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      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).
    

      Znaki towarowe
     
  Nazwa i logo „AVCHD” s� znakami 
towarowymi � rm Matsushita Electric Industrial 
Co., Ltd i Sony Corporation.

     
   BONUSVIEW™ 
  „BD LIVE” i „BONUSVIEW” s� znakami 
towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc 
Association.

      
  Nazwa i logo „Blu-ray Disc” s� znakami 
towarowymi.

         1 Uwaga

    Prawa autorskie

    
  Wykonywanie nieautoryzowanych 
kopii materia�ów zabezpieczonych 
przed kopiowaniem, w tym programów 
komputerowych, plików, audycji i nagra� 
d�wi�kowych, mo
e stanowi	 naruszenie praw 
autorskich b�d�ce przest�pstwem. Nie nale
y 
u
ywa	 tego urz�dzenia do takich celów.

Informacje o prawach autorskich 
Macrovision
W niniejszym produkcie zastosowano 
technologi� ochrony praw autorskich. 
Technologia ta chroniona jest w�a�ciwymi 
ameryka�skimi patentami oraz innymi 
prawami dotycz�cymi w�asno�ci intelektualnej, 
których w�a�cicielem jest � rma Macrovision 
Corporation oraz inne podmioty. Technologia 
ta nie mo
e by	 wykorzystywana bez zgody 
� rmy Macrovision Corporation i przeznaczona 
jest wy��cznie do zastosowa� domowych 
oraz innych zastosowa� o charakterze 
niepublicznym, o ile nie uzyskano specjalnej 
zgody Macrovision Corporation. Zabroniony 
jest demonta
 urz�dzenia oraz in
yniera 
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).
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  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 jest zastrze
onym znakiem 
towarowym, natomiast logo DTS oraz 
symbole DTS-HD i DTS-HD Advanced Digital 
Out s� znakami towarowymi � rmy DTS, 
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Wszelkie prawa 
zastrze
one.

      
  ENERGY STAR i ENERGY STAR s� 
zastrze
onymi znakami ameryka�skimi.

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

      
  Java i wszystkie inne znaki towarowe oraz 
logo Java s� znakami towarowymi lub 
zastrze
onymi znakami towarowymi � rmy Sun 
Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych 
i/lub innych krajach.

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

 Uwaga

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

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

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

bezpiecznik. 
    2 Nowo montowany bezpiecznik musi by	 

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

    3 Za�ó
 pokrywk� bezpiecznika.

 Uwaga

 Aby zachowa	 zgodno�	 z dyrektyw�  •
zgodno�ci elektromagnetycznej (2004/108/
WE), nie nale
y od��cza	 wtyczki urz�dzenia 
od przewodu zasilaj�cego.

     
  iPod jest znakiem towarowym � rmy Apple 
Inc., zastrze
onym w Stanach Zjednoczonych i 
innych krajach.
  „Made for iPod” oznacza, 
e sprz�t 
elektroniczny jest dostosowany do wymogów 
odtwarzacza iPod i jest uznawany przez 
producenta, poniewa
 spe�nia standardy � rmy 
Apple.
  Firma Apple nie odpowiada za dzia�anie tego 
urz�dzenia lub jego zgodno�	 z wymogami 
dot. bezpiecze�stwa i z innymi przepisami.

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

     
  Windows Media oraz logo Windows s� 
znakami towarowymi lub zastrze
onymi 
znakami towarowymi � rmy Microsoft 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach.

      
  „x.v.Colour” jest znakiem towarowym � rmy 
Sony Corporation. 

      

Made for

iPod

CLASS 1

LASER PRODUCT
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    Podczas od��czania przewodu zasilaj�cego • 
zawsze ci�gnij wtyczk�, a nie kabel.

     Niebezpiecze�stwo zwarcia lub po�aru! 
    Zawsze chro� pilota zdalnego sterowania • 
oraz baterie przed deszczem, wod� 
i nadmiernym ciep�em.
    Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Lu�na • 
wtyczka mo
e by	 przyczyn� iskrzenia lub 
po
aru.
    Przed pod��czeniem zestawu do �ród�a • 
zasilania sprawd�, czy napi�cie odpowiada 
warto�ci wydrukowanej z ty�u urz�dzenia. 
Nie pod��czaj zestawu do zasilania, je
eli 
napi�cie jest inne.

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

    Do monta
u zestawu na �cianie u
ywaj • 
wy��cznie dostarczonego wspornika. 
Przymocuj wspornik do �ciany, która 
utrzyma ��czny ci�
ar zestawu kina 
domowego 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�.
    Nigdy nie umieszczaj zestawu kina • 
domowego i innych przedmiotów na 
przewodzie zasilaj�cym oraz innych 
urz�dzeniach elektrycznych.
    W przypadku transportu zestawu kina • 
domowego w temperaturze otoczenia 
ni
szej ni
 5°C rozpakuj urz�dzenie 
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.
    W kieszeni na p�yt� nie nale
y umieszcza	 • 
przedmiotów innych ni
 p�yty.
    Nie nale
y dotyka	 soczewki optycznej • 
znajduj�cej si� w kieszeni na p�yt�.

      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 na dzia�anie • 
deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów 
wype�nionych ciecz� (np. wazonów) w 
pobli
u zestawu kina domowego. W 
przypadku rozlania cieczy na zestaw lub do 
wn�trza zestawu nale
y natychmiast od��czy	 
go od zasilania. Aby sprawdzi	 zestaw kina 
domowego przed u
yciem, skontaktuj si� 
z dzia�em obs�ugi klienta � rmy Philips.
    Nie stawiaj zestawu kina domowego, pilota • 
lub baterii w pobli
u otwartego ognia lub 
innych �róde� ciep�a i nie nara
aj ich na 
bezpo�rednie dzia�anie promieni s�onecznych.
    Nie wk�adaj 
adnych przedmiotów w otwory • 
wentylacyjne lub inne otwory zestawu.
    W przypadku przesuni�cia zestawu kina • 
domowego sprawd�, czy przewód zasilaj�cy 
nie jest za bardzo rozci�gni�ty. Napr�
anie 
si� przewodu zasilaj�cego mo
e poluzowa	 
po��czenia oraz spowodowa	 iskrzenie.
    W celu �atwego od��czenia przewodu • 
zasilaj�cego zestaw kina domowego 
od gniazdka elektrycznego, upewnij si�, 
e 
zawsze przewód jest zawsze dost�pny. 
    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 zestaw kina domowego od • 
gniazdka elektrycznego na czas burzy. 
Nie zbli
aj si� do zestawu podczas 
burzy. Nigdy nie dotykaj 
adnych cz��ci 
urz�dzenia ani przewodu zasilaj�cego. 
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       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.
    Unikaj dotykania powierzchni p�yty z • 
zapisanymi danymi.
    Unikaj pozostawiania odcisków palców • 
lub zarysowa� na powierzchni p�yty.
    Do opisywania p�yt nie u
ywaj d�ugopisu • 
ani o�ówka.
    Nie przechowuj p�yt w miejscu • 
nara
onym na bezpo�rednie dzia�anie 
�wiat�a s�onecznego.
    Podczas wycierania p�yt odpowiedni� • 
�ciereczk� zawsze wycieraj je ruchem w 
linii prostej od �rodka do kraw�dzi p�yty.
    Do czyszczenia p�yt nie u
ywaj �rodków • 
chemicznych, takich jak benzen, 
rozcie�czalniki lub �rodki antystatyczne w 
aerozolu.
    Nie umieszczaj na p�ytach 
adnych etykiet • 
ani naklejek.

     Niebezpiecze�stwo odniesienia obra�e� cia�a 
przez dzieci! 
  Aby unikn�	 sytuacji, w której zestaw 
kina domowego móg�by si� przewróci	 
i spowodowa	 obra
enia cia�a u dzieci, 
przestrzegaj nast�puj�cych �rodków ostro
no�ci:

    Dopilnuj, aby zestaw kina domowego • 
nigdy nie znajdowa� si� na powierzchni 
nakrytej tkanin� lub innym materia�em, 
który mo
e zosta	 �ci�gni�ty.
    Sprawd�, czy 
adna cz��	 zestawu kina • 
domowego nie wisi na kraw�dzi powierzchni.
    Nie stawiaj zestawu kina domowego na • 
wysokich meblach (takich jak biblioteczka) 
bez przymocowania zarówno mebla, jak i 
zestawu do �ciany lub odpowiedniej podpory.
    Ustaw zestaw kina domowego w miejscu, • 
gdzie nie b�dzie mo
na go pchn�	, 
przewróci	 na bok ani wywróci	.
    Poucz dzieci o niebezpiecze�stwie • 
wynikaj�cym ze wspinania si� na meble, 
aby dosi�gn�	 zestaw kina domowego.

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

     Niebezpiecze�stwo uszkodzenia s�uchu!  
    Unikaj korzystania przez d�u
szy czas • 
ze s�uchawek przy du
ych poziomach 
g�o�no�ci.

     Niebezpiecze�stwo zanieczyszczenia! 
    Nie u
ywaj ró
nych baterii (starych z • 
nowymi, zwyk�ych z alkalicznymi itp.).
    Wyjmij baterie, je�li s� wyczerpane lub • 
je�li nie zamierzasz u
ywa	 pilota przez 
d�u
szy czas.
    Baterie zawieraj� substancje chemiczne, • 
dlatego po roz�adowaniu nale
y je 
zutylizowa	 w sposób zgodny z przepisami.
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      Instrukcja obs�ugi na p�ycie CD
  Aby zapozna	 si� z ca�� instrukcj� 
obs�ugi zawieraj�c� informacje na temat 
zaawansowanych funkcji, skorzystaj z p�yty CD 
do��czonej do zestawu kina domowego. Aby 
otrzyma	 wydrukowan� kopi� instrukcji obs�ugi 
skontaktuj si� z dzia�em obs�ugi klienta � rmy 
Philips w swoim kraju.

    Dost�p do instrukcji obs�ugi

 Przestroga

 Instrukcja obs�ugi na p�ycie CD jest  •
przeznaczona wy��cznie dla komputerów PC 
i Macintosh. Nie wk�adaj p�yty z instrukcj� 
obs�ugi do kieszeni na p�yt� w zestawie kina 
domowego.

  Wymagania
    Komputer PC (zgodny z systemem • 
operacyjnym Microsoft Windows) 
lub Macintosh (zgodny z systemem 
operacyjnym OS X) z kieszeni� CD-
ROM
    Program Adobe Reader• 

      1 W�ó
 p�yt� CD z podr�cznikiem 
u
ytkownika do kieszeni CD-ROM.

    2 Zamknij kiesze� CD-ROM.
    Zostanie wy�wietlony ekran  »
podr�cznika u
ytkownika. Je�li ekran 
podr�cznika u
ytkownika nie pojawi 
si�, nale
y pomin�	 etap 3 i przej�	 
do folderu „pdf ” na p�ycie CD, klikaj�c 
dwukrotnie wybrany plik PDF.

