów zgodnych ze 
standardem HDMI, DVI lub HDCP). 
    Opcja 3: Pod��czanie do gniazda Video • 
(CVBS) (dotyczy zwyk�ych telewizorów).

SUBWOOFER

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT

CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

           3 Pod��czanie
  Aby korzysta
 z zestawu kina domowego, 
wykonaj poni�sze po��czenia.
    

   Podstawowe po��czenia: 
    Wideo• 
    G�o�niki i subwoofer• 
    Zasilanie• 

      Po��czenia opcjonalne: 
    Antena radiowa• 
    D�wi�k• 

    D�wi�k z telewizora• 
    D�wi�k z odbiornika telewizji • 
kablowej/nagrywarki/konsoli do gier

      Inne urz�dzenia• 
    Przeno�ny odtwarzacz plików • 
multimedialnych
    Urz�dzenie USB• 

 Uwaga

 Informacje na temat identy	 kacji i klasy	 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.

 Wskazówka

 W celu pod��czenia tego urz�dzenia mo�na  •
u�y
 ró�nego rodzaju z��czy, w zale�no�ci 
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.

      Ustawianie urz�dzenia
    Ustaw urz�dzenie w miejscu, gdzie nie • 
b�dzie mo�na go pchn�
, przewróci
 
na bok ani wywróci
.Nie umieszczaj 
urz�dzenia w zamkni�tej szafce.
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     Opcja 2: Pod��czanie do gniazda 
HDMI

   
    1 Za pomoc� przewodu HDMI 

(niedo��czony do zestawu) po��cz 
gniazdo  HDMI OUT  zestawu kina 
domowego z gniazdem wej�ciowym 
HDMI telewizora.

 Uwaga

 Je�li u�ywane urz�dzenie obs�uguje standard  •
HDMI CEC, mo�na sterowa
 zgodnymi 
urz�dzeniami za pomoc� jednego pilota 
zdalnego sterowania. (patrz „Przygotowywanie 
do pracy” > „Korzystanie z funkcji Philips 
EasyLink”).

 Wskazówka

 Je�li telewizor jest wyposa�ony jedynie w  •
po��czenie DVI, skorzystaj z przewodu 
adaptacyjnego HDMI/DVI. W celu 
odtwarzania d�wi�ku nale�y pod��czy
 
przewód audio.
  Istnieje mo�liwo�
 dostosowania sygna�u  •
wideo. (patrz „Dostosowywanie ustawie�” > 
„Ustawienia obrazu” >  [Ustawienia HDMI] ).
  Ten typ po��czenia zapewnia najlepsz� jako�
  •
obrazu.

HDMI OUT

HDMI IN

 Uwaga

 Zestaw kina domowego musi zosta
  •
bezpo�rednio pod��czony do telewizora.

     Opcja 1: Pod��czanie do gniazda 
SCART

   
    1 Za pomoc� przewodu Scart po��cz 

gniazdo  SCART TO TV  zestawu kina 
domowego z gniazdem wej�ciowym 
SCART telewizora.

 Uwaga

 Pod��czenie telewizora za pomoc� przewodu  •
Scart umo�liwia odtwarzanie d�wi�ku przez 
g�o�niki telewizora. Naci�nij kilkakrotnie 
przycisk  AUDIO SOURCE , a� na panelu 
wy�wietlacza pojawi si� symbol „SCART IN”.
  Ten typ po��czenia zapewnia dobr� jako�
  •
obrazu.

SCART TO TV

SCART

PL
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        Pod��czanie g�o�ników do 
podstaw

   

    1 Pod��cz g�o�niki do podstaw 
g�o�nikowych i zabezpiecz je w 
odpowiedniej pozycji za pomoc� �rub.

        Pod��czanie g�o�ników i 
subwoofera

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

   
    1 Za pomoc� kompozytowego przewodu 

wideo (niedo��czony do zestawu) po��cz 
gniazdo  VIDEO  zestawu kina domowego 
z wej�ciowym gniazdem VIDEO 
telewizora.

 Uwaga

 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 
g�o�nikowych do g�o�ników

     
    1 Pod��cz przewody g�o�nikowe do 

oznaczonych odpowiednimi kolorami 
gniazd g�o�ników (lub podstaw).

VIDEO
VIDEO OUT

VIDEO IN
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      Pod��czanie przewodów 
audio i innych urz�dze�
  Do zestawu kina domowego mo�na przesy�a
 
d�wi�k z innych urz�dze�, aby umo�liwi
 
odtwarzanie wielokana�owego d�wi�ku 
przestrzennego.

    Pod��czanie d�wi�ku z telewizora
  (tak�e w przypadku funkcji EasyLink)

   
    1 Za pomoc� przewodów audio 

(niedo��czone do zestawu) po��cz 
gniazda  AUDIO IN-AUX  zestawu kina 
domowego z gniazdami wyj�ciowymi 
AUDIO telewizora. 

 Uwaga

 Aby odtwarza
 d�wi�k za pomoc� tego  •
po��czenia, naci�nij kilkakrotnie przycisk 
 AUDIO SOURCE , a� wy�wietli si� komunikat 
„AUX” na panelu wy�wietlacza.

    

AUDIO OUT

AUX
AUDIO IN

      1 Po��cz g�o�niki i subwoofer z 
odpowiednimi gniazdami zestawu kina 
domowego.

 Uwaga

 Upewnij si�, �e wtyczki i gniazda s�  •
dopasowane kolorami.

      Pod��czanie anteny radiowej

    
      1 Pod��cz anten� FM do gniazda  FM75    

zestawu kina domowego (w niektórych 
modelach ten przewód jest ju� 
pod��czony).

    2 Rozci�gnij przewodow� anten� FM i 
przytwierd� jej koniec do �ciany.

 Wskazówka

 Pod��czenie zewn�trznej anteny FM zapewni  •
lepszy odbiór sygna�u stereofonicznego.

FM (75 Ω) 

ANTENNA

PL
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   Pod��czanie do gniazda koncentrycznego  

    
    1 Za pomoc� przewodu koncentrycznego 

(niedo��czony do zestawu) po��cz 
gniazdo  DIGITAL-IN-COAXIAL  zestawu 
kina domowego z wyj�ciowym gniazdem 
COAXIAL/DIGITAL urz�dzenia.

 Uwaga

 Aby odtwarza
 d�wi�k za pomoc� tego  •
po��czenia, naci�nij kilkakrotnie przycisk 
 AUDIO SOURCE , a� wy�wietli si� komunikat 
„COAX IN” na panelu wy�wietlacza.

    

   Pod��czanie do gniazda optycznego 

    
    1 Za pomoc� przewodu optycznego 

(niedo��czony do zestawu) po��cz 
gniazdo  DIGITAL-IN-OPTICAL  zestawu 
kina domowego z wyj�ciowym gniazdem 
OPTICAL/SPDIF urz�dzenia.

COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN

DIGITAL IN

OPTICAL

DIGITAL OUT

OPTICAL

     Pod��czanie d�wi�ku z odbiornika 
telewizji kablowej, nagrywarki lub 
konsoli do gier
  Mo�na wykona
 po��czenie z gniazdami 
cyfrowym lub analogowymi, w zale�no�ci od 
mo�liwo�ci urz�dzenia.
    

   

    
    1 Za pomoc� przewodów audio 

(niedo��czone do zestawu) po��cz 
gniazda  AUDIO IN-AUX  zestawu kina 
domowego z gniazdami wyj�ciowymi 
AUDIO urz�dzenia. 

 Uwaga

 Aby odtwarza
 d�wi�k za pomoc� tego  •
po��czenia, naci�nij kilkakrotnie przycisk 
 AUDIO SOURCE , a� wy�wietli si� komunikat 
„AUX” na panelu wy�wietlacza.

    

AUDIO OUT

AUX
AUDIO IN
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     Pod��czanie urz�dzenia USB

    
    1 Pod��cz urz�dzenie � ash USB do gniazda 

   USB  zestawu kina domowego.

 Uwaga

 Za pomoc� zestawu kina domowego mo�na  •
tylko odtwarza
 i wy�wietla
 pliki MP3, WMA, 
DivX (Ultra) i JPEG, które s� zapisane na 
takich urz�dzeniach.
  Naci�nij przycisk   • USB , aby uzyska
 dost�p do 
zawarto�ci i odtwarza
 pliki.

      Pod��czanie przewodu 
zasilaj�cego

 Ostrze�enie

 Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si�,  •
�e napi�cie �ród�a zasilania jest zgodne z 
warto�ci� zasilania podan� na spodzie lub na 
tylnej �ciance produktu.

    1 Po wykonaniu wszystkich koniecznych 
po��cze� pod��cz przewód zasilaj�cy do 
gniazdka elektrycznego.

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

 Uwaga

 Aby odtwarza
 d�wi�k za pomoc� tego  •
po��czenia, naci�nij kilkakrotnie przycisk 
 AUDIO SOURCE , a� wy�wietli si� komunikat 
„OPTI IN” na panelu wy�wietlacza.

     Pod��czanie przeno�nego odtwarzacza 
plików multimedialnych

    
    1 Za pomoc� stereofonicznego przewodu 

audio 3,5 mm (niedo��czony do 
zestawu) po��cz gniazdo  MP3 LINK  
zestawu kina domowego z gniazdem 
s�uchawek przeno�nego odtwarzacza 
plików multimedialnych (na przyk�ad 
odtwarzacza MP3).

 Uwaga

 Aby odtwarza
 d�wi�k za pomoc� tego  •
po��czenia, naci�nij kilkakrotnie przycisk 
 AUDIO SOURCE , a� wy�wietli si� komunikat 
„MP3 LINK” na panelu wy�wietlacza. 

MP3
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     Sterowanie �ród�em odtwarzania
    1 Naci�nij przycisk  RADIO ,  USB  lub 

 DISC , aby wybra
 �ród�o, które ma by
 
sterowane.

    2 Wybierz ��dan� funkcj� (na przyk�ad   ,  
 ). 

       Poruszanie si� po menu

    
    1 Skieruj pilota zdalnego sterowania 

bezpo�rednio w kierunku czujnika 
podczerwieni umieszczonego na zestawie 
kina domowego i wybierz ��dan� funkcj�.

