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j 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.

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

l 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. 

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

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

o 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 u ywaj ró nych baterii (starych z •
nowymi, zwyk ych z alkalicznymi itp.).
Wyjmuj baterie, je li nie korzystasz z •
zestawu przez d ugi czas.

1 Wa ne

Bezpiecze stwo

a Przeczytaj t  instrukcj .

b Zachowaj t  instrukcj  na przysz o .

c Rozwa  wszystkie ostrze enia.

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 W krajach z biegunowymi 
gniazdkami elektrycznymi 
nie nale y rezygnowa
z zabezpieczenia 
zapewnianego przez wtyczki 
uniwersalne lub uziemiaj ce. Wtyczka 
uniwersalna ma dwa styki, jeden szerszy 
od drugiego. Wtyczka uziemiaj ca ma 
dwa styki i jeden bolec uziemiaj cy. 
Szerszy styk i bolec uziemiaj cy maj
na celu zapewnienie bezpiecze stwa 
u ytkownikowi. Je li dostarczona 
wtyczka nie pasuje do gniazdka, 
skontaktuj si  z elektrykiem w celu 
wymiany przestarza ego gniazdka.
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. 
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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. 

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 nale y zdejmowa  obudowy tego urz dzenia •
DVD Micro Theater. 
Nie nale y smarowa adnej cz ci urz dzenia DVD •
Micro Theater.
Urz dzenia DVD Micro Theater nie nale y nigdy •
stawia  na innym urz dzeniu elektronicznym.
Urz dzenia DVD Micro Theater nie nale y nigdy •
wystawia  na dzia anie promieni s onecznych, róde
otwartego ognia lub ciep a. 
Nie nale y patrze  bezpo rednio na wi zk  lasera •
urz dzenia DVD Micro Theater.
Upewnij si , e zawsze masz atwy dost p do •
przewodu zasilaj cego, wtyczki lub zasilacza w celu 
od czenia urz dzenia DVD Micro Theater od ród a
zasilania.

Przestroga

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

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 

p Nie nara aj urz dzenia na kontakt z 
kapi c  lub pryskaj c  wod .

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

r 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.

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. 
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Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami 
nast puj cych dyrektyw oraz wytycznych: 
2004/108/WE i 2006/95/WE. 
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 .

Recykling

To urz dzenie zosta o
zaprojektowane i wykonane 
z materia ów oraz 
komponentów wysokiej jako ci, 
które nadaj  si  do ponownego 
wykorzystania.

Je li produkt zosta  opatrzony 
symbolem przekre lonego 
pojemnika na odpady, 
oznacza to, e podlega on 
postanowieniom dyrektywy 
europejskiej 2002/96/WE. 
Nigdy nie nale y wyrzuca  tego produktu 
wraz z innymi odpadami pochodz cymi 
z gospodarstwa domowego. Nale y
zapozna  si  z lokalnymi przepisami 
dotycz cymi utylizacji sprz tu elektrycznego 
i elektronicznego. Prawid owa utylizacja 
starych produktów pomaga zapobiega
zanieczyszczeniu rodowiska naturalnego oraz 
utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w tre ci 
dyrektywy europejskiej 2006/66/WE, 
których nie mo na zutylizowa  z pozosta ymi 
odpadami domowymi. 

Je li na produkcie widoczny 
jest symbol przekre lonego 
pojemnika na odpady wraz z 
chemicznym symbolem „Pb”, 
to oznacza, e baterie spe niaj
warunki okre lone w dyrektywie 
dotycz cej o owiu. 
Nale y zapozna  si  z lokalnymi przepisami 
dotycz cymi selektywnej zbiórki baterii. 

odpowiedni . Dlatego przy d ugotrwa ym 
s uchaniu d wi ku to, co brzmi 
„normalnie” w rzeczywisto ci mo e
brzmie  g o no 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.

Informacje

Niniejszy produkt jest zgodny 
z przepisami Unii Europejskiej 
dotycz cymi zak óce
radiowych.
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Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chroni
rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

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). 
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. 

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

DivX, DivX 
Certifi ed oraz 
inne powi zane 
logo s  znakami 
towarowymi fi rmy DivX, Inc. i s  u yte na 
podstawie licencji. 