      3 Kliknij opcj� j�zyka podr�cznika 
u
ytkownika.

    Zostanie uruchomiony program  »
Acrobat Reader, w którym b�dzie 
wy�wietlony ca�y podr�cznik 
u
ytkownika w wybranym j�zyku. 

                    

       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.

    
  Do��czony do produktu symbol 
przekre�lonego kosza na �mieci oznacza, 
e 
produkt obj�ty jest dyrektyw� europejsk� 
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.
  Prawid�owa utylizacja starych produktów 
pomaga zapobiega	 zanieczyszczeniu 
�rodowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

    
  Produkt zawiera baterie opisane w tre�ci 
dyrektywy 2006/66/WE, których nie 
mo
na zutylizowa	 z pozosta�ymi odpadami 
domowymi.
  Nale
y zapozna	 si� z lokalnymi przepisami 
dotycz�cymi utylizacji baterii, poniewa
 ich 
prawid�owa utylizacja pomaga zapobiega	 
zanieczyszczeniu �rodowiska naturalnego oraz 
utracie zdrowia.
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      d  SOURCE 
  Wybór �ród�a d�wi�ku zestawu kina 
domowego.

    e  Kiesze� na p�yt� 

    f  Pokr�t�o regulacji g�o�no�ci. 
  Obrót pokr�t�a w prawo powoduje 
zwi�kszenie g�o�no�ci, natomiast w lewo 
– zmniejszenie.

    g  Przyciski odtwarzania 
  Sterowanie odtwarzaniem.

    h    ( Otwieranie/zamykanie )
    Otwieranie lub zamykanie kieszeni na 
p�yt�.

           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  Panel wy�wietlacza 

  Wy�wietlanie informacji o bie
�cym 
stanie zestawu kina domowego lub p�yty.

    b  IR sensor 
  Odbiór sygna�ów wysy�anych z pilota. 
Pilota nale
y kierowa	 bezpo�rednio na 
czujnik.

    c    ( Tryb gotowo�ci / Wska	nik zasilania )
    W��czanie zestawu kina domowego • 
(wska�nik zasilania �wieci na bia�o).
    Prze��czanie zestawu kina • 
domowego w tryb gotowo�ci 
(wska�nik zasilania �wieci na 
czerwono).

a b c d e

f g h
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    a    ( Tryb gotowo�ci )
    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.

      b    ( Otwieranie/zamykanie )
  Otwieranie lub zamykanie kieszeni na 
p�yt�.

    c  Przyciski 	ród�a 
     • DISC  /  POP-UP MENU : 
Prze��czenie w tryb p�yty. Dost�p 
do menu p�yty DVD lub menu 
podr�czne p�yty Blu-ray.
     • RADIO : Prze��czenie w tryb radia 
FM.
     • AUDIO SOURCE : Wybór �ród�a 
d�wi�ku.
     • USB  /  iPod DOCK : Wybór 
podstawki dokuj�cej Philips iPod lub 
urz�dzenia pami�ci USB.

      d  Kolorowe przyciski 
  Tylko p�yty Blu-ray: wybór zadania lub 
opcji.

    e    ( Menu g�ówne )
  Dost�p do menu g�ównego.

    f     OPTIONS 
  Przej�cie do opcji bie
�cej czynno�ci lub 
wyboru.

    g        ( Przyciski nawigacyjne )
  Nawigacja po pozycjach menu.

    h  OK 
  Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.

    i     INFO 
  Wy�wietlanie informacji o odtwarzanym 
materiale.

      Pilot zdalnego sterowania
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    w     BACK 
  Powrót do poprzedniego ekranu menu.

    x  TOP MENU 
    Dost�p do menu g�ównego p�yty Blu-ray 
lub menu tytu�ów p�yty DVD.

    j  Przyciski odtwarzania 
  Sterowanie odtwarzaniem.

    k    ( Wyciszanie )
  Wyciszenie lub przywrócenie d�wi�ku.

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

    m  SOUND MODE 
  Wybór trybu d�wi�ku.

    n  Przyciski numeryczne 
  Wybór pozycji lub ustawienia.

    o  SUBTITLE 
  Wybór j�zyka napisów dialogowych 
odtwarzanego � lmu.

    p  REPEAT  /  PROGRAM 
    Wybór lub wy��czenie trybu • 
powtarzania odtwarzania.
    W trybie radia: programowanie stacji • 
radiowych.

      q  HDMI 
  Wybór rozdzielczo�ci wideo wyj�cia 
HDMI zestawu kina domowego.

    r  BONUS VIEW 
  Tylko w przypadku p�yt Blu-ray: w��czanie 
lub wy��czanie funkcji Bonus View/
Picture-In-Picture.

    s  AUDIO SYNC 
  Synchronizacja d�wi�ku i obrazu. U
ywaj 
razem z przyciskami     +/-    .

    t  AUDIO 
    W trybie wideo: prze��czanie • 
pomi�dzy j�zykami �cie
ki 
d�wi�kowej. 
    W trybie radia: prze��czanie • 
pomi�dzy trybem stereo i mono.

      u     +/-  ( G�o�no�� +/– )
  Zwi�kszanie i zmniejszanie poziomu 
g�o�no�ci.

    v  AMBISOUND 
  Wybór trybu Ambisound.

PL
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     Z��cza tylne

    
    a  iPod DOCK 

  Pod��czanie do podstawki dokuj�cej 
Philips iPod.

    b  DIGITAL AUDIO IN 
  Pod��czanie do cyfrowego wyj�cia audio 
w telewizorze.

    c  OPTICAL IN 
  Pod��czanie do optycznego wyj�cia audio 
w telewizorze.

    d  HDMI OUT 
  Pod��czanie do wej�cia HDMI w telewizorze.

    e  LAN 
  Pod��czanie do Internetu. S�u
y do 
aktualizacji oprogramowania i korzystania 
z serwisu BD-Live.

    f  COMPONENT VIDEO OUT 
  Pod��czanie do wej�cia rozdzielonych 
sk�adowych sygna�u wideo w telewizorze. 

    g  VIDEO OUT  (CVBS)
  Pod��czanie do wej�cia wideo w telewizorze.

    h  AUX 1 
  Pod��czanie do analogowego wyj�cia 
audio w telewizorze.

    i  TO SUBWOOFER 
    Pod��czanie do wyj�cia audio w 
g�o�nikach subwoofera.

e

a
b

d

f

g

h

i

c

       4 Pod��czanie 
zestawu kina 
domowego

  W tej cz��ci opisano sposób pod��czenia 
zestawu kina domowego do telewizora i 
innych urz�dze�. Dodatkowe przyk�ady mo
na 
znale�	 w skróconej instrukcji obs�ugi. Pe�n� 
interaktywn� instrukcj� mo
na znale�	 na 
stronie www.connectivityguide.philips.com. 

 Uwaga

 Dane identy� kacyjne i znamionowe urz�dzenia  •
umieszczono na tabliczce informacyjnej z ty�u 
lub na spodzie produktu.
  Przed wykonaniem lub zmian� jakichkolwiek  •
po��cze� upewnij si�, 
e wszystkie urz�dzenia 
s� od��czone od gniazdka elektrycznego.

     Z��cza

    Z��cza przednie    
 Uwaga

 Aby uzyska	 dost�p do przednich z��cz,  •
naci�nij zatrzask po lewej stronie panelu.

    a  MP3 LINK 
  Wej�cie audio z odtwarzacza MP3.

    b    ( USB )
    Wej�cie audio, wideo lub zdj�	 z 
urz�dzenia USB.
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     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 ‘Kon� guracja z��cza EasyLink’ na str.   31  ) .

   Opcja 2: Pod��czanie do telewizora 
za po�rednictwem z��cza YPbPr 
(rozdzielone sk�adowe sygna�u wideo)

 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)
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     Z��cza subwoofera

    
    a  TO MAIN UNIT 

  Pod��czanie do gniazda  TO 
SUBWOOFER  jednostki centralnej.

    b  MAINS 
  Pod��czanie do �ród�a zasilania.

    c  AUDIO IN AUX 2/AUX3 
  Pod��czanie do analogowego wyj�cia 
audio w urz�dzeniu analogowym. 

    d  FM ANTENNA FM 75   
    Pod��czanie sygna�u radiowego FM.

      Pod��czanie do telewizora, 
subwoofera i gniazdka 
elektrycznego

    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 Rozdzielone sk�adowe sygna�u wideo 
( Y Pb Pr ) (niedo��czone do zestawu)

    c Kompozytowy sygna� wideo ( CVBS ) 
(niedo��czone do zestawu)

MAINS

AUDIO  IN

AUX 2 AUX 3

L

R

L

R

FM ANTENNA

FM 75

TO MAIN UNIT

a b c d
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     Pod��czanie przewodu zasilaj�cego

 Przestroga

 Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si�,  •

e napi�cie �ród�a zasilania jest zgodne z 
warto�ci� zasilania podan� z ty�u zestawu kina 
domowego.

   
      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.

   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 . 

  (Przewód niedo��czony do zestawu)

    
     Pod��czanie subwoofera
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     Opcja 3: Pod��czanie sygna�u audio 
za pomoc� analogowych przewodów 
audio
  (Przewód niedo��czony do zestawu)
    

  Pod��czanie sygna�u audio z jednego 
urz�dzenia:

    
  Pod��czanie sygna�u audio z dwóch lub 
wi�kszej liczby urz�dze�:

    
(W

H
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E)
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ED
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X 
1

AUDIO OUT
L R

AUDIO  IN

AUX 2 AUX 3

L

R

L

R

AUDIO OUT
L R

CABLE BOX

AUDIO OUT
L R

GAME

    Opcja 1: Pod��czanie d	wi�ku za 
pomoc� wtyczki cyfrowego przewodu 
koncentrycznego

 Uwaga

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

  (Przewód do��czony tylko do modelu 
HTS8161B)

    
     Opcja 2: Pod��czanie sygna�u audio 
za pomoc� cyfrowego przewodu 
optycznego

 Uwaga

 Przewód lub wtyczka cyfrowego przewodu  •
optycznego mog� by	 oznaczone symbolem 
 SPDIF OUT  lub  OPTICAL OUT . 

  (Przewód niedo��czony do zestawu)

    

COAXIAL
DIGITAL OUT

DIGITAL
AUDIO IN

OPTICAL IN

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

 PROGRAM  przez 5 sekund.
    Zestaw kina domowego rozpocznie  »
wyszukiwanie i zapisywanie stacji 
radiowych. Wszystkie poprzednio 
zaprogramowane stacje zostan� 
zast�pione nowymi.

