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    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.

     Znaki towarowe

     
  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 symbol s� 
zastrze
onymi znakami towarowymi, a logo DTS 
Digital Surround i DTS s� znakami towarowymi 
	 rmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. 
 ©  DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrze
one.

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

     
  DivX ®  i DivX Ultra ®  s� zastrze
onymi znakami 
towarowymi 	 rmy DivX, Inc. i s� u
yte na 
podstawie licencji.
  Urz�dzenie DivX Ultra ®  Certi	 ed nale
y 
zarejestrowa�, aby ogl�da� 	 lmy DivX ®  
z zawarto�ci� p�atn� i przy u
yciu funkcji 
zaawansowanych.

         1 Uwaga
    Prawa autorskie

    
  W niniejszym produkcie zastosowano technologi� 
zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest 
chroniona ameryka�skimi patentami oraz innymi 
prawami dotycz�cymi w�asno�ci intelektualnej 
	 rmy Rovi 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).

      Zgodno��

    
  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).

      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. 
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         2 Wa�ne
   Przed rozpocz�ciem korzystania z zestawu kina 
domowego nale
y zapozna� si� z wszystkimi 
instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodze� 
powsta�ych na skutek post�powania niezgodnego 
z instrukcjami.

     Bezpiecze�stwo
   Niebezpiecze�stwo po�aru lub pora�enia 
pr�dem! 

  Nie wystawiaj urz�dzenia i akcesoriów  •
na dzia�anie deszczu i wody. Nie stawiaj 
przedmiotów wype�nionych ciecz� (np. 
wazonów) w pobli
u urz�dzenia. W przypadku 
rozlania cieczy na urz�dzenie nale
y natychmiast 
od��czy� je od zasilania. Aby sprawdzi� 
urz�dzenie przed u
yciem, skontaktuj si� 
z dzia�em obs�ugi klienta 	 rmy Philips.
  Nie stawiaj urz�dzenia ani akcesoriów  •
w pobli
u otwartego ognia lub innych 
�róde� ciep�a. Nie wystawiaj urz�dzenia 
na bezpo�rednie dzia�anie promieni 
s�onecznych.
  Nigdy nie nale
y wk�ada� przedmiotów  •
do otworów wentylacyjnych oraz innych 
otworów w urz�dzeniu.
  Je�li urz�dzenie jest pod��czone do gniazdka  •
za pomoc� przewodu zasilaj�cego lub ��cznika, 
ich wtyki musz� by� �atwo dost�pne.
  Od��cz urz�dzenie od gniazdka  •
elektrycznego na czas burzy. 
  Podczas od��czania przewodu zasilaj�cego  •
zawsze ci�gnij wtyczk�, a nie kabel.

   Niebezpiecze�stwo zwarcia lub po�aru! 
  Przed pod��czeniem urz�dzenia do �ród�a  •
zasilania sprawd�, czy napi�cie w gniazdku 
odpowiada warto�ci wydrukowanej z ty�u 
urz�dzenia. Nie wolno pod��cza� urz�dzenia 
do zasilania, je
eli napi�cie jest inne.

   Istnieje ryzyko obra�e� i uszkodzenia zestawu 
kina domowego. 

  W przypadku monta
u urz�dze� na �cianie  •
u
ywaj wy��cznie dostarczonego wspornika. 
Przymocuj wspornik do �ciany, która utrzyma 
��czny ci�
ar urz�dzenia i wspornika. Firma 
Koninklijke Philips Electronics N.V. nie 
bierze na siebie 
adnej odpowiedzialno�ci 
za niew�a�ciwy monta
 na �cianie, b�d�cy 
przyczyn� wypadku lub obra
e�.

  INFORMACJE O 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.
  INFORMACJE O 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 VOD.

     
  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 High-De	 nition Multimedia 
Interface s� znakami towarowymi lub 
zastrze
onymi znakami towarowymi 	 rmy HDMI 
Licensing LLC.

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

     CLASS 1

LASER PRODUCT
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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.

  W przypadku g�o�ników ze stojakami  •
korzystaj wy��cznie z podstaw do��czonych 
do zestawu. Mocno i pewnie przymocuj 
g�o�niki do podstaw. G�o�niki na 
podstawach stawiaj na p�askiej, równej 
powierzchni, zdolnej podtrzyma� ci�
ar 
g�o�nika z podstaw�.
  Nigdy nie umieszczaj urz�dzenia i innych  •
przedmiotów na przewodzie zasilaj�cym 
oraz innych urz�dzeniach elektrycznych.
  W przypadku transportu urz�dzenia w  •
temperaturze otoczenia ni
szej ni
 5°C 
rozpakuj je i przed pod��czeniem do 
zasilania poczekaj, a
 jego temperatura 
osi�gnie temperatur� pokojow�.
  Otwarcie obudowy grozi nara
eniem  •
u
ytkownika na dzia�anie widzialnego oraz 
niewidzialnego promieniowania laserowego. 
Unikaj bezpo�redniego kontaktu z wi�zk� 
promieni laserowych.
  Nie nale
y dotyka� soczewki optycznej  •
znajduj�cej si� w kieszeni na p�yt�.

   Niebezpiecze�stwo przegrzania!  
  Nie umieszczaj tego urz�dzenia w miejscu z  •
ograniczon� wentylacj�. Zawsze pozostawiaj 
co najmniej 10 cm wolnego miejsca z ka
dej 
strony urz�dzenia w celu zapewnienia 
w�a�ciwej wentylacji. Upewnij si�, 
e zas�ony 
i inne przedmioty nie zakrywaj� otworów 
wentylacyjnych urz�dzenia.

   Niebezpiecze�stwo zanieczyszczenia! 
  Nie nale
y u
ywa� 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.

     Konserwacja produktu
   W kieszeni na p�yt� nie nale
y umieszcza�  •
przedmiotów innych ni
 p�yty.
  Nie wk�adaj wygi�tych lub porysowanych  •
p�yt do kieszeni na p�yt�.
  Je�li urz�dzenie nie b�dzie u
ywane przez  •
d�u
szy czas, wyjmij p�yt� z kieszeni na 
p�yt�.
  Do czyszczenia urz�dzenia u
ywaj  •
wy��cznie �ciereczek z mikro	 bry.
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      Pilot zdalnego sterowania

    
    a    ( Tryb gotowo�ci/w��cz )

    W��czanie zestawu kina domowego • 
lub prze��czanie go 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.

m
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      3 Zestaw kina 
domowego

  Gratulujemy zakupu i witamy w�ród klientów 
	 rmy Philips! Aby w pe�ni skorzysta� z oferowanej 
przez 	 rm� Philips pomocy, zarejestruj zestaw kina 
domowego na stronie www.philips.com/welcome.

