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Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.

Zestaw kina domowego DVD (SoundBar) Pilot zdalnego sterow-
ania i 2 baterie

Wspornik i 2 zac-
zepy do montażu 

naściennego

Ściereczka 
z mikrowłókien

Subwoofer

Instruk-

cja 

obsługi

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

Skrócona instrukcja obsługi
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Przewód ScartPrzewód 
zasilający

Funkcja EasyLink
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku podłączenia za 
pomocą przewodu HDMI tego zestawu kina domowego DVD 
do telewizora lub urządzenia zgodnego ze standardem HDMI 
CEC. To umożliwia jednoczesne sterowanie wszystkimi 
połączonymi urządzeniami za jednym naciśnięciem przycisku.

HDMI

HDMI CEC
TV

HDMI

AUDIO

AUDIO

A Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i 
pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji 
na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi 
telewizorów/urządzeń.

B Teraz można korzystać z funkcji EasyLink.

Odtwarzanie jednym przyciskiem [ Autom. 

wybudzanie TV ]

A Naciśnij przycisk PLAY.  
 Zestaw zostanie włączony i rozpocznie się odtwarzanie 

płyty (w przypadku jej wykrycia). Telewizor włączy się 
automatycznie i przełączy się na odpowiedni kanał.

Uwaga Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zestaw 
znajduje się w trybie gotowości. Jeśli zestaw znajduje się 
w trybie aktywnym, naciśnij przycisk DISC, a następnie 
przycisk PLAY, aby uruchomić odtwarzanie płyty.  

Wyłączanie zasilania jednym przyciskiem 
[ Gotowość zestawu ]
A Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2. 
  Wszystkie połączone urządzenia zostaną wyłączone.   

Uwaga Ten zestaw reaguje na polecenie przejścia w 
tryb gotowości wydane innym telewizorom/
urządzeniom zgodnym ze standardem HDMI CEC.   

Przełączanie źródła sygnału audio jednym 
przyciskiem
Ten zestaw umożliwia odbiór sygnału audio z aktywnego 
źródła i przełącza się automatycznie na odpowiedni wejściowy 
sygnał audio.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji za pomocą 
przewodów audio połącz ten zestaw z telewizorem/
urządzeniami i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, 
aby przyporządkować sygnały audio do podłączonych 
urządzeń. 

A Naciśnij przycisk DISC.

B Naciśnij przycisk OPTIONS.

C Naciśnij przycisk B.

D Wybierz opcję [ EasyLink ], a następnie naciśnij przycisk 
B.

Wygaszacz

Kod wypoż. DivX(R)

Wyłącznik czasowy

Wym. obrazu
Blokada płyty

Język menu

EasyLink

Tryb gotowości

Ustawienia ogólne

Autom. wybudzanie TV

Gotowość zestawu

Sterowanie dźwiękiem

Mapowanie audio

E Wybierz kolejno opcje [ Sterowanie dźwiękiem ] > 
[ Wł ], a następnie naciśnij przycisk OK.

F Wybierz opcję [ Mapowanie audio ], a następnie naciśnij 
przycisk OK.

G Wybierz w menu opcję [ OK ], aby rozpocząć 
wyszukiwanie urządzeń.

H Po zakończeniu wyszukiwania wybierz wejście audio tego 
zestawu, do którego podłączany jest telewizor lub 
urządzenie (np. Wejście AUX1), a następnie naciśnij 
przycisk B. 

I Wybierz telewizor lub urządzenie (nazwę marki) na 
prawym panelu, a następnie naciśnij przycisk OK.

J Powtórz czynności 8-9, aby przyporządkować inne 
podłączone urządzenia.

K Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga Firma Philips nie gwarantuje 100% 
współdziałania ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze 
standardem HDMI CEC. 

Stereofoniczny przewód 
audio 3,5 mm (do gniazda 

MP3 LINK)

Stacja 
dokująca

Przewód HDMIKompozytowy 

przewód wideo

subwoofer

Odbiornik telewizji 

satelitarnej / kablowej

HDD / DVD Recorder

Zawartość opakowania

Podłącz

Skonfiguruj

Używaj

Używaj

Dźwięk
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1 Podłącz 2 Skonfi guruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru 
sygnału z urządzenia

A Naciśnij przycisk 2, aby włączyć zestaw kina domowego 
DVD. 

B Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania 
telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z 
urządzenia.

Uwaga  W celu wyszukania odpowiedniego kanału 
należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL 
DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora 
(lub przycisk AV, SELECT, °), aż zostanie 
wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia. 

