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Pomoc i wsparcie
techniczne

Na stronie www.philips.com można obejrzeć
samouczki wideo i znaleźć odpowiedzi na wiele
często zadawanych pytań dotyczących produktu.
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Uwaga

Ta sekcja zawiera uwagi prawne oraz informacje
dotyczące znaków towarowych.

Zgodność z przepisami

Samouczki
Aby skonfigurować zestaw SoundBar i
uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się
z samouczkami wideo dostępnymi na stronie
www.philips.com/support.

Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne
wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE
(dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE
(dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

Często zadawane pytania

Bezpiecznik zasilania

W przypadku wystąpienia problemu należy
zapoznać się z sekcją „Często zadawane pytania”
(FAQ) dla tego zestawu SoundBar, dostępną na
stronie www.philips.com/support.
Aby uzyskać dalszą pomoc, należy skontaktować
się z działem obsługi klienta firmy Philips w
swoim kraju.

Ta informacja dotyczy tylko produktów z wtyczką
typu brytyjskiego.
Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną
wtyczkę formowaną. W przypadku wymiany
bezpiecznika należy użyć takiego, który:
• spełnia wskazania podane na wtyczce,
• jest zgodny z brytyjskim standardem BS
1362,
• posiada znak zgodności ze standardami
ASTA.
Skontaktuj się ze sprzedawcą w razie wątpliwości
związanych z wyborem odpowiedniego
bezpiecznika.
Uwaga! Aby zachować zgodność z dyrektywą
zgodności elektromagnetycznej (2004/108/
WE), nie należy odłączać wtyczki od przewodu
zasilającego.

Ostrzeżenie
•• Nie należy próbować samodzielnie naprawiać
zestawu SoundBar. Może to spowodować
poważne obrażenia, nieodwracalne
uszkodzenie zestawu SoundBar oraz utratę
gwarancji.

Kontakt z firmą Philips
W przypadku kontaktu z firmą Philips
należy podać numer modelu i numer seryjny
urządzenia. Numer modelu i numer seryjny
można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia.
Zapisz te numery, zanim skontaktujesz się z firmą
Philips:
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________
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Wyprodukowano na licencji w ramach
amerykańskich patentów o numerach: 5 451 942,
5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 i 6 487 535
oraz innych wydanych i oczekujących patentów
amerykańskich i światowych. DTS i symbol
są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a
logo DTS Digital Surround i DTS są znakami
towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera
oprogramowanie. DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol
podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy HDMI
Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
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Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu
SoundBar należy zapoznać się ze wszystkimi
instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
powstałych na skutek postępowania niezgodnego
z instrukcjami.

Bezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia
prądem!
• Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów
na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj
przedmiotów wypełnionych cieczą (np.
wazonów) w pobliżu urządzenia. W
przypadku rozlania cieczy na urządzenie
należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem,
skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy
Philips.
• Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów
w pobliżu otwartego ognia lub innych
źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
•• Nigdy nie należy wkładać przedmiotów
do otworów wentylacyjnych oraz innych
otworów w urządzeniu.
•• Jeśli urządzenie jest podłączone do
gniazdka za pomocą przewodu zasilającego
lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo
dostępne.
•• Odłącz urządzenie od gniazdka
elektrycznego na czas burzy.
•• Podczas odłączania przewodu zasilającego
zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.
Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!
•• Przed podłączeniem urządzenia do źródła
zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku
odpowiada wartości wydrukowanej
z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać
urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest
inne.
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Znaki towarowe

Istnieje ryzyko obrażeń lub uszkodzenia
zestawu SoundBar!
•• W przypadku montażu urządzeń na
ścianie używaj wyłącznie dostarczonego
wspornika. Przymocuj wspornik do ściany,
która utrzyma łączny ciężar urządzenia i
wspornika. Koninklijke Philips Electronics
N.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za
wypadki lub obrażenia, jeśli użyty zostanie
niewłaściwy uchwyt ścienny.
•• Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych
przedmiotów na przewodzie zasilającym
oraz innych urządzeniach elektrycznych.
•• W przypadku transportu urządzenia w
temperaturze otoczenia niższej niż 5°C
rozpakuj je i przed podłączeniem do
zasilania poczekaj, aż jego temperatura
osiągnie temperaturę pokojową.
•• Niektóre części tego produktu mogą
być wykonane ze szkła. Należy się z nimi
obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń
lub uszkodzenia.
Niebezpieczeństwo przegrzania!
•• Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z
ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj
co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej
strony urządzenia w celu zapewnienia
właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony
i inne przedmioty nie zakrywają otworów
wentylacyjnych urządzenia.
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!
• Nie należy używać różnych baterii (starych z
nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
• Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli
nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy
czas.
• Baterie zawierają substancje chemiczne,
dlatego po rozładowaniu należy je
zutylizować w sposób zgodny z przepisami.
Ryzyko połknięcia baterii!
• Produkt/pilot zdalnego sterowania może
zawierać baterie typu „coin”, które mogą
zostać połknięte. Zawsze trzymaj baterie
poza zasięgiem dzieci!
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Dbanie o produkt
Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie
ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska

To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.

Dołączony do produktu symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że produkt
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów
składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu
urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści
dyrektywy 2006/66/WE, których nie można
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich
prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
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Zestaw SoundBar

Pilot zdalnego sterowania

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów
firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z
pomocy oferowanej przez firmę Philips, należy
zarejestrować zakupiony zestaw SoundBar na
stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna
1

2

2
14

3

3

4

13

6

4

7
8

a SOURCE

Wybór źródła dźwięku dla zestawu
SoundBar.

b

c
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(Tryb gotowości/włącz)
Włączanie zestawu SoundBar i
przełączanie go w tryb gotowości.
• Kiedy zestaw jest w trybie gotowości,
wskaźnik trybu gotowości świeci się na
czerwono.