    Jednostka centralna

     
    a     +/- 

  S�u
y do regulacji g�o�no�ci.
    b  Panel wy�wietlacza 
    c    ( Odtwarzaj/pauzuj )

  Uruchamianie, wstrzymywanie lub 
wznawianie odtwarzania.

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

    e    ( Wysu� )
  S�u
y do wysuwania dysku z szu� ady dysku.

    f  Kiesze� na p�yt� 
    g    ( Tryb gotowo�ci/w��cz )

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

    h  SOURCE 
    Wybór �ród�a audio/wideo dla zestawu kina 
domowego.
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    l  REPEAT  /  PROGRAM 
    Wybór trybu powtarzania lub • 
odtwarzania losowego.
    W trybie radia: programowanie stacji • 
radiowych.

      m  ZOOM 
  Powi�kszanie lub pomniejszanie sceny lub 
obrazu.

    n  HDMI  /  ANGLE 
    Wybór rozdzielczo�ci wideo wyj�cia • 
HDMI zestawu kina domowego.
    Naci�nij i przytrzymaj, aby wybra� • 
opcje dla ró
nych k�tów ustawienia 
kamery.

      o  SUBTITLE 
  Wybór j�zyka napisów dialogowych 	 lmu 
wideo.

    p  SURROUND 
  W��czanie standardu d�wi�ku 
przestrzennego lub d�wi�ku stereo.

    q     +/- 
  S�u
y do regulacji g�o�no�ci.

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

    s     BACK 
  Powrót do poprzedniego ekranu menu.

    t  OK 
    S�u
y do potwierdzania wpisu lub wyboru.

      b     OPEN/CLOSE 
  S�u
y do wysuwania dysku z szu� ady dysku.

    c  Przyciski �ród�a 
     • DISC : Prze��czanie na �ród�o p�yty.
     • USB : Prze��czanie do urz�dzenia 
pami�ci masowej USB.
     • RADIO : Prze��czanie na radio FM.
     • AUDIO SOURCE : S�u
y do wybierania 
�ród�a sygna�u d�wi�kowego.
     • DOCK for iPod : Prze��czanie na 
podstawk� dokuj�c� Philips do 
odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.

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

    e        ( Przyciski nawigacyjne )
    Nawigacja po pozycjach menu.• 
    W trybie wideo: szybkie wyszukiwanie • 
do ty�u albo do przodu za pomoc� 
przycisków w prawo i w lewo.
    W trybie radia: rozpocz�cie • 
automatycznego wyszukiwania stacji 
radiowej za pomoc� przycisków w 
prawo i w lewo. 

      f     INFO 
  Wy�wietlanie informacji o odtwarzanym 
materiale.

    g  Przyciski odtwarzania 
  Sterowanie odtwarzaniem.

    h  TREBLE  /  BASS 
  Zmiana tonów wysokich lub tonów niskich. 
U
ywaj razem z przyciskami     +/- .

    i  Przyciski numeryczne 
  Umo
liwia wybór elementu do 
odtwarzania.

    j  AUDIO SYNC 
    S�u
y do wybierania j�zyka lub kana�u • 
d�wi�ku. 
    Naci�nij i przytrzymaj, aby • 
zsynchronizowa� d�wi�k i obraz. 
U
ywaj razem z przyciskami  +/- .

      k  SOUND MODE 
  Wybór trybu d�wi�ku.
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     Z��cza tylne.

    
    a  HDMI OUT 

  Pod��czanie do wej�cia HDMI w telewizorze. 
    b  VIDEO OUT  -  Pr Pb Y 

  Pod��czanie do wej�cia komponentowego 
sygna�u wideo w telewizorze. 

    c  VIDEO OUT  -  VIDEO 
  Pod��czanie do wej�cia kompozytowego 
sygna�u wideo w telewizorze. 

    d  DIGITAL IN-COAXIAL 
  Pod��czanie do koncentrycznego wyj�cia 
audio w telewizorze lub urz�dzeniu cyfrowym. 

    e  DOCK for iPod 
  Pod��czanie do podstawki dokuj�cej Philips 
do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.(Model: 
Philips DCK3060, do nabycia osobno).

    f  SPEAKERS / SUBWOOFER 
  Pod��czanie do g�o�ników wchodz�cych w 
sk�ad zestawu oraz subwoofera.

    g  AUDIO IN  -  AUX 1 / AUX 2 
  Pod��czanie do analogowego wyj�cia 
audio w telewizorze lub w urz�dzeniu 
analogowym. 

    h  AC MAINS~ 
  Pod��czanie do �ród�a zasilania.

    i  ANTENNA FM 75   
    Pod��czanie anteny FM umo
liwiaj�cej 
odbiór stacji radiowych.

      Pod��czanie do telewizora
   Pod��cz zestaw kina domowego bezpo�rednio do 
telewizora za pomoc� jednego z nast�puj�cych 
z��cz (od najwy
szej do podstawowej jako�ci):

    a HDMI
    b Component Video
    c Kompozytowy sygna� wideo

       4 Pod��czanie zestawu 
kina domowego.

  W tej cz��ci opisano sposób pod��czenia zestawu 
kina domowego do telewizora i innych urz�dze�. 
Kon	 gurowanie podstawowych po��cze� zestawu 
kina domowego z akcesoriami opisano w skróconej 
instrukcji obs�ugi. Pe�n� interaktywn� instrukcj� mo
na 
znale�� na stronie www.connectivityguide.philips.com. 

 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.

     Z��cza

    Boczne z��cza

   
    a  MP3 LINK 

  Wej�cie audio z odtwarzacza MP3.
    b    ( USB )

    Wej�cie audio, wideo lub zdj�� z urz�dzenia 
pami�ci masowej USB.
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     Opcja 3: Pod��czanie do telewizora 
za po�rednictwem kompozytowego 
przewodu wideo (CVBS)

 Uwaga

 Przewód lub wtyczka kompozytowego  •
przewodu wideo mo
e by� oznaczone 
symbolem  AV IN ,  VIDEO IN ,  COMPOSITE  
lub  BASEBAND . 

   
   

   
      Pod��czanie d�wi�ku z 
telewizora i innych urz�dze�
  Zestaw kina domowego pozwala odtwarza� 
d�wi�k z telewizora lub innych urz�dze�, takich 
jak dekoder telewizji kablowej. Wybierz jedno z 
poni
szych z��cz.

 Wskazówka

 Naci�nij kilkakrotnie przycisk   • AUDIO 
SOURCE , aby wybra� wyj�cie audio 
po��czenia.