    2 Do poruszania si� po menu mo�na 
u�ywa
 poni�szych przycisków na pilocie 
zdalnego sterowania.

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

   Wprowadzanie numerów

          4 Czynno�ci 
wst�pne

    Wk�adanie baterii do pilota

     
      1 Otwórz pokryw� baterii na panelu 

tylnym pilota zdalnego sterowania.
    2 W�ó� 2 do��czone baterie (AAA). 

Sprawd�, czy baterie zosta�y w�o�one tak, 
by umieszczone na nich oznaczenia + i 
- odpowiada�y takim samym oznaczeniom 
znajduj�cym si� wewn�trz komory baterii.

    3 Wsu� pokryw� z powrotem na miejsce.

 Uwaga

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

    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

      3 Naci�nij przycisk   .
    4 Naci�nij przycisk     , aby wybra
 w menu 

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

    Dost�pno�
 opcji j�zykowych • 
zale�y od kraju lub regionu �wiata. 
Opcje mog� wygl�da
 inaczej ni� na 
zamieszczonych tutaj ilustracjach. 

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

 Wskazówka

 Domy�lny j�zyk menu p�yty DVD mo�na  •
zmieni
 (szczegó�owe informacje mo�na 
znale�
 w rozdziale „Dostosowywanie 
ustawie�” > „Preferencje” >  [Menu p�yty] ).

      Zmiana ustawie� g�o�ników
  Odleg�o�
 pomi�dzy miejscem ods�uchu a 
wszystkimi g�o�nikami powinna by
 identyczna. 
Je�li tak nie jest, zmie� ustawienia g�o�ników na 
podstawie ich odleg�o�ci od miejsca ods�uchu 
w celu osi�gni�cia najlepszej mo�liwej jako�ci 
d�wi�ku przestrzennego.

Ustawienia ogólne

Auto
English
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
Italiano

Ustawienia EasyLink
Blokada płyty
Wym. obrazu
Język menu
Wygaszacz
Wyłącznik czasowy
Kod wypoż. DivX(R)

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

urz�dzenie.
    2 Naci�nij przycisk  DISC , aby w��czy
 tryb 

p�yty.
    3 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.
    Naci�nij kilkakrotnie przycisk  • 

   SOURCE  na pilocie zdalnego 
sterowania telewizora. 

 Wskazówka

 Kana� wej�cia wideo znajduje si� mi�dzy  •
najni�szym a najwy�szym kana�em i mo�e 
nazywa
 si� FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI 
itd. Informacje dotycz�ce wyboru w�a�ciwego 
wej�cia w telewizorze mo�na znale�
 w 
instrukcji obs�ugi telewizora.

     Wybór j�zyka wy�wietlania 
menu

 Uwaga

 Je�li urz�dzenie jest pod��czone do telewizora  •
zgodnego ze standardem HDMI CEC, 
to ustawienie mo�na pomin�
. Zestaw 
automatycznie prze��cza si� na ten sam j�zyk 
menu, który zosta� wybrany w ustawieniach 
telewizora.

PL
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     Regulacja opó�nionego odtwarzania d�wi�ku 
(dotyczy tylko g�o�nika centralnego i 
g�o�ników tylnych) 
    1 Wybierz w menu opcj�  [Opó�nienie] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    2 Naci�nij przycisk     , aby ustawi
 czas 

opó�nienia, a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    Powtórz t� czynno�
 dla wszystkich • 
pozosta�ych g�o�ników, a� d�wi�k 
ka�dego z nich zacznie dociera
 
do miejsca ods�uchu w tym samym 
czasie. 
    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk  • 

   SETUP .

 Wskazówka

 Je�li g�o�nik centralny lub tylne g�o�niki s� bli�ej  •
miejsca ods�uchu ni� przednie, ustaw d�u�sze 
opó�nienie.
  Na ka�de 30 cm odleg�o�ci pomi�dzy  •
g�o�nikiem a miejscem ods�uchu nale�y ustawi
 
1 ms opó�nienia.

      Funkcja Philips EasyLink
  Urz�dzenie zosta�o wyposa�one w z��cze Philips 
EasyLink wykorzystuj�ce protokó� HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control). Urz�dzenia 
zgodne z funkcj� EasyLink, pod��czone przez 
z��cza HDMI, mog� by
 kontrolowane za 
pomoc� jednego pilota zdalnego sterowania. 

 Uwaga

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

Ust. odległości głośników

Centr.

Lewy tylny

Prawy tylny

0MS

0MS

0MS

     
      1 Naci�nij przycisk  DISC .
    2 Naci�nij przycisk     SETUP .
    3 Naci�nij przycisk   , aby wybra
 w menu 

opcj�  [Ustaw. D�wi�ku] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    Je�li opcja kon	 guracji g�o�nika nie • 
jest dost�pna, naci�nij dwukrotnie 
przycisk    przed naci�ni�ciem 
przycisku     SETUP . 

    

       Ustawianie poziomu g�o�no�ci g�o�ników 
    1 Wybierz w menu opcj�  [G�o�no�	] , a 

nast�pnie naci�nij przycisk   .

    
    2 Naci�nij przycisk     , aby zmieni
 poziom 

g�o�no�ci, a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    G�o�nik wyemituje sygna� testowy. »

        Powtórz t� czynno�
 dla wszystkich • 
pozosta�ych g�o�ników, a� 
g�o�no�
 z ka�dego z nich zostanie 
zrównowa�ona.
    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk  • 

   SETUP .
    

Głośność
Opóźnienie
Dźwięk HDMI
Próbkowanie CD
Synch. dźw.

Ustaw. Dźwięku

Ustawienie głośności

Lewy przed

Prawy przed

Centr.

Subwoofer

Lewy tylny

Prawy tylny

0dB

0dB

0dB

0dB

0dB

0dB
Po
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    Sterowanie d�wi�kiem 
  Po pod��czeniu tego urz�dzenia do innych 
urz�dze� zgodnych ze standardem HDMI 
CEC urz�dzenie to mo�e automatycznie 
prze��czy
 si� na odtwarzanie d�wi�ku z 
pod��czonego urz�dzenia. 
  Aby skorzysta
 z funkcji sterowania 
d�wi�kiem jednym przyciskiem, 
nale�y przyporz�dkowa
 sygna� audio 
z pod��czonego urz�dzenia do tego 
urz�dzenia. 
  G�o�no�
 mo�na dostosowywa
, korzystaj�c 
z pilota zdalnego sterowania z pod��czonego 
urz�dzenia.
    Przyporz�dkowywanie sygna�u audio 
  Po prawid�owym przyporz�dkowaniu 
sygna�u audio zestaw kina domowego mo�e 
automatycznie w��cza
 wej�cie, do którego 
zosta�o pod��czone urz�dzenie odtwarzaj�ce 
d�wi�k.

    Przyporz�dkowywanie urz�dze� do 
sygna�ów audio

 Uwaga

 Przed rozpocz�ciem korzystania upewnij  •
si�, �e wyj�cia audio telewizora HDMI i 
innych urz�dze� HDMI zosta�y pod��czone 
do wej�ciowych gniazd audio zestawu kina 
domowego. 

      
      1 Naci�nij przycisk  DISC .
    2 Naci�nij przycisk     SETUP .

Ustawienia ogólne

EasyLink
Odtw. jedn.przycis.
Gotow. jed. przycis.
Sterowanie dźwiękiem
Mapowanie audio

Ustawienia EasyLink
Blokada płyty
Wym. obrazu
Język menu
Wygaszacz
Wyłącznik czasowy
Kod wypoż. DivX(R)

    1 W��cz obs�ug� funkcji HDMI CEC w 
telewizorze i pozosta�ych pod��czonych 
urz�dzeniach. Wi�cej informacji na ten 
temat mo�na znale�
 w instrukcji obs�ugi 
telewizorów/urz�dze�.

    2 Teraz mo�na korzysta
 z poni�szych 
funkcji sterowania Philips EasyLink.

  EasyLink 
  Umo�liwia w��czenie lub wy��czenie 
wszystkich funkcji EasyLink.
    Odtwarzanie jednym przyciskiem  
  Po pod��czeniu tego urz�dzenia do 
urz�dze� obs�uguj�cych odtwarzanie 
jednym przyciskiem mo�na sterowa
 tym 
urz�dzeniem i innymi urz�dzeniami za 
pomoc� jednego pilota zdalnego sterowania. 
Na przyk�ad naci�ni�cie przycisku na pilocie 
odtwarzacza DVD powoduje automatycznie 
prze��czenie telewizora na odpowiedni kana�, 
wy�wietlaj�cy zawarto�
 p�yty DVD. 
  Aby w��czy
 odtwarzanie jednym 
przyciskiem, nale�y przed rozpocz�ciem 
korzystania z zestawu w�o�y
 do kieszeni 
odtwarzacza p�yt� wideo.
  Przechodzenie w tryb gotowo�ci jednym 
przyciskiem 
  Po pod��czeniu urz�dzenia do innych 
urz�dze� obs�uguj�cych tryb gotowo�ci 
mo�na za pomoc� pilota zdalnego sterowania 
prze��czy
 zestaw i wszystkie pod��czone 
urz�dzenia HDMI w tryb gotowo�ci. Z funkcji 
tej mo�na korzysta
 przy pomocy pilota 
któregokolwiek z pod��czonych urz�dze� 
HDMI.

PL
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        Wybór �ród�a odtwarzania
   Na jednostce centralnej 

    
    Naci�nij kilkakrotnie przycisk  • SOURCE , 
aby wybra
 kolejno:  DISC  >  USB   >   FM  
> SCART IN   >   AUX   >   COAX IN >  OPTI 
IN  >  MP3 LINK  >  DISC  ...

      

   Na pilocie zdalnego sterowania 

    
    Naci�nij kilkakrotnie przycisk  • AUDIO 
SOURCE , aby prze��czy
 na pod��czone 
�ród�o audio:

  Wy�wietlacz   Urz�dzenie pod��czone do 
gniazd

  AUX  AUDIO IN-AUX
  SCART IN  SCART TO TV
  COAX IN  COAXIAL DIGITAL IN
  OPTI IN  OPTICAL DIGITAL IN
  MP3 LINK  MP3 LINK

    Naci�nij przycisk  • RADIO , aby w��czy
 
pasmo FM.
    Naci�nij przycisk  • USB , aby w��czy
 tryb 
USB.
    Naci�nij przycisk  • DISC , aby w��czy
 tryb 
p�yty.

