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d Post puj zgodnie ze wszystkimi 
instrukcjami.

e Nie korzystaj z urz dzenia w pobli u
wody.

f Czy  urz dzenie such ciereczk .

g Nie blokuj adnych otworów 
wentylacyjnych. Instaluj urz dzenie
zgodnie z instrukcjami producenta.

h Nie instaluj urz dzenia w pobli u adnych 
róde  ciep a, takich jak kaloryfery, wloty 

ciep ego powietrza, kuchenki i inne 
urz dzenia (w tym wzmacniacze), które 
wytwarzaj  ciep o. 

i Zabezpiecz przewód zasilaj cy w taki 
sposób, aby nie móg  by  deptany 
ani uciskany, zw aszcza przy wtykach, 
gniazdach oraz w miejscach, w których 
przewód wychodzi z urz dzenia.

j Nale y korzysta  wy cznie z dodatków 
oraz akcesoriów wskazanych przez 
producenta.

k Nale y korzysta  wy cznie z wózka, 
stojaka, trójnoga, wspornika lub sto u
wskazanego przez producenta lub 
sprzedawanego wraz z urz dzeniem. Przy 
korzystaniu z wózka nale y zachowa
ostro no  przy jego przemieszczaniu, 
aby unikn  obra e  w przypadku jego 
przewrócenia. 

l Od czaj urz dzenie od ród a zasilanie 
podczas burzy i gdy nie jest u ywane
przez d u szy czas. 

m Napraw  urz dzenia nale y zleci
wykwalifi kowanym serwisantom. 
Naprawa jest konieczna, gdy urz dzenie
zosta o uszkodzone w dowolny sposób, 

1 Wa ne

Bezpiecze stwo

Poznaj symbole bezpiecze stwa

„B yskawica” wskazuje na nieizolowany materia
w urz dzeniu, który mo e spowodowa
pora enie pr dem elektrycznym. W celu 
zapewnienia bezpiecze stwa wszystkich 
domowników prosimy o niezdejmowanie 
os ony produktu. 
Wykrzyknik zwraca uwag  na funkcje w 
przypadku których nale y dok adnie przeczyta
do czon  dokumentacj  w celu unikni cia
problemów zwi zanych z obs ug  i konserwacj .
OSTRZE ENIE: W celu zmniejszenia ryzyka 
po aru lub pora enia pr dem elektrycznym nie 
nale y nara a  urz dzenia na deszcz lub wilgo .
Nie nale y stawia  na urz dzeniu przedmiotów 
wype nionych ciecz  np. wazonów. 
UWAGA: Aby unikn  ryzyka pora enia
pr dem, nale y szerszy styk wtyczki dopasowa
do szerszego otworu i w o y  go do ko ca. 

Wa ne informacje dotycz ce
bezpiecze stwa

a Przeczytaj t  instrukcj .

b Zachowaj t  instrukcj  na przysz o .

c Rozwa  wszystkie ostrze enia.
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b Zamontuj nowy bezpiecznik BS1362 
5 A, A.S.T.A. lub inny bezpiecznik z 
certyfi katem BSI.

c Za ó  pokryw  bezpiecznika.
Je li zamontowana wtyczka nie pasuje do 
gniazda sieciowego, powinna zosta  odci ta, a 
na jej miejsce powinna zosta  zamontowana 
w a ciwa wtyczka. 
Wtyczka przewodu zasilaj cego jest 
wyposa ona w bezpiecznik, powinien on mie
warto  5 A. Je li wykorzystywana wtyczka nie 
jest wyposa ona w bezpiecznik, bezpiecznik na 
tablicy rozdzielczej nie powinien mie  warto ci
wi kszej ni  5 A. 
Uwaga: odci t  wtyczk  nale y wyrzuci , aby 
unikn  mo liwego pora enia pr dem, które 
mog oby mie  miejsce, gdyby wtyczk  w o ono
do innego gniazdka 13 A.
Sposób pod czania wtyczki
Przewody tworz ce przewód zasilaj cy s
oznaczone nast puj cymi kolorami i kodami: 
niebieski = przewód zerowy (N), br zowy = 
przewód pod napi ciem (L).
Jako, e kolory te mog  nie odpowiada
oznaczeniom kolorów na ko cówkach wtyczki, 
nale y post powa  zgodnie z nast puj cymi
wskazówkami:

Pod cz niebieski przewód do czarnej •
ko cówki lub ko cówki z oznaczeniem 
„N”. 
Pod cz br zowy przewód do czerwonej •
ko cówki lub ko cówki z oznaczeniem „L”.
Nie pod czaj przewodu do uziemionej •
ko cówki wtyczki, oznaczonej jako „E” (lub 
„e”) lub koloru zielonego (lub zielono-
ó tego).

Przed wymian  os ony wtyczki nale y upewni
si , e uchwyt przewodu jest zaci ni ty wokó
o owianej os ony, a nie tylko wokó  dwóch 
przewodów.
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 Performer’s Protection Acts 
— 1958 - 1972).

na przyk ad w przypadku uszkodzenia 
przewodu zasilaj cego, wylania na 
urz dzenie p ynu lub gdy spad  na nie jaki
przedmiot, zosta o nara one na dzia anie
deszczu lub wilgoci, nie dzia a poprawnie 
lub zosta o upuszczone.

n OSTRZE ENIE dotycz ce korzystania z 
baterii — Aby zapobiec wyciekowi baterii, 
który mo e doprowadzi  do obra e
fi zycznych, uszkodzenia mienia lub 
uszkodzenia urz dzenia. 

Wk adaj baterie w prawid owy •
sposób, zgodnie ze znakami + i - 
umieszczonymi na urz dzeniu. 
Nie nale y u ywa  ró nych baterii •
(starych z nowymi, zwyk ych z 
alkalicznymi itp.).
Wyjmuj baterie, je li nie korzystasz z •
zestawu przez d ugi czas.

o Nie nara a  urz dzenia na kontakt z 
kapi c  lub pryskaj c  wod .

p Nie wolno stawia  na urz dzeniu
potencjalnie niebezpiecznych 
przedmiotów (np. naczy  wype nionych 
p ynami, p on cych wiec). 

q Produkt mo e zawiera  o ów i rt .
Utylizacja tych materia ów mo e by
regulowana odpowiednimi przepisami 
z uwagi na ochron rodowiska 
naturalnego. Informacji na temat utylizacji 
lub recyklingu mog  udzieli  w adze
lokalne lub organizacja Electronic 
Industries Alliance: www.eiae.org.

Wa ne informacje dotycz ce
bezpiecze stwa dla u ytkowników w 
Wielkiej Brytanii

Wtyczka przewodu zasilaj cego
Niniejsze urz dzenie jest wyposa one w 
zatwierdzon  wtyczk  13 A. Wymiana 
bezpiecznika w tego typu wtyczce powinna 
zosta  przeprowadzona w nast puj cy sposób:

a Zdejmij pokryw  bezpiecznika i wyjmij 
bezpiecznik.
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i stanowi  zagro enie dla s uchu. Aby 
temu zapobiec, nale y ustawia  g o no
na bezpiecznym poziomie, zanim s uch
dostosuje si  do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu g o no ci:
Ustaw g o no  na niskim poziomie. •
Stopniowo zwi kszaj g o no , a  d wi k•
b dzie czysty, dobrze s yszalny i bez 
zak óce .

Nie nale y s ucha  zbyt d ugo:
D ugotrwa e s uchanie d wi ku, nawet na •
„bezpiecznym” poziomie, równie  mo e
powodowa  utrat  s uchu.
Z urz dzenia nale y korzysta  w sposób •
umiarkowany oraz robi  odpowiednie 
przerwy.

Podczas korzystania ze s uchawek nale y
stosowa  si  do poni szych zalece .

Nie s uchaj zbyt g o no i zbyt d ugo.•
Zachowaj ostro no  przy zmianie •
g o no ci d wi ku ze wzgl du na 
dostosowywanie si  s uchu.
Nie zwi kszaj g o no ci do takiego •
poziomu, przy którym nie s ycha
otoczenia.
W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach •
u ywaj s uchawek z rozwag  lub przesta
ich u ywa  na jaki  czas. Nie u ywaj
s uchawek podczas prowadzenia pojazdu 
silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce 
itp., gdy  mo e to spowodowa  zagro enie
dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to 
niedozwolone na wielu obszarach.

Uwaga

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii 
Europejskiej dotycz cymi zak óce  radiowych. 
Wszelkie zmiany lub modyfi kacje tego 
urz dzenia, które nie zostan  wyra nie
zatwierdzone przez fi rm  Philips Consumer 
Lifestyle, mog  uniewa ni  pozwolenie na jego 
obs ug .

Przestroga

Obs uga urz dzenia w sposób niezgodny z instrukcj•
obs ugi grozi nara eniem u ytkownika na dzia anie
niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Ostrze enie

Je li urz dzenie jest pod czone do gniazdka za pomoc•
przewodu zasilaj cego lub cznika, ich wtyki musz  by
atwo dost pne.