TV

2 1

TV

       Opcja 1: Pod��czanie do telewizora za 
po�rednictwem z��cza HDMI

 Uwaga

 Je�li telewizor HDTV zosta� wyposa
ony  •
w z��cze DVI, nale
y skorzysta� z adaptera 
HDMI/DVI.
  Je�li telewizor obs�uguje standard EasyLink  •
HDMI CEC, mo
na sterowa� zestawem kina 
domowego oraz telewizorem za pomoc� 
jednego  pilota   (patrz ‘Funkcja Philips EasyLink’ 
na str.   13  ) .

  (Przewód niedo��czony do zestawu)

   
     Opcja 2: Pod��czanie do telewizora za 
po�rednictwem z��cza YPbPr (Component 
Video)

 Uwaga

 Przewód lub wtyczka przewodu rozdzielonych  •
sk�adowych sygna�u wideo mog� by� 
oznaczone symbolem  Y Cb Cr  lub  YUV .

  (Przewód niedo��czony do zestawu)

   
TV

TV

Component Video Out

Component Video In
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       5 Korzystanie z zestawu 
kina domowego

  W tej cz��ci opisano korzystanie z zestawu kina 
domowego do odtwarzania materia�ów z ró
nych �róde�.

    Przed uruchomieniem
   Wykonaj nast�puj�ce czynno�ci:

  Wykonaj niezb�dne po��czenia i skon	 guruj  •
ustawienia zgodnie z opisem w skróconej 
instrukcji obs�ugi.
  W��cz w telewizorze odpowiednie wej�cie  •
dla zestawu kina domowego.

      Ustawienia d�wi�ku
  W tej cz��ci opisano ustawienie optymalnego 
d�wi�ku dla 	 lmów i muzyki.

    Zmiana trybu d�wi�ku
  Mo
na wybra� jeden z zaprogramowanych 
trybów d�wi�ku odpowiedni do odtwarzanego 
	 lmu lub muzyki.

   
  Naci�nij kilkakrotnie przycisk  SOUND MODE , 
aby prze��cza� dost�pne tryby d�wi�ku.

 Tryb d�wi�ku  Opis
  ACTION  / 
 ROCK

 Wzmocniony d�wi�k �redniego i 
wysokiego zakresu cz�stotliwo�ci. 
Idealny do 	 lmów akcji oraz 
muzyki rockowej i popu.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 Czysty d�wi�k �redniego 
i wysokiego zakresu 
cz�stotliwo�ci. Idealny do 	 lmów 
fabularnych i muzyki jazzowej.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 Naturalny d�wi�k. Idealny do 
koncertów i muzyki klasycznej.

  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.

    Opcja 1: Pod��czanie d�wi�ku za pomoc� 
analogowych przewodów audio
  (Przewód niedo��czony do zestawu)

   
   

   
     Opcja 2: Pod��czanie d�wi�ku za pomoc� 
przewodu koncentrycznego

 Uwaga

 Przewód lub wtyczka cyfrowego przewodu  •
koncentrycznego mog� by� oznaczone 
symbolem  COAXIAL/DIGITAL OUT  lub 
 SPDIF OUT  . 

  (Przewód niedo��czony do zestawu)

   

2 1
TV

2 1

TV
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 Przycisk  Czynno��
  Przyciski 
nawigacyjne

 Nawigacja po pozycjach menu.

  OK  S�u
y do potwierdzania wpisu 
lub wyboru.

   Uruchamianie, wstrzymywanie 
lub wznawianie odtwarzania.

   Umo
liwia zatrzymanie 
odtwarzania.

    /   Przej�cie do poprzedniej lub 
nast�pnej �cie
ki, rozdzia�u lub 
pliku.

    /   Szybkie przewijanie do przodu 
lub do ty�u. Naci�nij ten przycisk 
kilkakrotnie, aby zmieni� 
szybko�� wyszukiwania.
  W trybie wstrzymania 
powoduje przej�cie do przodu 
o jedn� klatk�.

  ZOOM  Powi�kszanie lub pomniejszanie 
sceny lub obrazu.

     Korzystanie z opcji wideo
  Dost�p do kilku przydatnych funkcji podczas 
wy�wietlania 	 lmu.

 Uwaga

 Dost�pno�� opcji wideo zale
y od �ród�a  •
wideo.

 Przycisk  Czynno��
    /   Wolne wyszukiwanie do ty�u lub 

do przodu. 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 
SYNC

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

  SUBTITLE  Wybór j�zyka napisów 
dialogowych 	 lmu wideo.

     INFO  Wy�wietlanie informacji o 
odtwarzanym materiale.

  REPEAT  Powtarzanie rozdzia�u lub tytu�u.
  ANGLE  Wy�wietlanie opcji dla kilku 

ró
nych kamer.

     Zmiana trybu wirtualnego d�wi�ku 
przestrzennego
  Technologia DVS (Dolby Virtual Speaker) 
pozwala wygenerowa� niezwykle realistyczny 
efekt d�wi�ku 5.1-kana�owego z zaledwie dwóch 
g�o�ników.

   
  Naci�nij przycisk  SURROUND , aby prze��cza� 
mi�dzy d�wi�kiem przestrzennym i d�wi�kiem 
stereo.

     Zmiana tonów wysokich lub niskich
  Zmiana ustawie� tonów wysokich lub niskich 
w zestawie kina domowego pozwala na 
dostosowanie d�wi�ku do odtwarzanego 	 lmu 
lub muzyki.

   
    1 Naci�nij przycisk  TREBLE  lub  BASS .
    2 W ci�gu pi�ciu sekund naci�nij przycisk     

+/- , aby zwi�kszy� lub zmniejszy� poziom 
tonów wysokich lub niskich.

        Odtwarzanie p�yty
  Zestaw kina domowego odtwarza ró
ne rodzaje 
p�yt wideo, audio oraz p�yt z ró
nymi materia�ami 
(na przyk�ad p�yty CD-R zawieraj�ce zdj�cia JPEG i 
muzyk� MP3).
     1 W�ó
 p�yt� do zestawu kina domowego.
    2 Naci�nij przycisk  DISC .

    Rozpocznie si� odtwarzanie p�yty lub  »
zostanie wy�wietlone g�ówne menu p�yty.

      3 Poni
sze przyciski umo
liwiaj� sterowanie 
odtwarzaniem:
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 Przycisk  Czynno��
    /   Wybór zaprogramowanej stacji 

radiowej.
    /   Wyszukiwanie stacji radiowej.
     Dok�adne dostrojenie 

cz�stotliwo�ci radiowej.
   Naci�nij i przytrzymaj, aby usun�� 

zaprogramowan� stacj� radiow�.
  Naci�nij, aby zatrzyma� 
programowanie stacji radiowych.