    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

      3 Naci�nij przycisk   .
    4 Wybierz opcj�  [Ustawienia EasyLink]  i 

naci�nij przycisk   .
    Funkcje  • [Odtw. jedn.przycis.]  i 
 [Gotow. jed. przycis.]  s� w��czone 
domy�lnie. 

      5 Wybierz kolejno  [Sterowanie d�wi�kiem]  
>  [W�] , a nast�pnie naci�nij przycisk  OK , 
aby rozpocz�
 wyszukiwanie urz�dze�.

    Po zako�czeniu wyszukiwania  »
zostanie wy�wietlone menu 
przyporz�dkowywania sygna�u audio.

    
  Przyk�adowo, po pod��czeniu d�wi�ku 
telewizora do gniazda  AUX  zestawu 
kina domowego wybierz opcj� [ Aux ] i 
przyporz�dkuj telewizor (nazwa marki) 
wy�wietlany na prawym panelu.

      6 Wybierz wej�cie audio zestawu kina 
domowego u�ywane do pod��czenia 
innego urz�dzenia HDMI (np. AUX lub 
SCART IN), a nast�pnie naci�nij przycisk  

 . 
    7 Wybierz odpowiednie pod��czone 

urz�dzenie, a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    Powtórz czynno�ci 5-7, aby  »
przyporz�dkowa
 inne pod��czone 
urz�dzenia.

      8 Naci�nij przycisk     SETUP , aby zamkn�
 
menu.

Mapowanie audio

SCART IN
AUX
Wejście optyczne
Coaxial In

[TV]

Inne (nie HDMI)
[DVD 3400]
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      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 odtwarzaniem 
 lmu
    1 Odtwórz tytu�.
    2 Steruj tytu�em za pomoc� pilota zdalnego 

sterowania. 

 Przycisk  Czynno�	
   Umo�liwia rozpocz�cie, 

zatrzymanie i wznowienie 
odtwarzania.

   Umo�liwia zatrzymanie 
odtwarzania.

   Umo�liwia przej�cie do 
nast�pnego tytu�u lub rozdzia�u.

   Umo�liwia przej�cie do pocz�tku 
bie��cego tytu�u lub rozdzia�u. 
Dwukrotne naci�ni�cie powoduje 
przej�cie do poprzedniego tytu�u 
lub rozdzia�u.

    /   Umo�liwia szybkie wyszukiwanie 
do przodu (prawo) lub do ty�u 
(lewo). Naci�nij ten przycisk 
kilkakrotnie, aby zmieni
 szybko�
 
wyszukiwania.

  W trybie wstrzymania  •
umo�liwia odtwarzanie 
w zwolnionym tempie do 
przodu lub do ty�u.

    /   Wolne wyszukiwanie do przodu 
(dó�) lub do ty�u (góra) Naci�nij 
ten przycisk kilkakrotnie, aby 
zmieni
 szybko�
 wyszukiwania.

  W przypadku p�yt VCD  •
mo�liwe jest wy��cznie 
odtwarzanie w zwolnionym 
tempie do przodu.

        5 Odtwarzanie

    Odtwarzanie p�yty

 Przestroga

 W kieszeni na p�yt� nigdy nie nale�y  •
umieszcza
 przedmiotów innych ni� p�yty.
  Nigdy 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.
    W przypadku p�yt dwustronnych • 
strona przeznaczona do odtwarzania 
powinna by
 skierowana 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 zestawu kina 
domowego.
    Aby zatrzyma
 odtwarzanie p�yty, • 
naci�nij przycisk   .

 Uwaga

 Sprawd� typy obs�ugiwanych p�yt. (patrz  •
„Dane techniczne” > „Odtwarzane no�niki”).
  Je�li wy�wietlone zostanie menu  •
wprowadzania has�a, wprowad� has�o, aby 
umo�liwi
 odtwarzanie zablokowanej p�yty lub 
p�yty z ograniczeniami odtwarzania.
  Wstrzymanie lub zatrzymanie odtwarzania  •
p�yty na oko�o 5 minut spowoduje 
uaktywnienie wygaszacza ekranu. Aby 
wy��czy
 wygaszacz ekranu, naci�nij przycisk 
 DISC .
  Je�li po wstrzymaniu lub zatrzymaniu  •
odtwarzania p�yty �aden przycisk nie zostanie 
naci�ni�ty przez 15 minut, zestaw prze��czy si� 
automatycznie w tryb gotowo�ci. 
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 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 , 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 VCD lub menu 
podgl�du
  Tryb PBC (Sterowanie odtwarzaniem) dla p�yt 
VCD jest domy�lnie w��czony. Po w�o�eniu 
p�yty VCD zostanie wy�wietlone menu 
zawarto�ci. 
    1 Naci�nij przycisk     , aby wybra
 opcj� 

odtwarzania  Przyciski numeryczne , 
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 
pierwszego tytu�u.
    Aby podczas odtwarzania wróci
 • 
do menu, naci�nij przycisk     BACK  
(mo�liwe jedynie przy w��czonym 
trybie PBC).

     Zmiana sposobu odtwarzania 
 lmu
    1 Odtwórz tytu�.
    2 Za pomoc� pilota zdalnego sterowania 

zmie� odtwarzany obraz. 

 Przycisk  Czynno�	
  AUDIO 
SYNC

 S�u�y do wybierania j�zyka lub 
kana�u d�wi�ku.

  SUBTITLE  Wybór j�zyka napisów 
dialogowych odtwarzanego 
	 lmu.

  REPEAT  Umo�liwia wybór lub wy��czenie 
powtarzania b�d� trybu 
odtwarzania losowego. 

  Opcje powtarzania  •
odtwarzania s� uzale�nione 
od typu p�yty. 
  W przypadku p�yt VCD  •
powtarzanie odtwarzania 
jest mo�liwe jedynie przy 
wy��czonym trybie PBC.

  ZOOM  Powi�kszanie lub pomniejszanie 
obrazu

  Aby przesuwa
  •
powi�kszony obraz, 
naciskaj przyciski  Przyciski 
nawigacji .

     INFO  Wy�wietlanie informacji o 
bie��cym stanie lub p�ycie.

  Tutaj mo�na zmieni
 opcje  •
odtwarzania 	 lmu bez 
przerywania odtwarzania.

     
SCREEN 
FIT

 Dopasowanie formatu obrazu 
do ekranu telewizora (przy 
wspó�czynniku powi�kszenia 
1,3x i 1,6x).

  Dost�pne tylko w  •
przypadku p�yt DVD i 
plików JPEG; niedost�pne 
w przypadku 	 lmów w 
formacie DivX.
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    1 Naci�nij i przytrzymaj przycisk  AUDIO 

SYNC  a� do wy�wietlenia opcji „AUDIO 
SYNC”.

    2 W ci�gu pi�ciu sekund naci�nij przycisk 
 VOL +/- , aby ustawi
 czas opó�nienia 
odtwarzanego d�wi�ku.

 Uwaga

 Je�li przycisk regulacji g�o�no�ci nie zostanie  •
u�yty w ci�gu pi�ciu sekund, nast�pi 
przywrócenie jego normalnej funkcji regulacji 
g�o�no�ci. 

     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 Naci�nij przycisk     , aby wy�wietli
 
informacje, a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

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

      3 Naci�nij  Przyciski numeryczne , aby 
wprowadzi
 czas, do którego ma przej�
 
odtwarzanie, a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

      2 Naci�nij przycisk  DISC , aby wy�wietli
 
zawarto�
 p�yty.

    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk • 
 DISC .

    
      3 Wybierz opcj� odtwarzania z podgl�dem, 

a nast�pnie naci�nij przycisk  OK .
      

   [Podgl�d �cie�ek] 
  Odtwarzanie pierwszych kilku sekund ka�dej 
�cie�ki na p�ycie.
    

   [Odst�p czasowy: P�yta] 
  Ca�kowity czas p�yty jest dzielony przez sze�
 
i odtwarzanych jest pierwszych kilka sekund 
ka�dego powsta�ego fragmentu.
    

   [Odst�p czasowy: �cie�ka] 
  Ca�kowity czas �cie�ki jest dzielony przez 
sze�
 i odtwarzanych jest pierwszych kilka 
sekund ka�dego z tych odst�pów czasowych. 
  Ta opcja nie jest dost�pna, gdy odtwarzanie 
jest zatrzymane.

 Wskazówka

 Ustawienie PBC mo�na zmieni
 (szczegó�owe  •
informacje mo�na znale�
 w rozdziale 
„Dostosowywanie ustawie�” > „Preferencje” 
>  [PBC] ).

     Synchronizacja odtwarzania d�wi�ku 
i obrazu
  Je�li obraz jest odtwarzany szybciej od 
d�wi�ku (d�wi�k nie pasuje do akcji na 
ekranie), mo�liwe jest opó�nienie d�wi�ku tak, 
aby zgadza� si� z obrazem.

Wybierz typ podglądu:

Podgląd ścieżek
Odstęp czasowy: Płyta
Odstęp czasowy: Ścieżka
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     Odtwarzanie 
 lmów DivX®
  DivX jest cyfrowym formatem multimediów, 
który zachowuje wysok� jako�
 pomimo 
wysokiego stopnia kompresji. To urz�dzenie z 
certy	 katem DivX® umo�liwia odtwarzanie 
	 lmów w formacie DivX.
    1 W�ó� p�yt� lub urz�dzenie USB, na 

którym znajduj� si� 	 lmy DivX.
    2 Naci�nij przycisk  DISC  lub  USB .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
zawarto�ci.

      3 Wybierz tytu�, który ma zosta
 
odtworzony i naci�nij przycisk   .

    4 Steruj tytu�em za pomoc� pilota zdalnego 
sterowania. 

  Przycisk   Czynno�	
  AUDIO 
SYNC

 S�u�y do wybierania j�zyka lub 
kana�u d�wi�ku.