Ostrze enie

Nie zdejmuj obudowy tego urz dzenia. •
Nie smaruj adnej cz ci urz dzenia.•
Postaw urz dzenie na p askiej, twardej i stabilnej •
powierzchni.
Nigdy nie stawiaj tego urz dzenia na innym urz dzeniu •
elektronicznym.
Z urz dzenia mo na korzysta  tylko w pomieszczeniach. •
Chro  urz dzenie przed wod , wilgoci  i naczyniami 
wype nionymi cieczami.
Nigdy nie wystawiaj urz dzenia na dzia anie promieni •
s onecznych, róde  otwartego ognia lub ciep a. 
Nigdy nie patrz na wi zk  lasera urz dzenia.•

Ochrona s uchu

G o no  d wi ku podczas s uchania powinna 
by  umiarkowana.

Korzystanie ze s uchawek przy du ej•
g o no ci mo e spowodowa  uszkodzenie 
s uchu. Ten produkt mo e generowa
d wi k o nat eniu gro cym utrat  s uchu
u ytkownikowi ze zdrowym s uchem, 
nawet przy u ytkowaniu trwaj cym nie 
d u ej ni  1 minut . Wy sze nat enie
d wi ku jest przeznaczone dla osób z 
cz ciowo uszkodzonym s uchem.
G o no  d wi ku mo e by  myl ca. •
Z czasem s uch dostosowuje si  do 
wy szej g o no ci d wi ku, uznawanej za 
odpowiedni . Dlatego przy d ugotrwa ym
s uchaniu d wi ku to, co brzmi „normalnie” 
w rzeczywisto ci mo e brzmie  g o no
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Urz dzenie zbudowano z materia ów, 
które mog  zosta  poddane utylizacji 
oraz ponownemu wykorzystaniu przez 
wyspecjalizowane przedsi biorstwa. Prosimy 
zapozna  si  z obowi zuj cymi w Polsce 
przepisami dotycz cymi utylizacji materia ów
pakunkowych, roz adowanych baterii oraz 
zu ytych urz dze  elektronicznych.

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  niniejszego urz dzenia do takich celów. 

„DVD Video” jest znakiem towarowym fi rmy 
DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Wyprodukowano na licencji fi rmy Dolby 
Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej 
litery D s  znakami towarowymi fi rmy Dolby 
Laboratories.
Urz dzenie zawiera nast puj c  etykiet :

Uwaga

Tabliczka znamionowa znajduje si  na spodzie •
urz dzenia.

Produkt zosta  wykonany z wysokiej jako ci
materia ów i elementów, które mog
zosta  poddane utylizacji i przeznaczone do 
ponownego wykorzystania. 

Je li produkt zosta  opatrzony symbolem 
przekre lonego pojemnika na odpady, oznacza 
to, i  podlega on postanowieniom Dyrektywy 
Europejskiej 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów 
sk adowania zu ytych produktów elektrycznych 
i elektronicznych mo na uzyska  w miejscu 
zamieszkania.
Prosimy post powa  zgodnie z wytycznymi 
miejscowych w adz i nie wyrzuca  tego 
typu urz dze  wraz z innymi odpadami 
pochodz cymi z gospodarstwa domowego. 
cis e przestrzeganie wytycznych w tym zakresie 

pomaga chroni rodowisko naturalne oraz 
ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w tre ci
dyrektywy 2006/66/WE, których nie 
mo na zutylizowa  z pozosta ymi odpadami 
domowymi. Zalecamy zapoznanie si  z lokalnymi 
przepisami dotycz cymi selektywnej zbiórki 
akumulatorów, poniewa  ich odpowiednia 
utylizacja przyczynia si  do zapobiegania 
negatywnym skutkom dla rodowiska i zdrowia 
ludzkiego.
Ochrona rodowiska
Producent do o y  wszelkich stara , aby 
wyeliminowa  zb dne rodki pakunkowe. 
U yte rodki pakunkowe mo na z grubsza 
podzieli  na trzy grupy: tektura (karton), pianka 
polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i 
polietylen (worki foliowe, folia ochronna). 
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Urz dzenie odtwarza p yty DVD z 
nast puj cymi kodami regionów:

Kod regionu DVD  Kraje

Europa

Zawarto  opakowania

Po otwarciu opakowania nale y sprawdzi  jego 
zawarto :

Jednostka centralna•
2 g o niki•
Pilot zdalnego sterowania z bateri•
Kompozytowy przewód wideo ( ó ty)•
Przewód zasilaj cy•
Antena przewodowa FM•
Instrukcja obs ugi•
Skrócona instrukcja obs ugi•

2 Mikrowie a z 
odtwarzaniem
DVD

Gratulujemy zakupu i witamy w ród klientów 
fi rmy Philips! Aby w pe ni skorzysta  z 
oferowanej przez fi rm  Philips pomocy, 
zarejestruj swój produkt na stronie www.Philips.
com/welcome.

Wst p

Z tym zestawem mo na:
ogl da fi lmy z p yt DVD/VCD/SVCD lub •
urz dze  USB
s ucha  muzyki z p yt lub urz dze  USB•
wy wietla  zdj cia z p yt lub urz dze  USB•
s ucha  radia FM•
Dzi ki poni szym efektom d wi kowym 
mo na wzbogaci  brzmienie:
Cyfrowa korekcja d wi ku (DSC)•
Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)•
Wzmocnienie tonów niskich i wysokich•

Urz dzenie obs uguje nast puj ce formaty 
plików/p yt:

Recordable

ReWritable

PL
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Wybór zaprogramowanej stacji •
radiowej

h DBB
W czanie lub wy czanie•
wzmocnienia tonów niskich

i
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie •
odtwarzania

j
Zatrzymanie odtwarzania•
W trybie prezentacyjnym, •
aktywowanie lub dezaktywowanie 
demonstracji.

k MODE
Wybór trybu powtarzania •
odtwarzania
Wybór trybu losowego odtwarzania•

Opis urz dzenia

a
W czanie urz dzenia lub prze czanie•
go w tryb gotowo ci Eco Power.

b VOLUME  /
Ustawianie g o no ci•
Ustawianie godziny •

c SOURCE
Wybór ród a•

d Panel wy wietlacza
Wy wietlanie bie cego stanu•

e
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na •
p yt

f Czujnik pilota zdalnego sterowania 

g /
Przechodzenie do poprzedniej lub •
nast pnej cie ki
Przej cie do poprzedniego/nast pnego•
tytu u/rozdzia u

a b c d fe g khij

lmno
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Opis pilota zdalnego 
sterowania

a
W czanie urz dzenia lub prze czanie•
go w tryb gotowo ci Eco Power. 
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l MP3-LINK
Gniazdo typu jack dla zewn trznego•
urz dzenia audio

m
Gniazdo s uchawek•

n USB DIRECT 
Gniazdo USB•

o Kiesze  na p yt
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j MUTE
Wyciszanie lub przywracanie g o no ci•

k CLOCK
Ustawianie zegara•

l SLEEP/TIMER
Ustawianie wy cznika czasowego.•
Ustawianie budzika.•

m SUBTITLE
Wybór j zyka napisów dialogowych•

n GOTO 
Podczas odtwarzania p yty: ustalanie •
miejsca rozpocz cia odtwarzania

o ANGLE/PROG 
Wybór k ta widzenia kamery (p yty•
DVD)
Programowanie stacji radiowych•

p Klawiatura numeryczna 
Bezpo redni wybór tytu u/rozdzia u/•
utworu

q
Zatrzymanie odtwarzania•

r /
Przechodzenie do poprzedniej lub •
nast pnej cie ki
Przej cie do poprzedniego/nast pnego•
tytu u/rozdzia u
Wybór zaprogramowanej stacji •
radiowej

s
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie •
odtwarzania

t DSC
Wybór ustawie  efektu d wi kowego•

u OK
Zatwierdzanie wyboru•

v A-B
Powtarzanie okre lonego fragmentu •
utworu/p yty

b Przyciski wyboru ród a
Wybór ród a•

c DISPLAY/RDS 
Wy wietlanie informacji odtwarzania •
na pod czonym telewizorze
Wybrane stacje radiowe FM: •
wy wietlanie informacji RDS

d DISC MENU 
P yty wideo: przej cie lub wyj cie z •
menu p yty
P yty wideo ze sterowaniem •
odtwarzania (PBC): w czanie/
wy czanie funkcji PBC

e AUDIO 
P yty VCD: wybór trybu d wi ku•
stereo, mono z lewego lub z prawego 
kana u
P yty DVD/DivX: wybór j zyka cie ki•
d wi kowej

f /
Wyszukiwanie w utworze•
Nastaw stacj  radiow .•
Menu: nawigacja w lewo/prawo•
Przesuwanie powi kszonego obrazu •
w lewo/prawo
Obracanie lub odwracanie zdj•

g SLOW / ZOOM
Menu: nawigacja w gór /dó•
Obracanie lub odwracanie zdj•
(• SLOW) P yty wideo: wybór 
odtwarzania w zwolnionym tempie
(• ZOOM) P yty wideo: powi kszanie/
pomniejszanie

h LOUD/DBB
W czanie lub wy czanie•
automatycznego ustawienia g o no ci
W czanie lub wy czanie•
wzmocnienia tonów niskich

i VOL +/- 
Ustawianie g o no ci•
Ustawianie godziny •
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w SYSTEM MENU 
Wy wietlanie lub zamykanie menu •
ustawie  zestawu

x MODE/DIM
Wybór trybu powtarzania •
odtwarzania
Wybór trybu losowego odtwarzania•
Wybór poziomu jasno ci wy wietlacza•