10

•

11

+/- (Głośność)
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu
głośności.

12

d Panel wyświetlacza

a

(Tryb gotowości/włącz)
Włączanie zestawu SoundBar i
przełączanie go w tryb gotowości.
• Przy włączonej funkcji EasyLink
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
przez co najmniej trzy sekundy
powoduje jednoczesne przełączenie
wszystkich podłączonych urządzeń
zgodnych ze standardem HDMI CEC w
tryb gotowości.

•
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b HDMI SOURCE

Wybór połączenia HDMI jako źródła
dźwięku.

c DOCK for iPod

Przełączanie na podstawkę dokującą Philips
do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.

d Przyciski nawigacji (

/ / /
Nawigacja po pozycjach menu.

)

e OK

Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.

f

SOUND SETTINGS
Wejście lub wyjście z opcji dźwięku.

g Przyciski sterujące urządzeniem iPod

lub iPhone umieszczonym w podstawce
dokującej
•
(Zatrzymaj)/EXIT: Zatrzymanie
odtwarzania z odtwarzacza iPod lub
telefonu iPhone albo wyjście z menu
ustawień zestawu SoundBar.
•
/ (Poprzedni/następny): Przejście
do poprzedniej lub następnej ścieżki
lub pliku. Naciśnięcie i przytrzymanie
uruchamia wyszukiwanie do tyłu lub
do przodu.
•
(Odtwarzaj/pauzuj):
Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub
wznawianie odtwarzania. Naciśnij i
przytrzymaj, aby wyłączyć odtwarzacz
iPod lub telefon iPhone.
• Przycisk nawigacyjny ( ): Powrót do
poprzedniego menu odtwarzacza iPod,
telefonu iPhone lub zestawu SoundBar.

h

(Wyciszenie)
Wyciszanie lub przywracanie głośności.

i +/- (Głośność)

Zwiększanie i zmniejszanie poziomu
głośności.

j TREBLE +/-

Zwiększanie i zmniejszanie poziomu tonów
wysokich.

k BASS +/-

Zwiększanie i zmniejszanie poziomu tonów
niskich.

l AMBISOUND

Wybór trybu automatycznego, stereo lub
Ambisound.

m SETUP

Dostęp do menu ustawień.

6
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n AUDIO SOURCE
• OPTI IN: Wybór połączenia
•
•
•

optycznego jako źródła dźwięku.
COAX IN: Wybór połączenia
koncentrycznego jako źródła dźwięku.
AUX: Wybór połączenia AUX jako
źródła dźwięku.
MUSIC iLINK: Wybór połączenia
MUSIC iLINK jako źródła dźwięku.

Funkcje sterowania EasyLink
Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie
zestawem SoundBar, telewizorem i
podłączonymi urządzeniami za pomocą przycisku
trybu gotowości na pilocie zestawu SoundBar.
•
(Tryb gotowości/włącz): Naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku powoduje
przełączenie zestawu SoundBar, telewizora i
podłączonych urządzeń w tryb gotowości.

Podłączanie zestawu
SoundBar

W tej części opisano sposób podłączenia zestawu
SoundBar do telewizora i innych urządzeń.
Informacje dotyczące podstawowych połączeń
zestawu SoundBar i akcesoriów można znaleźć
w skróconej instrukcji obsługi. Pełną interaktywną
instrukcję można znaleźć na stronie www.
connectivityguide.philips.com.
Uwaga
•• Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia

umieszczono na tabliczce informacyjnej
znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
•• Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek
połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia
są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Podłączanie
Podłącz subwoofer do zestawu SoundBar w
sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.

Instalacja urządzenia
Skonfiguruj subwoofer przy użyciu menu
ustawień.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SETUP, aby
wybrać opcję SUBW VOL na panelu
wyświetlacza (patrz ‘Opcje i ustawienia
menu ustawień’ na str. 16).
Naciśnij przycisk OK.
Użyj przycisków / (Przyciski nawigacji)
do zmiany głośności.
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.

1
2
3
4
5

Złącza
Subwoofer
Aby ustawić subwoofer w odpowiedniej pozycji,
podłączyć go lub skonfigurować, wykonaj
następujące czynności.

Do zestawu SoundBar można podłączyć inne
urządzenia.

Lewa strona

Ustawianie w odpowiedniej pozycji
Ustaw subwoofer w odległości przynajmniej 1 m
na lewo lub na prawo od zestawu SoundBar i 10
cm od ściany.
Aby uzyskać najlepszy efekt, ustaw subwoofer w
sposób przedstawiony poniżej.

MU
SIC
iLIN
K

MUSIC iLINK
Wejście audio z odtwarzacza MP3.

Tylny lewy

AC MAINS~

AC MAINS~
Podłączanie do źródła zasilania.
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Podłączanie do telewizora

Centralny tylny
6

COAXIAL
DIGITAL IN

5
4

OPTICAL

HDMI IN

1

L
(WHITE)
AUDIO IN-AUX

3

2

R
(RED)
HDMI OUT (ARC)
TO TV

DOCK for iPod

a HDMI IN 1/2

Umożliwia podłączanie zestawu do wyjść
HDMI urządzeń audio.

b TO TV-HDMI OUT (ARC)

Podłączanie do wejścia HDMI w
telewizorze.

c DOCK for iPod

Podłączanie do podstawki dokującej Philips
do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.
(Model: Philips DCK3060).

d AUDIO IN-AUX

Podłączanie do analogowego wyjścia
audio w telewizorze lub w urządzeniu
analogowym.