  SUBTITLE  Wybór j�zyka napisów 
dialogowych odtwarzanego 	 lmu.

   Umo�liwia zatrzymanie 
odtwarzania.
  W przypadku 	 lmów DivX Ultra 
ponownie naci�nij ten przycisk, 
aby wy�wietli
 menu zawarto�ci.

     INFO  Wy�wietlanie informacji o 	 lmie 
DivX Ultra.

 Uwaga

 Mo�na odtwarza
 jedynie 	 lmy DivX, które  •
zosta�y wypo�yczone lub zakupione przy 
u�yciu kodu rejestracji DivX zestawu kina 
domowego (szczegó�owe informacje mo�na 
znale�
 w rozdziale „Dostosowywanie 
ustawie�” > „Ustawienia ogólne” >  [Kod 
wypo�. DivX(R)] ) .
  Mo�na odtwarza
 	 lmy DivX, których rozmiar  •
nie przekracza 4 GB.
  Je�li napisy dialogowe nie s� prawid�owo  •
wy�wietlane, zmie� zestaw znaków 
(szczegó�owe informacje mo�na znale�
 w 
rozdziale „Dostosowywanie ustawie�” > 
„Preferencje” >  [Napisy DivX] ).
  Zestaw kina domowego mo�e wy�wietli
 do  •
45 znaków w napisach dialogowych.

 Uwaga

 Opcje ró�ni� si� w zale�no�ci od rodzaju p�yty. •

     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.

     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 Za pomoc� przycisku  Przyciski 

numeryczne  wybierz uj�cie:
    Odtwarzanie prze��czy si� na wybrane  »
uj�cie.

 Uwaga

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

Po
ls

ki

PL



24

     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.
    2 Naci�nij przycisk  DISC  lub  USB .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
zawarto�ci.

      3 Wybierz folder, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

    4 Wybierz utwór, który ma zosta
 
odtworzony i naci�nij przycisk   .

    Aby powróci
 do menu g�ównego, • 
naciskaj przycisk     BACK  lub   , a� 
wybrany zostanie folder „Previous” 
(Poprzedni), a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

 Uwaga

 W przypadku p�yt wielosesyjnych odtwarzana  •
b�dzie tylko pierwsza sesja.
  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. 
  Urz�dzenie nie odtwarza niektórych plików  •
WMA chronionych przez system zarz�dzania 
cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).
  Foldery lub pliki, które przekraczaj� rozmiar  •
obs�ugiwany przez to urz�dzenie, nie zostan� 
wy�wietlone lub odtworzone.

 Wskazówka

 Mo�na wybra
 opcj� wy�wietlania zawarto�ci  •
danych, wy�wietlania folderów i plików 
(wi�cej informacji mo�na znale�
 w cz��ci 
„Dostosowywanie ustawie�” > „Preferencje” 
>  [Wy�wietlacz MP3/JPEG] ).

      Odtwarzanie muzyki

    Sterowanie odtwarzaniem �cie�ki 
d�wi�kowej
    1 Odtwórz utwór.
    2 Steruj utworem za pomoc� pilota 

zdalnego sterowania. 

 Przycisk   Czynno�	
   Umo�liwia rozpocz�cie, 

zatrzymanie i wznowienie 
odtwarzania.

   Umo�liwia zatrzymanie 
odtwarzania.

   Umo�liwia przej�cie 
do nast�pnej �cie�ki.

   Umo�liwia przej�cie 
do pocz�tku bie��cej 
�cie�ki. Dwukrotne 
naci�ni�cie powoduje 
przej�cie do poprzedniej 
�cie�ki.

   Umo�liwia wybór 
elementu do 
odtwarzania.

    /   Umo�liwia szybkie 
wyszukiwanie do przodu 
(prawo) lub do ty�u 
(lewo). Naci�nij ten 
przycisk kilkakrotnie, 
aby zmieni
 szybko�
 
wyszukiwania.

  REPEAT  Umo�liwia wybór lub 
wy��czenie powtarzania 
b�d� trybu odtwarzania 
losowego.
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 Uwaga

 Wy�wietlenie zawarto�ci p�yty na ekranie  •
telewizora mo�e zabra
 wi�cej czasu z uwagi 
na du�� liczb� utworów lub 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 umo�liwia odtwarzanie plików  •
zdj�
 zgodnych 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 lub pliki, które przekraczaj� rozmiar  •
obs�ugiwany przez to urz�dzenie, nie zostan� 
wy�wietlone lub odtworzone.

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

pilota zdalnego sterowania. 

 Przycisk  Czynno�	
   Umo�liwia przej�cie do 

poprzedniego zdj�cia.
   Umo�liwia przej�cie do 

nast�pnego zdj�cia.
   Umo�liwia obrócenie zdj�cia w 

prawo.
   Umo�liwia obrócenie zdj�cia w 

lewo.
  ZOOM  Powi�kszanie lub pomniejszanie 

obrazu
  Wstrzymanie odtwarzania w 
trybie powi�kszenia

   Umo�liwia zatrzymanie 
odtwarzania.

      Wy�wietlanie zdj�	

    Wy�wietlanie zdj�	 w pokazie slajdów
  Za pomoc� tego urz�dzenia 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.
    2 Naci�nij przycisk  DISC  lub  USB .

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

      3 Wybierz folder lub album, który chcesz 
wy�wietli
.

    Aby wy�wietli
 podgl�d zdj�
 w • 
folderze lub 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 nawigacji .
    Aby wy�wietli
 tylko wybrane • 
zdj�cie, naci�nij przycisk  OK .

      4 Naci�nij przycisk   , aby rozpocz�
 
pokaz slajdów.

    Aby wróci
 do menu, naci�nij • 
przycisk     BACK .
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        Odtwarzanie z urz�dzenia 
USB
  Urz�dzenie odtwarza i wy�wietla pliki MP3, 
WMA, DivX (Ultra) lub JPEG z nast�puj�cych 
urz�dze� USB:

    aparat cyfrowy zgodny ze standardem • 
PTP,
    pami�
 � ash• 
    czytnik kart pami�ci• 
    dysk twardy (wymagane zewn�trzne • 
�ród�o zasilania)

       
      1 Pod��cz urz�dzenie USB do gniazda     

(USB) .
    2 Naci�nij przycisk  USB .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
zawarto�ci.

      3 Wybierz plik, który ma zosta
 
odtworzony, i naci�nij przycisk   .

    Rozpocznie si� odtwarzanie. »

        Aby zako�czy
 odtwarzanie, naci�nij • 
przycisk    lub od��cz urz�dzenie 
USB.

 Uwaga

 Je�li urz�dzenia USB nie mo�na pod��czy
 do  •
gniazda USB, nale�y skorzysta
 z przed�u�acza 
USB.
  W przypadku pod��czenia wielu czytników  •
kart/urz�dze� USB mo�na uzyska
 dost�p 
tylko do jednej karty/urz�dzenia. 

/

     Odtwarzanie pokazu slajdów z 
muzyk�
  Mo�na odtwarza
 jednocze�nie pliki w 
formacie MP3/WMA i zdj�cia w formacie 
JPEG, aby stworzy
 pokaz slajdów z muzyk�. 
Pliki MP3/WMA i JPEG musz� by
 zapisane na 
tej samej p�ycie lub urz�dzeniu USB.
    1 Odtwórz muzyk� w formacie MP3/

WMA. 
    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 zatrzyma
 pokaz slajdów, • 
naci�nij przycisk   .
    Aby zatrzyma
 odtwarzanie muzyki, • 
ponownie naci�nij przycisk   .
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      Odtwarzanie z radia
  Sprawd�, czy antena FM zosta�a pod��czona 
do zestawu kina domowego. Je�li nie, pod��cz 
anten� FM do��czon� do zestawu do gniazda 
 FM75     i przymocuj jej koniec do �ciany.

     
 Wskazówka

 W celu uzyskania najlepszego odbioru umie�
  •
anten� z dala od telewizora lub innych �róde� 
promieniowania.
  W celu uzyskania jeszcze lepszego odbioru  •
sygna�u FM stereo pod��cz zewn�trzn� anten� 
FM (niedo��czona do zestawu).

     Pierwsze strojenie
  Przy pierwszym w��czeniu trybu radia 
post�puj zgodnie z instrukcjami w celu 
zaprogramowania stacji radiowych. 
    1 Naci�nij przycisk  RADIO .

    Zostanie wy�wietlony napis „AUTO  »
INSTALL ... PRESS PLAY” (Instalacja 
automatyczna... naci�nij przycisk PLAY). 

      2 Naci�nij przycisk   .
    Wszystkie wykryte stacje radiowe  »
zostan� zapisane.
    Po zako�czeniu wybierana jest  »
pierwsza z zaprogramowanych stacji 
radiowych.
        Aby zatrzyma
 automatycznie • 
strojenie, naci�nij przycisk   .

FM (75 Ω) 

ANTENNA

      Odtwarzanie z przeno�nego 
odtwarzacza plików 
multimedialnych
  Po prostu pod��cz przeno�ny odtwarzacz plików 
multimedialnych (na przyk�ad odtwarzacz MP3) 
do zestawu kina domowego, aby cieszy
 si� 
doskona�� jako�ci� odtwarzanych utworów z 
Twoich zbiorów.

     
      1 Za pomoc� stereofonicznego przewodu 

audio 3,5 mm (niedo��czony do zestawu) 
po��cz gniazdo  MP3 LINK  zestawu 
kina domowego z gniazdem s�uchawek 
przeno�nego odtwarzacza plików 
multimedialnych.

    2 Naci�nij kilkakrotnie przycisk  AUDIO 
SOURCE  a� do wy�wietlenia opcji „MP3 
LINK”.

    3 Rozpocznij odtwarzanie w przeno�nym 
odtwarzaczu plików multimedialnych.

    Aby zatrzyma
 odtwarzanie, naci�nij • 
przycisk  STOP  na przeno�nym 
odtwarzaczu plików multimedialnych.

 Uwaga

 Sterowanie odtwarzaniem jest mo�liwe tylko  •
z poziomu przeno�nego odtwarzacza plików 
multimedialnych.
  Przed prze��czeniem na inny no�nik lub  •
�ród�o odtwarzania zatrzymaj odtwarzanie 
na przeno�nym odtwarzaczu plików 
multimedialnych.