PL
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Pod czanie g o ników

Uwaga

Upewnij si , e przewody g o ników i gniazda s•
dopasowane kolorami.
Aby uzyska  optymalne efekty d wi kowe, skorzystaj ze •
wszystkich g o ników wchodz cych w sk ad zestawu.
Pod czaj tylko g o niki o impedancji takiej samej lub •
wy szej ni  impedancja g o ników wchodz cych w sk ad
zestawu. Szczegó owe informacje mo na znale  w 
rozdziale Dane techniczne w tej instrukcji obs ugi.

1 Naci nij i przytrzymaj klapk  gniazda.

2 W ó  do ko ca odcinek przewodu z 
usuni t  izolacj .

Pod cz przewody prawego g o nika•
do gniazda „ R”, a przewody lewego 
g o nika do gniazda „ L”.
W ó  czerwone przewody do z czy•
oznaczonych symbolem „ +”, a czarne 
przewody do z czy oznaczonych 
symbolem „ -”.

3 Zwolnij klapk .

Pod czanie anteny FM

a b c

8

3 Pod czanie

Ustawianie urz dzenia

1 Umie  urz dzenie w pobli u telewizora.

2 Ustaw lewy oraz prawy g o nik w równej 
odleg o ci od telewizora, pod k tem oko o
45 stopni wzgl dem miejsca ods uchu. 

Uwaga

Aby zapobiec powstawaniu zak óce  magnetycznych •
lub niepo danych trzasków, nigdy nie umieszczaj 
urz dzenia i g o ników zbyt blisko jakichkolwiek róde
promieniowania.
Zestaw nale y umie ci  na stole lub zamontowa  go •
na cianie.
Nigdy nie umieszczaj urz dzenia w zamkni tej szafce.•
Urz dzenie nale y umie ci  w pobli u gniazdka •
elektrycznego, w miejscu u atwiaj cym dost p do 
przewodu zasilaj cego.
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Opcja 1: Pod czanie do gniazda 
SCART

1 Pod cz przewód Scart (niedo czony do 
zestawu) do:

gniazda• SCART zestawu,
gniazda• SCART telewizora.

Opcja 2: Pod czanie do gniazd 
rozdzielonych sk adowych sygna u
wideo

Pod czanie telewizora wy wietlaj cego obraz 
bez przeplotu za pomoc  gniazda rozdzielonych 
sk adowych sygna u wideo w celu lepszej jako ci
obrazu.

TV

8

TV

Pr/Cr         Pb/Cb         Y 
COMPONENT VIDEO IN PUT

8

Wskazówka

Aby uzyska  optymalny odbiór, roz ó  anten  i dostosuj •
jej po o enie.
Pod czenie do gniazda  • FM AERIAL zewn trznej anteny 
FM zapewni lepszy odbiór sygna u stereofonicznego.
Urz dzenie nie obs uguje odbioru fal rednich (MW).•

1 Pod cz anten  przewodow  FM 
(do czona do zestawu) do gniazda  FM
AERIAL zestawu.

Pod czanie telewizora

Pod czanie przewodów wideo

Dzi ki temu po czeniu mo na ogl da fi lmy z 
urz dzenia na ekranie telewizora.
Mo esz wybra  najlepsze po czenie wideo 
obs ugiwane przez telewizor.

Opcja 1: Pod czanie do gniazda •
SCART (w przypadku standardowego 
telewizora).
Opcja 2: Pod czanie do gniazd •
rozdzielonych sk adowych sygna u
wideo (w przypadku telewizora 
standardowego lub z funkcj  bez 
przeplotu).
Opcja 3: Pod czanie do gniazda •
S-Video (w przypadku standardowego 
telewizora).
Opcja 4: Pod czanie do gniazda •
kompozytowego sygna u wideo 
(CVBS), (w przypadku standardowego 
telewizora).

PL
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Opcja 4: Pod czanie do gniazda 
kompozytowego sygna u wideo

1 Pod cz kompozytowy przewód wideo 
(do czony do zestawu) do:

gniazda• VIDEO OUT zestawu,
gniazda wej cia wideo telewizora.•

Pod czanie przewodów audio

1 Aby odtwarza  d wi k z telewizora w 
urz dzeniu, pod cz przewody audio 
(czerwony/bia y — niedo czone do 
zestawu) do:

gniazd• AUX IN L/R zestawu.
gniazd wyj ciowych audio telewizora.•

TV

8

TV

L  LINE IN  R

8

Uwaga

Sygna  wizyjny bez przeplotu jest dost pny wy cznie•
w przypadku pod czenia urz dzenia do telewizora z 
trybem bez przeplotu.
Je li telewizor nie obs uguje trybu bez przeplotu, obraz •
nie mo e zosta  wy wietlony.
Informacje dotycz ce w czania funkcji obrazu bez •
przeplotu w telewizorze mo na znale  w instrukcji 
obs ugi telewizora.

Pod czanie telewizora wy wietlaj cego obraz 
bez przeplotu za pomoc  gniazda rozdzielonych 
sk adowych sygna u wideo w celu lepszej jako ci
obrazu.

1 Pod cz przewody rozdzielonych 
sk adowych sygna u wideo (czerwony/
niebieski/zielony – niedo czone do 
zestawu) do:

gniazd• VIDEO OUT ( Pr/Cr Pb/Cb Y)
zestawu,
gniazda wej ciowego rozdzielonych •
sk adowych sygna u telewizora.

Opcja 3: Pod czanie do gniazda 
S-Video

1 Pod cz przewód S-video (niedo czony do 
zestawu) do:

gniazda• S-Video zestawu,
gniazda• S-Video telewizora.

TV

S-VIDEO IN

8
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Pod czanie zasilania

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si , e napi cie•
ród a zasilania jest zgodne z warto ci  zasilania podan

na spodzie lub na tylnej ciance zestawu.
Przed pod czeniem przewodu zasilaj cego upewnij si ,•
e wykonane zosta y wszystkie pozosta e po czenia.

1 Pod cz przewód zasilaj cy do gniazdka 
elektrycznego

8

PL
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Uwaga

Przed naci ni ciem dowolnego przycisku funkcji na •
pilocie najpierw wybierz w a ciwe ród o za pomoc
pilota.
Je li pilot nie b dzie u ywany przez d u szy czas, wyjmij •
z niego bateri .

Ustawianie zegara

1 Aby uaktywni  tryb nastawiania zegara, 
w trybie gotowo ci naci nij i przytrzymaj 
przycisk CLOCK.

Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry godzin.

Je eli cyfry godzin nie zostan»
wy wietlone, naci nij i przytrzymaj 
przez ponad 2 sekundy przycisk  , aby 
prze czy  zestaw w tryb gotowo ci, a 
nast pnie powtórz czynno  1.

2 Naci nij przycisk + VOL -, aby ustawi
godzin , a nast pnie ponownie naci nij
przycisk CLOCK.

Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry minut.

3 Za pomoc  przycisków + VOL - ustaw 
minuty.

4 Naci nij przycisk CLOCK, aby zatwierdzi
ustawienie.

W czanie

1 Naci nij przycisk .
Urz dzenie prze czy si  na ostatnio »
wybrane ród o.

Prze czanie w tryb gotowo ci

1 Naci nij przycisk , aby prze czy  zestaw 
w tryb gotowo ci Eco Power.

Pod wietlenie panelu wy wietlacza»
zostanie wy czone.

4 Czynno ci
wst pne

Przestroga

Obs uga urz dzenia w sposób niezgodny z instrukcj•
obs ugi grozi nara eniem u ytkownika na dzia anie
niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdzia u zawsze wykonuj w 
podanej tu kolejno ci.
W przypadku kontaktu z fi rm  Philips nale y
poda  numer modelu i numer seryjny 
urz dzenia. Numer modelu i numer seryjny 
mo na znale  na spodzie urz dzenia. Zapisz 
numery tutaj: 
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

Przygotowanie pilota

Przestroga

Niebezpiecze stwo wybuchu! Baterie nale y trzyma  z •
daleka od ciep a, promieni s onecznych lub ognia. Baterii 
nigdy nie nale y wrzuca  do ognia.