Zestaw SoundBar można podłączyć do telewizora.
Dźwięk z programów telewizyjnych można
odsłuchiwać przez głośniki zestawu SoundBar.
Skorzystaj z połączenia między zestawem
SoundBar i telewizorem, które zapewnia najwyższą
jakość.

Opcja 1: Podłączanie do telewizora za
pośrednictwem złącza HDMI (ARC)
Zestaw SoundBar obsługuje złącze HDMI w
wersji 1.4 z funkcją Audio Return Channel (ARC).
Jeśli telewizor jest zgodny ze standardem HDMI
ARC, połącz zestaw SoundBar z telewizorem za
pomocą złącza HDMI ARC.
Eliminuje ono konieczność prowadzenia
osobnego przewodu audio między urządzeniami.
Podłącz jedną wtyczkę przewodu HDMI
High Speed do złącza HDMI OUT (ARC) w
zestawie SoundBar, a drugą wtyczkę wsuń
do złącza HDMI ARC w telewizorze.
Złącze HDMI ARC telewizora może
być oznaczone HDMI IN lub HDMI.
Szczegółowe informacje na temat złącz
dostępnych w telewizorze zawiera jego
instrukcja obsługi.

1

e DIGITAL IN-OPTICAL

Służy do podłączania do optycznego
wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu
cyfrowym.

TV

f DIGITAL IN-COAXIAL

Podłączanie do koncentrycznego wyjścia
audio w telewizorze lub urządzeniu
cyfrowym.

2

Tylny prawy

SUBWOOFER (6Ω)

SUBWOOFER
Podłączanie wchodzącego w skład zestawu
subwoofera.

8
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Włącz tryb HDMI-CEC w telewizorze.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja
obsługi telewizora.
»» Dźwięk z telewizora będzie
automatycznie odtwarzany przez zestaw
SoundBar.
Jeśli dźwięk z telewizora nie jest
automatycznie odtwarzany, wybierz
odpowiednie wejście wideo w telewizorze.

Opcja 2: Podłączanie do telewizora przy
użyciu analogowego przewodu audio
TV

Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącza
HDMI, podłącz do niego zestaw SoundBar za
pomocą analogowego przewodu audio.
Za pomocą przewodu analogowego należy
połączyć złącza AUX zestawu SoundBar ze
złączami audio w telewizorze.

1

Pols ki

TV

2
3

Wybierz odpowiednie wejście wideo w
telewizorze.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE
na zestawie SoundBar, aby wybrać
odpowiednie wejście audio (patrz
‘Odtwarzanie dźwięku z podłączonego
urządzenia’ na str. 11).

Podłączanie innych urządzeń za
pośrednictwem złącza HDMI
Urządzenia cyfrowe można podłączyć
bezpośrednio do złącza HDMI zestawu SoundBar.
Urządzenia cyfrowe to np. odtwarzacz Blu-ray,
dekoder, konsola do gier lub kamera.
Za pomocą przewodu HDMI High Speed
połącz złącze HDMI OUT urządzenia
cyfrowego ze złączem HDMI IN zestawu
SoundBar.

1

2
3
4
5

Za pomocą innego przewodu HDMI High
Speed połącz złącze HDMI OUT (ARC) w
zestawie SoundBar ze złączem HDMI IN
lub HDMI ARC w telewizorze.
W podłączonych urządzeniach włącz tryb
HDMI-CEC. Więcej szczegółów można
znaleźć w instrukcjach obsługi urządzeń.
Wybierz odpowiednie wejście wideo w
telewizorze.
Wybierz odpowiednie wejście HDMI
zestawu SoundBar (patrz ‘Konfigurowanie
ustawień audio w przypadku podłączonych
urządzeń’ na str. 11).
Uwaga

•• Po połączeniu złącza HDMI OUT (ARC)

zestawu SoundBar z telewizorem zgodnym
ze standardem HDMI ARC można wybrać
odtwarzanie dźwięku przez zestaw SoundBar
lub przez telewizor. Szczegółowe informacje
na temat przyporządkowania sygnału audio w
telewizorze zawiera jego instrukcja obsługi.
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Podłączanie dźwięku z
telewizora i innych urządzeń
Za pomocą zestawu SoundBar można odtwarzać
dźwięk z telewizora lub innych urządzeń.
Należy używać połączeń z innymi urządzeniami,
które zapewniają najlepszą jakość.
Uwaga

Opcja 2: Podłączanie dźwięku za pomocą
cyfrowego przewodu koncentrycznego
Dobra jakość dźwięku
Za pomocą przewodu koncentrycznego
połącz złącze COAXIAL w zestawie SoundBar
ze złączem COAXIAL/DIGITAL OUT w
urządzeniu.
Cyfrowe złącze koncentryczne może być
oznaczone symbolem DIGITAL AUDIO OUT.

•• Sposoby przesyłania dźwięku opisane w

niniejszej instrukcji obsługi mają jedynie
charakter zaleceń. Można również korzystać z
innych dostępnych połączeń.
•• W przypadku połączenia zestawu SoundBar i
telewizora za pomocą złącza HDMI ARC nie
jest wymagany osobny przewód audio.

Opcja 1: Podłączanie sygnału audio za
pomocą cyfrowego przewodu optycznego
Najlepsza jakość dźwięku
Za pomocą przewodu optycznego połącz złącze
OPTICAL w zestawie SoundBar ze złączem
OPTICAL OUT w urządzeniu.
Cyfrowe złącze optyczne może być oznaczone
symbolem SPDIF, SPDIF OUT lub OPTICAL.

TV

Wskazówka
•• Aby odtwarzać obraz wideo z dowolnego
urządzenia, połącz to urządzenie z
telewizorem połączeniem wideo.