MP3

Po
ls

ki

PL



28

     Ponowne programowanie wszystkich 
stacji radiowych
    1 Naci�nij przycisk  RADIO .
    2 Naci�nij i przytrzymaj przycisk 

 PROGRAM  przez ponad 5 sekund.
    Wszystkie poprzednio  »
zaprogramowane stacje radiowe 
zostan� zast�pione nowymi.

 Uwaga

 Je�li podczas instalacji tunera radiowego nie  •
zostanie wykryty sygna� stereo lub zostanie 
wykrytych mniej ni� 5 stacji, sprawd� 
pod��czenie anteny radiowej.

     Wyszukiwanie i zapisywanie 
pojedynczych stacji radiowych
    1 Naci�nij przycisk  RADIO .
    2 Naci�nij przycisk    /   .

    Rozpocznie si� wyszukiwanie, które  »
trwa a� do odnalezienia stacji radiowej.

      3 Powtarzaj czynno�
 2, a� znajdziesz 
��dan� stacj� radiow�.

    Cz�stotliwo�
 radia mo�na dostroi
 • 
za pomoc� przycisków    /   .

      4 Naci�nij przycisk  PROGRAM .
    Numer zaprogramowanej stacji zacznie  »
miga
.
    Po 20 sekundach braku aktywno�ci po  »
wykonaniu powy�szej czynno�ci tryb 
programowania zostanie wy��czony.

      5 Naci�nij przycisk    /   (lub  Przyciski 
numeryczne ), aby wybra
 numer do 
zaprogramowania.

    6 Naci�nij przycisk  PROGRAM , aby 
potwierdzi
.

 Uwaga

 W tym zestawie kina domowego mo�na  •
zapisa
 do 40 stacji radiowych.
  Je�li automatyczna instalacja nie zostanie  •
uruchomiona lub zostanie zapisanych mniej 
ni� 5 stacji, zostanie wy�wietlony monit o 
ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.

     S�uchanie stacji radiowych
    1 Naci�nij przycisk  RADIO .
    2 Steruj radiem za pomoc� pilota. 

 Przycisk  Czynno�	
     Wybór zaprogramowanej stacji 

radiowej.
     Wyszukiwanie stacji radiowych 

w gór� lub w dó� pasma 
cz�stotliwo�ci.

   Naci�ni�cie i przytrzymanie tego 
przycisku powoduje usuni�cie 
bie��cej stacji radiowej z listy 
zaprogramowanych stacji.

  Numery przypisane do  •
reszty zaprogramowanych 
stacji radiowych nie ulegaj� 
zmianie.

 Uwaga

 Je�li stacja z zakresu FM nadaje dane RDS  •
(Radio Data System), zostanie wy�wietlona 
nazwa stacji.
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    4 Wybierz opcje konwersji na panelu 
 [OPCJE] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

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

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

    Aby zaznaczy
 inn� �cie�k�, powtórz • 
czynno�
 6.
    Aby zaznaczy
 wszystkie �cie�ki, • 
wybierz w menu pozycj�  [Zaznacz 
wszyst.] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK . 
    Aby usun�
 zaznaczenie wszystkich • 
�cie�ek, wybierz w menu pozycj� 
 [Odzn. wszys.] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

      7 Wybierz w menu pozycj�  [Pocz�tek] , aby 
rozpocz�
 konwertowanie, a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK . 

    Po zako�czeniu w urz�dzeniu 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 USB chronionych przed  •
zapisem lub zabezpieczonych has�em nie 
mo�na zapisywa
 plików MP3. 

         6 Funkcje 
zaawansowane

    Tworzenie plików audio MP3
  Za pomoc� zestawu kina domowego mo�na 
konwertowa
 p�yty audio CD do plików 
w formacie MP3. Utworzone pliki audio w 
formacie MP3 s� zapisywane na urz�dzeniu 
USB.

 Opcja  Opis
  [Szybko�	]  Wybór szybko�ci zgrywania.

  Je�li wybrana zostanie pr�dko�
 
 [Normal] , podczas tworzenia 
pliku MP3 s�ycha
 muzyk�.

  [Przepust.]  Wybór jako�ci. Wy�szy poziom 
przepustowo�ci pozwala 
cieszy
 si� d�wi�kiem o lepszej 
jako�ci, ale zwi�ksza rozmiar 
pliku.
  Domy�lnym ustawieniem jest 
 [128 kb/s] .

     
      1 W�ó� p�yt� audio CD (CDDA/HDCD). 
    2 Pod��cz urz�dzenie � ash USB do gniazda  

  (USB) w zestawie kina domowego.
    3 Podczas odtwarzania p�yty naci�nij 

przycisk  CREATE MP3 . 

UTWÓRZ MP3
OPCJE Ścieżka

Szybk.          128kb/s

PODSUMOWANIE
Wybierz ścież        0
              

początek Zakończ Zaznacz wszyst. Odzn. wszys.

czas                   00:00

Ścieżka01          04:14

Ścieżka02          04:17

Ścieżka03          03:58

Ścieżka04          04:51

Ścieżka05          03:53

Ścieżka06          04:09

Ścieżka07          04:38 

szybkość      Zwykły
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     Wybór zaprogramowanego 
efektu d�wi�kowego

   
    1 Naci�nij kilkakrotnie przycisk  SOUND , 

aby wybra
 efekt d�wi�kowy, który 
najlepiej pasuje do odtwarzanego obrazu 
lub d�wi�ku.

 Wideo/
muzyka

  Opis

  ACTION  / 
 ROCK

 Wzmocniony niski i wysoki 
zakres cz�stotliwo�ci 
podkre�la d�wi�k w 	 lmach 
z widowiskowymi efektami 
specjalnymi oraz brzmienie 
muzyki o wyj�tkowej 
atmosferze. Doskona�e 
ustawienie do 	 lmów akcji 
oraz muzyki rockowej i popu.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 P�aski i czysty tryb 
odtwarzania d�wi�ku. 
Ustawienie idealne do 
s�uchania muzyki powa�nej 
oraz ogl�dania koncertów na 
�ywo z p�yt.

  DRAMA  / 
 JAZZ

 Czysty d�wi�k �redniego 
i wysokiego zakresu 
cz�stotliwo�ci. Ustawienie 
imituje atmosfer� klubu, gdzie 
muzycy graj� na �ywo. Dobre 
do s�uchania jazzu i ogl�dania 
sztuk teatralnych.

       7 Regulacja 
d�wi�ku

    Regulowanie poziomu 
g�o�no�ci
    1 Naci�nij przycisk  VOL +/- , aby zwi�kszy
 

lub zmniejszy
 poziom g�o�no�ci.
    Aby wy��czy
 d�wi�k, naci�nij • 
przycisk   .
    Aby przywróci
 poprzedni poziom • 
g�o�no�ci, ponownie naci�nij przycisk  

  lub naci�nij przycisk  VOL + .

         W��czanie d�wi�ku 
przestrzennego

   
    1 Naci�nij kilkakrotnie przycisk  SURR , 

aby wybra
 najlepszy sygna� d�wi�ku 
przestrzennego dost�pny na p�ycie.

  Opcja   Opis
  5 CH 
STEREO

 Jako�
 sygna�u 
stereofonicznego zostaje 
poprawiona poprzez 
skopiowanie sygna�u 
d�wi�kowego na g�o�nik 
centralny i g�o�niki tylne. 
Idealnie nadaje si� do muzyki 
na imprezy.

  MULTI-
CHANNEL/
DPLII

 Wielokana�owy d�wi�k 
przestrzenny: DTS (Digital 
Theater Systems), Dolby 
Digital i Dolby Pro Logic II.

  STEREO  D�wi�k stereofoniczny z 
dwóch g�o�ników przednich.
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 Wideo/
muzyka

  Opis

  SPORTS  Umiarkowanie wzmocniony 
�redni zakres cz�stotliwo�ci 
oraz efekt d�wi�ku 
przestrzennego doskonale 
sprawdzaj� si� w przypadku 
odtwarzania samego g�osu 
oraz pozwalaj� uzyska
 
niepowtarzaln� atmosfer� 
wydarze� sportowych. 
Doskonale nadaje si� do gier 
komputerowych.

  NIGHT  Tryb z dynamicznie 
regulowan� g�o�no�ci� 
przeznaczony do nocnego 
ogl�dania 	 lmów lub do 
delikatnego odtwarzania 
muzyki w tle.
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     Ustawienia ogólne

    
      1 Naci�nij przycisk     SETUP .

    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     BACK .
    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk  • 

   SETUP .

 Uwaga

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

      

     [Ustawienia EasyLink] 
  Je�li zestaw kina domowego jest po��czony 
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:

Ustawienia EasyLink
Blokada płyty
Wym. obrazu
Język menu
Wygaszacz
Wyłącznik czasowy
Kod wypoż. DivX(R)

Ustawienia ogólne

      8 Dostosowywa-
nie ustawie�

  Umo�liwia dostosowanie ró�nych ustawie� 
zgodnie z w�asnymi preferencjami. Instrukcje 
dotycz�ce poruszania si� po menu ustawie� 
przedstawiono poni�ej. 

 Symbol  Opcje

    [Ustawienia ogólne]

    [Ustaw. D�wi�ku]

    [Ust. obrazu]

    [Preferencje]

 Uwaga

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

    

     [Blokada p�yty] 
  Umo�liwia ustawienie ogranicze� odtwarzania 
dla okre�lonych p�yt. Przed rozpocz�ciem 
nale�y w�o�y
 p�yt� do kieszeni na p�yt� 
(mo�na zablokowa
 maksymalnie 40 p�yt).

     • [Zablokuj]  – ograniczenie dost�pu 
do bie��cej p�yty. Uruchomienie tej 
funkcji powoduje, �e do odblokowania 
i odtworzenia p�yty wymagane jest 
podanie has�a. 
     • [Odblokuj]  – odtwarzanie wszystkich 
p�yt.

 Wskazówka

 Has�o mo�na w��czy
 lub zmieni
  •
(szczegó�owe informacje mo�na znale�
 
w cz��ci „Dostosowywanie ustawie�” > 
„Preferencje” >  [Has�o] ).