       R�czne strojenie stacji radiowych
  Istnieje mo
liwo�	 r�cznego dostrojenia stacji 
radiowych.
    1 Naci�nij przycisk  RADIO , a nast�pnie 

przycisk    lub   .
    Zestaw kina domowego rozpocznie  »
wyszukiwanie stacji radiowych 
i zako�czy wyszukiwanie po 
odnalezieniu stacji.

      2 Naci�nij przycisk    lub   , a
 zostanie 
odnaleziona odpowiednia stacja.

    3 Naci�nij przycisk    lub   , aby dok�adnie 
dostroi	 stacj�.

    4 Naci�nij przycisk  PROGRAM .
    Numer zaprogramowanej stacji zacznie  »
miga	.

      5 W ci�gu 20 sekund naci�nij przycisk   , 
  lub przyciski numeryczne, aby wybra	 

numer stacji radiowej. 
  Po 20 sekundach zestaw kina domowego 
wyjdzie z trybu programowania.

    6 Naci�nij przycisk  PROGRAM , aby 
zatwierdzi	 numer stacji.

    Stacja radiowa zostanie zapisana pod  »
wybranym numerem kana�u.

      Pod��czenie i programowanie 
radia     
      1 Pod��cz jeden koniec do��czonej anteny 

FM do gniazda  FM75    subwoofera.
    2 Drugi koniec anteny przymocuj do �ciany 

lub mebli.

 Wskazówka

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

     Programowanie stacji radiowych
    1 Naci�nij przycisk  RADIO  na pilocie.
    2 Naci�nij przycisk     .

    Zostanie wy�wietlony komunikat  »
„ INSTALLATION IN PROGRESS ” i 
zestaw kina domowego rozpocznie 
wyszukiwanie oraz zapisywanie 
stacji radiowych. Po zako�czeniu 
programowania w zestawie kina 
domowego w��czy si� pierwsza 
znaleziona stacja radiowa.

 Uwaga

 Zestaw umo
liwia zaprogramowanie  •
maksymalnie 40 stacji radiowych.
  Aby zatrzyma	 instalacj�, naci�nij przycisk   •  .
  Je�li programowanie nie zostanie uko�czone  •
lub zestaw znajdzie mniej ni
 pi�	 stacji 
radiowych, zostanie wy�wietlony monit o 
ponowne zaprogramowanie stacji.
  W przypadku znalezienia mniej ni
 pi�ciu stacji  •
lub braku sygna�u stereo sprawd�, czy antena 
FM zosta�a prawid�owo pod��czona. 

FM 75 
FM ANTENNA
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      Pod��czanie odtwarzacza MP3

     
 Uwaga

   • Dost�pne   (patrz ‘Odtwarzanie z odtwarzacza 
MP3’ na str.   23  )  s� dodatkowe informacje 
dotycz�ce odtwarzania muzyki z odtwarzaczy 
MP3.

          Pod��czanie urz�dzenia USB
  Urz�dzenie umo
liwia odtwarzanie plików 
multimedialnych z nast�puj�cych typów 
urz�dze� USB:

    Pami�	 � ash• 
    Czytnik kart pami�ci• 
    Dysk twardy z zewn�trznym �ród�em • 
zasilania
    Cyfrowy aparat fotogra� czny• 

       
 Uwaga

 Je�li urz�dzenia 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 USB musi by	 sformatowane w  •
systemie plików FAT lub DOS oraz zgodne ze 
standardem Mass Storage Class (Klasa pami�ci 
masowej).
    • Dost�pne   (patrz ‘Odtwarzanie z urz�dzenia 
USB’ na str.   22  )  s� dodatkowe informacje 
dotycz�ce odtwarzania z urz�dze� USB.

PL
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      Pod��czenie do Internetu
  Pod��cz zestaw kina domowego do Internetu 
w celu pobierania aktualizacji oprogramowania 
oraz korzystania z  aplikacji BD-Live   (patrz ‘BD-
Live’ na str.   21  ) . Upewnij si�, 
e dost�p Internetu 
jest szerokopasmowy, a zapora � rewall jest 
wy��czona. Przewód sieci komputerowej nie jest 
do��czony do zestawu.

     
      1 Pod��cz zestaw kina domowego do 

modemu szerokopasmowego lub routera.
    2 W��cz telewizor i prze��cz na 

odpowiednie wej�cie dla zestawu.
    3 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    4 Wybierz kolejno opcje  [Ustawienia 
zaawansowane]  >  [Sie�]  >  [Dalej] .

    5 Naci�nij przycisk  OK .
    Zestaw kina domowego zostanie  »
po��czony z Internetem. W przypadku 
braku po��czenia wybierz opcj� 
 [Ponów] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK . 

      6 Wybierz opcj�  [Zako�cz] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK , aby zako�czy	.

 Uwaga

 U
yj internetowego przewodu RJ45. Nie  •
u
ywaj przewodu skrosowanego.

LA
N

BROADBAND

      Pod��czanie i instalacja 
podstawki dokuj�cej Philips 
iPod

     
      1 Pod��cz podstawk� dokuj�c� 

(niedo��czona do zestawu) odtwarzacza 
iPod do gniazda  iPod DOCK . 

    2 W��cz odtwarzacz iPod i umie�	 go w 
podstawce dokuj�cej.

    3 Aby wy�wietla	 � lm:
    pod��cz przewód wideo do • 
podstawki dokuj�cej i telewizora; 
    w��cz opcj�  • TV ON  w odtwarzaczu 
iPod.

      4 Naci�nij przycisk  iPod DOCK  na pilocie 
zestawu kina domowego.

    Zestaw rozpocznie testowanie  »
zgodno�ci z odtwarzaczem iPod. 
Czas testowania zale
y od modelu 
odtwarzacza iPod.

 Uwaga

 Umieszczenie odtwarzacza iPod w  •
podstawce dokuj�cej i prze��czenie zestawu 
kina domowego w tryb odtwarzacza 
iPod powoduje �adowanie akumulatora 
odtwarzacza iPod.
    • Dost�pne   (patrz ‘Odtwarzanie z odtwarzacza 
iPod’ na str.   23  )  s� dodatkowe informacje 
dotycz�ce odtwarzania z odtwarzaczy iPod.

iPod D
O

C
K

VIDEO IN
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     Prze��czanie urz�dzenia w tryb 
gotowo�ci
  Je�li wska�nik zasilania �wieci na bia�o, to 
oznacza, 
e zestaw kina domowego jest 
w��czony. 
  Naci�nij przycisk    ( Tryb gotowo�ci ) na 
jednostce centralnej lub pilocie, aby prze��czy	 
zestaw kina domowego w tryb gotowo�ci.

 Wskazówka

 W trybie gotowo�ci pobierana jest niewielka  •
ilo�	 energii. Je�li zestaw nie jest u
ywany 
przez d�u
szy czas, nale
y od��czy	 go od 
zasilania.

 Wskazówka

 Je�li zestaw jest pod��czony do telewizora za  •
po�rednictwem z��cza HDMI, mo
na sterowa	 
obydwoma  urz�dzeniami   (patrz ‘Kon� guracja 
z��cza EasyLink’ na str.   31  )  z wykorzystaniem 
funkcji EasyLink HDMI CEC.

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

    Zmiana g�o�no�ci
   Aby wyregulowa� g�o�no��: 

    Naci�nij przycisk  •    +/-  na pilocie.
    Dotknij i obró	 pokr�t�o regulacji • 
g�o�no�ci na jednostce centralnej.

     Aby wyciszy� lub w��czy� d	wi�k: 
    Naci�nij przycisk  •   na pilocie, aby 
wyciszy	 d�wi�k.
    Ponownie naci�nij przycisk  •   lub naci�nij 
przycisk     + , aby przywróci	 d�wi�k.

       5 Korzystanie z 
zestawu kina 
domowego

  W tej cz��ci opisano korzystanie z zestawu 
kina domowego do odtwarzania materia�ów 
z ró
nych �róde�: z p�yt, urz�dze� pami�ci 
masowej USB, odtwarzaczy iPod i innych 
odtwarzaczy MP3 oraz z radia FM.

    Przed uruchomieniem
   Sprawd�, czy:

    Zosta�y wykonane niezb�dne po��czenia • 
opisane w skróconej instrukcji obs�ugi 
oraz w niniejszej  instrukcji   (patrz 
‘Pod��czanie zestawu kina domowego.’ na 
str.   11  ) .
    Zosta�a zako�czona pierwsza • 
kon� guracja. Pierwsza kon� guracja 
ma miejsce podczas pierwszego 
w��czenia zestawu kina domowego. Je�li 
kon� guracja nie zosta�a zako�czona, 
monit o jej zako�czenie b�dzie pojawia� 
si� po ka
dym w��czeniu zestawu.
    W��cz w telewizorze odpowiednie • 
wej�cie dla zestawu kina domowego.

        W��czanie urz�dzenia lub 
prze��czanie go w tryb 
gotowo�ci

    W��czanie urz�dzenia
  Kiedy wska�nik    ( Wska	nik zasilania ) �wieci 
na czerwono, zestaw kina domowego znajduje 
si� w trybie gotowo�ci. 
  Naci�nij przycisk    ( Tryb gotowo�ci ) na 
jednostce centralnej lub pilocie, aby w��czy	 
zestaw kina domowego.
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 Tryb d	wi�ku  Opis
  SPORTS  Umiarkowanie wzmocniony 

�redni zakres cz�stotliwo�ci 
oraz efekt d�wi�ku 
przestrzennego doskonale 
sprawdzaj� si� w przypadku 
odtwarzania samego g�osu 
oraz pozwalaj� uzyska	 
niepowtarzaln� atmosfer� 
wydarze� sportowych.

  NEWS  Wzmocniony �redni zakres 
cz�stotliwo�ci, idealny do 
odtwarzania samego g�osu.

     Zmiana trybu Ambisound
  Tryby Ambisound zapewniaj� pe�ni� wra
e� 
d�wi�kowych.

    
  Naci�nij kilkakrotnie przycisk  AMBISOUND , 
aby prze��cza	 dost�pne tryby Ambisound.

 Tryb 
Ambisound

 Opis

  AUTO  Automatyczny wybór trybu 
Ambisound najlepszego dla 
� lmu lub muzyki. W��czony 
domy�lnie.

  MULTI-
CHANNEL

 Wielokana�owy d�wi�k 
przestrzenny zapewniaj�cy 
jeszcze silniejsze wra
enia 
podczas ogl�dania � lmu.

  STEREO  Dwukana�owy d�wi�k stereo. 
Idealny do s�uchania muzyki.

       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 Naci�nij przycisk     +/- , aby zwi�kszy	 

lub zmniejszy	 poziom tonów wysokich 
lub niskich.

       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.