W przypadku pierwszego u ycia: 

1 Usu  wk adk  ochronn , aby aktywowa
bateri  pilota zdalnego sterowania.

Aby wymieni  baterie w pilocie zdalnego 
sterowania: 

1 Otwórz komor  baterii.

2 W ó  jedn  bateri  litow  CR2025, tak 
jak pokazano na rysunku, pami taj c o 
w a ciwej polaryzacji (+/-).

3 Zamknij komor  baterii.
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Wybór prawid owego 
systemu TV

Zmie  to ustawienie, je li obraz nie jest 
prawid owo wy wietlany. To domy lnie
ustawienie odpowiada najpopularniejszemu 
systemowi stosowanemu w danym kraju.

1 Naci nij przycisk SYSTEM MENU.

2 Wybierz opcj [Video Setup].

3 Wybierz opcj [TV System], a nast pnie
naci nij przycisk .

4 Wybierz ustawienie i naci nij przycisk OK.
• [NTSC] - Dla telewizorów z 

systemem kolorów NTSC. 
• [PAL] - Dla telewizorów z systemem 

kolorów PAL.
• [Uniwersalny] - Dla telewizorów 

zgodnych zarówno z systemem PAL, 
jak i NTSC.

5 Aby zamkn  menu, naci nij przycisk 
SYSTEM MENU.

Zmiana j zyka menu zestawu

1 Naci nij przycisk SYSTEM MENU.

2 Wybierz opcj [General Setup].

3 Wybierz opcj [OSD language], a 
nast pnie naci nij przycisk .

4 Wybierz ustawienie i naci nij przycisk OK.

5 Aby zamkn  menu, naci nij przycisk 
SYSTEM MENU.

W czy si  niebieski wska nik Eco »
Power.

Wskazówka

W trybie Eco Power naci nij przycisk• CLOCK, aby 
prze czy  zestaw w tryb gotowo ci i wy wietli  zegar 
(je li ustawiony).
Je li zestaw pozostaje w trybie gotowo ci przez ponad •
90 sekund, prze cza si  automatycznie w tryb Eco 
Power.

Wyszukiwanie kana u do 
odbioru sygna u z urz dzenia

1 Naci nij przycisk , aby w czy  urz dzenie.

2 Naci nij przycisk DISC, aby w czy  tryb 
p yty.

3 W cz telewizor i wybierz w a ciwy kana
wej cia wideo na jeden z nast puj cych
sposobów:

Przejd  do pierwszego kana u•
telewizora, a nast pnie naciskaj na 
pilocie zdalnego sterowania telewizora 
przycisk prze czaj cy kana  wstecz do 
momentu wy wietlenia niebieskiego 
ekranu.
Naci nij kilkakrotnie przycisk SOURCE •
na pilocie zdalnego sterowania 
telewizora. 

Wskazówka

Kana  wej cia wideo znajduje si  mi dzy najni szym•
a najwy szym kana em i mo e nazywa  si  FRONT, 
A/V IN, VIDEO itd. Informacje dotycz ce wyboru 
w a ciwego wej cia w telewizorze mo na znale  w 
instrukcji obs ugi telewizora.

PL
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W czanie trybu obrazu bez 
przeplotu

Tryb obrazu bez przeplotu umo liwia
wy wietlanie dwukrotnie wi kszej liczby klatek 
na sekund  ni  tryb obrazu z przeplotem 
(zwyk y system telewizyjny). Ze wzgl du
na niemal dwukrotnie wi ksz  liczb  linii, 
tryb obrazu bez przeplotu oferuje wi ksz
rozdzielczo  i jako  obrazu.
Przed w czeniem tej funkcji upewnij si , e:

Telewizor obs uguje sygna  obrazu bez •
przeplotu.
Urz dzenie jest pod czone do •
telewizora przy pomocy przewodu 
rozdzielonych sk adowych sygna u
wideo.

1 W cz telewizor.

2 Upewnij si , e tryb obrazu bez przeplotu 
w telewizorze jest wy czony (patrz 
instrukcja obs ugi telewizora).

3 W cz w telewizorze kana  umo liwiaj cy
odbiór sygna u z urz dzenia.

4 Naci nij przycisk DISC.

5 Naci nij przycisk SYSTEM MENU.

6 Naci nij przycisk / , aby wybra  w menu 
opcj [Video Setup], a nast pnie naci nij
przycisk .

7 Wybierz opcj [Component Video], a 
nast pnie naci nij przycisk .

8 Wybierz opcj [P-Scan], a nast pnie
naci nij przycisk OK.

Konfi guracja trybu obrazu bez »
przeplotu zosta a zako czona.
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Korzystanie z menu p yty

Po za adowaniu p yty DVD/(S)VCD na ekranie 
telewizora mo e zosta  wy wietlone menu.
Aby przej  do menu r cznie lub wyj  z 
niego:

1 Naci nij przycisk DISC MENU.
W przypadku p yt VCD z funkcj  sterowania 
odtwarzaniem (PBC, Playback Control) (tylko 
wersja 2.0):
Funkcja sterowania odtwarzaniem (PBC) 
umo liwia interaktywne odtwarzanie p yty VCD 
przy pomocy menu wy wietlanego na ekranie.

1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk DISC
MENU w celu w czenia/wy czenia funkcji 
PBC.

Gdy funkcja sterowania odtwarzaniem »
(PBC) jest w czona, wy wietlany jest 
ekran menu.

Gdy funkcja sterowania odtwarzaniem »
(PBC) jest wy czona, nast puje
wznowienie normalnego odtwarzania.

Wybór j zyka cie ki d wi kowej

Mo na wybra  j zyk cie ki d wi kowej w 
przypadku p yt DVD lub DivX.

1 Podczas odtwarzania p yty naci nij przycisk 
AUDIO.

Zostan  wy wietlone opcje j zyka. »
Je li wybrany kana  d wi ku jest 
niedost pny, u yty zostanie kana
d wi ku ustawiony na p ycie jako 
domy lny.

Uwaga

W przypadku niektórych p yt DVD zmiana j zyka•
mo liwa jest wy cznie z poziomu menu p yty. Naci nij
przycisk DISC MENU, aby przej  do menu.

5 Odtwarzanie

Uwaga

W przypadku niektórych typów p yt i plików jako•
odtwarzania mo e si  ró ni .

Odtwarzanie p yty

Przestroga

Nie nale y patrze  na wi zk  lasera zestawu.•
Ryzyko uszkodzenia produktu! Nie nale y odtwarza•
p yt z wykorzystaniem akcesoriów takich, jak pier cienie
stabilizuj ce czy ró nego rodzaju nak adki na p yty. 
W kieszeni na p yt  nigdy nie nale y umieszcza•
przedmiotów innych ni  p yty.

1 Naci nij przycisk DISC, aby jako ród o
odtwarzania wybra  p yt , czyli DISC.

2 Naci nij przycisk  na panelu przednim.
Wysunie si  szufl ada na p yt .»

3 Umie  p yt  w szufl adzie i naci nij przycisk 
.

Upewnij si , e etykieta jest skierowana »
do góry.

4 Odtwarzanie rozpocznie si  automatycznie.
Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij•
przycisk .
Aby wstrzyma  lub wznowi•
odtwarzanie, naci nij przycisk .
Aby wybra  nast pny/poprzedni tytu /•
cie k /rozdzia , naci nij przycisk / .

Je li odtwarzanie nie rozpocznie si
automatycznie:

Wybierz tytu /rozdzia /utwór, a nast pnie•
naci nij przycisk .

Wskazówka

Aby odtwarza  zablokowan  p yt  DVD, wprowad•
4-cyfrowe has o funkcji zabezpieczenia rodzicielskiego.

PL



20

Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij•
przycisk .
Aby wstrzyma  lub wznowi•
odtwarzanie, naci nij przycisk .
Aby wybra  poprzedni/nast pny plik, •
naci nij przycisk / .
Aby wróci  do poprzedniego menu, •
naci nij przycisk DISC MENU, a 
nast pnie OK, aby potwierdzi .

Odtwarzanie fi lmu DivX

Istnieje mo liwo  odtwarzania fi lmów DivX 
skopiowanych na p yt  CD-R/RW, p yt  DVD 
do nagrywania lub urz dzenie USB.

1 W ó  p yt  lub pod cz urz dzenie USB.

2 Wybierz ród o:
P yty: naci nij przycisk• DISC.
Urz dzenia USB: naci nij przycisk• USB.

3 Wybierz plik, który ma zosta  odtworzony 
i naci nij przycisk .

Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij•
przycisk .
Aby wstrzyma  lub wznowi•
odtwarzanie, naci nij przycisk .
Naci nij przycisk• SUBTITLE, aby 
zmieni  j zyk napisów dialogowych.