Opcja 3: Podłączanie dźwięku za pomocą
analogowych przewodów audio
Średnia jakość dźwięku
Za pomocą przewodu analogowego połącz
złącza AUX zestawu SoundBar ze złączami audio
w urządzeniu.
VCR

Wskazówka
•• Aby odtwarzać obraz wideo z dowolnego
urządzenia, połącz to urządzenie z
telewizorem połączeniem wideo.
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Po podłączeniu urządzenia do zestawu SoundBar
sprawdź ustawienia dźwięku.
W telewizorze i pozostałych urządzeniach
włącz tryb HDMI-CEC. Szczegółowe
informacje zawiera instrukcja obsługi
konkretnego urządzenia.
Z menu głośników w telewizorze wybierz
opcję „Wzmacniacz”. Szczegółowe
informacje zawiera instrukcja obsługi
telewizora.
W zestawie SoundBar włącz funkcję
sterowania dźwiękiem i przyporządkuj
złącza audio podłączonego urządzenia do
odpowiednich złącz zestawu SoundBar
(patrz ‘Odtwarzanie dźwięku z zestawu
SoundBar’ na str. 16).
Jeśli podłączone urządzenie nie jest zgodne
ze standardem HDMI-CEC, naciśnij przycisk
wyboru źródła na jednostce głównej lub na
pilocie, aby wybrać odpowiednie wejście audio
zestawu SoundBar (patrz ‘Odtwarzanie dźwięku
z podłączonego urządzenia’ na str. 11).

1
2
3

Odtwarzanie dźwięku z
podłączonego urządzenia
Aby słuchać dźwięku z podłączonego urządzenia,
wybierz jako źródło złącze, do którego jest
podłączone to urządzenie.
Jednostka centralna
Naciskanie przycisku SOURCE na zestawie
SoundBar powoduje cykliczne przełączanie
między następującymi źródłami dźwięku na
panelu wyświetlacza:
HDMI ARC (o ile jest dostępne) > HDMI IN1 >
HDMI IN2 > MUSIC I-LINK > IPOD > AUX >
OPTI IN > COAX IN
Pilot zdalnego sterowania
Naciskaj przycisk AUDIO SOURCE lub HDMI
SOURCE na pilocie, aby wybrać jedno ze źródeł
dźwięku zgodnie z poniższą tabelą.
Przycisk źródła

Wyświetlany
tekst

Źródło dźwięku

AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
HDMI
SOURCE

OPTI IN

Wejście
optyczne
Wejście
koncentryczne
Wejście AUX

HDMI
SOURCE

COAX IN
AUX
MUSIC
I-LINK
HDMI ARC
(o ile jest
dostępne)
HDMI IN1
lub HDMI
IN2

Wejście MP3
Wyjście HDMI
ARC
Wejście HDMI

Uwaga
•• Źródło HDMI ARC można wybrać tylko

wtedy, gdy zestaw SoundBar jest podłączony
do telewizora zgodnego ze standardem HDMI
ARC przez złącze HDMI ARC (patrz ‘Opcja 1:
Podłączanie do telewizora za pośrednictwem
złącza HDMI (ARC)’ na str. 8).

PL
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Konfigurowanie ustawień audio w
przypadku podłączonych urządzeń

6

Korzystanie z
zestawu SoundBar

W tej części opisano korzystanie z zestawu
SoundBar w celu odtwarzania dźwięku z
podłączonych urządzeń.
Przed uruchomieniem
• Wykonaj niezbędne połączenia opisane w
skróconej instrukcji obsługi oraz w instrukcji
obsługi.
• W zestawie SoundBar ustaw odpowiednie
źródło dla innych urządzeń.

Ustawienia dźwięku
W tej części opisano ustawienie optymalnego
dźwięku dla filmów i muzyki.

Opcje i ustawienia dźwięku
Opcja
dźwięku
MODE

AUTO
VOL
NIGHT
AUD
SYNC

1

Ustawienie opcji
AUTO
MOVIE
MUSIC
ORIGINAL
NEWS
GAMING
ON
OFF
ON
OFF
0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS,
190 MS, 200 MS

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
SETTINGS, aby wyświetlić opcje dźwięku
na panelu wyświetlacza (patrz ‘Opcje i
ustawienia dźwięku’ na str. 12).
Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk OK.
Za pomocą przycisków / (Przyciski
nawigacji) wybierz opcję.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zakończyć.
Menu wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu
dziesięciu sekund nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk.

2
3

4
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Tryb dźwięku
Można wybrać jeden z zaprogramowanych
trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego
filmu lub muzyki.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
SETTINGS, aby wybrać opcję MODE
na panelu wyświetlacza (patrz ‘Opcje i
ustawienia dźwięku’ na str. 12).
Wybierz tryb, a następnie naciśnij przycisk
OK.
Za pomocą przycisków / (Przyciski
nawigacji) wybierz ustawienie:
• AUTO: Automatyczny wybór
ustawienie MOVIE lub MUSIC,
zależnie od strumienia dźwięku.
• MOVIE: Prawdziwie kinowe wrażenia
dźwiękowe, specjalnie ulepszone,
aby oglądanie filmów stało się jeszcze
przyjemniejsze.
• MUSIC: Odtworzenie oryginalnej
atmosfery miejsca, w którym muzyka
została nagrana – studia nagraniowego
bądź koncertu.
• ORIGINAL: Oryginalne brzmienie
muzyki i filmów bez dodatkowych
efektów dźwiękowych.
• NEWS: Zoptymalizowany dźwięk
mowy i wyraźne brzmienie głosów –
usłyszysz każde słowo.
• GAMING: Porywające dźwięki, które
idealnie sprawdzają się w przypadku
pełnych akcji gier zręcznościowych lub
głośnych imprez.