  GAMING  / 
 PARTY

 �redni poziom d�wi�ku 
niskiego zakresu cz�stotliwo�ci 
i wzmocniony �redni zakres. 
Idealny do gier wideo i muzyki 
na imprezy.
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 Przycisk  Czynno��
  TOP MENU  Dost�p do g�ównego menu 

p�yty wideo.
  Przyciski 
nawigacyjne

 Nawigacja po pozycjach menu.

  OK  Zatwierdzanie wpisu lub 
wyboru.

   Rozpoczynanie lub 
wstrzymywanie odtwarzania.

   Wstrzymywanie odtwarzania.
   Zatrzymywanie odtwarzania.
    /  Przej�cie do poprzedniej lub 

nast�pnej �cie
ki, rozdzia�u lub 
pliku.

    /   Szybkie przewijanie do ty�u lub 
do przodu. Naci�nij ten przycisk 
kilkakrotnie, aby zmieni	 
szybko�	 wyszukiwania.

    /   Obrót zdj�cia w lewo lub w 
prawo.

    /   Przej�cie do poprzedniego lub 
kolejnego zdj�cia.

  REPEAT  P�yty audio: powtarzanie 
utworu, ca�ej p�yty lub 
odtwarzanie w losowej 
kolejno�ci.
  P�yty wideo: powtarzanie 
rozdzia�u lub tytu�u.

     INFO  Wy�wietlanie informacji o 
odtwarzanym materiale.

     
OPTIONS

 Dost�p do opcji wideo 
podczas  odtwarzania   (patrz 
‘Korzystanie z opcji wideo’ na 
str.   24  )  p�yty.
  Dost�p do opcji zdj�	 
podczas  wy�wietlania   (patrz 
‘Korzystanie z opcji zdj�	’ na 
str.   24  )  zdj�	.
  Dost�p do opcji audio 
podczas  odtwarzania   (patrz 
‘Korzystanie z opcji audio’ na 
str.   25  )  d�wi�ku.

  AUDIO  W trybie wideo: prze��czanie 
pomi�dzy j�zykami �cie
ki 
d�wi�kowej.

  SUBTITLE  Wybór j�zyka napisów 
dialogowych odtwarzanego 
� lmu.

      Odtwarzanie p�yty
  Zestaw kina domowego odtwarza ró
ne 
rodzaje p�yt wideo (Blu-ray, DVD, VCD) i audio, 
a nawet p�yt z ró
nymi materia�ami (na przyk�ad 
p�yty CD-R zawieraj�ce zdj�cia JPEG i muzyk� 
MP3).

     
    1 Naci�nij przycisk   , aby otworzy	 kiesze� 

na p�yt�.
    2 W�ó
 p�yt� etykiet� skierowan� do 

przodu. P�yt� dwustronn� w�ó
 stron� 
do odtwarzania z etykiet� skierowan� do 
przodu.

    Kiesze� na p�yt� zostanie  »
automatycznie zamkni�ta. Rozpocznie 
si� odtwarzanie p�yty lub zostanie 
wy�wietlone g�ówne menu p�yty.
  Na panelu wy�wietlacza pojawi si� 
symbol  DISC .

      3 Poni
sze przyciski umo
liwiaj� sterowanie 
odtwarzaniem:
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   Dost�p do serwisu BD-Live
    1 Podczas wy�wietlania menu p�yty Blu-ray 

za pomoc� przycisków nawigacyjnych 
wybierz ikon� BD-Live.

    2 Naci�nij przycisk  OK .
    Rozpocznie si� �adowanie serwisu BD- »
Live. Czas �adowania zale
y od p�yty 
oraz po��czenia z Internetem.

       Nawigacja po serwisie BD-LIVE
    1 Przyciski nawigacji po serwisie BD-Live.
    2 Naci�nij przycisk  OK , aby wybra	 

element.

 Uwaga

 W przypadku braku miejsca na pobranie  •
materia�ów BD-Live  wyczy�	 pami�	 lokaln�   
(patrz ‘Czyszczenie pami�ci lokalnej’ na str.   34  ) .

     Korzystanie z funkcji p�yt Blu-ray
  W przypadku p�yt Blu-ray dost�pne s� 
dodatkowe funkcje. 

   Bonus View
  P�yty Blu-ray obs�uguj�ce funkcj� Bonus View 
(okre�lan� tak
e jako Picture-In-Picture) 
umo
liwiaj� podczas ogl�dania g�ównego 
materia�u wy�wietlenie dodatkowej tre�ci, na 
przyk�ad komentarzy re
ysera.
    1 W razie potrzeby mo
na w��czy	 funkcj� 

Bonus View lub Picture-In-Picture w 
menu p�yty Blu-ray.

    2 Podczas odtwarzania g�ównego materia�u 
naci�nij przycisk  BONUS VIEW .

    Obraz Bonus View pojawi si� na  »
ekranie w postaci ma�ego okna.

      3 Naci�nij przycisk  BONUS VIEW , aby 
zamkn�	 obraz Bonus View.

     BD-Live
  P�yty Blu-ray obs�uguj�ce serwis BD-Live 
udost�pniaj� dodatkowe us�ugi, takie jak czaty 
online, gry i inne funkcje internetowe, na 
przyk�ad zwiastuny � lmowe.

 Uwaga

 Zakres us�ug BD-Live zale
y od p�yty. •
  Podczas korzystania z p�yty BD-Live zestaw  •
kina domowego i dane zawarte na p�ycie s� 
dost�pne dla dostawcy tre�ci.
  Przed rozpocz�ciem korzystania z serwisu  •
BD-Live sprawd�, czy zestaw kina domowego 
jest pod��czony do Internetu, a  po��czenie 
sieciowe zosta�o prawid�owo skon� gurowane   
(patrz ‘Pod��czenie do Internetu’ na str.   17  ) .
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      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. 
  13  ) . 

      Odtwarzanie z urz�dzenia 
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 USB.

 Uwaga

 Przed rozpocz�ciem odtwarzania plików  •
multimedialnych z urz�dzenia USB sprawd�, 
czy do zestawu kina domowego zosta� 
pod��czony telewizor.

     1 Pod��cz urz�dzenie USB do zestawu  kina   
(patrz ‘Pod��czanie urz�dzenia USB’ na 
str.   16  )  domowego.

    2 Naci�nij przycisk  USB .
    Zostanie wy�wietlona przegl�darka  »
zawarto�ci.

      3 Za pomoc� przycisków nawigacyjnych 
wybierz plik, a nast�pnie naci�nij przycisk  

    (odtwarzanie).
    4 Poni
sze przyciski umo
liwiaj� sterowanie 

odtwarzaniem:

      Odtwarzanie z radia

 Uwaga

 Radio AM i radio cyfrowe nie jest obs�ugiwane. •

     1 Pod��cz anten� i zaprogramuj  stacje   
(patrz ‘Pod��czenie i programowanie 
radia’ na str.   15  )  radiowe.

    2 Naci�nij przycisk  RADIO .
    Na panelu wy�wietlacza pojawi si�  »
symbol  RADIO . Je�li stacja radiowa 
FM transmituje nazw�, zostanie ona 
wy�wietlona.

      3 Poni
sze przyciski umo
liwiaj� sterowanie 
odtwarzaniem:

 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�.

  AUDIO  W trybie radia: prze��czanie 
pomi�dzy trybem stereo i 
mono.

  PROGRAM  W trybie radia: programowanie 
stacji radiowych.
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      Odtwarzanie z odtwarzacza 
iPod
  Po pod��czeniu i zainstalowaniu podstawki 
dokuj�cej Philips iPod (niedo��czona do 
zestawu) mo
na korzysta	 z zestawu kina 
domowego do odtwarzania muzyki, � lmów i 
wy�wietlania zdj�	 z odtwarzacza iPod.
     1 Pod��cz podstawk� dokuj�c� Philips iPod 

do zestawu  kina   (patrz ‘Pod��czanie i 
instalacja podstawki dokuj�cej Philips 
iPod’ na str.   17  )  domowego.

    2 W��cz odtwarzacz iPod i umie�	 go w 
podstawce dokuj�cej.

    3 Naci�nij przycisk  iPod DOCK .
    Na panelu wy�wietlacza pojawi si�  »
symbol  DOCK .

      4 W celu wybierania i odtwarzania 
zawarto�ci skorzystaj z elementów 
steruj�cych odtwarzacza iPod.

        Odtwarzanie z odtwarzacza 
MP3
  Mo
liwe jest pod��czenie i odtwarzanie plików 
d�wi�kowych z odtwarzacza MP3 i innych 
zewn�trznych �róde� d�wi�ku.
     1 Pod��cz odtwarzacz MP3 do zestawu  kina   

(patrz ‘Pod��czanie odtwarzacza MP3’ na 
str.   16  )  domowego. 

    2 Naci�nij kilkakrotnie przycisk  AUDIO 
SOURCE , a
 na panelu wy�wietlacza 
pojawi si� symbol  MP3 LINK .

    3 W celu wybierania i odtwarzania plików 
d�wi�kowych skorzystaj z elementów 
steruj�cych odtwarzacza MP3.

 Przycisk  Czynno��
  Przyciski 
nawigacyjne

 Nawigacja po pozycjach menu.

  OK  Zatwierdzanie wpisu lub 
wyboru.

   Rozpoczynanie lub 
wstrzymywanie odtwarzania.

   Wstrzymywanie odtwarzania.
   Zatrzymywanie odtwarzania.
    /   Przej�cie do poprzedniej lub 

nast�pnej �cie
ki, rozdzia�u lub 
pliku.

    /   Szybkie przewijanie do ty�u 
lub do przodu. Naci�nij 
ten przycisk kilkakrotnie, 
aby zmieni	 szybko�	 
wyszukiwania.

    /   Obrót zdj�cia 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.

     
OPTIONS

 Dost�p do opcji wideo 
podczas  odtwarzania   (patrz 
‘Korzystanie z opcji wideo’ na 
str.   24  )  p�yty.
  Dost�p do opcji zdj�	 
podczas  wy�wietlania   (patrz 
‘Korzystanie z opcji zdj�	’ na 
str.   24  )  zdj�	.
  Dost�p do opcji audio 
podczas  odtwarzania   (patrz 
‘Korzystanie z opcji audio’ na 
str.   25  )  d�wi�ku.
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     • [Powtarzaj A-B] : p�tla pomi�dzy 
dwoma punktami w obr�bie rozdzia�u. 
Naci�nij przycisk  OK , aby rozpocz�	 
p�tl� i ponownie naci�nij przycisk  OK , 
aby zako�czy	 p�tl�. Naci�nij przycisk 
 OK , aby wyj�	 z p�tli.
     • [Ustawienia obrazu] : wybór 
zaprogramowanych ustawie� zdj�	. 
Te ustawienia s� tak
e dost�pne 
w  menu   (patrz ‘Wybór ustawienia 
kolorów’ na str.   28  )  g�ównym.