Uwaga

Mo na odtwarza  jedynie fi lmy DivX, które zosta y•
wypo yczone lub zakupione przy u yciu kodu rejestracji 
DivX niniejszego urz dzenia.
Zawieraj ce napisy dialogowe pliki z rozszerzeniami •
.srt, .smi, .sub, .ssa i .ass s  obs ugiwane, ale nie s
wy wietlane w menu nawigacyjnym plików.
Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi by  taka •
sama, jak nazwa pliku z fi lmem.

Wybór j zyka napisów dialogowych

W przypadku p yt DVD i DivX® Ultra istnieje 
mo liwo  wyboru j zyka napisów dialogowych.

Podczas odtwarzania naci nij przycisk •
SUBTITLE.

Wskazówka

W przypadku niektórych p yt DVD zmiana j zyka•
mo liwa jest wy cznie z poziomu menu p yty. Naci nij
przycisk DISC MENU, aby przej  do menu.

Odtwarzanie z urz dzenia
USB

Uwaga

Sprawd , czy urz dzenie USB zawiera muzyk , zdj cia•
lub fi lmy nadaj ce si  do odtwarzania.

1 W ó  urz dzenie USB.

2 Naci nij przycisk USB, aby wybra ród o
USB. 

3 Za pomoc  przycisków /  wybierz folder 
i naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi .

4 Za pomoc  przycisków /  wybierz plik w 
folderze.

5 Naci nij przycisk , aby rozpocz
odtwarzanie.

P
o

ls
k

i

PL



21

Wielokrotne odtwarzanie fragmentu 
(p yty: DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 Podczas odtwarzania muzyki lub fi lmu 
naci nij przycisk A-B, aby zaznaczy
pocz tek.

2 Naci nij przycisk A-B, aby zaznaczy  koniec.
Rozpocznie si  wielokrotne »
odtwarzanie wybranego fragmentu.

Aby anulowa  powtarzanie •
odtwarzania, naci nij ponownie 
przycisk A-B.

Uwaga

Fragment okre lony przez punkty A i B mo na ustawi•
tylko w obr bie tego samego utworu/tytu u.

Wyszukiwanie do przodu/do ty u

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk / , aby wybra  szybko
wyszukiwania.

Aby wznowi  odtwarzanie ze zwyk•
szybko ci , naci nij przycisk .

Wyszukiwanie wed ug czasu lub 
numeru rozdzia u/ cie ki

1 Podczas odtwarzania fi lmu lub d wi ku
naciskaj przycisk GOTO a  do momentu 
wy wietlenia pola czasu lub pola rozdzia u/
utworu.

W polu czasu wprowad  moment •
rozpocz cia w godzinach, minutach i 
sekundach.
W polu rozdzia u/utworu wprowad•
numer rozdzia u/utworu.
Odtwarzanie rozpocznie si•
automatycznie w wybranym miejscu.

Odtwarzanie plików MP3/
WMA/zdj

Istnieje mo liwo  odtwarzania plików MP3/
WMA/zdj  skopiowanych na p yt  CD-R/RW, 
p yt  DVD do nagrywania lub urz dzenie USB.

1 W ó  p yt  lub pod cz urz dzenie USB.

2 Wybierz ród o:
P yty: naci nij przycisk• DISC.
Urz dzenia USB: naci nij przycisk• USB.

3 Za pomoc  przycisków /  wybierz folder 
i naci nij przycisk OK, aby zatwierdzi .

4 Za pomoc  przycisków /  wybierz plik w 
folderze.

5 Naci nij przycisk , aby rozpocz
odtwarzanie.

Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij•
przycisk .
Aby wstrzyma  lub wznowi•
odtwarzanie, naci nij przycisk .
Aby wybra  poprzedni/nast pny plik, •
naci nij przycisk / .
Aby wróci  do poprzedniego menu, •
naci nij przycisk DISC MENU, a 
nast pnie OK, aby potwierdzi .

Sterowanie odtwarzaniem

Wybór funkcji powtarzania/
odtwarzania losowego

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk MODE/DIM, aby wybra  opcj
powtarzania lub tryb odtwarzania 
losowego.

Aby wznowi  normalne odtwarzanie, •
naci nij kilkakrotnie przycisk MODE/
DIM a  znikn  wszystkie opcje.
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Zmiana kana u d wi ku

Uwaga

Funkcja ta jest dost pna tylko w przypadku odtwarzania •
p yt VCD/DivX.

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk AUDIO, aby wybra  kana  d wi ku
dost pny na p ycie:

Sygna  monofoniczny w kanale lewym•
Sygna  monofoniczny w kanale •
prawym
Stereo•

Wybór k ta widzenia kamery

Uwaga

Funkcja ta jest dost pna tylko w przypadku fi lmów na •
p ytach DVD, które nagrano z kilku ró nych kamer.

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk ANGLE/PROG, aby wybra  k t
widzenia kamery.

Opcje wy wietlania zdj

Przegl danie zdj

1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk .
Zostan  wy wietlone zdj cia w »
bie cym folderze.

2 Naci nij przycisk / , aby wybra  zdj cie z 
folderu.

W prawym oknie zostanie »
wy wietlona miniatura wybranego 
zdj cia. 

3 Naci nij przycisk OK, aby uruchomi  pokaz 
slajdów od wybranego zdj cia. 

Wznawianie odtwarzania pliku wideo 
od miejsca ostatniego zatrzymania

Uwaga

Funkcja ta jest dost pna tylko w przypadku odtwarzania •
p yt DVD/VCD. 

1 Po zatrzymaniu odtwarzania, je li p yta nie 
zosta a wyj ta z szufl ady, naci nij przycisk 

.
Aby anulowa  tryb wznawiania i ca kowicie 
zako czy  odtwarzanie:

1 W trybie zatrzymania naci nij przycisk .

Opcje odtwarzania

Wy wietlanie informacji odtwarzania

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk DISPLAY/RDS, aby wy wietli
informacje o odtwarzaniu.

Powi kszanie i pomniejszanie obrazu

1 Podczas odtwarzania fi lmu naci nij
kilkakrotnie przycisk  ( ZOOM), aby 
powi kszy  lub pomniejszy  obraz.

Gdy obraz jest powi kszony, za •
pomoc  przycisku / / / mo na
przesuwa  powi kszony obraz.

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

1 Podczas odtwarzania fi lmu naci nij
kilkakrotnie przycisk  ( SLOW), aby 
wybra  opcj  odtwarzania w zwolnionym 
tempie.

D wi k zostanie wyciszony.»

Aby wznowi  odtwarzanie ze zwyk»
szybko ci , naci nij przycisk .
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Obracanie zdj cia

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk / / / , aby obróci  zdj cie w 
lewo/w prawo.

PL
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• [Off] – wy czenie wyj cia cyfrowego.
• [PCM] – wybierz t  opcj , je li

pod czone urz dzenie nie dekoduje 
d wi ku wielokana owego.

• [All] – wybierz t  opcj , je li
pod czone urz dzenie obs uguje
formaty d wi ku wielokana owego.

[Night Mode]
Wycisza g o ne d wi ki i wzmacnia g o no
cichych, dzi ki czemu mo na ogl da fi lmy DVD 
przy niskiej g o no ci bez zak ócania spokoju 
innych domowników czy s siadów.

• [On] – umo liwia ciche ogl danie w 
nocy (tylko p yty DVD).

• [Off] – umo liwia s uchanie d wi ku
przestrzennego o pe nej dynamice.

Ustawienia obrazu

Na stronie [Video Setup] mo na ustawi
nast puj ce opcje:
[TV System]
Zmie  to ustawienie, je li obraz nie jest 
prawid owo wy wietlany. To domy lnie
ustawienie odpowiada najpopularniejszemu 
systemowi stosowanemu w danym kraju.

• [NTSC] - Dla telewizorów z 
systemem kolorów NTSC. 

• [PAL] - Dla telewizorów z systemem 
kolorów PAL.

• [Uniwersalny] - Dla telewizorów 
zgodnych zarówno z systemem PAL, 
jak i NTSC.

[TV Display]
Format ekranu TV okre la proporcje obrazu w 
zale no ci od typu pod czonego telewizora.

• [4:3 Pan Scan] – Telewizor 4:3: obraz 
o pe nej wysoko ci z przyci tymi
bokami.

4:3 Letter Box (LB)4:3 Panorama (PS) Panoramiczny 16:9

6 Regulacja 
ustawie

1 Naci nij przycisk SYSTEM MENU.

2 Wybierz stron  ustawie .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk .

4 Wybierz ustawienie i naci nij przycisk OK.
Aby wróci  do poprzedniego menu, •
naci nij przycisk .
Aby zamkn  menu, naci nij przycisk •
SYSTEM MENU.