1
2
3

Automatyczna regulacja głośności
Włącz funkcję automatycznej regulacji głośności,
aby utrzymać stały poziom głośności podczas
zmiany źródła dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
SETTINGS, aby wybrać opcję AUTO VOL
na panelu wyświetlacza (patrz ‘Opcje i
ustawienia dźwięku’ na str. 12).
Naciśnij przycisk OK.
Za pomocą przycisków / (Przyciski
nawigacji) wybierz ustawienie:
• ON: Automatyczna regulacja głośności
włączona.
• OFF: Automatyczna regulacja głośności
wyłączona.

1

2
3

Night mode (Tryb nocny)

1
2
3

Uwaga
•• Jeśli dla automatycznej regulacji głośności

wybrano ustawienie ON, nie można włączyć
trybu nocnego.

Synchronizacja obrazu i dźwięku
Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z
obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego
dopasowania do obrazu.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
SETTINGS, aby wybrać opcję AUD SYNC
na panelu wyświetlacza (patrz ‘Opcje i
ustawienia dźwięku’ na str. 12).
Naciśnij przycisk OK.
W ciągu dwóch sekund naciśnij przycisk
lub (Przyciski nawigacji), aby zmienić
wartość opóźnienia wyświetlaną na panelu
wyświetlacza.
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

1
2
3
4

Ambisound
Konfiguracja funkcji Ambisound umożliwia
uzyskanie najlepszego efektu dźwięku
przestrzennego.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk AMBISOUND, aby
wybrać ustawienie na panelu wyświetlacza:
• AMBISOUND: dźwięk przestrzenny
dla bieżącego pomieszczenia (patrz
‘Ambisound’ na str. 17).
• STEREO: dwukanałowy dźwięk stereo.
Idealny do słuchania muzyki.
• AUTO: dźwięk przestrzenny w oparciu o
strumień dźwięku.

Uwaga
•• W przypadku odtwarzania źródła z sygnałem

DTS, na panelu wyświetlacza przez dwie
sekundy jest wyświetlany napis DTS.
•• W przypadku odtwarzania źródła z sygnałem
Dolby, na panelu wyświetlacza przez dwie
sekundy jest wyświetlany napis DOLBY D.

Korektor
Zmień ustawienia wysokiej częstotliwości (tony
wysokie) oraz niskiej częstotliwości (basy)
zestawu SoundBar.
Naciśnij przycisk TREBLE +/- lub BASS +/-, aby
zmienić częstotliwość wyświetlaną na panelu
wyświetlacza.

odtwarzacz MP3
Podłączanie odtwarzacza MP3 w celu odtwarzania
plików dźwiękowych lub muzyki.
Co jest potrzebne:
• Odtwarzacz MP3.
• Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm.

Odtwarzanie muzyki

1
2
3

Podłącz odtwarzacz MP3 do zestawu
SoundBar w sposób opisany w skróconej
instrukcji obsługi.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO
SOURCE, aby wybrać MUSIC I-LINK na
panelu wyświetlacza.
W celu wybierania i odtwarzania plików
dźwiękowych lub muzyki skorzystaj z
elementów sterujących odtwarzacza MP3.

Odtwarzacz iPod lub telefon
iPhone
Po podłączeniu do zestawu SoundBar stacji
dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu
iPhone można za pomocą zestawu SoundBar
odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia z odtwarzacza
iPod lub telefonu iPhone.
Co jest potrzebne:
• Podstawka dokująca Philips (model: Philips
DCK3060).
• Żółty przewód kompozytowy.
PL
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Aby słuchać po cichu, można wyciszyć głośne
dźwięki podczas odtwarzania płyt. Tryb nocny
jest dostępny jedynie dla płyt DVD i Blu-ray z
dźwiękiem w systemie Dolby.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
SETTINGS, aby wybrać opcję NIGHT
na panelu wyświetlacza (patrz ‘Opcje i
ustawienia dźwięku’ na str. 12).
Naciśnij przycisk OK.
Za pomocą przycisków / (Przyciski
nawigacji) wybierz ustawienie:
• ON: Tryb nocny włączony.
• OFF: Tryb nocny wyłączony.

Uwaga
•• Podstawka dokująca Philips do odtwarzacza

iPod/telefonu iPhone jest sprzedawana
oddzielnie.
•• Urządzenie iPod lub iPhone można ładować
w podstawce dokującej, gdy zestaw SoundBar
działa w trybie iPod.

Dokowanie odtwarzacza iPod lub
telefonu iPhone

1
2
3

Przesuń suwak u dołu podstawki dokującej
w pozycję STANDARD, a następnie
podłącz podstawkę dokującą do zestawu
SoundBar.
Połącz podstawkę dokującą i telewizor
za pomocą żółtego przewodu
kompozytowego.
Włącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone i
umieść go w podstawce dokującej.

Odtwarzanie muzyki

1
2
3

Przycisk
Przyciski
nawigacji (
/ )
OK

Zatwierdzanie wpisu lub
wyboru.
Przejście do poprzedniej lub
/
następnej ścieżki lub pliku.
(Poprzedni/
Naciśnięcie i przytrzymanie
następny)
uruchamia wyszukiwanie do
tyłu lub do przodu.
Rozpoczynanie,
wstrzymywanie lub
(Odtwarzaj/
wznawianie odtwarzania.
pauzuj)
Naciśnij i przytrzymaj, aby
wyłączyć odtwarzacz iPod lub
telefon iPhone.
(Zatrzymaj)/ Zatrzymanie odtwarzania z
odtwarzacza iPod lub telefonu
EXIT
iPhone albo wyjście z menu
ustawień zestawu SoundBar.
Powrót do poprzedniego
Przycisk
menu odtwarzacza iPod,
nawigacyjny
telefonu iPhone lub zestawu
( )
SoundBar.