    

     [Wym. obrazu] 
  Umo�liwia zmian� poziomu jasno�ci panelu 
wy�wietlacza zestawu kina domowego.

     • [100%]  – normalna jasno�
.
     • [70%]  – �rednia jasno�
.
     • [40%]  – niska jasno�
.

      

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

 Opcja  Opis
  [EasyLink]  Wy��czanie lub w��czanie 

wszystkich funkcji EasyLink.
  Aby wy��czy
 t� funkcj�, 
wybierz opcj�  [Wy�] .

  [Odtw. 
jedn.
przycis.]

 Naci�ni�cie przycisku  PLAY  
powoduje jednoczesne 
w��czenie telewizora i zestawu 
kina domowego. Je�li w 
zestawie kina domowego 
znajduje si� p�yta, rozpocznie 
si� jej odtwarzanie. 
  Aby wy��czy
 t� funkcj�, 
wybierz opcj�  [Wy�] .

  [Gotow. 
jed. 
przycis.]

 Po naci�ni�ciu i przytrzymaniu 
przez co najmniej trzy 
sekundy przycisku  STANDBY  
zestaw kina domowego i 
wszystkie urz�dzenia zgodne 
ze standardem HDMI 
CEC zostan� jednocze�nie 
prze��czone w tryb gotowo�ci. 
  Aby wy��czy
 t� funkcj�, 
wybierz opcj�  [Wy�] .

  [Sterowanie 
d�wi�kiem]

 Podczas odtwarzania d�wi�ku 
przesy�anego z pod��czonych 
urz�dze� zestaw kina 
domowego automatycznie 
prze��cza si� na odpowiednie 
�ród�o d�wi�ku.
  Aby w��czy
 t� funkcj�, wybierz 
opcj�  [W�] . Nast�pnie wybierz 
opcj�  [Mapowanie audio] , aby 
wyszuka
 i przyporz�dkowa
 
wszystkie pod��czone 
urz�dzenia.

  [Mapowanie 
audio]

 Po prawid�owym 
przyporz�dkowaniu sygna�u 
audio zestaw kina domowego 
mo�e automatycznie w��cza
 
wej�cie, do którego zosta�o 
pod��czone urz�dzenie 
odtwarzaj�ce d�wi�k.
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      Ustawienia d�wi�ku

    
      1 Naci�nij przycisk     SETUP .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

      2 Naci�nij przycisk   , aby wybra
 opcj� 
 [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     BACK .
    Aby zamkn�
 menu, naci�nij przycisk  • 

   SETUP .

 Uwaga

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

    

     [G�o�no�	] 
  Ustaw poziom g�o�no�ci dla ka�dego g�o�nika, 
aby uzyska
 idealny balans d�wi�ku.

 1) Aby rozpocz�
, naci�nij przycisk  OK .
  2) Wybierz g�o�nik w menu, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   , aby wyregulowa
 
poziom g�o�no�ci.
  3) Naci�nij przycisk  OK , aby zatwierdzi
 i 
zamkn�
 menu.

Głośność
Opóźnienie
Dźwięk HDMI
Próbkowanie CD
Synch. dźw.

Ustaw. Dźwięku

     [Wygaszacz] 
  Umo�liwia wy��czenie lub w��czenie trybu 
wygaszacza ekranu. Pozwala chroni
 ekran 
telewizora, zapobiegaj�c jego uszkodzeniu 
wynikaj�cemu z d�ugotrwa�ego wy�wietlania 
statycznego obrazu.

     • [W�]  – wygaszacz ekranu w��czy si� 
po 5 minutach braku aktywno�ci (np. w 
trybie pauzy lub gdy odtwarzanie jest 
zatrzymane).
     • [Wy�]  – wy��czanie trybu wygaszacza 
ekranu.

      

     [Wy��cznik czasowy] 
  Ta funkcja umo�liwia automatyczne 
przej�cie w tryb gotowo�ci po up�ywie 
zaprogramowanego czasu.

     • [15 min] ,  [30 min] ,  [45 min] ,  [60 min]  
– ta opcja umo�liwia wybór czasu 
(w minutach), po którym zestaw 
kina domowego prze��czy si� w tryb 
gotowo�ci.
     • [Wy�] – wy��czenie trybu wy��cznika 
czasowego.

      

     [Kod wypo�. DivX(R)] 
  Umo�liwia wy�wietlenie kodu rejestracji 
DivX®.

 Wskazówka

 Kod rejestracji DivX zestawu kina domowego  •
nale�y wprowadzi
 w przypadku wypo�yczania 
lub kupowania 	 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.
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     [Próbkowanie CD] 
  Konwertowanie muzycznych p�yt CD 
na wy�sz� cz�stotliwo�
 próbkowania 
z wykorzystaniem zaawansowanego 
przetwarzania sygna�u cyfrowego w celu 
otrzymania lepszej jako�ci d�wi�ku. 

     • [Wy�]  – wy��czanie funkcji zwi�kszenia 
cz�stotliwo�ci próbkowania p�yty CD.
     • [88.2kHz (X2)]  – konwertowanie 
cz�stotliwo�ci próbkowania p�yt CD na 
dwa razy wi�ksz� ni� oryginalna. 

 Uwaga

 Funkcja próbkowania p�yty CD jest dost�pna  •
tylko w trybie stereo.

    

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

 1) Aby rozpocz�
, naci�nij przycisk  OK .
  2) Wybierz opó�nienie g�o�nika w menu, a 
nast�pnie naci�nij przycisk   , aby ustawi
 
czas opó�nienia.
  3) Naci�nij przycisk  OK , aby zatwierdzi
 i 
zamkn�
 menu.

 Uwaga

 G�o�nik, którego poziom g�o�no�ci jest  •
ustawiany, wyemituje sygna� testowy.

    

     [Opó�nienie] 
  Umo�liwia ustawienie opó�nienia dla g�o�nika 
centralnego i g�o�ników tylnych, je�li znajduj� 
si� bli�ej miejsca ods�uchu, dzi�ki czemu 
d�wi�k emitowany ze wszystkich g�o�ników 
b�dzie dociera� do miejsca ods�uchu 
jednocze�nie. 

 1) Aby rozpocz�
, naci�nij przycisk  OK .
  2) Wybierz pozycj� g�o�nika w menu, a 
nast�pnie naci�nij przycisk   , aby ustawi
 
czas opó�nienia.
  3) Naci�nij przycisk  OK , aby zatwierdzi
 i 
zamkn�
 menu.

 Uwaga

 Na ka�de 30 cm odleg�o�ci pomi�dzy  •
g�o�nikiem a miejscem ods�uchu nale�y ustawi
 
1 ms opó�nienia.

    

     [D�wi�k HDMI] 
  Wybór ustawienia d�wi�ku HDMI po 
po��czeniu zestawu kina domowego 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��czanie odtwarzania d�wi�ku 
przez telewizor. D�wi�k jest odtwarzany 
wy��cznie przez zestaw g�o�ników.
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     [Rodzaj TV] 
  Wybór jednego z nast�puj�cych formatów 
wy�wietlania:

   
     • [4:3 Panorama]  – Telewizor 4:3: obraz o 
pe�nej wysoko�ci z przyci�tymi bokami.
     • [4:3 Letter Box]  – Telewizor 4:3: obraz 
panoramiczny z czarnymi pasami u góry i 
u do�u ekranu.
     • [Panoramiczny 16:9]  – Telewizor 
panoramiczny: proporcje obrazu 16:9.

      

     [Dopasuj do ekranu] 
  Dopasowanie formatu obrazu do ekranu 
telewizora pozwalaj�ce na ogl�danie p�yt w 
trybie pe�noekranowym.

     • [Wybierz]  – wy�wietlanie ró�nych typów 
formatów pe�noekranowych. Aby wybra
 
format obrazu najlepiej dostosowany do 
ekranu telewizora, naci�nij przycisk  OK .
     • [Wy�]  – powrót to normalnego ekranu.

      

     [USTAWIENIE OBRAZU] 
  Umo�liwia wybór zaprogramowanego 
zestawu ustawie� kolorów lub zde	 niowanie 
w�asnego ustawienia.

     • [Standardowy]  – 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, ostro�
/odcie� 
i nasycenie kolorów, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

      

4:3 Letter Box (LB)4:3 Panorama (PS) Panoramiczny 16:9

      Ustawienia obrazu

     
      1 Naci�nij przycisk     SETUP .

    Zostanie wy�wietlone menu  »
 [Ustawienia ogólne] .

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

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

    4 Wybierz ustawienie i naci�nij przycisk 
 OK .

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

   SETUP .

 Uwaga

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

    

     [System TV] 
  Zmiana ustawienia, 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.
     • [NTSC]  – dla telewizorów dzia�aj�cych w 
systemie NTSC.
     • [Uniwersalny]  – dla telewizorów 
zgodnych zarówno z systemem PAL, jak 
i NTSC.

      

Ust. obrazu

System TV
Rodzaj TV
Dopasuj do ekranu
USTAWIENIE OBRAZU
Ustawienia HDMI
Napisy

PL



37

 Uwaga

 Je�li to ustawienie nie jest zgodne z  •
telewizorem, pojawi si� pusty ekran. Poczekaj 
15 sekund na przywrócenie ustawie� 
fabrycznych lub prze��cz urz�dzenie w tryb 
domy�lny w nast�puj�cy sposób: 1) Naci�nij 
przycisk   . 2) Naci�nij przycisk   . 3) Naci�nij 
przycisk  ZOOM .

    

     [Napisy] 
  Wy��czenie lub w��czenie wy�wietlania 
napisów.

     • [W�]  – wy�wietlanie efektów 
d�wi�kowych w napisach dialogowych. 
Dotyczy tylko p�yt, które zawieraj� napisy 
i telewizorów, które obs�uguj� t� funkcj�.
     • [Wy�]  – wy��czanie napisów.

      

      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
 opcj� 
 [Preferencje] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

Dźwięk
Napisy
Menu płyty
Zab. rodzic.
PBC
Wyświetlacz MP3/JPEG
Hasło
Napisy DivX

Preferencje

     [Ustawienia HDMI] 
  Wybór ustawienia wideo HDMI po po��czeniu 
zestawu kina domowego i telewizora za 
pomoc� przewodu HDMI.
    