Ustawienia ogólne

Na stronie [General Setup] mo na ustawi
nast puj ce opcje:
[OSD language]
Wybór preferowanego j zyka menu 
ekranowego

[DivX® VOD Code]
Wy wietlanie kodu rejestracji DivX®.

Wskazówka

Kod rejestracji DivX tego urz dzenia nale y•
wprowadzi  w przypadku wypo yczania lub kupowania 
fi lmów na stronie internetowej http://vod.divx.com/. 
Filmy DivX, które zosta y wypo yczone lub zakupione 
za po rednictwem us ugi DivX® VOD (Video 
On Demand), mog  by  odtwarzane wy cznie w 
urz dzeniu, dla którego ta us uga zosta a zarejestrowana.

Ustawienia d wi ku

Na stronie [Audio Setup] mo na ustawi
nast puj ce opcje:
[Digital Output]
Wybór formatów audio obs ugiwanych przez 
pod czone urz dzenie.
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[DivX Subtitle]
Wybierz zestaw znaków, który obs uguje napisy 
DivX.

Uwaga

Upewnij si , e nazwa pliku z napisami dialogowymi jest •
taka sama, jak nazwa pliku z fi lmem. Je li na przyk ad
nazwa pliku z fi lmem to „Movie.avi”, to plik tekstowy 
musi nosi  nazw  „Movie.sub” lub „Movie.srt”. 

[Parental Control]
Ograniczanie dost pu do p yt, które s
nieodpowiednie dla dzieci. Na p ytach tego typu 
musz  znajdowa  si  informacje o poziomie 
zabezpieczenia rodzicielskiego.

Naci nij przycisk OK.
Wybierz poziom zabezpieczenia 
rodzicielskiego, a nast pnie naci nij przycisk 
OK.
Za pomoc  przycisków numerycznych 
wprowad  has o.

Uwaga

P yty o wy szym poziomie zabezpieczenia •
rodzicielskiego od ustawionego w opcji  [Parental 
Control] mo na odtwarza  dopiero po wprowadzeniu 
has a.
Poziomy zabezpieczenia zale  od kraju. Aby zezwoli•
na odtwarzanie wszystkich p yt, wybierz opcj [8. Adult].
Na niektórych p ytach wydrukowane s  informacje na •
temat poziomu zabezpieczenia rodzicielskiego, ale nie s
one nagrane. W przypadku tego typu p yt funkcja ta nie 
b dzie dzia a .

[Password]
To ustawienie umo liwia zmian  has a funkcji 
zabezpieczenia rodzicielskiego. Domy lnym 
has em jest „0000”.

• [4:3 Letter Box] – Telewizor 4:3: 
obraz panoramiczny z czarnymi 
pasami u góry i u do u ekranu.

• [Wide Screen] – Telewizor 
panoramiczny: proporcje obrazu 16:9.

[Picture Setting]
Personalizacja ustawie  kolorów obrazu.

[Component Video]
Ustawianie opcji wyj cia wideo, w zale no ci
od po czenia wideo. W przypadku korzystania 
z po czenia kompozytowego konfi guracja 
niniejszego ustawienia nie jest wymagana.

• [S-VIDEO] – wybierz t  opcj  w 
przypadku u ycia po czenia S-Video.

• [RGB] – wybierz t  opcj  w 
przypadku u ycia po czenia SCART.

• [Interlaced] – w przypadku 
tradycyjnych telewizorów: nale y
ustawi  tryb obrazu z przeplotem.

• [P-Scan] – w przypadku telewizora z 
obs ug  trybu bez przeplotu: nale y
w czy  tryb obrazu bez przeplotu.

Preferencje
Na stronie [Preferences] mo na ustawi
nast puj ce opcje:
[Audio]
Wybór preferowanego j zyka cie ki
d wi kowej p yty

[Subtitle]
Wybór preferowanego j zyka napisów 
dialogowych p yty
[Disc Menu]
Wybór preferowanego j zyka menu p yty

Uwaga

Je li wybrany j zyk nie jest dost pny na p ycie, zostanie •
u yty domy lny j zyk p yty.
W przypadku niektórych p yt zmiana j zyka napisów •
dialogowych lub cie ki d wi kowej mo liwa jest 
wy cznie z poziomu menu p yty.

PL



26

1) Za pomoc  przycisków numerycznych 
wprowad  warto  „0000” lub ostatnio 
ustawione has o w polu [Old Password].
2) Wprowad  nowe has o w polu [New 
Password].
3) Ponownie wprowad  nowe has o w polu 
[Confi rm new password].
4) Naci nij przycisk OK, aby wyj  z menu 
ustawie .

Uwaga

Je li nie pami tasz swojego has a, przed ustawieniem •
nowego has a wprowad  warto  „0000”.

[Version Info]
Wy wietlanie informacji o wersji 
oprogramowania urz dzenia.
[Default]
Przywrócenie domy lnych ustawie  fabrycznych 
urz dzenia, z wyj tkiem ustawie  has a i 
zabezpieczenia rodzicielskiego.
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Automatycznie odtwarzana jest »
ostatnio zaprogramowana stacja 
radiowa.

R czne programowanie stacji 
radiowych

Uwaga

Mo na zaprogramowa  odtwarzanie maksimum 20 •
stacji radiowych.

1 Dostrajanie stacji radiowej.

2 Naci nij przycisk ANGLE/PROG, aby 
w czy  programowanie.

3 Za pomoc  przycisków /  nadaj tej 
stacji numer od 1 do 20, a nast pnie
naci nij przycisk ANGLE/PROG, aby 
zatwierdzi .

Wy wietlony zostanie numer i »
cz stotliwo  zaprogramowanej stacji.

4 W celu zaprogramowania innych stacji 
powtórz powy sze czynno ci.

Uwaga

Aby nadpisa  zaprogramowan  stacj , zapisz w jej •
miejscu inn  stacj .

Dostrajanie do 
zaprogramowanej stacji 
radiowej

1 Za pomoc  przycisków  /  wybierz 
numer stacji,  której chcesz s ucha .

Wskazówka

Aby bezpo rednio wybra  stacj , mo na tak e•
skorzysta  z klawiatury numerycznej.

7 Wyszukiwanie 
stacji radiowych 
FM

1 Sprawd , czy dostarczona antena FM jest 
pod czona i ca kowicie roz o ona.

2 Naci nij przycisk TUNER.

3 Naci nij i przytrzymaj przycisk / .

4 Zwolnij przycisk, gdy wskazania 
cz stotliwo ci zaczn  si  zmienia .

Tuner FM automatycznie dostroi si  do »
stacji o najsilniejszym sygnale.

5 Powtórz czynno ci 3-4, aby dostroi  tuner 
do wi kszej liczby stacji.

Dostrajanie do stacji nadaj cej s aby sygna :
Naci nij kilkakrotnie przyciski /  a  do 
momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne
programowanie stacji 
radiowych

Uwaga

Mo na zaprogramowa  odtwarzanie maksimum 20 •
stacji radiowych.

1 Za pomoc  przycisków  /  wybierz 
numer do zaprogramowania.

2 Naci nij i przytrzymaj przez 2 sekundy 
przycisk ANGLE/PROG, aby rozpocz
automatyczne programowanie stacji 
radiowych.

Na ekranie zostanie na chwil»
wy wietlony komunikat  [AUTO]
(automatycznie).

Wszystkie dost pne stacje s»
programowane w kolejno ci od 
najsilniejszego pasma odbioru.
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Ustawianie zegara z funkcj
RDS

Mo esz wykorzysta  sygna  czasu nadawany 
wraz z sygna em RDS do automatycznego 
ustawienia zegara urz dzenia.

1 Spróbuj dostroi  do stacji radiowej RDS 
nadaj cej sygna  czasu.

Zestaw odczyta czas RDS i »
automatycznie dostosuje ustawienie 
zegara.

Uwaga

Dok adno  tych informacji jest zale na od nadaj cych•
sygna  czasu stacji RDS.

Wy wietlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to system 
umo liwiaj cy stacjom FM nadawanie 
dodatkowych informacji. Podczas odbioru stacji 
RDS wy wietlana jest jej nazwa i ikona RDS.
W przypadku korzystania z programowania 
automatycznego stacje RDS programowane s
jako pierwsze.

1 Nastaw stacj  RDS.

2 Naci nij kilkakrotnie przycisk DISPLAY/
RDS, aby wy wietli  nast puj ce informacje 
(je eli dost pne):

Nazwa stacji»

Rodzaj programu, taki jak  » [NEWS]
(wiadomo ci),  [SPORT] (sport),  [POP
M] (muzyka pop)...

Cz stotliwo»

Uwaga

• Defi nicje typów programów RDS s  dost pne (patrz 
‘Typy programów RDS’ na str.  34).
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Aby wy czy  wzmocnienie tonów •
niskich, naci nij kilkakrotnie przycisk 
LOUD/DBB, a  logo DBB zniknie.

