
Odtwórz DVD
1 Naciśnij przycisk OPEN CLOSE            na 

przednim panelu zestawu DVD, aby otworzyć 
szufladę na płytę.

2 Umieść płytę DVD w szufladzie, nadrukiem do góry.
3 Naciśnij przyciski OPEN/CLOSE            jeszcze 

raz
4 Naciśnij przycisk UP       , DOWN       , 
 RIGHT        lub LEFT       aby przewinąć opcje 
 w menu płyty DVD.
5 Naciśnij przycisk PLAY        na podświetlonej 
 opcji, którą chcesz wybrać.
6 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk 
 STOP      .

Wskazówka: Naciśnij przycisk PLAY      , aby 
wznowić odtwarzanie od miejsca, w którym 
zostało zatrzymane, albo naciśnij przyciski STOP        
      i PLAY      , aby rozpocząć odtwarzanie od 
początku tytułu.

7 Naciśnij przycisk DISC MENU       aby powrócić 
do menu płyty DVD.
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Rozwiązywanie problemów
Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Problem Wskazówka

Brak zasilania • Sprawdź, czy przewód sieciowy został prawidłowo podłączony.
 • Naciśnij przycisk STANDBY-ON w przedniej części zestawu DVD, aby go włączyć.

Brak obrazu • Naciśnij przycisk DISC na pilocie.
 • Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyczki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku/dźwięk  • Ustaw głośność.
zniekształcony • Sprawdź połączenie i ustawienia głośników.
 • Sprawdź połączenia audio i naciśnij przycisk SOURCE, aby wybrać odpowiednie źródło 
  wejściowe.

Pilot zdalnego  • Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone, lub wymień je na nowe.
sterowania nie działa • Przed naciśnięciem przycisku funkcyjnego wybierz źródło (np. DISC lub TUNER).
 • Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
 • Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania.

Zestaw DVD

Kabel Scart
(czarny)

Głośniki tylne 
(lewy i prawy)

Słuchanie stacji radiowych
1 Naciśnij przycisk TUNER     .

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY        do 
momentu pojawienia się napisu „START”.

Wskazówka: Funkcja ta jest dostępna 
tylko podczas początkowej konfiguracji, 
informacje na temat ponownego 
programowania stacji radiowych lub 
programowania ręcznego znajdują się 
w instrukcji obsługi.

3 Po zakończeniu za pomocą przycisków NEXT   
lub PREVIOUS       można wybierać stacje 
radiowe.

{Przedni 
wyświetlacz}

Pilot zdalnego 
sterowania i 2 baterie

Krótka instrukcja 
obsługi

Głośnik centralny

Głośnik 
niskotonowy

{zestaw DVD (przód)}

Głośniki przednie 
(lewy i prawy)

Poczuj dźwięk przestrzenny
1 Naciśnij przycisk SURR      aby przełączać się 

między trybem stereo a wielokanałowym.

2 Naciśnij przycisk SOUND      by wybrać jedno z 
ustawień cyfrowych efektów dźwiękowych: 
Concert, Drama, Action lub Sci-fi.

Antena ramowa 
AM/MW

Antena przewodowa 
FM

Instrukcja obsługi

Podłączanie

Konfiguracja

Dobrej zabawy

Dobrej zabawy

Zawartość opakowania



Znajdź odpowiedni kanał

1 Następnie naciśnij przycisk STANDBY-ON      
na pilocie zestawu DVD.

2 Naciskaj przycisk DISC      na pilocie do 
momentu pojawienia się napisu „DISC” 
na panelu przednim.

3 Włącz telewizor.

4 Naciśnij przycisk „0” na 
pilocie telewizora, a 
następnie naciskaj przycisk 
przełączający kanały 
wstecz do momentu 
wyświetlenia strony tła 
odtwarzacza DVD. Będzie 
to właściwy kanał do 
odbioru sygnału z zestawu 
kina domowego.

Wskazówka: W przypadku 
niektórych telewizorów, aby 
znaleźć odpowiedni kanał należy 
naciskać przycisk AV lub 
SELECT. Jeśli nadal nie można 
znaleźć odpowiedniego kanału, 
sprawdź ponownie połączenia 
lub zapoznaj się z instrukcją 
obsługi telewizora.

Podłącz głośniki i subwoofer 
do zestawu DVD

   Podłącz różnokolorowe wtyczki głośników i 
subwoofera do odpowiadających im 
kolorystycznie gniazd znajdujących się z tyłu 
zestawu DVD.

Zamocuj anteny 

1 Podłącz antenę FM do gniazda FM, rozłóż antenę 
i zamocuj ją na ścianie.

2 Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zaczep 
w szczelinie.

3 Odchyl pokrywkę i włóż każdy z przewodów w 
szczelinę.

Ustaw głośniki i subwoofer

1 Umieść głośnik centralny na telewizorze lub w 
jego pobliżu.

2 Umieść subwoofer na podłodze.
3 Umieść głośniki przednie w równego odległości 

od telewizora i pod kątem 45 stopni w stosunku 
do słuchacza.

4 Umieść głośniki tylne kierując je na słuchacza, w 
równej odległości po lewej i prawej stronie.

Włóż baterie do pilota 

1 Zdejmij pokrywkę komory baterii.  

2 Włóż dostarczone baterie do pilota. 
Zwróć uwagę na biegunowość baterii.

3 Załóż z powrotem pokrywkę komory baterii.

{Pilot zdalnego sterowania (tył)}

{antena ramowa MW}

{zestaw DVD (tył)}

Podłącz zestaw DVD do 
telewizora

1 Za pomocą żółtego przewodu wideo połącz 
żółte gniazdo CVBS znajdujące się z tyłu 
zestawu DVD z żółtym gniazdem VIDEO IN z 
tyłu telewizora.

2 Podłącz przewód sieciowy zestawu DVD do 
gniazda sieciowego.

   Wskazówka: Aby uzyskać 
informacje, jak podłączyć inne 
urządzenia do zestawu DVD, 
zajrzyj do instrukcji.

{Do 
anteny 

lub 
dekodera}

{zestaw DVD (tył)}

{Telewizor (tył)}

Podłączanie Konfiguracja

{zestaw DVD (tył)}

{Przedni 
głośnik 
(lewy)}

{Tylny 
głośnik 
(prawy)}

{Przedni 
głośnik 
(prawy)}

{Przedni 
głośnik 
(lewy)}{Głośnik środkowy}

{zestaw DVD (tył)}

{subwoofer}

SCART IN

SCART

SCART

SCART IN