     • [Format panoramicz.]  – umo�liwia 
ustawienie formatu panoramicznego dla 
odtwarzanych p�yt. 

 Opcja   Opis
  [Superszeroki]  �rodkowa cz��
 obrazu 

jest rozci�gni�ta s�abiej 
ni� boki. To ustawienie 
jest dost�pne tylko po 
ustawieniu rozdzielczo�ci 
obrazu 720p i wy�szej.

  [4:3 Pillar Box]  Obraz nie jest rozci�gany. 
Po obu stronach ekranu 
dodawane s� czarne pasy.

  [Wy�]  Format wy�wietlanego 
obrazu jest zgodny z 
formatem p�yty.

 Uwaga

 To ustawienie jest dost�pne tylko  •
po ustawieniu opcji  [Rodzaj TV]  na 
 [Panoramiczny 16:9] .

  
     • [Obraz HDMI]  – Wybór rozdzielczo�ci 
wyj�cia wideo HDMI zgodnie z 
mo�liwo�ciami wy�wietlania telewizora.

 Opcja   Opis
  [Auto]  Automatycznie wykrywa 

i wybiera najlepsz� 
obs�ugiwan� rozdzielczo�
 
obrazu.

  [480i] ,  [576i] , 
   [480p] , 
 [576p] ,   [720p] , 
 [1080i] ,   [1080p]

 Wybór najlepszej 
rozdzielczo�ci obrazu 
obs�ugiwanej przez 
telewizor. Szczegó�owe 
informacje na ten 
temat mo�na znale�
 
w instrukcji obs�ugi 
telewizora.
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 1) Naci�nij przycisk  OK .
  2) Wybierz poziom zabezpieczenia 
rodzicielskiego, a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .
  3) Za pomoc�  Przyciski numeryczne  
wprowad� has�o.

 Uwaga

 P�yty o wy�szym poziomie zabezpieczenia  •
rodzicielskiego od ustawionego w opcji 
 [Zab. rodzic.]  mo�na odtwarza
 dopiero 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
.

 Wskazówka

 Has�o mo�na ustawi
 lub zmieni
 (wi�cej  •
informacji na ten temat mo�na znale�
 w cz��ci 
„Preferencje” >  [Has�o] ).

    

     [PBC] 
  Wy��czenie lub w��czenie wy�wietlania 
menu zawarto�ci p�yt VCD/SVCD z funkcj� 
sterowania odtwarzaniem PBC.

     • [W�]  – po w�o�eniu p�yty zostanie 
wy�wietlone menu indeksu.
     • [Wy�]  – menu zostanie pomini�te 
i odtwarzanie rozpocznie si� od 
pierwszego tytu�u.

      

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

 OK .
    Aby wróci
 do poprzedniego menu, • 
naci�nij przycisk     BACK .
    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] 
  Pozwala wybra
 domy�lny j�zyk �cie�ki 
d�wi�kowej dla odtwarzanych p�yt.
    

   [Napisy] 
  Pozwala wybra
 domy�lny j�zyk napisów 
dialogowych dla odtwarzanych p�yt.
    

   [Menu p�yty] 
  Pozwala wybra
 j�zyk menu odtwarzanych 
p�yt.

 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 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 4-cyfrowy kod j�zyka.

    

     [Zab. rodzic.] 
  Ograniczanie dost�pu do p�yt, które s� 
nieodpowiednie dla dzieci. Na p�ytach tego 
typu musz� znajdowa
 si� informacje o 
poziomie zabezpieczenia rodzicielskiego.
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     [Napisy DivX] 
  Wybór zestawu znaków, który obs�uguje 
napisy DivX.

  [Standard]  Angielski, irlandzki, du�ski, 
esto�ski, 	 �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
  [Hebrajski]  Hebrajski
  [Chi�ski]  Chi�ski uproszczony
  [Korea�ski]  Korea�ski

 Uwaga

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

    

     [Info o wersji] 
  Umo�liwia wy�wietlenie informacji o wersji 
oprogramowania zestawu kina domowego.

 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 zestawie kina domowego.

    

     [Domy�lne] 
  Przywrócenie domy�lnych ustawie� 
fabrycznych zestawu kina domowego, z 
wyj�tkiem ustawie�  [Blokada p�yty] ,  [Has�o]  i 
 [Zab. rodzic.] .

     [Wy�wietlacz MP3/JPEG] 
  Wybór wy�wietlania folderów lub wszystkich 
plików.

     • [Wy�wietl foldery]  – wy�wietlanie 
folderów, w których znajduj� si� pliki 
MP3/WMA.
     • [Wy�wietl pliki]  – wy�wietlanie 
wszystkich plików.

      

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

    
 1) Naciskaj  Przyciski numeryczne  i 
wprowad� warto�
 „136900” 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� has�o] .
  4) Naci�nij przycisk  OK , aby wyj�
 z menu 
ustawie�.

 Uwaga

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

    

Stare hasło

Nowe hasło

Potwierdź hasło

OK

Zmień hasło
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    7 Naci�nij przycisk  DISC  lub  USB  i post�puj 
zgodnie ze wskazówkami wy�wietlanymi 
na ekranie telewizora, aby potwierdzi
 
przeprowadzenie aktualizacji.

    Po zako�czeniu aktualizacji  »
oprogramowania zestaw kina 
domowego prze��czy si� 
automatycznie w tryb gotowo�ci.

 Uwaga

 Nie nale�y wyjmowa
 p�yty CD-R ani  •
urz�dzenia USB, gdy trwa proces aktualizacji 
oprogramowania.

      8 Od��cz przewód zasilaj�cy na kilka 
sekund i pod��cz go ponownie w celu 
ponownego uruchomienia systemu.

        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.
    

   Czyszczenie ekranu jednostki centralnej 
  Ekran nale�y przeciera
 �ciereczk� wykonan� z 
mikrow�ókien.

       9 Informacje 
dodatkowe

    Aktualizacja oprogramowania
  Aby sprawdzi
 aktualizacje, porównaj bie��c� 
wersj� oprogramowania zestawu kina 
domowego z najnowsz� wersj� dost�pn� na 
stronie internetowej 	 rmy Philips.

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

wersji] , a nast�pnie naci�nij przycisk  OK .
    3 Zapisz numer wersji, a nast�pnie naci�nij 

przycisk     SETUP , aby wyj�
 z menu.
    4 Przejd� na stron� www.philips.

com/support, aby sprawdzi
, jaka jest 
najnowsza wersja oprogramowania 
dost�pna dla tego zestawu kina 
domowego.

    5 Je�li najnowsza dost�pna wersja 
oprogramowania jest nowsza od 
wersji oprogramowania zestawu kina 
domowego, pobierz j� i zapisz na p�ycie 
CD-R lub w urz�dzeniu pami�ci � ash 
USB.

    6 W�ó� p�yt� CD-R lub pod��cz urz�dzenie 
pami�ci � ash USB do zestawu kina 
domowego.

Menu płyty
Zab. rodzic.
PBC
Wyświetlacz MP3/JPEG
Hasło
Napisy DivX
Info o wersji
Domyślne

Preferencje
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     Radio 
    Zakres strojenia: FM 87,5–108 MHz • 
(50 kHz)
    Czu�o�
 wyciszania 26 dB: FM 22 dBf• 
    Wspó�czynnik t�umienia cz�stotliwo�ci • 
po�redniej: FM 60 dB
    Odst�p sygna�u od szumu: FM 50 dB• 
    Zniekszta�cenia harmoniczne: FM 3%• 
    Pasmo przenoszenia: FM 180 Hz~10 kHz • 
/ ±6 dB
    Separacja kana�ów stereo: FM 26 dB • 
(1 kHz)
    Próg stereo: FM 29 dB• 

      

     USB 
    Zgodno�
: szybkie z��cze USB (2.0)• 
    Obs�ugiwana klasa UMS (klasa pami�ci • 
masowej USB)
    System plików: FAT12, FAT16, FAT32• 

      

     Jednostka centralna 
    Zasilanie: 220–240 V, ~50 Hz• 
    Pobór mocy: 180 W• 
    Zu�ycie energii w trybie gotowo�ci: < 1 W • 
    Wymiary (S x W x D): 360 x 57 x • 
331 (mm)
    Waga: 3,01 kg• 

      

     G�o�niki  
    System: pe�nozakresowe satelitarne• 
    Impedancja g�o�nika: 4 omy (centralny), • 
4 omy (przednie/tylne)
    Przetworniki:• 

    Centralny/przednie/tylne: • 
pe�nozakresowe, 3 cale 

      Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz• 
    Wymiary (S x W x G):• 

    Centralny: 244 x 103 x 74 mm• 
    Przednie/tylne: 262 x 1199 x • 
264 (mm)

      Waga: • 
    Centralny: 0,79 kg• 
    Przednie: 3,45 kg• 
    Tylne: 3,38 kg• 

        

      10 Dane techniczne

 Uwaga

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

    Odtwarzane no�niki 
    DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, • 
DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, 
Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, 
WMA-CD, DivX-CD, pami�
 � ash USB

      

     Wzmacniacz  
    Ca�kowita moc wyj�ciowa:• 

    Zestaw kina domowego: 1000 W (6 • 
x 167)

      Pasmo przenoszenia: 40 Hz–20 kHz• 
    Odst�p sygna�u od szumu: > 60 dB • 
(poziom d�wi�ku A)
    Czu�o�
 wej�ciowa:• 

    gniazdo AUX: 400 mV• 
    SCART TO TV: 250 mV• 
    MP3 LINK: 250 mV• 

        

     P�yta 
    Typ lasera: pó�przewodnikowy• 
    �rednica p�yt: 12 cm / 8 cm• 
    Dekodowanie obrazu: MPEG1 / MPEG2 / • 
DivX / DivX Ultra
    Przetwornik C/A obrazu: 12-bitowy, • 
108 MHz
    System sygna�u: PAL / NTSC• 
    Odst�p sygna�u od szumu na obrazie: • 
56 dB 
    Przetwornik C/A d�wi�ku: 24-bitowy / • 
96 kHz
    Pasmo przenoszenia: • 

    4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)• 
    4 Hz–22 kHz (48 kHz)• 
    4 Hz–44 kHz (96 kHz)• 

      PCM: IEC 60958• 
    Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937• 
    DTS: IEC 60958, IEC 61937• 
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     Subwoofer 
    Impedancja: 4 omy• 
    Przetworniki: g�o�nik niskotonowy • 
165 mm (6,5”)
    Pasmo przenoszenia: 40 Hz ~ 150 Hz• 
    Wymiary (S x W x G): • 
163 x 363 x 369 mm
    Waga: 4,7 kg• 

      

     Dane techniczne lasera 
    Typ: laser pó�przewodnikowy GaAIAs • 
(CD)
    D�ugo�
 fali: 645–665 nm (DVD), • 
770–800 nm (CD)
    Moc wyj�ciowa: 6 mW (DVD), 7 mW • 
(VCD/CD)
    Dywergencja wi�zki: 60 stopni• 
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     Obraz
  Brak obrazu.