B Rozpoczęcie konfiguracji ustawień 
Ambisound

Przy pierwszym włączeniu zestawu kina domowego DVD 
(SoundBar) postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie telewizora, aby zakończyć konfigurację.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Wybierz język menu ekranowego, a następnie naciśnij 
przycisk B.

B Po wyświetleniu komunikatu [ Witamy ] naciśnij przycisk 
B, aby kontynuować.

C Po wyświetleniu komunikatu [ Położenie ] naciśnij przycisk 
B, aby kontynuować.

D Wybierz najdogodniejsze ustawienie fabryczne, biorąc pod 
uwagę warunki panujące w pomieszczeniu i konfigurację, a 
następnie naciśnij przycisk B, aby zatwierdzić i przejść do 
następnego ekranu konfiguracji.

[ Akustyka pomieszczenia ]  
Wybór typu ścian w pomieszczeniu. Ustawieniem 
domyślnym jest „[ Twarde (beton, drewno) ].

[ Rozm. w pokoju ]  
Umożliwia wybór położenia zestawu głośników 
SoundBar w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym 
jest [ Środek pokoju ].

[ Wys. ]  
Umożliwia wybranie wysokości, na której 
umieszczono zestaw głośników SoundBar. 
Ustawieniem domyślnym jest 0,8–1,2 metra. 

[ Miejsce odsłuchu ] 
Umożliwia wybór odległości między miejscem 
odsłuchu a zestawem głośników SoundBar. 
Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 2–3 metry.

E Po wyświetleniu ekranu [ Pełne ] naciśnij przycisk B, aby 
kontynuować. B

Uwaga  Informacje na temat innych opcji ustawień 
można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

A Rozmieszczenie
Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla 
zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

A Umieść zestaw kina domowego DVD (SoundBar) na 
poziomie uszu oglądającego użytkownika lub przynajmniej 
na poziomie jego kolan. Ustaw głośniki przodem do 
obszaru odsłuchu.

B Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej 
jednego metra od telewizora.

B Przygotowanie podłączeń na panelu 
tylnym

A Zwolnij zatrzask, aby zdjąć tylną pokrywę.

B Podłącz wszystkie przewody (więcej szczegółów można 
znaleźć w kolejnych częściach) i skieruj je do punktu 
CABLE OUT.

Uwaga Przed zamknięciem tylnej pokrywy należy 
odpowiednio podłączyć wszystkie przewody do panelu 
tylnego. 

C Podłączanie do telewizora

HDMI IN

HDMI OUT
SCART OUT

(AUX-SCART)

SCART

 W przypadku telewizora z obsługą standardu HDMI za 
pomocą przewodu HDMI połącz gniazdo HDMI OUT z 
gniazdem HDMI IN telewizora. Lub

 Za pomocą przewodu Scart połącz gniazdo SCART z 
gniazdem SCART IN telewizora.

Uwaga Połączenie HDMI nie obsługuje sygnału audio 
przesyłanego z telewizora do tego zestawu. Wymagane 
jest dodatkowe połączenie audio. 

D Podłączanie stacji dokującej

DOCK

A Podłącz stację dokującą odtwarzacza iPod do gniazda 
DOCK.

B Podłącz kompozytowy przewód wideo do gniazda VIDEO 
IN telewizora.

Uwaga Aby dostosować „podstawkę” stacji 
dokującej do odtwarzacza iPod, poluzuj zaczep 
znajdujący się w dolnej części zestawu. Aby odtwarzać 
dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij przycisk 
DOCK.

Zestaw kina domowego DVD ((tył)

E Podłączanie gniazda wyjścia sygnału 
dźwięku telewizora (w celu 
włączenia funkcji EasyLink)

Aby odtwarzać dźwięk telewizora za pomocą zestawu 
kina domowego DVD, przy pomocy przewodu audio 
(niedołączony do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-
AUX1 telewizora z gniazdami AUDIO OUT telewizora.

TV AUDIO IN
(AUX1)

L R

Uwaga Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego 
połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk AUX/DI /MP3 
LINK, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis 
„AUX1 INPUT”.

F Podłączanie subwoofera i przewodu 
zasilającego

TO SUBWOOFER

LOUDSPEAKERS

B

A

A Rozwiń przewody od gniazda TO MAIN UNIT 
subwoofera, a następnie podłącz szary koniec przewodu 
do gniazda TO SUBWOOFER, a biały koniec przewodu do 
gniazda LOUDSPEAKERS zestawu kina domowego DVD.

B  Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazdka 
elektrycznego.

Lub

Subwoofer (tył)
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