Wybór automatycznego sterowania 
g o no ci

Funkcja automatycznego sterowania g o no ci
umo liwia zwi kszenie efektów d wi kowych 
dla tonów wysokich i niskich przy niskim 
poziomie g o no ci (im wy szy poziom g o no ci
tym ni szy poziom tonów wysokich i niskich).

1 Aby w czy  funkcj  automatycznego 
sterowania g o no ci , nale y nacisn
przycisk LOUD/DBB podczas odtwarzania, 
a  wy wietlona zostanie ikona g o no ci.

Aby wy czy  funkcj  automatycznego •
sterowania g o no ci , nale y nacisn
przycisk LOUD/DBB, a  ikona 
g o no ci zniknie.

Wyciszanie d wi ku

1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk 
MUTE w celu wyciszenia/przywrócenia 
d wi ku.

Korzystanie ze s uchawek

1 Pod cz s uchawki do gniazda   urz dzenia.

8 Dostosowy-
wanie poziomu 
g o no ci i efek-
tów d wi ko-
wych

Dostosowywanie poziomu 
g o no ci

1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk VOL 
+/-, aby zwi ksza /zmniejsza  poziom 
g o no ci.

Wybór efektu d wi kowego

Uwaga

Jednoczesne u ycie ró nych efektów d wi kowych nie •
jest mo liwe.

Wybór zaprogramowanego efektu 
d wi kowego

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk DSC, aby wybra :
• [Classic]
• [Rock]
• [Jazz]
• [Pop]
• [FLAT] (p aski)

Wzmocnienie tonów niskich

1 Aby w czy  wzmocnienie tonów niskich, 
naci nij kilkakrotnie przycisk LOUD/DBB
podczas odtwarzania, a  wy wietlone
zostanie logo DBB.
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6 Aby aktywowa  budzik, naci nij przycisk 
+ VOL -, aby wybra  opcj [ON] (w .)
podczas gdy miga opcja [OFF] (wy .).

Na wy wietlaczu pojawi si  ikona »
zegara.

Zestaw w czy si  automatycznie o »
ustawionej godzinie i prze czy si  na 
ostatnio wybrane ród o.

Aby wy czy  budzik, wybierz opcj»
[OFF] (wy .) w czynno ci 6.

Ustawianie wy cznika
czasowego

1 Po w czeniu urz dzenia naci nij
kilkakrotnie przycisk SLEEP/TIMER,
aby wybra  ustawiony okres czasu (w 
minutach).

Urz dzenie wy czy si  automatycznie »
po okre lonym czasie.

Pod czanie innych urz dze

Odtwarzanie d wi ku z odtwarzacza 
audio

Za po rednictwem tego urz dzenia mo na
s ucha  muzyki z odtwarzacza audio.

9 Inne funkcje

Aktywowanie trybu 
demonstracyjnego

Mo na przegl da  wszystkie funkcje.

1 Naci nij przycisk  na zestawie w 
trybie gotowo ci, aby aktywowa  tryb 
demonstracyjny.

Uruchomi si  demonstracja wi kszo ci»
dost pnych funkcji.

Aby wy czy  tryb demonstracji:

1 Naci nij przycisk  na jednostce centralnej.

Regulacja jasno ci
wy wietlacza

1 W trybie gotowo ci naci nij kilkakrotnie 
przycisk MODE/DIM, aby wybra  ró ne
poziomy jasno ci panelu wy wietlacza.

Ustawianie budzika

1 Sprawd , czy zegar zosta  ustawiony 
prawid owo.

2 W trybie gotowo ci naci nij i przytrzymaj 
przycisk SLEEP/TIMER.

Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry godzin.

3 Naci nij przycisk + VOL -, aby ustawi
godzin , a nast pnie ponownie naci nij
przycisk SLEEP/TIMER.

Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry minut.

4 Za pomoc  przycisków + VOL - ustaw 
minuty.

5 Naci nij przycisk SLEEP/TIMER, aby 
potwierdzi .

Zacznie miga  opcja» [OFF] (wy .).

P
o

ls
k

i

PL



31

3 Rozpocznij nagrywanie na cyfrowej 
nagrywarce (patrz instrukcja obs ugi
cyfrowej nagrywarki).

1 Pod cz odtwarzacz audio.
W przypadku odtwarzaczy audio •
z czerwonymi/bia ymi wyj ciowymi 
gniazdami audio:
Pod cz czerwony/bia y przewód audio 
(niedo czony do zestawu) do gniazd 
AUX IN L/R i wyj ciowych gniazd 
audio odtwarzacza audio.
W przypadku odtwarzaczy audio z •
gniazdami s uchawek:
Pod cz do czony do zestawu 
przewód MP3 Link do gniazda 
MP3 LINK i gniazda s uchawek w 
odtwarzaczu audio.

2 Wybierz ród o MP3 Link/AUX.

3 Rozpocznij odtwarzanie w odtwarzaczu 
audio.

Nagrywanie za pomoc  cyfrowej 
nagrywarki

Urz dzenie umo liwia nagrywanie d wi ku za 
pomoc  cyfrowej nagrywarki.

1 Pod cz przewód koncentryczny 
(niedo czony do zestawu) do:

gniazda• COAXIAL
gniazda wej cia sygna u cyfrowego •
nagrywarki cyfrowej

2 W cz d wi k, który ma zosta  nagrany.

8
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P yta
Typ lasera  Pó przewodnikowy
rednica p yty  12 cm/8 cm

Dekodowanie obrazu  MPEG-1 / MPEG-2 / 
DivX

Przetwornik C/A 
obrazu

12 bitów

System sygna u PAL / NTSC
Format wideo  4:3 / 16:9
Odst p sygna u od 
szumu na obrazie

> 48 dB

Przetwornik C/A 
d wi ku

24 bity / 96 kHz

Ca kowite 
zniekszta cenia
harmoniczne

< 1% (1 kHz)

Odpowied
cz stotliwo ciowa

4 Hz–20 kHz 
(44,1 kHz)
4 Hz–22 kHz 
(48 kHz)
4 Hz–24 kHz 
(96 kHz)

Odst p sygna u od 
szumu

> 67 dBA

Tuner (FM)
Zakres strojenia  87,5–

108 MHz
Siatka strojenia  50 kHz
Czu o  – mono, 26 dB; odst p
sygna u od szumu

< 22 dBf

Czu o  – stereo, 46 dB; odst p
sygna u od szumu

> 43 dBf

Selektywno  wyszukiwania  > 28 dBf
Ca kowite zniekszta cenia
harmoniczne

< 3%

Odst p sygna u od szumu  > 50 dB

10 Informacje o 
produkcie

Uwaga

Informacje o produkcie mog  ulec zmianie bez •
powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz
Zakres mocy wyj ciowej  2 x 20 W RMS
Odpowied
cz stotliwo ciowa

20–20000 Hz, 
±3 dB

Odst p sygna u od szumu  > 67 dB
Wej cie Aux  1 V RMS, 20 k
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DivX 3.11, 4.x i 5.x•
WMA•

Obs ugiwane formaty p yt MP3-CD:
ISO 9660•
Maks. ilo  znaków w nazwie tytu u/albumu: •
12 znaków
Maks. ilo  tytu ów plus nazwa albumu: 255.•
Maks. liczba poziomów katalogów – 8•
Maks. ilo  albumów: 32•
Maks. ilo  utworów MP3: 999.•
D wi k o cz stotliwo ci próbkowania p yt•
MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dost pne szybko ci kompresji p yty MP3: •
32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
Nie s  obs ugiwane nast puj ce formaty:•

Pliku typu *.VMA, *.AAC, *.DLF, •
*.M3U,
*.PLS, *.WAV•
Nieangloj zyczna nazwa albumu/tytu u•
P yty nagrane w formacie Joliet•
Plik MP3 Pro i MP3 ze znacznikami •
ID3

Informacje o odtwarzaniu 
urz dzenia USB

Zgodne urz dzenia USB:
Karta pami ci fl ash USB (USB 2.0 lub •
USB 1.1)
Odtwarzacze audio z pami ci fl ash •
USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
karty pami ci (wymagane jest •
pod czenie do urz dzenia 
dodatkowego czytnika kart)

Obs ugiwane formaty:
USB lub system plików FAT12, FAT16, •
FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
Szybko  kompresji MP3 •
(przepustowo ): 32-320 kb/s i 
zmienna
WMA wersja 9 lub wcze niejsza•
Maksymalnie 8 poziomów katalogów•
Maksymalna liczba albumów/folderów: •
99

G o niki
Impedancja g o nika  8
Przetwornik  4”, pe nozakresowy
Czu o > 82 dB/m/W

Informacje ogólne
Zasilanie pr dem
przemiennym

220–230 V, 
50 Hz

Pobór mocy podczas pracy  25 W
Pobór mocy w trybie 
gotowo ci Eco Power

< 0,8 W

Pobór mocy w trybie 
gotowo ci

< 6 W

Kompozytowy sygna  wideo  1,0 Vp-p, 75 
Wyj cie koncentryczne  0,5 Vpp ± 

0,1 Vpp 75 
Gniazdo s uchawek  2 x 15 mW, 

32 omów
Bezpo rednie po czenie 
USB

Wersja: 2.0

Wymiary
 - jednostka centralna 
(szer. x wys. x g b.)
 - g o nik (szer. x wys. x g b.)