Zadokuj odtwarzacz iPod lub telefon
iPhone. (patrz ‘Dokowanie odtwarzacza
iPod lub telefonu iPhone’ na str. 14)
Naciśnij przycisk DOCK for iPod.
»» Na panelu wyświetlacza pojawi się
symbol IPOD.

Odtwarzanie filmów i pokazów slajdów

Aby sterować odtwarzaniem, skorzystaj z
przycisków odtwarzania.

2

1

3
4
5
6
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Czynność
Nawigacja w górę i w dół
menu.

PL

W odtwarzaczu iPod włącz ustawienie TV
ON. W telefonie iPhone wybierz opcję TV
Out.
Zadokuj odtwarzacz iPod lub telefon
iPhone. (patrz ‘Dokowanie odtwarzacza
iPod lub telefonu iPhone’ na str. 14)
Naciśnij przycisk DOCK for iPod.
Przełącz telewizor na źródło AV/
VIDEO (zgodnie z żółtym przewodem
kompozytowym).
»» Ekran telewizora wyłączy się.
Przeglądaj ekran odtwarzacza iPod lub
telefonu iPhone, aby wybrać filmy lub
zdjęcia.
Naciśnij przycisk
(Odtwarzaj/pauzuj) na
pilocie zestawu SoundBar, aby odtwarzać
filmy lub zdjęcia.
»» Obraz jest wyświetlany na ekranie
telewizora.

Zestaw SoundBar obsługuje opracowaną w firmie
Philips funkcję EasyLink wykorzystującą protokół
HDMI-CEC (Consumer Electronics Control).
Urządzenia zgodne ze standardem EasyLink
podłączone do gniazda HDMI można obsługiwać
za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.
Firma Philips nie gwarantuje pełnej zgodności ze
wszystkimi urządzeniami HDMI-CEC.
Co jest potrzebne:
• Urządzenia zgodne ze standardem HDMICEC
• Przewód HDMI łączący podłączone
urządzenia.

Włączanie

1
2
3
4
5

Włącz obsługę funkcji HDMI-CEC w
telewizorze i pozostałych podłączonych
urządzeniach. Więcej informacji można
znaleźć w instrukcji obsługi telewizora lub
innych urządzeń.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SETUP,
aby wybrać opcję EASYLINK na panelu
wyświetlacza (patrz ‘Opcje i ustawienia
menu ustawień’ na str. 16).
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk lub (Przyciski
nawigacji), aby wybrać ustawienie ON.
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
»» Funkcja EasyLink jest włączona.
Uwaga

•• Aby wyłączyć funkcję EasyLink, wybierz OFF.
•• Gdy funkcja EasyLink jest wyłączona, poniższe
opcje są niedostępne: SYS STBY, AUD CTRL
i TV AUDIO.

Sterowanie urządzeniami
Zestaw SoundBar oraz inne podłączone
urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC
można obsługiwać za pomocą jednego pilota
zdalnego sterowania.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
(Tryb gotowości) na pilocie zestaw SoundBar
oraz wszystkie podłączone urządzenia HDMICEC (o ile obsługują funkcję przechodzenia w
tryb gotowości jednym przyciskiem) zostaną
przełączone w tryb gotowości.
Jeśli w zestawie SoundBar jest włączona obsługa
funkcji przechodzenia w tryb gotowości jednym
przyciskiem, tryb gotowości można włączyć
pilotem telewizora lub innego podłączonego
urządzenia HDMI-CEC.
Sterowanie dźwiękiem
Aby zestaw SoundBar mógł automatycznie
wybierać odpowiednie źródło dźwięku,
należy podłączyć urządzenie do telewizora i
przekierować jego wyjście audio z telewizora
do zestawu SoundBar.
Aby skorzystać z funkcji sterowania dźwiękiem
jednym przyciskiem, należy włączyć funkcję
sterowania dźwiękiem i przyporządkować
sygnał audio z podłączonych urządzeń do
odpowiednich gniazd wejściowych zestawu
SoundBar.
Przyporządkowanie wyjścia audio telewizora
Aby przyporządkować urządzenie do złącza
wejścia audio, należy podłączyć je do telewizora
i przekierować jego wyjście audio z telewizora
do zestawu SoundBar (patrz ‘Odtwarzanie
dźwięku z zestawu SoundBar’ na str. 16).

Przechodzenie w tryb gotowości jednym
przyciskiem
Zestaw SoundBar i wszystkie podłączone urządzenia
zgodne ze standardem HDMI-CEC można
przełączyć w tryb gotowości za pomocą pilota.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SETUP,
aby wybrać opcję SYS STBY na panelu
wyświetlacza (patrz ‘Opcje i ustawienia
menu ustawień’ na str. 16).
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk lub (Przyciski
nawigacji), aby wybrać ustawienie ON.
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.

1
2
3
4
5

Uwaga
•• Aby wyłączyć przechodzenie w tryb gotowości
jednym przyciskiem, wybierz ustawienie OFF.
PL
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EasyLink

Odtwarzanie dźwięku z zestawu
SoundBar

7

Aby przyporządkować dźwięk z podłączonego
urządzenia HDMI-CEC do zestawu SoundBar,
należy podłączyć je do telewizora i przekierować
jego wyjście audio z telewizora do zestawu
SoundBar.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SETUP,
aby wybrać opcję AUD CTRL na panelu
wyświetlacza (patrz ‘Opcje i ustawienia
menu ustawień’ na str. 16).
Naciśnij przycisk OK.
Za pomocą przycisków / (Przyciski
nawigacji) wybierz ON, a następnie naciśnij
przycisk OK.
• Aby odtworzyć dźwięk przez głośniki
telewizora, wybierz OFF.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SETUP, aby
wyświetlić opcję TV AUDIO na panelu
wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk
OK.
Za pomocą przycisków / (Przyciski
nawigacji) wybierz wyjście audio dla
każdego podłączonego urządzenia.
• HDMI ARC: wyjście audio przez
połączenie HDMI ARC.
• COAX IN: wyjście audio przez
połączenie koncentryczne.
• OPTI IN: wyjście audio przez
połączenie optyczne.
• AUX: wyjście audio przez połączenie
AUX.
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.