  PROGRAM  R�cznie: Naci�nij raz, aby w��czy� 
tryb programowania, a nast�pnie 
naci�nij ponownie, aby zapisa� 
stacj� radiow� w pami�ci.
  Automatycznie: Naci�nij i 
przytrzymaj przycisk przez 
pi�� sekund, aby ponownie 
zaprogramowa� stacje radiowe.

 Uwaga

 Radio AM i radio cyfrowe nie jest obs�ugiwane. •
  Je�li podczas instalacji tunera radiowego nie  •
zostanie wykryty sygna� stereo lub zostanie 
wykrytych mniej ni
 pi�� stacji, pojawi si� monit 
o ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.
  W celu uzyskania najlepszego odbioru umie��  •
anten� z dala od telewizora lub innych �róde� 
promieniowania.

      Pod��czanie d�wi�ku z 
telewizora i innych urz�dze�
   Naci�nij kilkakrotnie przycisk  AUDIO SOURCE , 
aby wybra� wyj�cie audio  pod��czonego 
urz�dzenia   (patrz ‘Pod��czanie d�wi�ku z 
telewizora i innych urz�dze�’ na str.   8  ) . 

      Odtwarzanie z urz�dzenia 
pami�ci masowej USB
  Zestaw kina domowego zosta� wyposa
ony w 
z��cze USB umo
liwiaj�ce przegl�danie zdj��, 
s�uchanie muzyki i ogl�danie 	 lmów zapisanych na 
urz�dzeniu pami�ci masowej USB.
     1 Pod��cz urz�dzenie pami�ci masowej USB 

do zestawu kina domowego.
    2 Naci�nij przycisk  USB .

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

     Korzystanie z opcji zdj��
  Dost�p do kilku przydatnych funkcji podczas 
wy�wietlania zdj��.

 Przycisk  Czynno��
    /   Obrót obrazu w lewo lub w prawo.
    /   Przej�cie do poprzedniego lub 

kolejnego zdj�cia.
  REPEAT  Powtarzanie jednego pliku w 

folderze lub powtarzanie ca�ego 
folderu. 
  Odtwarzanie losowe plików w 
folderze.

     INFO  Wy�wietlanie albumów zdj�� w 
widoku miniatur.

     Korzystanie z opcji audio
  Podczas odtwarzania d�wi�ku mo
esz skorzysta� 
z kilku przydatnych opcji.

 Przycisk  Czynno��
  REPEAT  Powtarzanie utworu, ca�ej p�yty 

lub odtwarzanie w losowej 
kolejno�ci.

      Odtwarzanie z radia
   Zestaw umo
liwia zaprogramowanie 
maksymalnie 40 stacji radiowych.
      1 Sprawd�, czy antena FM zosta�a pod��czona.
    2 Naci�nij przycisk  RADIO .

    Je�li nie zaprogramowano 
adnych stacji  »
radiowych, na panelu wy�wietlacza pojawi 
si� symbol „ AUTO INSTALL...PRESS 
PLAY ”. Naci�nij przycisk   .

      3 Poni
sze przyciski umo
liwiaj� sterowanie 
odtwarzaniem:
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       S�uchanie muzyki
    1 Zadokuj odtwarzacz  iPod   (patrz 

‘Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu 
iPhone’ na str.   12  )  lub telefon  iPhone   (patrz 
‘Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu 
iPhone’ na str.   12  ) .

    2 Na pilocie zestawu kina domowego naci�nij 
przycisk  DOCK for iPod . 

    3 Wybierz utwór na ekranie odtwarzacza 
iPod lub telefonu iPhone.

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

       Ogl�danie � lmów lub pokazów slajdów

 Uwaga

 W odtwarzaczu iPod w��cz ustawienie TV ON. •
  W telefonie iPhone wybierz opcj� TV Out. •

    1 Zadokuj odtwarzacz  iPod   (patrz ‘Dokowania 
odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone’ na 
str.   12  )  lub telefon  iPhone   (patrz ‘Dokowania 
odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone’ na str.   12  ) .    2 Na pilocie zestawu kina domowego naci�nij 
przycisk  DOCK for iPod .

    3 Prze��cz telewizor na �ród�o  AV/
VIDEO  (zgodnie z 
ó�tym przewodem 
kompozytowym).

    Ekran telewizora wy��czy si�. »
      4 Przegl�daj ekran odtwarzacza iPod lub 

telefonu iPhone, aby wybra� 	 lmy lub zdj�cia.
    5 Naci�nij przycisk  OK  na zestawie kina 

domowego lub  PLAY  w odtwarzaczu iPod 
lub telefonie iPhone, aby odtwarza� 	 lmy 
lub zdj�cia.

    Obraz jest wy�wietlany na ekranie telewizora.  »

          Wi�cej opcji odtwarzania p�yt 
lub za pomoc� USB
   Podczas odtwarzania 	 lmów i zdj�� z p�yt oraz 
urz�dze� pami�ci masowej USB dost�pnych jest 
kilka funkcji zaawansowanych.

     Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyk�
  Jednoczesne odtwarzanie muzyki i zdj�� w celu 
utworzenia pokazu slajdów z muzyk�. Pliki musz� 
si� znajdowa� na tej samej p�ycie lub urz�dzeniu 
pami�ci masowej USB.
    1 Wybierz utwór muzyczny, a nast�pnie 

naci�nij przycisk  OK .
    2 Naci�nij przycisk     BACK  i przejd� do 

folderu obrazów.

      3 Wybierz plik i naci�nij przycisk  OK .
    4 Przyciski odtwarzania umo
liwiaj� 

sterowanie  odtwarzaniem   (patrz 
‘Odtwarzanie p�yty’ na str.   10  ) .

 Uwaga

 Je�li urz�dzenia pami�ci masowej USB nie  •
mo
na pod��czy� bezpo�rednio do gniazda, 
nale
y skorzysta� z przed�u
acza USB.
  Zestaw kina domowego nie obs�uguje  •
aparatów cyfrowych wymagaj�cych do 
wy�wietlania zdj�� specjalnego programu na 
komputerze.
  Urz�dzenie pami�ci masowej USB musi by�  •
sformatowane w systemie plików FAT oraz 
zgodne ze standardem Mass Storage Class 
(klasa pami�ci masowej).

      Odtwarzanie z odtwarzacza 
iPod lub telefonu iPhone
  Po pod��czeniu i zainstalowaniu stacji dokuj�cej 
Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone 
mo
esz za pomoc� zestawu kina domowego 
odtwarza� muzyk�, 	 lmy i zdj�cia z odtwarzacza 
iPod lub telefonu iPhone.