         Korzystanie z opcji zdj��
  Dost�p do kilku przydatnych funkcji podczas 
wy�wietlania zdj�	.
    1 Podczas wy�wietlania zdj�	 z p�yty lub 

urz�dzenia USB naci�nij przycisk     
OPTIONS .

    Zostanie wy�wietlone menu opcji zdj�	. »

    
      2 Naci�nij przyciski nawigacji i  OK , aby 

wybra	 i dostosowa	:
     • [Obró� o +90] : obrót zdj�cia o 90 
stopni w prawo.
     • [Obró� o -90] : obrót zdj�cia o 90 
stopni w lewo.
     • [Powi�kszenie] : powi�kszanie 
zdj�cia. Naci�nij przycisk   /  , aby 
wybra	 wspó�czynnik powi�kszenia.
     • [Czas na slajd] : ustawianie czasu 
wy�wietlania poszczególnych zdj�	 w 
pokazie slajdów.
     • [Animacja slajdów] : wybór animacji 
pokazu slajdów.
     • [Ustawienia obrazu] : wybór 
zaprogramowanych ustawie� zdj�	.

Obróć o +90

Obróć o -90

Powiększenie

Czas na slajd

Animacja slajdów

Ustawienia obrazu

        Inne funkcje odtwarzania
  Podczas odtwarzania � lmów i zdj�	 z p�yt, 
urz�dze� USB i odtwarzaczy iPod dost�pnych 
jest kilka funkcji zaawansowanych.

    Korzystanie z opcji wideo
  Dost�p do kilku przydatnych funkcji podczas 
wy�wietlania � lmu
  W przypadku niektórych �róde� sygna�u 
wideo niektóre opcje wideo nie s� dost�pne.
    1 Podczas odtwarzania materia�u wideo 

naci�nij przycisk     OPTIONS .
    Zostanie wy�wietlone menu opcji wideo. »

    
      2 Naci�nij przyciski nawigacji i  OK , aby 

wybra	 i dostosowa	:
     • [J�zyk �cie�ki] : zmiana j�zyka �cie
ki 
d�wi�kowej � lmu.
     • [J�zyk napisów] : zmiana j�zyka 
napisów � lmu.
     • [Szukanie punktu czas.] : szybkie 
przej�cie do okre�lonej cz��ci � lmu 
poprzez wprowadzenie czasu sceny.
     • [Tytu�y] : wybór okre�lonego tytu�u.
     • [Rozdzia�y] : wybór okre�lonego 
rozdzia�u.
     • [Lista k�tów] : wybór innego k�ta 
widzenia.
     • [Wybór PIP] : wy�wietlanie okienka 
PiP („obraz w obrazie”).
     • [Powi�kszenie] : powi�kszanie sceny 
� lmu. Naci�nij przycisk   /  , aby 
wybra	 wspó�czynnik powi�kszenia.
     • [Powtórz] : wybór lub wy��czanie 
trybu powtarzania odtwarzania.

Język ścieżki

Język napisów

Szukanie punktu czas.

Tytuły

Rozdziały

Lista kątów
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         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 USB.
    1 Wybierz utwór muzyczny, a nast�pnie 

naci�nij przycisk      (odtwarzanie).
    2 Naci�nij przycisk     BACK , aby powróci	 

do g�ównego menu.
    3 Wybierz zdj�cie, a nast�pnie naci�nij 

przycisk      (odtwarzanie), aby rozpocz�	 
pokaz slajdów.

    4 Naci�nij przycisk   , aby zatrzyma	 pokaz 
slajdów.

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

       Synchronizacja odtwarzania 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 przycisk  AUDIO SYNC .

    Na wy�wietlaczu pojawi si� symbol  »
 AUDIO SYNC .

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

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

przycisk     OPTIONS .
    Zostanie wy�wietlone menu opcji  »
audio.

    
      2 Naci�nij przyciski nawigacji i  OK , aby 

wybra	 i dostosowa	:
     • [Powtórz] : wybór lub wy��czanie 
trybu powtarzania odtwarzania.
     • [Powtarzaj A-B] : p�tla pomi�dzy 
dwoma punktami w obr�bie �cie
ki. 
Naci�nij przycisk  OK , aby rozpocz�	 
p�tl� i ponownie naci�nij przycisk 
 OK , aby zako�czy	 p�tl�. Naci�nij 
przycisk  OK , aby wyj�	 z p�tli.
     • [Losowo] : odtwarzanie �cie
ek audio 
w kolejno�ci losowej.

Powtórz

Powtarzaj A-B

Losowo
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    Wybór j�zyka d	wi�ku, napisów lub 
menu dla p�yty

 Uwaga

 W przypadku niektórych p�yt j�zyk d�wi�ku  •
mo
na zmieni	 tylko w menu p�yty.
  Je�li wybrano j�zyk, który nie jest dost�pny na  •
p�ycie, zostanie wybrany domy�lny j�zyk p�yty.

    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 
 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz opcj�  [Ustawienia obrazu] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk     .

    3 Wybierz opcj�  [Audio] ,  [Napisy]  lub  [Menu 
p�yty] , a nast�pnie naci�nij przycisk     .

    4 Wybierz j�zyk d�wi�ku, napisów lub menu 
dla p�yty, a nast�pnie naci�nij przycisk  OK .

       Wybór formatu obrazu

 Uwaga

 W przypadku niektórych �róde� sygna�u wideo  •
niektóre opcje wideo nie s� dost�pne.

    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 
 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia obrazu]  > 
 [Obraz TV] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
    .

    3 Wybierz format wy�wietlania, a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK .

    [4:3 Letterbox]  - Telewizor 
4:3: obraz panoramiczny z 
czarnymi pasami u góry i u 
do�u ekranu.

    [4:3 Panscan]  - Telewizor 
4:3: obraz o pe�nej 
wysoko�ci z przyci�tymi 
bokami.

    [16:9 Panoramiczny]  
- Telewizor panoramiczny: 
proporcje obrazu 16:9.

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

 Przestroga

 Dla wielu 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.

 Uwaga

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

     Dost�p do menu ustawie�
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    Na ekranie pojawi si� poni
sze menu. »

   
      2 Naci�nij przycisk    lub   , aby wybra	 menu 

ustawie�, a nast�pnie naci�nij przycisk   .
  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   , 
aby zako�czy	.

      

Ustawienia obrazu

Ustawienia audio

Ustawienia preferencyjne

Ustawienia EasyLink

Ustawienia zaawansowane

Audio

Napisy

Menu płyty

Obraz TV

Obraz HDMI

HDMI Deep Color

Component Video

Ustawienia obrazu
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  Kon
 guracja funkcji Deep Color
  Funkcja Deep Color zapewnia wy�wietlanie 
kolorów bogatszych w tony i odcienie, pod 
warunkiem 
e: 

    � lm zosta� nagrany w systemie Deep • 
Color,
    telewizor obs�uguje funkcj� Deep Color,• 
    telewizor zosta� pod��czony do zestawu • 
kina domowego za po�rednictwem z��cza 
HDMI. 

     1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 
 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia obrazu]  > 
 [HDMI Deep Color] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk     .

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

    • [Auto]  - wy�wietlanie obrazów w 
ponad miliardzie kolorów, je�li w 
telewizor obs�uguje funkcj� Deep 
Color. Wy�wietlanie obrazów w 
24-bitowej gamie kolorów, je�li w 
telewizor nie obs�uguje funkcji Deep 
Color.
     • [W�.]  - wy�wietlanie obrazów w 
trybie Deep Color, niezale
nie od 
tego, czy telewizor obs�uguje funkcj� 
Deep Color.
   • [Wy�.]  - wy�wietlanie obrazów w 
standardowych kolorach.

     Ustawianie rozdzielczo�ci obrazu 
HDMI dla telewizora

 Przestroga

 Domy�lnie zestaw kina domowego  •
automatycznie wybiera najlepsz� rozdzielczo�	 
� lmu dla telewizora. Je�li nie trzeba wybiera	 
okre�lonej rozdzielczo�ci � lmu, nie nale
y 
zmienia	 tego ustawienia. 

 Uwaga

 Telewizor musi by	 pod��czony za  •
po�rednictwem z��cza HDMI. 

    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 
 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia obrazu]  
>  [Obraz HDMI] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk     .

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

     • [Auto]  - automatyczny wybór 
najlepszej rozdzielczo�ci � lmu dla 
telewizora. (Jest to ustawienie 
domy�lne i zalecane).
     • [Natywna]  - wybór oryginalnej 
rozdzielczo�ci � lmu.
     • [480i/576i] ,  [480p/576p] ,  [720p] , 
 [1080i] ,  [1080p] , [1080p/24Hz] .

      Wygaszenie ekranu mo
e oznacza	, 
e 
zosta�a wybrana rozdzielczo�	 niezgodna z 
telewizorem. Odczekaj 15 sekund lub naci�nij 
kilkakrotnie przycisk  HDMI , a
 ponownie 
pojawi si� obraz.
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         Wybór ustawienia kolorów
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia obrazu]  > 
 [Ustawienia obrazu] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk     .

    3 Wybierz fabrycznie zde� niowane 
ustawienie kolorów, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

     • [Standardowe]  - oryginalne kolory.
     • [�ywe]  - 
ywe kolory.
     • [Ch�odne]  - stonowane kolory.
     • [Akcja]  - ostre kolory uwydatniaj�ce 
szczegó�y w ciemnych obszarach. 
Ustawienie idealne dla � lmów akcji.
     • [Animacja]  - kontrastowe kolory. 
Idealne do � lmów animowanych.

          

     Ustawianie rozdzielczo�ci 
rozdzielonych sk�adowych sygna�u 
wideo dla telewizora

 Przestroga

 Domy�lnie zestaw kina domowego  •
automatycznie wybiera najlepsz� rozdzielczo�	 
� lmu dla telewizora. Je�li nie trzeba wybiera	 
okre�lonej rozdzielczo�ci � lmu, nie nale
y 
zmienia	 tego ustawienia. 

    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 
 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia obrazu]  > 
 [Component Video] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk     .

    3 Wybierz najlepsz� rozdzielczo�	 � lmu dla 
telewizora, a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

     • [480i/576i] , [480p/576p] , [720p] , [1080i] 
      Wygaszenie ekranu mo
e oznacza	, 
e 
zosta�a wybrana rozdzielczo�	 niezgodna 
z telewizorem. Odczekaj 15 sekund, a
 
ponownie pojawi si� obraz.