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

Urz dzenie DVD Micro Theater zawiera 
nast puj c  etykiet :
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Urz dzenie odtwarza p yty DVD z nast puj cym
kodem regionu:

Kod regionu DVD  Kraje

Europa

 Rosja

Zawarto  opakowania

Po otwarciu opakowania nale y sprawdzi  jego 
zawarto :

Jednostka centralna•
2 kolumny g o nikowe•
Pilot zdalnego sterowania z bateri•
Przewód audio-wideo•
Przewód MP3 link•
Antena MW•
Skrócona instrukcja obs ugi•
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.

Wprowadzenie

Dzi ki urz dzeniu DVD Micro Theater mo na
cieszy  si :

fi lmami wideo z p yt DVD i VCD oraz •
plikami DivX przechowywanymi w 
urz dzeniach USB;
d wi kiem z p yt Audio-CD, radia i •
urz dze  zewn trznych oraz plików w 
formacie MP3/WMA przechowywanych 
w urz dzeniach USB;
zdj ciami z p yt zawieraj cych zdj cia lub •
przechowywanymi w urz dzeniach USB.

Urz dzenie DVD Micro Theater oferuje 
mo liwo  ustawienia ró nych efektów 
d wi kowych, które wzbogacaj  d wi k za 
pomoc  cyfrowego procesora d wi ku (DSC) 
i dynamicznego wzmocnienia tonów niskich 
(DBB).
Urz dzenie DVD Micro Theater obs uguje
nast puj ce formaty multimedialne:

Tabliczka znamionowa znajduje si  z ty u
zestawu.

PL
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c DSC 
 Wybór ustawie  efektu •
d wi kowego

d DBB 
W czanie lub wy czanie •
wzmocnienia tonów niskich

e
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie •
odtwarzania

Opis urz dzenia

a PULL TO OPEN 
Otwieranie lub zamykanie szufl ady •
na p yt

b STANDBY-ON 
W czanie urz dzenia DVD Micro •
Theater, prze czanie w zwyk y tryb 
gotowo ci lub tryb gotowo ci Eco 
Power
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W czanie funkcji wy wietlania •
informacji podczas odtwarzania
Wy wietlanie zegara•

o PROG 
Programowanie stacji radiowych•
Programowanie utworów•
Wybór 12- lub 24-godzinnego •
formatu czasu

p SOURCE 
Wybór ród a•

q Panel wy wietlacza 
Wy wietlanie bie cego stanu •
urz dzenia

f /
Szybkie wyszukiwanie do przodu lub •
do ty u
Dostrajanie stacji radiowej.•
Poruszanie si  w lewo/prawo w •
menu p yty lub menu ustawie
zestawu
Ustawianie godziny•

g /
Przechodzenie do poprzedniej lub •
nast pnej cie ki
Wybór zaprogramowanej stacji •
radiowej

h
Gniazdo USB•

i Przyciski steruj ce magnetofonu
•

Uruchamianie nagrywania
•

Uruchamianie odtwarzania kasety
• /

Szybkie przewijanie kasety do ty u i 
do przodu

•
Zatrzymanie odtwarzania kasety lub 
otwieranie kieszeni magnetofonu

•
Wstrzymywanie odtwarzania kasety 
lub nagrywania

j Pokrywka przycisków magnetofonu 
Poci gnij, aby otworzy  pokrywk•
przycisków magnetofonu.

k VOLUME 
Ustawianie g o no ci•

l MP3 LINK 
Gniazdo typu jack dla zewn trznego •
urz dzenia audio

m
Zatrzymywanie odtwarzania lub •
usuwanie programu

n CLOCK 
Ustawianie zegara•

PL
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a
W czanie zestawu, prze czanie w •
tryb gotowo ci lub tryb gotowo ci 
Eco Power

b Przyciski wyboru ród a ( DISC, USB, 
TUNER, TAPE/MP3 Link )