 Uwaga

 Podstawka dokuj�ca Philips do odtwarzacza  •
iPod/telefonu iPhone s� sprzedawane 
oddzielnie.
  Urz�dzenie iPod/iPhone mo
na �adowa�  •
w podstawce dokuj�cej, gdy zestaw kina 
domowego znajduje si� w trybie iPod.

     Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu 
iPhone
    1 Pod��cz podstawk� dokuj�c� do zestawu 

kina domowego oraz pod��cz 
ó�ty 
przewód kompozytowy podstawki 
dokuj�cej do telewizora. Wi�cej informacji 
mo
na znale�� w skróconej instrukcji obs�ugi 
do��czonej do podstawki dokuj�cej.

    2 W��cz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone i 
umie�� go w podstawce dokuj�cej.
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      1 W��cz obs�ug� funkcji HDMI CEC w 
telewizorze i pozosta�ych pod��czonych 
urz�dzeniach. Wi�cej informacji mo
na 
znale�� w instrukcji obs�ugi telewizora i 
urz�dze�. 

    2 Naci�nij przycisk    SETUP .
    3 Wybierz opcj�  [Ustawienia ogólne]  i 

naci�nij przycisk  OK .
    4 Wybierz opcj�  [Ustawienia EasyLink]  i 

naci�nij przycisk  OK .
    5 Wybierz i dostosuj nast�puj�ce ustawienia: 

     • [EasyLink]  : W��czanie lub wy��czanie 
funkcji EasyLink.
     • [Odtw. jedn.przycis.]  : W��czanie i 
wy��czanie funkcji odtwarzania jednym 
przyciskiem.
  Je�li ta opcja jest w��czona, mo
na za 
pomoc� pilota zdalnego sterowania 
w��czy� odtwarzanie p�yty w 
zestawie kina domowego, a telewizor 
automatycznie prze��czy si� na 
w�a�ciwy kana�.
     • [Gotow. jed. przycis.]  : W��czanie i 
wy��czanie funkcji przechodzenia w 
tryb gotowo�ci jednym przyciskiem.
  Je�li ta opcja jest w��czona, umo
liwia 
prze��czenie zestawu kina domowego 
w tryb gotowo�ci za pomoc� pilota 
zdalnego sterowania telewizora lub 
pod��czonych urz�dze� HDMI CEC.
     • [Sterowanie d�wi�kiem]  :W��czanie 
lub wy��czanie funkcji sterowania 
d�wi�kiem.
  Je�li ta opcja jest w��czona, 
post�puj zgodnie z instrukcjami 
wy�wietlanymi na ekranie telewizora, 
aby przyporz�dkowa� sygna� 
audio z pod��czonych urz�dze� do 
odpowiednich gniazd audio zestawu 
kina domowego. Zestaw kina 
domowego automatycznie prze��czy 
si� na �ród�o audio pod��czonego 
urz�dzenia.
     • [Mapowanie audio]  : Aktualizacja 
przyporz�dkowywania sygna�u audio w 
przypadku pod��czenia nowych urz�dze�. 

      6 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi� wybór. 

 Uwaga

 Pod��czone urz�dzenia musz� by� w��czone i  •
pod��czone za po�rednictwem z��cza HDMI.

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

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

    5 Naci�nij ponownie przycisk   , aby 
zatrzyma� odtwarzanie muzyki.

       Synchronizacja d�wi�ku i obrazu
  Je�li d�wi�k nie jest zsynchronizowany z 
obrazem, mo
na opó�ni� d�wi�k w celu jego 
dopasowania do obrazu.
    1 Naci�nij i przytrzymaj przycisk  AUDIO 

SYNC , dopóki na panelu wy�wietlacza 
nie zostanie wy�wietlony komunikat o 
synchronizacji d�wi�ku.

    2 W ci�gu pi�ciu sekund naci�nij przycisk  +/- , 
aby zsynchronizowa� d�wi�k z obrazem.

       Szybkie przej�cie do okre�lonego miejsca 
na p�ycie
  Szybkie przej�cie do okre�lonej cz��ci 	 lmu 
poprzez wprowadzenie czasu sceny.
    1 Podczas odtwarzania materia�u wideo 

naci�nij przycisk     INFO .
    2 Naci�nij przycisk  Przyciski nawigacyjne  i 

 OK , aby wybra� opcj�:
     • [Czas tt]  : Czas.
     • [Czas rd]  : Czas rozdzia�u.
     • [Czas p�.]  : Czas p�yty.
     • [Czas �cie]  : Czas utworu.

      3 Wprowad� czas sceny, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

        Funkcja Philips EasyLink
   Zestaw kina domowego zosta� wyposa
ony 
w ��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.
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    3 Wybierz i dostosuj nast�puj�ce ustawienia:
     • [Ustawienia EasyLink]  : Kon	 gurowanie 
ustawie� EasyLink umo
liwiaj�cych 
�atwe sterowanie urz�dzeniami 
zgodnymi ze standardem HDMI CEC za 
pomoc� jednego  pilota   (patrz ‘Funkcja 
Philips EasyLink’ na str.   13  ) .
     • [Blokada p�yty]  : Ograniczanie 
odtwarzania do p�yty. Do 
odblokowania odtwarzania p�yty 
wymagane jest has�o (kod PIN).
     • [Wym. obrazu]  : Zmiana jasno�ci 
panelu wy�wietlacza.
     • [J�zyk menu]  : Wybór domy�lnego 
j�zyka menu ekranowego.
     • [Wygaszacz]  : W��czanie lub 
wy��czanie trybu wygaszacza ekranu. 
Je�li opcja ta jest w��czona, wy�wietlacz 
wchodzi w tryb bezczynno�ci po 
10 minutach braku aktywno�ci 
(np. w trybie wstrzymania lub gdy 
odtwarzanie jest zatrzymane).
     • [Wy��cznik czasowy]  : Ustawianie 
wy��cznika czasowego prze��czaj�cego 
zestaw kina domowego w tryb gotowo�ci 
po up�ywie okre�lonego czasu.
     • [Kod VOD DivX®]  : Wy�wietlanie 
kodu rejestracji DivX VOD dla zestawu 
kina domowego.

      4 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi� wybór.

 Uwaga

 Przed zakupem 	 lmów w formacie DivX i  •
rozpocz�ciem ich odtwarzania przy u
yciu 
zestawu kina domowego nale
y na stronie 
www.divx.com zarejestrowa� zestaw za 
pomoc� kodu DivX VOD.

     Zmiana ustawie� d�wi�ku

    1 Naci�nij przycisk    SETUP .
    2 Wybierz opcj�  [Ustaw. D�wi�ku]  i naci�nij 

przycisk  OK . 
    3 Wybierz i dostosuj nast�puj�ce ustawienia:

     • [Tryb nocny]  : Wybór cichego d�wi�ku 
lub pe�nego d�wi�ku dynamicznego. 
Tryb nocny powoduje wyciszenie 
g�o�nych d�wi�ków i wzmocnienie 
cichych d�wi�ków, takich jak mowa.