 Uwaga

 P�yty DVD zabezpieczone przed kopiowaniem  •
zapewniaj� obraz wyj�ciowy tylko w 
rozdzielczo�ci 480p/576p lub 480i/576i.
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         Kon
 guracja funkcji Ambisound
  Urz�dzenie pozwala wybra	 opcje d�wi�ku 
dla u
ywanego pomieszczenia i ustawi	 zestaw 
kina domowego w miejscu zapewniaj�cym 
najlepszy efekt d�wi�ku przestrzennego.
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia audio]  > 
 [Ustawienia Ambisound] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK .

    3 Post�puj wed�ug instrukcji na ekranie, aby 
zako�czy	 kon� guracj�.

        Zmiana preferencji

    Wybór j�zyka menu
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
preferencyjne]  >  [J�zyk menu] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk     .

    3 Wybierz j�zyk menu, a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

 Uwaga

 Je�li zestaw kina domowego jest pod��czony  •
za po�rednictwem z��cza HDMI do telewizora 
zgodnego ze standardem HDMI CEC, zostanie 
prze��czony automatycznie na j�zyk menu 
telewizora.

        Zmiana ustawie� d	wi�ku

    Wybór trybu nocnego
  Tryb nocny jest dost�pny dla p�yt DVD i Blu-
ray z d�wi�kiem w systemie Dolby. Powoduje 
wyciszenie g�o�nych d�wi�ków i wzmocnienie 
cichych d�wi�ków, takich jak mowa. 
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia audio]  > 
 [Tryb nocny] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
    .

    3 Wybierz poziom d�wi�ku, a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK . 

     • [W�.]  - cichy d�wi�k.
     • [Wy�.]  - d�wi�k przestrzenny o 
pe�nej dynamice.

         Wybór formatu d	wi�ku dla telewizora

 Uwaga

 Telewizor musi by	 pod��czony za  •
po�rednictwem z��cza HDMI. 

    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 
 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia audio]  > 
 [D	wi�k HDMI] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk     .

    3 Wybierz format d�wi�ku dla telewizora, a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK . 

     • [Wg 	ród�a (Wys. wierno��)]  
- format d�wi�ku nie jest 
konwertowany. Dodatkowa �cie
ka 
d�wi�kowa na p�ycie Blu-ray mo
e 
by	 niedost�pna.
     • [Auto]  - automatyczne wykrycie 
i wybór najlepszego formatu dla 
telewizora.
     • [Wy�.]  - wy��czenie odtwarzania 
d�wi�ku przez telewizor.
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     Ustawianie lub zmiana kodu PIN
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
preferencyjne]  >  [Zmie� PIN] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK . 

    3 Wprowad� kod PIN za pomoc� 
przycisków numerycznych na pilocie 
zdalnego sterowania, a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

    Je�li nie masz lub nie pami�tasz kodu • 
PIN, wprowad� „ 0000 ”.

      4 Wprowad� nowy kod PIN, a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    5 Wprowad� ponownie ten sam kod PIN, 
aby go potwierdzi	.

    6 Wybierz opcj�  [Potwierd	] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK .

       Zmiana jasno�ci panelu wy�wietlacza
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
preferencyjne]  >  [Panel wy�wietlacza] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk     .

    3 Wybierz jasno�	 panelu wy�wietlacza, a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK .

     • [100%]  – najwy
sza jasno�	
     • [70%]  – �rednia jasno�	 
     • [40%]  – najni
sza jasno�	

     Korzystanie z blokady rodzicielskiej
  Urz�dzenie umo
liwia ograniczenie dost�pu 
do p�yt nagranych z systemem klasy� kacji. Je�li 
dost�p do p�yty jest ograniczony, w celu jej 
odtworzenia nale
y wprowadzi	 kod PIN. 

 Wskazówka

 Aby odtwarza	 wszystkie p�yty bez wzgl�du  •
na klasy� kacj�, wybierz poziom blokady 
rodzicielskiej „8” dla p�yt DVD i Blu-ray. 

    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 
 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
preferencyjne]  >  [Nadzór rodzicielski] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk     .

    3 Wprowad� kod PIN lub wprowad� 
„ 0000 ” na pilocie zdalnego sterowania. 

    4 Za pomoc� przycisków      wybierz 
poziom klasy� kacji od 1 do 8, a nast�pnie 
naci�nij przycisk  OK .

 Uwaga

 Niektóre p�yty nie s� nagrane z systemem  •
klasy� kacji, a jedynie zawieraj� odpowiednie 
oznaczenie klasy� kacji na etykiecie. W 
przypadku takich p�yt nie mo
na korzysta	 z 
blokady rodzicielskiej.
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         Ustawianie wy��cznika czasowego
  Zestaw kina domowego mo
e przej�	 w tryb 
gotowo�ci po okre�lonym czasie.
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
preferencyjne]  >  [Wy��cznik czasowy] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk     .

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

     • [Wy�.]  – wy��czanie wy��cznika 
czasowego.
     • [15 minut] ,  [30 minut] ,  [45 minut] , 
 [60 minut]  – wybór opó�nienia.

          Kon
 guracja z��cza EasyLink
  Zestaw kina domowego zosta� wyposa
ony w 
��cze Philips EasyLink wykorzystuj�ce protokó� 
HDMI CEC (Consumer Electronics Control). 
Urz�dzenia zgodne ze standardem HDMI CEC 
po��czone za po�rednictwem z��cza HDMI 
mog� by	 sterowane jednym pilotem. 
  Przed zmian� ustawie� ��cza EasyLink w��cz 
obs�ug� funkcji HDMI CEC w telewizorze 
i pozosta�ych pod��czonych urz�dzeniach. 
Dodatkowe informacje mo
na znale�	 w 
instrukcjach obs�ugi telewizora i innych 
urz�dze�.

 Uwaga

 Firma Philips nie gwarantuje 100- •
procentowego wspó�dzia�ania ze wszystkimi 
urz�dzeniami zgodnymi ze standardem HDMI 
CEC.

         W��czenie automatycznego trybu 
gotowo�ci
  Aby oszcz�dzi	 energi�, mo
na w zestawie 
kina domowego ustawi	 automatyczne 
prze��czanie w tryb gotowo�ci po 30 
minutach braku aktywno�ci u
ytkownika (np. 
w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest 
zatrzymane). 
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
preferencyjne]  >  [Autom. gotowo��] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk     .

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

     • [W�.]  - w��czanie automatycznego 
trybu gotowo�ci.
     • [Wy�.]  - wy��czanie automatycznego 
trybu gotowo�ci.

         W��czanie lub wy��czanie menu 
zawarto�ci
  Zestaw umo
liwia wy�wietlanie lub pomijanie 
menu zawarto�ci p�yt VCD i SVCD.
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
preferencyjne]  >  [PBC] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk     .

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

     • [W�]  - wy�wietlanie menu 
zawarto�ci po w�o
eniu p�yty VCD 
lub SVCD.
     • [Wy�]  - pomini�cie menu zawarto�ci 
i rozpocz�cie odtwarzania od 
pierwszego tytu�u.
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         W��czanie funkcji przechodzenia w 
tryb gotowo�ci jednym przyciskiem
  Naci�ni�cie i przytrzymanie przycisku    
( Tryb gotowo�ci  ) przez co najmniej trzy 
sekundy powoduje prze��czenie pod��czonych 
urz�dze� zgodnych ze standardem HDMI CEC 
w tryb gotowo�ci. 

 Uwaga

 Po wy��czeniu trybu przechodzenia w tryb  •
gotowo�ci jednym przyciskiem nie mo
na 
prze��czy	 ponownie zestawu kina domowego 
w tryb gotowo�ci za pomoc� pilota telewizora 
lub innych urz�dze�.

    1 Wybierz kolejno  [Ustawienia EasyLink]  > 
 [Gotow. 1 przycis.] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk     .

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

     • [W�.]  - w��czanie funkcji 
przechodzenia w tryb gotowo�ci 
jednym przyciskiem.
     • [Wy�.]  - wy��czanie funkcji 
przechodzenia w tryb gotowo�ci 
jednym przyciskiem.

         Przyporz�dkowanie d	wi�ku z 
pod��czonych urz�dze�
  Zestaw kina domowego pozwala na 
przyporz�dkowanie d�wi�ku z wyj�	 
pod��czonych urz�dze�. 

 Uwaga

 Zestaw kina domowego musi by	 pod��czony  •
do urz�dze� za po�rednictwem z��cza HDMI. 
  Pod��czone urz�dzenia musz� by	 w��czone. •

    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 
 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia EasyLink]  
>  [Sterowanie d	wi�kiem] , a nast�pnie 
naci�nij przycisk   .

    W��czanie lub wy��czanie funkcji 
EasyLink
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia EasyLink]  > 
 [EasyLink] , a nast�pnie naci�nij przycisk  
   .

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

     • [W�.]  - w��czanie funkcji EasyLink.
     • [Wy�.]  - wy��czanie funkcji EasyLink.

         W��czanie funkcji odtwarzania jednym 
przyciskiem

 Uwaga

 Dla telewizorów obs�uguj�cych funkcj�  •
odtwarzania jednym przyciskiem.

  Naci�ni�cie przycisku      powoduje 
jednoczesne w��czenie telewizora i zestawu 
kina domowego. Je�li w zestawie kina 
domowego znajduje si� p�yta, rozpocznie 
si� jej odtwarzanie, a telewizor zostanie 
prze��czony na odpowiedni kana�.
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia EasyLink]  
>  [Odtw. 1 przycis.] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk     .

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

     • [W�.]  - w��czanie funkcji odtwarzania 
jednym przyciskiem.
     • [Wy�.]  - wy��czanie funkcji 
odtwarzania jednym przyciskiem.

PL



33

       Aktualizacja przyporz�dkowania 
d	wi�ku z pod��czonych urz�dze�
  Po przeprowadzeniu operacji 
przyporz�dkowania d�wi�ku z pod��czonych 
 urz�dze�   (patrz ‘Przyporz�dkowanie d�wi�ku 
z pod��czonych urz�dze�’ na str.   32  )  mo
na 
skorzysta	 z tej procedury w celu aktualizacji 
przyporz�dkowania.
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia EasyLink]  > 
 [Mapowanie audio] , a nast�pnie naci�nij 
przycisk  OK .

    3 Wybierz pod��czone urz�dzenie, a 
nast�pnie naci�nij przycisk     .

    4 Wybierz z��cze, które jest 
wykorzystywane dla tego urz�dzenia, a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK . 

    5 Naci�nij przycisk   , a nast�pnie 
powtórz dwie poprzednie czynno�ci, 
aby przyporz�dkowa	 inne pod��czone 
urz�dzenia.

    6 Wybierz opcj�  [Zako�cz] , aby wyj�	 z 
menu.

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

    4 Zapoznaj si� z instrukcjami na ekranie, a 
nast�pnie wybierz pozycj�  [Kontynuuj] , 
aby potwierdzi	 wyszukiwanie.

    Zestaw kina domowego rozpocznie  »
wyszukiwanie pod��czonych urz�dze�, 
a nast�pnie wy�wietli ich list�.