Wybór ród a•

c MODE 
Wybór trybu powtarzania •
odtwarzania/odtwarzania losowego

d SYSTEM MENU 
Wy wietlanie lub zamykanie menu •
ustawie  zestawu

e REPEAT A-B 
Zaznaczanie okre lonego fragmentu •
do powtórnego odtwarzania lub 
wyj cie z trybu powtarzania

f /
 Szybkie wyszukiwanie do przodu lub •
do ty u
Dostrajanie stacji radiowej.•
Poruszanie si  w lewo/prawo w •
menu p yty lub menu ustawie
zestawu
Ustawianie godziny•

g DSC 
Wybór ustawie  efektu •
d wi kowego

h
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie •
odtwarzania

i /
Przej cie do poprzedniego/•
nast pnego tytu u/rozdzia u/utworu
Wybór zaprogramowanej stacji •
radiowej

j Numeric keypad 0-9 
Bezpo redni wybór okre lonego •
tytu u/rozdzia u/utworu

Opis pilota zdalnego 
sterowania
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t TIMER /SLEEP 
Ustawianie wy cznika czasowego•
Ustawianie budzika•

u DISC MENU 
Wy wietlanie lub zamykanie menu •
p yty

v CLOCK/DISPLAY 
Ustawianie zegara•
Wy wietlanie na ekranie telewizora •
informacji w trakcie odtwarzania

k PROG/ANGLE 
Programowanie stacji radiowych•
Wybór k ta widzenia kamery (p yty •
DVD)
Programowanie tytu ów/rozdzia ów/•
utworów
Wybór 12- lub 24-godzinnego •
formatu czasu

l GOTO 
Szybkie przej cie do okre lonego •
fragmentu p yty podczas 
odtwarzania

m SUBTITLE 
Wybór napisów dialogowych •

n ZOOM 
Powi kszanie lub pomniejszanie •
zdj cia/obrazu wideo na ekranie 
telewizora

o AUDIO 
P yty DVD/DivX: wybór j zyka •
cie ki d wi kowej

P yty VCD: wybór trybu d wi ku •
stereo, mono z lewej lub mono z 
prawej

p MUTE 
Wyciszenie lub przywrócenie •
d wi ku

q
Zatrzymywanie odtwarzania lub •
usuwanie programu

r VOL +/- 
Ustawianie g o no ci•

s DBB 
W czanie/wy czanie wzmocnienia •
tonów niskich

PL



11

3 Umie  czarny przewód w czarnym 
gnie dzie (-). 

4 W przypadku lewego g o nika wybierz 
te gniazda jednostki centralnej, które 
oznaczono napisem „LEFT”. 

5 Powtórz czynno ci 2-3. 

Pod czanie przewodów 
audio

Aby odtwarza  d wi k z innych urz dze
audio oraz z g o ników urz dzenia DVD Micro 
Theater, wybierz po czenie audio:

Opcja 1: Pod czanie przewodu •
koncentrycznego
Opcja 2: Pod czanie analogowych •
przewodów audio
Opcja 3: Pod czanie s uchawek•

Opcja 1: Pod czanie przewodu 
koncentrycznego

Po pod czeniu zestawu do cyfrowego 
urz dzenia audio mo na cieszy  si
wielokana owym d wi kiem przestrzennym.

1 Pod cz przewód koncentryczny 
(niedo czony do zestawu) do gniazda 
wej cia sygna u cyfrowego urz dzenia 
audio.

3 Pod czanie

Czynno ci wst pne

1 Roz ó  mi kk ciereczk  na twardej, 
p askiej i stabilnej powierzchni 

2 Ustaw zestaw na ciereczce 

3 Zdejmij pokryw  gniazda

Pod czanie g o ników

Uwaga

Wsu  odizolowane ko cówki przewodów •
g o nikowych do gniazda.
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.

Aby pod czy  przewody g o ników: 
przytrzymaj klapk  gniazda. Umie  w 
gnie dzie ca  wtyczk  przewodu. Zwolnij 
klapk .