220 x 90 x 
240 mm
140 x 220 x 
160 mm

Waga
 - z opakowaniem
 - jednostka centralna
 - g o nik

6 kg
1,65 kg
2 x 1,5 kg

Obs ugiwane formaty p yt

Digital Video Disc (DVD)•
Video CD (VCD)•
Super Video CD (SVCD)•
Digital Video Disc + Rewritable •
(DVD+RW)
Compact Disc (CD)•
Pliki grafi czne (Kodak, JPEG) na p ytach•
CD-R(W)
DivX(R) na CD-R(W):•
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Typy programów RDS

NO TYPE (Brak 
typu)

Brak typu programu RDS

NEWS  Serwisy informacyjne
AFFAIRS  Polityka i aktualne 

wydarzenia
INFO  Specjalne programy 

informacyjne
SPORT  Sport
EDUCATE  Programy edukacyjne i 

szkoleniowe
DRAMA  S uchowiska radiowe i 

literatura
CULTURE  Kultura, religia i 

spo ecze stwo
SCIENCE  Nauka
VARIED  Programy rozrywkowe
POP M  Muzyka pop
ROCK M  Muzyka rockowa
MOR M  Muzyka lekka
LIGHT M  Muzyka lekka klasyczna
CLASSICS  Muzyka klasyczna
OTHER M  Specjalne programy 

muzyczne
WEATHER  Pogoda
FINANCE  Finanse
CHILDREN  Programy dla dzieci
 SOCIAL  Sprawy spo eczne
RELIGION  Programy religijne
PHONE IN  Wej cie telefonu
TRAVEL  Programy podró nicze
LEISURE  Programy rekreacyjne
JAZZ  Muzyka jazzowa
COUNTRY  Muzyka country
NATION M  Muzyka ludowa
OLDIES  Muzyka dawna
FOLK M  Muzyka folk
DOCUMENT  Programy dokumentalne
TES  Test alarmu
ALARM  Budzik

Maksymalna liczba cie ek/tytu ów: •
999
Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza•
Nazwa pliku w standardzie Unicode •
UTF8 (maksymalna d ugo :
128 bajtów)

Nieobs ugiwane formaty:
Puste albumy: s  to albumy, które nie •
zawieraj  plików MP3/WMA i nie s
pokazywane na wy wietlaczu;
Pliki w formacie nieobs ugiwanym •
przez urz dzenie s  pomijane; 
Przyk adowo dokumenty Word (.doc) 
lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf s
ignorowane i nieodtwarzane;
Pliki audio AAC, WAV, PCM;•
Pliki WMA zabezpieczone przed •
kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, 
.m4p, .mp4, .aac);
Pliki WMA w formacie bezstratnym.•
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Obraz bia o-czarny lub z zak óceniami
P yta zosta a nagrana w standardzie •
systemu kolorów, który nie jest 
obs ugiwany przez telewizor (PAL/NTSC).
Czasami mog  pojawia  si  niewielkie •
zniekszta cenia obrazu. Nie oznaczaj  one 
usterki urz dzenia.
Wyczy  p yt .•
Zak ócenia obrazu mog  wyst pi  podczas •
ustawionej opcji bez przeplotu.

Nie mo na zmieni  proporcji obrazu nawet po 
ustawieniu formatu obrazu.

Proporcje obrazu zosta y ustalone na •
za adowanej p ycie DVD.
W niektórych systemach TV nie mo na•
zmienia  proporcji obrazu.

Brak d wi ku lub d wi k zniekszta cony
Ustaw g o no .•
Od cz s uchawki.•
Sprawd , czy przewody g o nikowe zosta y•
prawid owo pod czone.
Sprawd , czy odcinki przewodu •
g o nikowego z usuni t  izolacj  s
zabezpieczone za pomoc  zacisku.

Pilot nie dzia a
Przed naci ni ciem dowolnego przycisku •
funkcji na pilocie najpierw wybierz 
w a ciwe ród o za pomoc  pilota, a nie 
jednostki centralnej.
U yj pilota w mniejszej odleg o ci od •
zestawu.
Sprawd , czy baterie zosta y w o one w •
sposób zgodny z oznaczeniami +/– w 
komorze baterii.
Wymie  baterie.•
Skieruj pilota bezpo rednio na czujnik •
sygna ów zdalnego sterowania na panelu 
przednim urz dzenia.

P yta nie jest odtwarzana
W ó  daj c  si  odczyta  p yt  i upewnij •
si , e jej etykieta jest skierowana w gór .
Sprawd  typ p yty, system kodowania •
kolorów oraz kod regionu. Sprawd , czy na 
p ycie nie ma adnych rys ani smug.
Naci nij przycisk• SYSTEM MENU, aby 
zamkn  menu ustawie  zestawu.

11 Rozwi zywanie
problemów

Przestroga

Nie zdejmuj obudowy tego urz dzenia.•

Aby zachowa  wa no  gwarancji, nigdy nie 
nale y samodzielnie naprawia  urz dzenia. 
Je li w trakcie korzystania z tego urz dzenia 
wyst pi  problemy, wykonaj nast puj ce
czynno ci sprawdzaj ce przed wezwaniem 
serwisu. Je li nie uda si  rozwi za  problemu, 
odwied  stron fi rmy Philips (www.Philips.com/
support) lub skontaktuj si  z przedstawicielem 
fi rmy Philips. Kontaktuj c si  z przedstawicielem 
fi rmy Philips, nale y mie  przygotowane w 
pobli u urz dzenie oraz jego  numer modelu i 
numer seryjny .
Brak zasilania

Upewnij si , e przewód zasilaj cy•
urz dzenia zosta  pod czony prawid owo.
Upewnij si , e w gniazdku elektrycznym •
jest napi cie.
W celu oszcz dzania energii zestaw •
automatycznie wy cza si  po 15 minutach 
bezczynno ci od momentu zako czenia 
odtwarzania.

Nie wykryto p yty
Umie  p yt  w odtwarzaczu.•
Sprawd , czy p yta nie jest w o ona do •
góry nogami.
Poczekaj, a  zaparowanie soczewki zniknie.•
Wymie  lub wyczy  p yt .•
U yj sfi nalizowanej p yty CD lub p yty•
zapisanej w jednym z obs ugiwanych 
formatów.

Brak obrazu
Sprawd  po czenie wideo.•
W cz telewizor i wybierz w a ciwy kana•
wej cia wideo.
Aktywowana jest opcja bez przeplotu, ale •
telewizor nie obs uguje tej opcji.
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Producent zastrzega mo liwo

wprowadzania zmian technicznych.

Dezaktywuj has o kontroli rodzicielskiej lub •
zmie  poziom zabezpiecze .
Wewn trz urz dzenia skropli a si  para •
wodna. Wyjmij p yt  i pozostaw zestaw 
w czony na oko o godzin . Od cz zasilacz 
zestawu, a nast pnie pod cz go ponownie 
i w cz zasilanie.
W celu oszcz dzania energii zestaw •
automatycznie wy cza si  po 15 minutach 
bezczynno ci od momentu zako czenia 
odtwarzania p yty.

S aby odbiór stacji radiowych
Zwi ksz odleg o  pomi dzy zestawem a •
odbiornikiem TV lub magnetowidem.
Rozci gnij ca kowicie przewodow  anten•
FM.
Pod cz zewn trzn  anten  FM.•

Nie mo na ustawi  j zyka cie ki d wi kowej 
lub napisów dialogowych

P yta nie zosta a nagrana ze cie kami•
d wi kowymi lub napisami dialogowymi w 
wersji wieloj zycznej
Zmiana ustawie  j zyka cie ki d wi kowej •
lub napisów dialogowych na p ycie jest 
niedozwolona.

Nie mo na wy wietli  niektórych plików z 
urz dzenia USB

Ilo  folderów lub plików w urz dzeniu •
USB przekroczy a dopuszczaln  wielko .
Nie oznacza to usterki urz dzenia.
Formaty tych plików nie s  obs ugiwane.•

Przeno ne urz dzenie USB nie jest 
obs ugiwane
Urz dzenie USB jest niekompatybilne z 
zestawem. Spróbuj pod czy  inne urz dzenie.
Zegar nie dzia a

Nastaw poprawnie zegar.•
W cz zegar.•

Ustawiania zegara/timera usuni te
Nast pi a przerwa w zasilaniu lub •
od czony zosta  przewód zasilaj cy. 
Ponownie ustaw zegar/budzik.•
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