W tej części opisano zmianę ustawień zestawu
SoundBar.

1
2
3

4
5

6
7

Uwaga
•• Źródło HDMI ARC można wybrać tylko

wtedy, gdy zestaw SoundBar jest podłączony
do telewizora zgodnego ze standardem
HDMI ARC przez połączenie HDMI ARC
(patrz ‘Opcja 1: Podłączanie do telewizora za
pośrednictwem złącza HDMI (ARC)’ na str. 8).

16

PL

Zmiana ustawień
Przestroga

•• Dla większości ustawień zestawu SoundBar

skonfigurowano już najlepsze wartości. Jeśli
nie ma powodu do zmiany danego ustawienia,
zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

Opcje i ustawienia menu
ustawień
Opcja menu
ustawień
EASYLINK

Ustawienie opcji Ustawienie
opcji
ON
OFF
SYS STBY
ON
OFF
AUD CTRL
ON
OFF
TV AUDIO
HDMI ARC
COAX IN
OPTI IN
AUX
SUBW VOL
+5, +4, +3, ..., 0,
..., -3, -4, -5
AMBISOUND POSITION
IN FRONT
RIGHT
LEFT
CORNER
DISTANCE
0M - 2M
2M - 3M
ABOVE 3M
DISPLAY
BRIGHT
DIM 1
DIM 2

2
3

Naciskaj przycisk SETUP, aby przełączać
opcje na panelu wyświetlacza (patrz ‘Opcje
i ustawienia menu ustawień’ na str. 16).
Wybierz opcję i naciśnij przycisk OK.
Za pomocą przycisków / (Przyciski
nawigacji) wybierz ustawienie dla danej
opcji, a następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga

•• Menu ustawień wyłączy się, jeśli w ciągu

dziesięciu sekund nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk.
•• Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij
przycisk (Przycisk nawigacyjny). Aby
zamknąć menu, naciśnij przycisk EXIT.

Ambisound
Aby uzyskać najlepszy efekt dźwięku
przestrzennego, wybierz opcje dotyczące
danego pomieszczenia i położenia zestawu
SoundBar.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SETUP, aby
wybrać opcję AMBISOUND na panelu
wyświetlacza (patrz ‘Opcje i ustawienia
menu ustawień’ na str. 16).
Naciśnij przycisk OK.
Określ pozycję zestawu SoundBar.

1

Panel wyświetlacza
Jasność panelu wyświetlacza zestawu SoundBar
można zmienić.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SETUP,
aby wybrać opcję DISPLAY na panelu
wyświetlacza (patrz ‘Opcje i ustawienia
menu ustawień’ na str. 16).
Naciśnij przycisk OK.
Za pomocą przycisków / (Przyciski
nawigacji) wybierz ustawienie BRIGHT,
DIM 1 lub DIM 2, a następnie naciśnij
przycisk OK.

1
2
3

Zastosowanie ustawień
fabrycznych

Pols ki

1

Można przywrócić ustawienia fabryczne zestawu
SoundBar.
W trybie AUX w ciągu trzech sekund naciśnij
przyciski TREBLE+, VOL- i BASS+.
»» Po zakończeniu procesu przywracania
ustawień fabrycznych zestaw SoundBar
automatycznie wyłączy się i włączy
ponownie.

2
3

A Za pomocą przycisków

4

/
(Przyciski nawigacji) wybierz
POSITION, a następnie naciśnij
przycisk OK.
B Za pomocą przycisków /
(Przyciski nawigacji) wybierz
ustawienie IN FRONT, RIGHT, LEFT
lub CORNER, a następnie naciśnij
przycisk OK.
Określ odległość między miejscem odsłuchu
i zestawem SoundBar.

A Za pomocą przycisków

/
(Przyciski nawigacji) wybierz
DISTANCE, a następnie naciśnij
przycisk OK.
B Za pomocą przycisków /
(Przyciski nawigacji) wybierz
ustawienie 0M - 2M (od zera do
dwóch metrów), 2M - 3M (od dwóch
do trzech metrów) lub ABOVE 3M
(powyżej trzech metrów), a następnie
naciśnij przyciskOK.
PL
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8

Montaż naścienny i
podstawa

Przed zamocowaniem zestawu SoundBar na
ścianie lub na jednej podstawie zapoznaj się
ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa (patrz
‘Bezpieczeństwo’ na str. 3).
W przypadku jakichkolwiek pytań należy
skontaktować się z działem obsługi klienta firmy
Philips w swoim kraju.

Montaż naścienny

Podstawa do zestawu SoundBar
i telewizora — STS1100/
STS1300
Jeśli jesteś posiadaczem telewizora Philips, możesz
ustawić zestaw SoundBar i telewizor na jednej
podstawie.
Kup podstawę STS1100 lub STS1300 u
autoryzowanego sprzedawcy firmy Philips.
Informacje na temat montażu zestawu SoundBar i
telewizora Philips na podstawie można znaleźć w
Skróconej instrukcji obsługi.
STS1100:

Długość/średnica śrub
Sprawdź, czy masz śruby o odpowiedniej długości i
średnicy, dostosowane do rodzaju ściany, na której
jest montowany wspornik.

3 - 3.5mm

> 25mm
Uwaga
•• Przed montażem na ścianie można zdjąć

trzy gumowe nóżki znajdujące się na spodzie
zestawu SoundBar.
•• Po zdjęciu gumowych nóżek nie można ich
przykleić ponownie do podstawy zestawu
SoundBar.