1 W przypadku prawego g o nika wybierz 
te gniazda jednostki centralnej, które 
oznaczono napisem „RIGHT”.

2 Umie  czerwony przewód w czerwonym 
gnie dzie (+).
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Opcja 1: Pod czanie przewodu 
S-Video

1 Pod cz przewód S-video (niedo czony 
do zestawu) do gniazda wej ciowego 
S-Video telewizora.

Opcja 2: Pod czanie kompozytowego 
przewodu wideo

1 Pod cz kompozytowy przewód wideo 
( ó ty) do gniazda kompozytowego 
sygna u wideo telewizora.

Opcja 3: Pod czanie przewodów 
rozdzielonych sk adowych sygna u
wideo

Opcja 2: Pod czanie analogowych 
przewodów audio

1 Pod cz przewód audio (czerwone/bia e
ko cówki) do gniazd wej ciowych audio 
urz dzenia audio.

Opcja 3: Pod czanie s uchawek

1 Pod cz s uchawki do gniazda 
HEADPHONE.

Pod czanie przewodów 
wideo

Mo esz wybra  najlepsze po czenie wideo 
obs ugiwane przez telewizor.

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

PL
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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

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.

1 Pod cz przewody rozdzielonych 
sk adowych sygna u wideo (czerwony/
niebieski/zielony — niedo czone 
do zestawu) do gniazd wej ciowych 
rozdzielonych sk adowych telewizora.

Pod czanie anteny MW

1 Pod cz anten  MW do gniazda  MW 
AERIAL .
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3 Zamknij komor  baterii.

Uwaga

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

Automatyczne
programowanie stacji 
radiowych

Przy pierwszym pod czaniu urz dzenia DVD 
Micro Theater do ród a zasilania, lub je li w 
urz dzeniu DVD Micro Theater nie s  zapisane 
adne stacje radiowe, zostanie uruchomiona 

funkcja „Plug and Play” umo liwiaj ca
automatyczny zapis wszystkich dost pnych stacji 
radiowych.

1 Pod cz urz dzenie DVD Micro Theater 
do ród a zasilania.

2 Naci nij przycisk   na urz dzeniu, aby 
rozpocz  instalacj  (programowanie 
stacji).

Zostanie wy wietlony komunikat »
[AUTO] (automatycznie).

Stacje radiowe nadaj ce wystarczaj co»
silny sygna  zostan  zaprogramowane 
automatycznie w urz dzeniu DVD 
Micro Theater.

Po zapisaniu wszystkich dost pnych »
stacji automatycznie wybrana zostanie 
ta, która zosta a zaprogramowana jako 
pierwsza.

4 Przygotowywa-
nie do pracy

Przestroga

Z przycisków steruj cych nale y korzysta  wy cznie •
w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obs ugi.

Instrukcje z tego rozdzia u zawsze wykonuj w 
podanej tu kolejno ci.
W przypadku kontaktu z fi rm  Philips zostaniesz 
zapytany o numer modelu i numer seryjny 
urz dzenia DVD Micro Theater. Numer modelu 
i numer seryjny mo na znale  z ty u urz dzenia 
DVD Micro Theater. 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  bateri  w pilocie zdalnego 
sterowania: 

1 Otwórz komor  baterii.

2 W ó  bateri  1 CR2025 z zachowaniem 
wskazanej prawid owej biegunowo ci (+/-).

PL
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3 W cz telewizor i wybierz w a ciwy kana
wej cia wideo.

Na ekranie telewizora powinien »
pojawi  si  niebieski ekran t a
odtwarzacza Philips DVD.

Wskazówka

Informacje dotycz ce wyboru w a ciwego kana u•
wej cia wideo znajduj  si  w instrukcji obs ugi 
telewizora.

Prze czanie w tryb 
gotowo ci

1 Naci nij przycisk  , aby prze czy
urz dzenie DVD Micro Theater w tryb 
gotowo ci.

Intensywno  pod wietlenia panelu »
wy wietlacza zostanie zmniejszona.

Na panelu wy wietlacza pojawi si»
zegar (je eli jest ustawiony).

Aby prze czy  urz dzenie DVD Micro 
Theater w tryb gotowo ci Eco Power:

1 W trybie gotowo ci naci nij i przytrzymaj 
przycisk   przez ponad 2 sekundy.

Pod wietlenie panelu wy wietlacza»
zostanie wy czone.

Ustawianie zegara

1 Naci nij i przytrzymaj przycisk  CLOCK/
DISPLAY, aby uaktywni  tryb nastawiania 
zegara.

Wy wietli si  format 12- lub 24-»
godzinny.