      5 Wybierz opcj�  [Kontynuuj] .
    Zostanie wy�wietlone menu podobne  »
do przedstawionego poni
ej.

    
      6 Wybierz pod��czone urz�dzenie po 

lewej stronie menu, a nast�pnie naci�nij 
przycisk   .

    7 Wybierz z��cze, które jest 
wykorzystywane dla tego urz�dzenia, a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK . 

    8 Naci�nij przycisk   , a nast�pnie 
powtórz dwie poprzednie czynno�ci, 
aby przyporz�dkowa	 inne pod��czone 
urz�dzenia.

    9 Wybierz opcj�  [Zako�cz] , aby wyj�	 z menu.

Aux2

Aux1

Aux3

Coaxial

Optical

Philips TV

DVD player

Recorder
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        Zmiana ustawie� BD-Live

    Ograniczenie dost�pu do serwisu 
BD-Live
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno opcje  [Ustawienia 
zaawansowane]  >  [Zabezpieczenie BD-
Live] .

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

     • [W�.]  -  ograniczenie dost�pu do 
serwisu BD-Live.
     • [Wy�.] - zapewnienie dost�pu do 
serwisu BD-Live.

         Czyszczenie pami�ci lokalnej
  W przypadku braku pami�ci w zestawie kina 
domowego na pobranie plików BD-Live 
nale
y usun�	 pliki pobrane poprzednio.
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno opcje  [Ustawienia 
zaawansowane]  >  [Czyszczenie pami�ci 
lokalnej] .

    3 Naci�nij przycisk  OK .
    Pami�	 zostanie wyczyszczona. »

        Zmiana ustawie� 
zaawansowanych

    Odnalezienie kodu rejestracji DivX 
VOD dla zestawu kina domowego
  DivX Video-on-Demand (VOD) jest us�ug� 
dostarczania � lmów cyfrowych pozwalaj�c� na 
pobieranie i zakup � lmów wideo od partnerów 
materia�ów DivX. 
  Zestaw kina domowego ma w�asny kod 
rejestracji DivX VOD. Przed zakupem 
� lmu wideo nale
y zarejestrowa	 zestaw 
kina domowego na stronie www.divx.com, 
korzystaj�c z kodu rejestracji. Po zakupie � lmu 
wideo dla danego zestawu kina domowego 
mo
na go odtwarza	 tylko na tym urz�dzeniu.
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
zaawansowane]  >  [Kod VOD DivX®] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK .

    Zostanie wy�wietlony kod rejestracji  »
DivX VOD.

      3 Zapisz kod, aby u
y	 go podczas 
rejestracji zestawu kina domowego.

       Przywracanie ustawie� fabrycznych
  Mo
na przywróci	 warto�ci fabryczne zestawu 
kina domowego. Nie mo
na przywróci	 
domy�lnych ustawie� blokady rodzicielskiej.
    1 Naci�nij przycisk   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
zaawansowane]  >  [Przywró� ustawienia 
fabryczne] , a nast�pnie naci�nij przycisk  OK .

    3 Potwierd� wybór.
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      5 Od��cz przewód zasilaj�cy na kilka sekund, 
a nast�pnie pod��cz go ponownie. 

       Aktualizacja oprogramowania 
z 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 W urz�dzeniu USB stwórz folder o 
nazwie „UPG”.

    3 Pobierz oprogramowanie do folderu 
„UPG”.

    4 Rozpakuj oprogramowanie w folderze 
„UPG”.

    5 Pod��cz urz�dzenie USB do zestawu kina 
domowego.

    6 Naci�nij przycisk    i wybierz opcj� 
 [Ustawienia] .

    7 Wybierz kolejno pozycje  [Ustawienia 
zaawansowane]  >  [Pobieranie 
oprogramowania]  >  [USB] .

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

    Po zako�czeniu aktualizacji zestaw kina  »
domowego automatycznie przejdzie w 
tryb gotowo�ci.

      9 Od��cz przewód zasilaj�cy na kilka 
sekund, a nast�pnie pod��cz go 
ponownie.

 Przestroga

 Podczas procesu aktualizacji nie wy��czaj  •
zasilania i nie od��czaj urz�dzenia USB, 
poniewa
 mo
e to spowodowa	 uszkodzenie 
zestawu kina domowego.

           7 Aktualizacja 
oprogramowania

  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   , wybierz opcj� 

 [Ustawienia] , a nast�pnie naci�nij przycisk 
 OK .

    2 Wybierz kolejno  [Ustawienia 
zaawansowane]  >  [Info o wersji] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk  OK .

    Wy�wietlona zostanie wersja  »
oprogramowania.

         Aktualizacja oprogramowania 
przez sie�
    1 Przygotuj  po��czenie   (patrz ‘Pod��czenie 

do Internetu’ na str.   17  )  z Internetem.
    2 Naci�nij przycisk    i wybierz opcj� 

 [Ustawienia] .
    3 Wybierz kolejno opcje  [Ustawienia 

zaawansowane]  >  [Pobieranie 
oprogramowania]  >  [Sie�] . 

    Je�li znaleziono aktualizacj�, zostanie  »
wy�wietlony komunikat z pro�b� o 
rozpocz�cie lub anulowanie procesu 
aktualizacji. 

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

    Po zako�czeniu aktualizacji zestaw  »
kina domowego automatycznie 
przejdzie w tryb gotowo�ci.
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    4 Przykr�	 dostarczone �ruby do tylnej 
cz��ci zestawu.

    
    Aby poprowadzi	 przewody ��cz�ce • 
z telewizorem, mo
na usun�	 klapk� 
w tylnej pokrywie.

   
      5 Starannie zawie� zestaw na 

zamontowanym wsporniku. Wsu� 
zaczepy do otworów, aby zablokowa	 je 
we w�a�ciwym po�o
eniu.

     
 Wskazówka

 Przed zamontowaniem zestawu kina domowego  •
mo
na odkr�ci	 gumowe podstawki znajduj�ce 
si� w dolnej cz��ci zestawu.

HOLDER FOR
DOOR INSERT

REMOVE DOOR
INSERT FOR
TV CONNECTIONS

HOLDER FOR
DOOR INSERT

      8 Monta� zestawu 
kina domowego 
na �cianie

     1 Przy�ó
 do��czony do zestawu wspornik 
do �ciany, wywier	 w �cianie otwory, a 
nast�pnie w�ó
 do nich gumowe ko�ki 
(niedo��czone do zestawu).

    Je�li zestaw kina domowego ma by	 • 
zamontowany pod telewizorem, 
pozostaw co najmniej 10 cm wolnego 
miejsca pomi�dzy telewizorem a 
wspornikiem.

 Uwaga

 W celu bezpiecznego przymocowania u
yj  •
�rub o d�ugo�ci co najmniej 2,5 cm.

   
      2 Przymocuj wspornik do �ciany za pomoc� 

odpowiednich elementów (niedo��czone 
do zestawu).

   
    3 Sprawd�, czy wszystkie wymagane 

przewody zosta�y pod��czone do zestawu 
kina domowego i zamknij tyln� pokryw�.
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     P�yta 
    Typ lasera: pó�przewodnikowy• 
    �rednica p�yt: 12 cm / 8 cm• 
    Dekodowanie obrazu: MPEG1 / MPEG2 / • 
DivX / DivX Ultra
    Przetwornik C/A obrazu: 12-bitowy, • 
148 MHz
    System sygna�u: PAL / NTSC• 
    Odst�p sygna�u od szumu na obrazie: • 
56 dB 
    Pasmo przenoszenia: • 

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

      PCM: IEC 60958• 
    Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937• 
    DTS: IEC 60958, IEC 61937• 

      

     Radio 
    Zakres strojenia: FM 87,5–108 MHz • 
(50 kHz)
    Czu�o�	 wyciszania 26 dB: FM 20 dBf• 
    Wspó�czynnik t�umienia cz�stotliwo�ci • 
po�redniej: FM 60 dB
    Odst�p sygna�u od szumu: FM 60 dB• 
    Zniekszta�cenia harmoniczne: FM 3%• 
    Pasmo przenoszenia: FM 180 Hz~10 kHz • 
/ ±6 dB
    Separacja kana�ów stereo: FM 26 dB • 
(1 kHz)
    Próg stereo: FM 23,5 dB• 

      

     USB 
    Zgodno�	: szybkie z��cze USB (2.0)• 
    Obs�ugiwana klasa UMS (klasa pami�ci • 
masowej USB)
    System plików: FAT12, FAT16, FAT32• 
    Maksymalna obs�ugiwana pami�	: • 
< 160 GB.

      

      9 Dane techniczne 
produktu

 Uwaga

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

    Kod regionu 
    Kraj: Europa, Wielka Brytania• 

    DVD: wszystkie, 2• 
    Blu-ray: B• 

      Kraj: Rosja • 
    DVD: wszystkie, 5• 
    Blu-ray: C• 

        

     Format pliku 
    Audio: .mp3, .wma, .wav• 
    Wideo: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, • 
.wmv
    Obrazy: .jpg, .gif, .png• 

      

     Odtwarzane no�niki 
    AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, • 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R 
DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video 
CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-
CD, DivX (Ultra)-CD, pami�	 � ash USB.

      

     Wzmacniacz 
    Ca�kowita moc wyj�ciowa: 500 W RMS • 
    Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz / • 
±3 dB
    Odst�p sygna�u od szumu: > 65 dB • 
(CCIR)
    Czu�o�	 wej�ciowa:• 

    AUX1: 500 mV• 
    AUX2, AUX3: 1000 mV• 
    MP3 LINK: 500 mV• 
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     Dane techniczne lasera 
    Typ lasera: • 

    Dioda lasera BD: InGaN/AIGaN• 
    Dioda lasera DVD: InGaAIP• 
    Dioda lasera CD: A IGaAs• 

      D�ugo�	 fali: • 
    BD: 405 + 5 nm/-5 nm• 
    DVD: 650 +13 nm/-10 nm• 
    CD: 790 +15 nm/-15 nm• 

      Moc wyj�ciowa: • 
    BD: maks. wskazanie: 20 mW• 
    DVD: maks. wskazanie: 7 mW• 
    CD: maks. wskazanie: 7 mW• 

     Jednostka centralna 
    Wymiary (S x W x G): 999 x 189,24 x • 
158,74 (mm)
    Waga: 8,4 kg• 
    G�o�nik centralny:• 

    Impedancja g�o�nika: 8 omów• 
    G�o�nik: szerokopasmowy 51 mm • 
(2 cale)
    Pasmo przenoszenia: 180 Hz–20 kHz• 

      G�o�niki d�wi�ku przestrzennego (lewy/• 
prawy):

    Impedancja g�o�nika: 6 omów• 
    G�o�nik: szerokopasmowy 51 mm • 
(2 cale)
    Pasmo przenoszenia: 180 Hz–20 kHz• 

        

     Powerbox (subwoofer) 
    Zasilanie: 220–240 V, ~50 Hz• 
    Pobór mocy: 135 W• 
    Pobór mocy w trybie gotowo�ci: • 

    Tryb energooszcz�dny: < 0,3 W• 
      System: Bass Re� ex• 
    Impedancja: 4 omy• 

    Przetworniki: g�o�nik niskotonowy • 
165 mm (6,5”)

      Pasmo przenoszenia: 35 Hz ~ 200 Hz• 
    Wymiary (S x W x G): 321,5 x 424,5 x • 
321,5 (mm)
    Waga: 12,88 kg• 

      

     Monta� na�cienny 
    Wymiary (S x W x G): 690 x 127 x • 
51 (mm)
    Waga: 1,35 kg• 
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       Obraz
  Brak obrazu.