Informacje dotyczące zamontowania zestawu
SoundBar na ścianie zawiera instrukcja montażu
naściennego.

18
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STS1300:

Dane techniczne
produktu
Uwaga

•• Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz
•

•
•
•

Całkowita moc wyjściowa:
• Europa i Azja: 300 W RMS (30% THD)
• Ameryka Łacińska: 224 W RMS (10%
THD)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
Odstęp sygnału od szumu: > 65 dB (CCIR) /
(poziom dźwięku A)
Czułość wejściowa:
• AUX: 250 mV
• Music iLink: 50 mV

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•

Moc wyjściowa: 80 W RMS (30% THD)
Impedancja: 6 omów
Przetworniki: głośnik niskotonowy 165 mm
(6,5”)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–150 Hz
Wymiary (S x W x G): 192 x 447 x 253 mm
Waga: 4,4 kg
Długość przewodu: 3 m

Montaż naścienny
••
••

Wymiary (S x W x G): 80 x 80 x 15 mm
Waga: 0,08 kg/każdy
Pols ki

9

Baterie do pilota zdalnego sterowania
•

2 x AAA-R03-1,5 V

Audio
•

Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
• Koncentryczne: IEC 60958-3
• Optyczne: TOSLINK

Jednostka centralna
••
••
••
••

••

••
••

Zasilanie: 110–240 V~, 50–60 Hz
Pobór mocy: 55 W
Zużycie energii w trybie gotowości: ≤ 1 W
Głośnik centralny:
• Impedancja głośnika: 6 omów
• Przetworniki: pełnozakresowe 2 x
64 mm (2,5”)
• Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
Głośniki przednie i tylne:
• Impedancja głośnika: 3 omy
• Przetworniki: pełnozakresowe 4 x
64 mm (2,5”)
• Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
Wymiary (S x W x G): 945 x 108 x 86 mm
Waga: 3,82 kg

PL
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10 Rozwiązywanie
problemów
Ostrzeżenie
•• Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj
obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj
samodzielnie naprawiać urządzenia.
W przypadku problemów w trakcie korzystania
z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj
poniższe czynności sprawdzające. Jeśli problem
pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania
pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na
stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna
Przyciski zestawu SoundBar nie działają.
• Odłącz zestaw SoundBar od zasilania na
kilka minut, a następnie podłącz ponownie.

Dźwięk
Brak dźwięku z głośników zestawu SoundBar.
• Za pomocą przewodu audio połącz
zestaw SoundBar z telewizorem lub innym
urządzeniem. Jednak w następujących
przypadkach nie jest wymagane osobne
połączenie audio:
• gdy zestaw SoundBar jest połączony
z telewizorem za pomocą połączenia
HDMI ARC,
• gdy urządzenie jest podłączone do
złącza HDMI IN zestawu SoundBar.
• Skonfiguruj ustawienia audio dla
podłączonego urządzenia (patrz
‘Konfigurowanie ustawień audio w przypadku
podłączonych urządzeń’ na str. 11).
• Przywróć ustawienia fabryczne zestawu
SoundBar (patrz ‘Zastosowanie ustawień
fabrycznych’ na str. 17), a następnie wyłącz i
ponownie włącz zestaw.
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE
na zestawie SoundBar, aby wybrać
odpowiednie wejście audio na panelu
wyświetlacza.
• Sprawdź, czy dźwięk w zestawie SoundBar
nie jest wyciszony. Naciśnij przycisk , aby
wybrać ustawienie MUTE OFF na panelu
wyświetlacza.
20
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Zniekształcony dźwięk lub echo.
• Jeśli dźwięk z telewizora jest odtwarzany
za pośrednictwem zestawu SoundBar,
sprawdź, czy dźwięk z telewizora jest
wyciszony.
Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.
• 1) Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
SETTINGS, aby wyświetlić opcję AUD
SYNC na panelu wyświetlacza, a następnie
naciśnij przycisk OK. 2) W ciągu dwóch
sekund naciśnij przycisk lub (Przyciski
nawigacji), aby zmienić wartość opóźnienia
wyświetlaną na panelu wyświetlacza. 3)
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
wybór.

Odtwarzanie
Po włączeniu telewizora zestaw SoundBar włączy
się automatycznie.
• Jest to normalne działanie przy korzystaniu
z funkcji Philips EasyLink (HDMI-CEC). Aby
zestaw SoundBar działał niezależnie, wyłącz
funkcję EasyLink.
Funkcja EasyLink nie działa.
• Upewnij się, że zestaw SoundBar jest
podłączony do telewizora firmy Philips z
obsługą funkcji EasyLink, a funkcja EasyLink
jest włączona (patrz ‘Włączanie’ na str. 15).
Nie można odtworzyć na ekranie telewizora
filmu lub zdjęć z odtwarzacza iPod lub telefonu
iPhone.
• Przejrzyj i wybierz na ekranie odtwarzacza
iPod lub telefonu iPhone filmy i zdjęcia, a
następnie odtwórz je w telewizorze.
• Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia
iPod lub iPhone nie podlegało zmianom ani
nielegalnym modyfikacjom.
Na ekranie telewizora nie są widoczne zdjęcia z
odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.
• Połącz podstawkę dokującą do odtwarzacza
iPod i telewizor za pomocą żółtego
przewodu kompozytowego.
• Przełącz telewizor na źródło AV/
VIDEO (zgodnie z żółtym przewodem
kompozytowym).
• Naciśnij przycisk odtwarzania w
odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone, aby
rozpocząć pokaz slajdów.
• Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia
iPod lub iPhone nie podlegało zmianom ani
nielegalnym modyfikacjom.
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