2 Naci nij kilkakrotnie przycisk  PROG,
aby wybra  format 12-godzinny lub 24-
godzinny.

3 Naci nij przycisk  CLOCK/DISPLAY, aby 
zatwierdzi .

Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry godzin.

4 Za pomoc  przycisków  /  ustaw 
godzin .

5 Naci nij przycisk  CLOCK/DISPLAY, aby 
zatwierdzi .

Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry minut.

6 Za pomoc  przycisków  /  ustaw 
minuty.

7 Naci nij przycisk  CLOCK/DISPLAY, aby 
zatwierdzi .

Wskazówka

Aby wy wietli  zegar podczas odtwarzania, naci nij •
kilkakrotnie przycisk  CLOCK/DISPLAY, a  do 
momentu pojawienia si  zegara na ekranie.

W czanie

1 Naci nij przycisk  .

Konfi guracja telewizora

1 W cz urz dzenie DVD Micro Theater.

2 Naci nij przycisk  DISC, aby wybra
ród o DISC.
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3 W ó  p yt  nadrukiem do góry i zamknij 
klapk  p yty.

Rozpocznie si  odtwarzanie.»

Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij»
przycisk .

Aby wstrzyma  lub wznowi»
odtwarzanie, naci nij przycisk .

W przypadku p yt wideo odtwarzanie »
jest zawsze wznawiane od momentu, w 
którym zosta o ostatnio zatrzymane. 

Aby rozpocz  odtwarzanie od »
pocz tku, naci nij przycisk  po 
wy wietleniu komunikatu.

Pliki audio w formacie MP3/WMA znajduj ce
si  na p ycie DVD lub CD do nagrywania.

Naci nij przycisk  •  lub wprowad
numer, aby wybra  folder.
Za pomoc  przycisków  • /  wybierz 
cie k  lub plik.

Istnieje mo liwo  szybkiego przewijania 
zawarto ci do przodu i do ty u podczas 
odtwarzania.

Naci nij przycisk  • / , aby wybra
wymagan  szybko .
Aby przywróci  normaln  szybko•
odtwarzania, naci nij przycisk  .
Naci nij przycisk  • / , aby wybra
poprzedni lub nast pny rozdzia ,
utwór lub tytu .

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.

5 Odtwarzanie

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia zestawu! Nie nale y przenosi•
zestawu podczas trwania odtwarzania.

Uwaga

Pojawienie si  komunikatu „INVALID KEY” oznacza, •
e funkcja jest obecnie niedost pna dla wybranej 

p yty lub pliku.

Odtwarzanie p yt

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. 
Nie nale y dociska  szufl ady odtwarzacza ani k a•
na niej innych przedmiotów ni  p yty. Dzia ania takie 
mog  doprowadzi  do wadliwej pracy urz dzenia.

Uwaga

W przypadku niektórych typów p yt i plików jako•
odtwarzania mo e si  ró ni .
Odtwarzana b dzie tylko pierwsza sesja •
wielosesyjnej p yty CD.
Ten zestaw nie obs uguje formatu d wi ku MP3PRO.•
Urz dzenie nie obs uguje znaków specjalnych, wi c•
je li nazwa utworu MP3 (w znaczniku ID3) lub 
nazwa albumu zawiera takie znaki, to mog  by  one 
nieprawid owo wy wietlane na ekranie.

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

2 Otwórz klapk  p ytyznajduj c  si  w 
górnej cz ci zestawu.
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Wy wietlanie zdj

Zdj cia w formacie JPEG mog  zosta
wy wietlone w postaci pokazu slajdów.

1 W ó  p yt  zawieraj c  zdj cia lub 
pod cz urz dzenie USB.

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

3 Naci nij przycisk  , aby wybra  folder.

4 Za pomoc  przycisków  /  wybierz plik.

Tryby odtwarzania pokazu slajdów

Mo na wy wietla  zdj cia w postaci pokazu 
slajdów, korzystaj c z ró nych trybów 
odtwarzania.

1 Naci nij kilkakrotnie przycisk  PROG/
ANGLE.

Ogl danie zawarto ci z kamer 
ustawionych pod ró nymi k tami

1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk  
/ , aby obróci  obraz.