    Sprawd�, czy w telewizorze zosta�o • 
w��czone odpowiednie wej�cie dla 
zestawu kina domowego.

      

   Brak obrazu przy zastosowaniu po��czenia 
HDMI. 

    W przypadku zmiany ustawienia  • [Obraz 
HDMI]  naci�nij kilkakrotnie przycisk 
 HDMI  na pilocie zdalnego sterowania a
 
do pojawienia si� obrazu.
    Sprawd�, czy przewód HDMI nie jest • 
uszkodzony. Wymie� przewód HDMI na 
nowy.

      

   Brak sygna�u obrazu o wysokiej 
rozdzielczo�ci na telewizorze. 

    Upewnij si�, 
e p�yta zawiera obraz o • 
wysokiej rozdzielczo�ci.
    Upewnij si�, 
e telewizor obs�uguje obraz • 
o wysokiej rozdzielczo�ci. 

       D	wi�k
   D	wi�k nie jest zsynchronizowany z 
obrazem. 

    Naci�nij przycisk  • AUDIO SYNC  a
 do 
wy�wietlenia pozycji „ AUDIO SYNC 
XXX ”.
    W ci�gu pi�ciu sekund naci�nij przycisk  • 

   +/- .
      

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

      

          10 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. 

    

   Zestaw kina domowego nie reaguje na 
sygna�y z pilota. 

    Sprawd�, czy zestaw jest pod��czony do • 
gniazdka elektrycznego.
    Sprawd�, czy 
aden przedmiot nie blokuje • 
przesy�ania sygna�ów z pilota do zestawu.
    Skieruj pilota bezpo�rednio na czujnik • 
podczerwieni w zestawie kina domowego.
    Sprawd�, czy baterie w pilocie zdalnego • 
sterowania zosta�y w�o
one prawid�owo. 
    U
yj nowych baterii.• 
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   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   (patrz ‘W��czanie lub 
wy��czanie funkcji EasyLink’ na str.   32  ) .

      

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

    Operacja jest niedost�pna.• 
      

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

  Sprawd�, czy format danych w urz�dzeniu  •
USB jest  zgodny z zestawem kina 
domowego .
  Upewnij si�, 
e urz�dzenie USB zosta�o  •
sformatowane w systemie plików 
obs�ugiwanym przez zestaw kina 
domowego (nale
y pami�ta	, 
e system 
NTFS nie jest obs�ugiwany).

    

  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   
(patrz ‘W��czanie lub wy��czanie funkcji 
EasyLink’ na str.   32  ) .

      

   Nie mo�na uzyska� dost�pu do serwisu 
BD-Live. 

    Sprawd� po��czenie sieciowe lub • 
 upewnij si�, 
e po��czenie z sieci� zosta�o 
skon� gurowane   (patrz ‘Pod��czenie do 
Internetu’ na str.   17  ) .
     • Czyszczenie pami�ci lokalnej.   (patrz 
‘Czyszczenie pami�ci lokalnej’ na str.   34  ) 
    Upewnij si�, 
e p�yta Blu-ray obs�uguje • 
funkcj� BD Live.

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

      

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

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

    

     Odtwarzanie
  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.

    

  Nie mo�na odtwarza� 
 lmów w formacie 
DivX.

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

    

  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     OPTIONS . 
2) Wybierz opcj�  [Zestaw znaków] , a 
nast�pnie naci�nij przycisk   . 3) Wybierz 
zestaw znaków, który obs�uguje napisy 
DivX.
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  D	wi�k 
  Ambisound  19 
  format d�wi�ku dla telewizora  29 
  g�o�no�	  18 
  rozwi�zywanie problemów  39 
  tony wysokie i niskie  19 
  tryb  19 
  tryb nocny  29 

    E
  EasyLink 

  przyporz�dkowanie d�wi�ku  33 ,  32 
  rozwi�zywanie problemów  40 
  wy��czanie  32 

    F
  formaty plików  37 

    G
  g�o�no��  18 

    H
  HDMI CEC (patrz EasyLink)  31 

    I
  instrukcja obs�ugi na p�ycie CD  7 
  Internet 

  aktualizacja oprogramowania  35 
  BD-Live  21 
  Bonus View  21 
  pod��czanie  17 

  iPod 
  odtwarzanie  23 
  pod��czanie  17 

    J
  jasno��  30 
  j�zyk 

  d�wi�k  24 
  menu  29 
  na p�ytach  26 
  napisy  24 

         11 Indeks

   A
  Ambisound  29 ,  19 
  antena FM  15 
  automatyczny tryb gotowo�ci  31 

    B
  BD-Live 

  Blu-ray  21 
  pami�	 zape�niona  34 
  Po��czenie  17 
  zmiana ustawie�  34 

  bezpiecze�stwo  5 
  bezpiecznik  4 
  blokada rodzicielska  30 
  Blu-ray  21 
  Bonus View  21 

    D
  dane techniczne  37 
  dane techniczne  37 
  dane techniczne lasera  37 
  dane techniczne produktu  37 
  Deep Color  27 
  DivX 

  kod rejestracji  34 
  rozwi�zywanie problemów  40 

  d	wi�k 
  format dla telewizora  29 
  g�o�no�	  18 
  j�zyk   26 
  niskie tony  19 
  Po��czenie  13 
  przyporz�dkowanie z pod��czonych 

urz�dze�  32 
  rozwi�zywanie problemów  39 
  synchronizacja z obrazem  25 
  tony wysokie  19 
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  odtwarzanie 
  iPod  23 
  odtwarzacz MP3  23 
  odtwarzanie jednym przyciskiem  32 
  p�yta  20 
  radio  22 
  urz�dzenie USB  22 

  odtwarzanie jednym przyciskiem  32 
  opis 

  jednostka centralna  8 
  pilot zdalnego sterowania  9 
  z��cza  11 

  oprogramowanie 
  aktualizacja  35 
  wersja  35 

  oszcz�dno�� energii  31 

    P
  panel wy�wietlacza 

  jasno�	  30 
  opis  8 

  pilot zdalnego sterowania  9 
  p�yta 

  dane techniczne  37 
  j�zyk  26 
  klasy� kacja  30 
  menu zawarto�ci  31 
  obs�ugiwane p�yty  37 
  odtwarzanie  20 

  p�yta CD  7 
  pod��czanie 

  d�wi�k z telewizora  13 
  Internet  17 
  odtwarzacz MP3  16 
  podstawka dokuj�ca do odtwarzacza 

iPod  17 
  przyporz�dkowanie d�wi�ku z 

pod��czonych urz�dze�  32 
  radio  15 
  subwoofer  13 
  telewizor  12 
  USB  16 
  zasilanie  13 

    K
  klasy
 kacja  30 
  kod regionu  37 
  kolor 

  Deep Color  27 
    ustawienia  28 

  konserwacja  6 
  konserwacja produktu  6 
  kontakt z nami  39 

    �
  �rodowisko  7 ,  31 

    M
  menu 

  j�zyk  29 
  j�zyk na p�ytach  26 
  menu zawarto�ci na p�ytach  31 
  ustawienia  26 

  menu g�ówne  26 
  monta� na�cienny  37 ,  36 

    N
  napisy 

  j�zyk  24 
  j�zyk na p�ytach  26 

  numer modelu  39 
  numer PIN  30 
  numer seryjny  39 

    O
  obracanie zdj��  24 
  obraz 

  format  26 
  obracanie  24 
  opcje  24 
  pokaz slajdów  25 ,  24 ,  20 
  rozwi�zywanie problemów  39 

  odtwarzacz MP3 
  odtwarzanie  23 
  pod��czanie  16 
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    U
  USB 

  aktualizacja oprogramowania  35 
  odtwarzanie  22 
  pod��czanie  16 
  zdj�cie  24 ,  22 

  ustawienia 
  BD-Live  34 
  blokada rodzicielska  30 
  menu  26 
  obraz  28 
  preferencje  29 
  przywracanie ustawie� fabrycznych  34 

  utylizacja zestawu kina domowego  7 

    W
  wideo 

  opcje  24 
  rozdzielczo�	  28 ,  27 
  rozwi�zywanie problemów  39 
  synchronizacja z d�wi�kiem  25 
  wyszukiwanie  24 

  wideo na ��danie (VOD)  34 
  wtyczka  4 
  wy��cznik czasowy  31 
  wy�wietlacz 

  format obrazu  27 
  kolor  28 
  powi�kszanie  24 
  rozdzielczo�	  27 
  ustawienia  26 

  wzmacniacz  37 

    Z
  zasilanie 

  bezpiecznik  4 
  dane techniczne  37 
  oszcz�dno�	  31 
  pod��czanie  13 

  z��cza  11 
   

  pokaz slajdów  25 ,  24 
  powi�kszanie 

  � lmu  24 
  obrazu  24 

  powtarzanie  24 
    przechodzenie w tryb gotowo�ci jednym 
przyciskiem  32 
  przywracanie ustawie� fabrycznych  34 

    R
  radio 

  dane techniczne  37 
  odtwarzanie  22 
  pod��czanie  15 
  programowanie stacji  15 

  recykling  7 
  rejestracja zestawu kina domowego  8 
  rozdzia�  24 
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  rozdzielczo�	 obrazu HDMI  27 
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sk�adowych sygna�u wideo  28 
  rozwi�zywanie problemów  39 

    S
  strojenie radia  15 
  subwoofer  13 
  synchronizacja d	wi�ku i obrazu  25 

    T
  telewizor 

  d�wi�k z telewizora  13 ,  22 
  format d�wi�ku  29 
  pod��czanie  12 

  tryb gotowo�ci  
  automatyczny tryb gotowo�ci  31 
  przechodzenie w tryb gotowo�ci jednym 

przyciskiem  32 
  prze��czanie na  18 
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  tryb nocny  29 
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