       6 Zmiana ustawie�
  W tej cz��ci opisano zmian� ustawie� zestawu 
kina domowego. 

 Przestroga

 Dla wi�kszo�ci z ustawie� zestawu zosta�y ju
  •
skon	 gurowane najlepsze warto�ci. Je�li nie 
ma konkretnego powodu do zmiany danego 
ustawienia, zaleca si� pozostawienie warto�ci 
domy�lnej.

    Dost�p do menu ustawie�

    1 Naci�nij przycisk    SETUP .
    Na ekranie pojawi si� poni
sze menu. »

 Symbol  Opis

    [Ustawienia ogólne]

    [Ustaw. D�wi�ku]

    [Ust. obrazu]

    [Ust. preferencji]

      2 Wybierz menu ustawie�, a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK .
  Informacje dotycz�ce zmiany ustawie� 
zestawu kina domowego mo
na znale�� w 
nast�pnych cz��ciach.    3 Naci�nij przycisk     BACK , aby powróci� 
do poprzedniego menu lub przycisk  
  SETUP , aby zako�czy�.

 Uwaga

 Ustawienia wy�wietlanego w kolorze szarym  •
nie mo
na zmieni�.

     Zmiana ustawie� ogólnych

    1 Naci�nij przycisk    SETUP .
    2 Wybierz opcj�  [Ustawienia ogólne]  i 

naci�nij przycisk  OK .
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      4 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi� wybór.

 Uwaga

 Niektóre ustawienia obrazu s� zale
ne od  •
�ród�a wideo, dlatego nale
y upewni� si�, 
e 
p�yta i telewizor obs�uguj� dane ustawienie lub 
funkcj�.
  Najlepsze ustawienie dla telewizora jest  •
wybierane automatycznie. Przy zmianie 
ustawienia na inne upewnij si�, 
e jest ono 
obs�ugiwane przez telewizor.
  W przypadku ustawie� HDMI telewizor musi  •
by� pod��czony za po�rednictwem z��cza HDMI.
  W przypadku ustawie� zwi�zanych z trybem  •
bez przeplotu lub komponentowym trybem 
wideo telewizor musi by� pod��czony za 
po�rednictwem z��cza Component Video.

     Zmiana ustawie� 
preferencyjnych

    1 Naci�nij przycisk    SETUP .
    2 Wybierz opcj�  [Ust. preferencji]  i naci�nij 

przycisk  OK .
    3 Wybierz i dostosuj nast�puj�ce ustawienia:

     • [D�wi�k]  : Wybór j�zyka �cie
ki 
d�wi�kowej 	 lmu wideo.
     • [Napisy]  : Wybór j�zyka napisów 
dialogowych 	 lmu wideo.
     • [Menu p�yty]  : Wybór j�zyka menu 
p�yty z 	 lmem wideo.
     • [Zab. rodzic.]  : Ograniczanie dost�pu 
do p�yt z informacjami o klasy	 kacji. 
Aby odtwarza� wszystkie p�yty bez 
wzgl�du na klasy	 kacj�, wybierz 
poziom „8”.
     • [PBC]  : Wy�wietlanie lub pomijanie 
menu zawarto�ci dla p�yt VCD i SVCD.
     • [Wy�wietlacz MP3/JPEG]  : 
Wy�wietlanie folderów MP3/JPEG lub 
wszystkich plików.
     • [Has�o]  : Ustawianie lub zmiana 
kodu PIN w celu odtwarzania p�yty 
z ograniczeniami odtwarzania. Je�li 
nie znasz lub nie pami�tasz kodu PIN, 
wprowad� „ 0000 ”.
     • [Napisy DivX]  : Wybór zestawu 
znaków, który obs�uguje napisy DivX.

     • [D�wi�k HDMI]  : W��czanie lub 
wy��czanie wyj�cia audio HDMI dla 
telewizora.
     • [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.
     • [Synch. d�w.]  : Ustawianie domy�lnego 
czasu opó�nienia odtwarzanego 
d�wi�ku podczas odtwarzania p�yty 
wideo.

      4 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi� 
wybór.

 Uwaga

 W przypadku ustawie� HDMI telewizor musi  •
by� pod��czony za po�rednictwem z��cza 
HDMI.
  Tryb nocny jest dost�pny dla p�yt DVD i Blu- •
ray z d�wi�kiem w systemie Dolby (dla modeli 
obs�uguj�cych odtwarzanie p�yt Blu-ray).
  Funkcja próbkowania p�yty CD jest dost�pna  •
tylko w trybie stereo.

     Zmiana ustawie� � lmów

    1 Naci�nij przycisk    SETUP .
    2 Wybierz opcj�  [Ust. obrazu]  i naci�nij 

przycisk  OK .
    3 Wybierz i dostosuj nast�puj�ce ustawienia:

     • [System TV]  : Wybór systemu TV 
zgodnego z telewizorem.
     • [Rodzaj TV]  : Wybór formatu 
wy�wietlania obrazu dopasowanego 
do ekranu telewizora.
     • [Ustaw. kolorów]  : Wybór 
zde	 niowanego ustawienia kolorów.
     • [Ustawienia HDMI]  : Wybór 
rozdzielczo�ci obrazu HDMI 
oraz pe�noekranowego formatu 
wy�wietlania dla telewizora. Opcja 
wy�wietlania obrazu „panoramicznego” 
jest dost�pna tylko po wybraniu 
ustawienia 16:9 dla pe�noekranowego 
formatu wy�wietlania dla telewizora.
     • [Progresywne]  : W��czanie lub 
wy��czanie trybu obrazu bez przeplotu.
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      7 Aktualizacja opro-
gramowania

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

    Sprawd� wersj� 
oprogramowania

     1 Naci�nij przycisk    SETUP .
    2 Wybierz kolejno  [Ust. preferencji]  >  [Info 

o wersji]  i naci�nij przycisk  OK .
    Wy�wietlona zostanie wersja  »
oprogramowania.

          Aktualizacja oprogramowania z 
p�yty CD-R lub urz�dzenia USB
    1 Sprawd� najnowsz� wersj� oprogramowania 

na stronie www.philips.com/support.
    Wyszukaj model swojego urz�dzenia • 
i kliknij pozycj� „software&drivers” 
(oprogramowanie i sterowniki).