  Zapoznaj si� z instrukcj� obs�ugi  •
telewizora, aby uzyska
 informacje 
na temat prawid�owego wyboru 
kana�u wej�cia wideo. Zmieniaj kana�y 
telewizyjne, a� zobaczysz ekran DVD.
  Naci�nij przycisk   • DISC .
  Po zmianie ustawienia   • [System 
TV]  prze��cz z powrotem do trybu 
domy�lnego: 1) Naci�nij przycisk  
 , aby otworzy
 kiesze� na p�yt�. 2) 
Naci�nij przycisk   . 3) Naci�nij przycisk 
 SUBTITLE .

    

  Brak obrazu przy zastosowaniu po��czenia 
HDMI.

  Sprawd�, czy przewód HDMI nie jest  •
uszkodzony. Wymie� przewód HDMI na 
nowy.
  Je�li dzieje si� tak w przypadku zmiany  •
rozdzielczo�ci obrazu HDMI, nale�y 
w��czy
 tryb domy�lny: 1) Naci�nij 
przycisk   . 2) Naci�nij przycisk   . 3) 
Naci�nij przycisk  ZOOM .

     D�wi�k
  Brak d�wi�ku.

    Upewnij si�, �e przewody audio s� • 
pod��czone i wybierz odpowiednie 
�ród�o sygna�u (np.  AUDIO SOURCE , 
 USB ), aby wybra
 urz�dzenie, z którego 
ma by
 odtwarzany d�wi�k.

      

  Brak d�wi�ku przy zastosowaniu po��czenia 
HDMI.

  Je�li pod��czone urz�dzenie nie jest  •
zgodne ze standardem HDCP lub jest 
zgodne tylko ze standardem DVI, nie 
mo�na przesy�a
 d�wi�ku poprzez 
po��czenie HDMI. U�yj analogowego lub 
cyfrowego po��czenia audio.
  Sprawd�, czy ustawienie   • [D�wi�k HDMI]  
zosta�o w��czone.

    

      11 Rozwi�zywanie 
problemów

 Ostrze�enie

 Ryzyko pora�enia pr�dem. Nigdy nie zdejmuj  •
obudowy urz�dzenia. 

  Aby zachowa
 wa�no�
 gwarancji, nigdy nie 
próbuj samodzielnie naprawia
 urz�dzenia. 
  W przypadku problemów w trakcie korzystania 
z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj 
poni�sze czynno�ci sprawdzaj�ce. Je�li problem 
pozostanie nierozwi�zany, w celu uzyskania 
pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na 
stronie www.philips.com/welcome. 
    

   W przypadku kontaktu z 	 rm� Philips nale�y 
poda
 numer modelu i numer seryjny 
urz�dzenia. Numer modelu i numer seryjny 
mo�na znale�
 z ty�u lub na spodzie 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. 
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  Napisy DivX nie s� prawid�owo wy�wietlane.
  Upewnij si�, �e nazwa pliku z napisami  •
jest taka sama jak nazwa pliku z 	 lmem.
  Wybierz prawid�owy zestaw znaków: 1)  •
Naci�nij przycisk     SETUP . 2) Wybierz 
opcj�  [Preferencje] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk   . 3) Wybierz opcj�  [Napisy 
DivX] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK . 4) Wybierz zestaw znaków, który 
obs�uguje napisy.

    

  Nie mo�na odczyta	 zawarto�ci pami�ci  ash 
USB.

  Format urz�dzenia pami�ci � ash USB  •
nie jest obs�ugiwany przez zestaw kina 
domowego.
  Pod��czone urz�dzenie jest sformatowane  •
przy u�yciu innego systemu plików, który 
nie jest obs�ugiwany przez to urz�dzenie 
(np. NTFS).
  Maksymalny rozmiar obs�ugiwanej  •
pami�ci to 160 GB.

    

  Brak d�wi�ku z programów telewizyjnych.
    Za pomoc� przewodów audio po��cz • 
wej�cie AUDIO zestawu kina domowego 
z wyj�ciem AUDIO telewizora. Nast�pnie 
naci�nij kilkakrotnie przycisk  AUDIO 
SOURCE , aby wybra
 odpowiednie 
�ród�o d�wi�ku.

      

  Brak efektu d�wi�ku przestrzennego z 
g�o�ników.

  Naci�nij przycisk   • SURR , aby wybra
 
odpowiednie ustawienie d�wi�ku 
przestrzennego.
  Je�li zestaw kina domowego obs�uguje  •
odtwarzanie DTS, naci�nij przycisk 
 AUDIO SYNC , aby wybra
 inn� �cie�k� 
d�wi�kow�.
  Upewnij si�, �e odtwarzane �ród�o  •
jest nagrane lub nadawane w formacie 
d�wi�ku przestrzennego (Dolby Digital 
itp.). Je�li pod��czone urz�dzenie nie 
obs�uguje formatu HDCP lub obs�uguje 
jedynie standard DVI, d�wi�k nie 
b�dzie przesy�any przy u�yciu z��cza 
HDMI. Wykonaj analogowe lub cyfrowe 
po��czenie audio.

    

     Odtwarzanie
  Nie mo�na odtwarza	 
 lmów w formacie 
DivX.

  Upewnij si�, �e plik DivX zosta� zapisany  •
w formacie „kina domowego” przy u�yciu 
kodeka DivX.
  Upewnij si�, �e plik wideo DivX jest  •
kompletny.

    

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

    Proporcje obrazu zosta�y ustalone na • 
p�ycie.
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   HDMI
  HDMI (High-De	 nition Multimedia Interface) 
to szybki interfejs cyfrowy umo�liwiaj�cy 
transmisj� nieskompresowanych sygna�ów 
wideo o wysokiej rozdzielczo�ci oraz 
wielokana�owego d�wi�ku cyfrowego. 
Zapewnia on wysok� jako�
 obrazu i d�wi�ku, 
ca�kowicie woln� od zak�óce�. Interfejs HDMI 
jest w pe�ni wstecznie zgodny ze standardem 
DVI.
  Zgodnie ze standardem HDMI, pod��czanie 
do urz�dze� HDMI lub DVI produktów 
nieobs�uguj�cych standardu HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) 
powoduje brak sygna�u wideo lub audio. 

  J
   JPEG
  Bardzo powszechny format cyfrowych 
obrazów nieruchomych. Format kompresji 
zdj�
 cyfrowych opracowany przez Joint 
Photographic Expert Group. W formacie 
tym mimo wysokiego stopnia kompresji 
wyst�puje niewielkie pogorszenie jako�ci 
zdj�cia. 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. 

   MPEG
  Motion Picture Experts Group. Zbiór 
systemów kompresji d�wi�ku i obrazu 
cyfrowego.

       12 S�owniczek

  D
   DivX Video
  DivX® jest cyfrowym formatem wideo 
stworzonym przez 	 rm� DivX, Inc. To 
urz�dzenie jest o	 cjalnym produktem DivX 
Certi	 ed, który odtwarza format obrazu 
DivX. Aby uzyska
 szczegó�owe informacje i 
pobra
 oprogramowanie do konwersji plików 
do formatu DivX, wejd� na stron� www.divx.
com.

   DivX Video-On-Demand
  To urz�dzenie DivX Certi	 ed® nale�y 
zarejestrowa
, aby odtwarza
 zawarto�
 DivX 
Video-On-Demand (VOD). Aby utworzy
 
kod rejestracji, znajd� cz��
 DivX VOD w 
menu kon	 guracji urz�dzenia. Otwórz stron� 
vod.divx.com, korzystaj�c z tego kodu, aby 
doko�czy
 rejestracj� i dowiedzie
 si� wi�cej 
na temat formatu DivX video.

   Dolby Digital
  System d�wi�ku przestrzennego opracowany 
przez laboratorium Dolby Laboratories, 
sk�adaj�cy si� z maksymalnie sze�ciu kana�ów 
cyfrowego d�wi�ku (przednich lewego i 
prawego, przestrzennych lewego i prawego, 
�rodkowego i subwoofera.)

  H
   HDCP
  High-bandwidth Digital Content Protection. 
Jest to specy	 kacja zapewniaj�ca bezpieczn� 
transmisj� zawarto�ci cyfrowej mi�dzy 
urz�dzeniami (w celu zapobiegania 
nieautoryzowanemu wykorzystywaniu danych 
obj�tych prawem autorskim).
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  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.

   PCM
  Modulacja impulsowo-kodowa (Pulse Code 
Modulation). Cyfrowy system kodowania 
d�wi�ku.

  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. Odnosi si� do 
technologii kompresji d�wi�ku opracowanej 
przez 	 rm� Microsoft Corporation. Dane 
WMA mog� by
 kodowane za pomoc� 
programu Windows Media Player w wersji 
9 lub Windows Media Player dla systemu 
Windows XP. Pliki s� rozpoznawane po 
rozszerzeniu „wma”.

   WMV
  Windows Media Video. Odnosi si� do 
technologii kompresji d�wi�ku opracowanej 
przez 	 rm� Microsoft Corporation. Tre�ci 
w formacie WMV mog� by
 zakodowane za 
pomoc� programu Windows Media® Encoder 
9. Pliki s� rozpoznawane po rozszerzeniu 
„wmv”.
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