      2 Pobierz oprogramowanie i zapisz je na 
p�ycie CD-R lub w urz�dzeniu pami�ci 
masowej USB.

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

    4 Post�puj zgodnie ze wskazówkami 
wy�wietlanymi na ekranie telewizora, aby 
potwierdzi� aktualizacj�.

    Po zako�czeniu zestaw kina domowego  »
automatycznie przejdzie w tryb 
gotowo�ci.
        Je�li nie, od��cz przewód zasilaj�cy na • 
kilka sekund, a nast�pnie pod��cz go 
ponownie.

 Przestroga

 Podczas procesu aktualizacji nie wy��czaj  •
zasilania, nie wyjmuj p�yty CD-R ani nie 
od��czaj urz�dzenia pami�ci masowej USB, 
poniewa
 mo
e to spowodowa� uszkodzenie 
zestawu kina domowego.

     • [Info o wersji]  : Wy�wietlanie 
informacji o wersji oprogramowania 
zestawu kina domowego.
     • [Domy�lne]  : Przywracanie ustawie� 
fabrycznych dla zestawu kina 
domowego.

      4 Naci�nij przycisk  OK , aby potwierdzi� 
wybór.

 Uwaga

 Je�li w�ród dost�pnych j�zyków nie ma tego,  •
którego szukasz, mo
esz z listy wybra� opcj� 
 [Inne]  i wprowadzi� czterocyfrowy kod j�zyka 
podany na ko�cu instrukcji. 
  Je�li wybrano j�zyk, który nie jest dost�pny na  •
p�ycie, zostanie wybrany domy�lny j�zyk p�yty.
  Nie mo
na przywróci� warto�ci domy�lnych  •
dla ustawie� blokady p�yty, has�a (kodu PIN) 
oraz kontroli rodzicielskiej.
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       Wideo 
  System sygna�u: PAL / NTSC •
  Wyj�cie HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,  •
1080i, 1080p

     D�wi�k 
  Cyfrowe wej�cie audio S/PDIF: •

    Koncentryczne: IEC 60958-3• 
    Cz�stotliwo�� próbkowania: •

    MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz• 
    WMA: 44,1 kHz, 48 kHz• 

    Sta�a szybko�� kompresji: •
    MP3: 112 kb/s–320 kb/s• 
    WMA: 48 kb/s–192 kb/s• 

       Radio 
  Zakres strojenia: FM 87,5–108 MHz (50 kHz) •
  Odst�p sygna�u do szumu: FM 55 dB •
  Pasmo przenoszenia: FM 60 Hz–12,5 kHz / ±3 dB •

     USB 
  Zgodno��: szybkie z��cze USB (2.0) •
  Obs�ugiwana klasa UMS (klasa pami�ci  •
masowej USB)
  System plików: FAT16, FAT32 •
  Maksymalna obs�ugiwana pami��: < 160 GB. •

     Jednostka centralna 
  Zasilanie: 220–240 V; ~50 Hz •
  Pobór mocy: 100 W •
  Pobór mocy w trybie gotowo�ci:  0,3 W  •
  Wymiary (S x W x G): 434 x 253 x 129 (mm) •
  Waga: 3,6 kg •

     Subwoofer 
  Impedancja: 3 omy •
  Przetworniki: g�o�nik niskotonowy 165 mm (6,5”) •
  Pasmo przenoszenia: 40 Hz–150 Hz •
  Wymiary (S x W x G): 196 x 395 x 342 (mm) •
  Waga: 5,25 kg •
  D�ugo�� przewodu: 4 m •

     G�o�niki  
     • System: pe�nozakresowe satelitarne
    Impedancja g�o�nika: 6 omów •
    Przetworniki: 1 g�o�nik szerokopasmowy 76 mm  •
(3”) + g�o�nik wysokotonowy 25 mm (1”) 
    Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz •
    Wymiary (S x W x G): 114 x 316 x 114 (mm) •
    Waga: 1,03 kg •
    D�ugo�� przewodu: 2 m •

       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 •

      8 Dane techniczne 
produktu

 Uwaga

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

    Kod regionu 
  Numer obs�ugiwanego regionu mo
na znale�� z 
ty�u lub na spodzie zestawu kina domowego.

    
     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�� 
masowa USB
     Format pliku 

  Audio: .mp3, .wma •
  Wideo: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv  •
(pro	 l prosty)
  Obraz: .jpeg, .jpg •

     Wzmacniacz 
  Ca�kowita moc wyj�ciowa: 400 W RMS •
  Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB •
  Odst�p sygna�u od szumu: > 65 dB (CCIR) /  •
(poziom d�wi�ku A)
  Czu�o�� wej�ciowa: •

    AUX: 1000 mV• 
    MP3 LINK: 550 mV• 

Kraj DVD
Europa, Wielka Brytania

 Ameryka Łacińska

 Australia, Nowa Zelandia

 Rosja, Indie

 Chiny

Rejon Azji i Pacyfiku, 
Tajwan, Korea
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  Je�li ma to miejsce po zmianie rozdzielczo�ci  •
obrazu HDMI, naci�nij kilkakrotnie przycisk 
 HDMI , a
 pojawi si� obraz.

     D�wi�k
  Brak d�wi�ku.

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

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

  Odtwarzanie d�wi�ku mo
e nie by�  •
mo
liwe, je�li pod��czone urz�dzenie nie 
obs�uguje formatu HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection) lub obs�uguje 
jedynie standard DVI. U
yj analogowego lub 
cyfrowego po��czenia audio.
  Sprawd�, czy nie zosta�a  w��czona  opcja  •
 [D�wi�k HDMI] .

  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.

  Zniekszta�cony d�wi�k lub echo.
  Je�li d�wi�k ma by� emitowany z zestawu  •
kina domowego, upewnij si�, 
e d�wi�k w 
telewizorze jest wyciszony.

   D�wi�k nie jest zsynchronizowany z obrazem. 
  1) Naci�nij i przytrzymaj przycisk   • AUDIO 
SYNC . 2) W ci�gu pi�ciu sekund naci�nij 
przycisk  +/- .

     Odtwarzanie
   Nie mo�na odtworzy� p�yty.  

  Wyczy�� p�yt�. •
  Sprawd�, czy zestaw kina domowego  •
obs�uguje t�  p�yt�   (patrz ‘Dane techniczne 
produktu’ na str.   17  ) .
  Upewnij si�, 
e zestaw kina domowego  •
obs�uguje kod regionu p�yty.
  W przypadku p�yty DVD±RW lub DVD±R  •
upewnij si�, 
e p�yta jest zamkni�ta. 

  Nie mo�na odtwarza� � lmów w formacie DivX.
  Upewnij si�, 
e plik DivX zosta� zapisany  •
w formacie „kina domowego” przy u
yciu 
kodeka DivX.

      9 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
  Zestaw kina domowego nie reaguje na naci�ni�cia 
przycisków.

  Od��cz zestaw kina domowego od gniazdka  •
elektrycznego na kilka minut, a nast�pnie 
pod��cz zestaw ponownie. 

     Obraz
  Brak obrazu.

  Sprawd�, czy w telewizorze zosta�o  •
w��czone odpowiednie wej�cie dla zestawu 
kina domowego.
  Je�li ma to miejsce po zmianie systemu TV,  •
nale
y w��czy� tryb domy�lny w nast�puj�cy 
sposób: 1) Naci�nij przycisk   . 2) Naci�nij 
przycisk   . 3) Naci�nij przycisk  SUBTITLE .
  Je�li dzieje si� tak w przypadku w��czania  •
trybu obrazu bez przeplotu, nale
y w��czy� 
tryb domy�lny w nast�puj�cy sposób: 1) 
Naci�nij przycisk   . 2) Naci�nij przycisk   . 3) 
Naci�nij przycisk  AUDIO SYNC .

   Brak obrazu przy zastosowaniu po��czenia 
HDMI. 

  Sprawd�, czy przewód HDMI nie jest  •
uszkodzony. Wymie� przewód HDMI na nowy.
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       10 Indeks
   B
  bezpiecze�stwo  3 

    D
  dane techniczne produktu  17 
  DivX 

  kod rejestracji  14 
  napisy  15 

  d�wi�k 
  j�zyk  15 ,  10 
  po��czenie  8 
  synchronizacja z obrazem  13 

  D�wi�k 
  rozwi�zywanie problemów  18 
  tony wysokie i niskie  10 
  tryb  9 

    E
  EasyLink 

  ustawienia  13 

    F
  formaty plików  17 

    H
  has�o  15 
  HDMI CEC (patrz EasyLink)  13 

    I
  iPod 

  odtwarzanie  12 

    J
  j�zyk 

  d�wi�k  15 
  menu ekranowe  14 
  menu p�yty  15 
  napisy  15 

    K
  kod regionu  17 
  konserwacja  4 
  konserwacja produktu  4 
  kontakt z nami  18 

  Upewnij si�, 
e plik wideo DivX jest  •
kompletny.

  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 
 [Ust. preferencji] . 3) Wybierz  [Napisy 
DivX] . 4) Wybierz obs�ugiwany zestaw 
znaków. 5) Naci�nij przycisk  OK .

  Nie mo�na odczyta� zawarto�ci urz�dzenia 
pami�ci masowej USB.

  Sprawd�, czy format danych w urz�dzeniu  •
pami�ci masowej USB jest  zgodny z 
zestawem kina domowego   (patrz ‘Dane 
techniczne produktu’ na str.   17  ) .
  Upewnij si�, 
e urz�dzenie pami�ci masowej  •
USB zosta�o sformatowane w systemie 
plików obs�ugiwanym przez zestaw kina 
domowego (nale
y pami�ta�, 
e system 
NTFS nie jest obs�ugiwany).

   Na ekranie telewizora pojawia si� napis „No 
entry” (Brak pozycji) lub znak „x”. 

  Operacja jest niedost�pna. •
   Funkcja EasyLink nie  dzia�a.

  Upewnij si�, 
e zestaw jest pod��czony  •
do telewizora 	 rmy Philips zgodnego ze 
standardem EasyLink, a funkcja  EasyLink jest 
w��czona .

  Nie chc�, aby zestaw kina domowego w��cza� si� 
podczas w��czania telewizora.

  Jest to prawid�owe zachowanie funkcji  •
Philips EasyLink (HDMI-CEC). Aby zestaw 
kina domowego dzia�a� niezale
nie,  wy��cz 
funkcj� EasyLink .

   Zawarto�� wideo odtwarzacza iPod/telefonu 
iPhone (� lmy, zdj�cia, klipy wideo itd.) nie jest 
wy�wietlana w telewizorze. 

  Funkcja przegl�dania zawarto�ci wideo i  •
zdj�� nie jest obs�ugiwana, dlatego mo
esz 
przegl�da� zawarto�� wideo i zdj�cia 
jedynie w odtwarzaczu iPod/telefonie 
iPhone.

   Nie mo�na wy�wietla� w telewizorze zdj�� z 
odtwarzacza iPod/telefonu iPhone. 

  Pod��cz 
ó�ty przewód kompozytowy  •
podstawki dokuj�cej do telewizora.
  Prze��cz telewizor na �ród�o   • AV/
VIDEO  (zgodnie z 
ó�tym przewodem 
kompozytowym).
  Naci�nij przycisk   • PLAY  na odtwarzaczu iPod 
lub telefonie iPhone, aby uruchomi� pokaz 
slajdów.
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    S
  sterowanie d�wi�kiem  13 

    T
  TV 

  d�wi�k z telewizora  8 ,  11 
  pod��czanie  7 

    U
  USB 

  odtwarzanie  11 
  ustawienia 

  blokada rodzicielska  15 
  ogólne  14 
  preferencje  15 
  przywracanie ustawie� fabrycznych  15 
  wideo  15 

    W
  wideo 

  opcje  10 
  synchronizacja z d�wi�kiem  13 
  ustawienia  15 

  wideo na ��danie (VOD)  14 
  wyszukiwanie wideo wed�ug czasu  13 
  wzmacniacz  17 

    Z
  z��cza  7 
  zmiana ustawie�  14 
   

    N
  napisy 

  j�zyk  10 

    O
  obracanie zdj��  11 
  obraz 

  opcje  11 
  pokaz slajdów  12 ,  11 
  rozwi�zywanie problemów  18 
  widok miniatur  11 

  odtwarzanie 
  opcje  10 
  p�yta  10 
  radio  11 
  rozwi�zywanie problemów  18 
  urz�dzenie pami�ci masowej USB  11 

  odtwarzanie jednym przyciskiem  13 
  opis 

  jednostka centralna  5 
  pilot zdalnego sterowania  5 
  z��cza  7 

  oprogramowanie 
  aktualizacja  16 
  wersja  16 

    P
  pilot zdalnego sterowania  5 
  p�yta 

  obs�ugiwane p�yty  17 
  odtwarzanie  10 

  pod��czanie 
  d�wi�k z telewizora  8 ,  11 
  inne urz�dzenia  8 
  przewodnik  7 
  telewizor  7 

  pokaz slajdów 
  odtwarzanie pokazu slajdów z muzyk�  12 

  powtarzanie  10 
  pozbycie si� starego produktu  4 
  przechodzenie w tryb gotowo�ci jednym 
przyciskiem  13 
  przyporz�dkowywanie sygna�u audio  13 

    R
  radio 

  dostrajanie  11 
  odtwarzanie  11 
  program  11 

  recykling  4 
  rozwi�zywanie problemów  18 
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085
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