Odtwarzanie kasety 
magnetofonowej

Uwaga

Podczas odtwarzania lub nagrywania kasety •
magnetofonowej nie mo na zmieni ród a d wi ku.

1 Naci nij przycisk  TAPE, aby jako 
ród o odtwarzania wybra  kaset

magnetofonow .

2 Poci gnij uchwyt za napisem  PULL 
TO OPEN na panelu przednim, aby 
otworzy  os on  przycisków steruj cych 
magnetofonu.

3 Naci nij przycisk  , aby otworzy
kiesze  magnetofonu.

Odtwarzanie z urz dze  USB

Uwaga

• Upewnij si , e pami  urz dzenia USB zawiera 
pliki muzyczne w formatach obs ugiwanych przez to 
urz dzenie  (patrz ‘Informacje o odtwarzaniu USB’ 
na str. 30) .

1 W ó  z cze USB urz dzenia do gniazda  
.

2 Naci nij przycisk  USB.

3 Naci nij przycisk  , aby wybra  folder.

4 Za pomoc  przycisków  /  wybierz plik.

5 Naci nij przycisk  , aby rozpocz
odtwarzanie.

Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij •
przycisk  .
Aby wstrzyma  lub wznowi•
odtwarzanie, naci nij przycisk  .

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  OK.

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

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.
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• [REP ALL] (powtórz wszystko): 
wielokrotne odtwarzanie p yty

• [SHUF] (losowo): odtwarzanie 
tytu ów zapisanych na p ycie w 
kolejno ci losowej

• [OFF] (wy .): wy czanie trybu 
powtarzania

2 W celu wznowienia normalnego 
odtwarzania naci nij kilkakrotnie przycisk 
MODE, a  z wy wietlacza zniknie 
wskazanie trybu odtwarzania.

Uwaga

Nie mo na wybra  trybu odtwarzania losowego •
podczas odtwarzania zaprogramowanych cie ek.

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

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

2 Naci nij przycisk  REPEAT A-B, aby 
zaznaczy  koniec.

Rozpocznie si  wielokrotne »
odtwarzanie fragmentu.

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

Uwaga

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

4 Kaset  nale y w o y  do kieszeni tak, aby 
jej otwarta strona by a zwrócona w dó ,
a szpula z nawini t  ta m  znalaz a si  po 
lewej stronie.

5 Naci nij przycisk  , aby rozpocz
odtwarzanie.

Aby wstrzyma  lub wznowi•
odtwarzanie, naci nij przycisk  .
Za pomoc  przycisków  • /  mo na 
przewija  lub szybko wyszukiwa  do 
przodu.
Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij •
przycisk  .

Sterowanie odtwarzaniem

Odtwarzanie z powtarzaniem i 
odtwarzanie losowe

Podczas odtwarzania mo na wybra  ró ne 
funkcje powtarzania. Opcje powtarzania 
odtwarzania s  uzale nione od typu p yty.

1 Naci nij kilkakrotnie przycisk  MODE, aby 
wybra  tryb odtwarzania.
P yty DVD•
• [CHAPTER] (rozdzia ): wielokrotne 

odtwarzanie aktualnie wybranego 
rozdzia u

• [TITILE] (tytu ): wielokrotne 
odtwarzanie aktualnie wybranego 
tytu u

• [REP ALL] (powtórz wszystko): 
wielokrotne odtwarzanie p yty

• [SHUF] (losowo): odtwarzanie 
tytu ów zapisanych na p ycie w 
kolejno ci losowej

• [OFF] (wy .): wy czanie trybu 
powtarzania

P yty VCD/MP3/CD/DivX•
• [REP 1] (powtórz 1): wielokrotne 

odtwarzanie aktualnie wybranej 
cie ki

• [REP DIR] (powtarzaj katalog) 
(dotyczy tylko p yt MP3): 
odtwarzanie wielokrotne bie cego 
folderu

PL



19

Przegl danie programu

Istnieje mo liwo  wy wietlenia programu.

1 Naci nij przycisk  .

2 Naci nij przycisk  PROG/ANGLE.

Zmiana k ta ustawienia kamery

Niektóre p yty DVD zawieraj  sceny 
alternatywne, takie jak sceny nakr cone w 
ró nych uj ciach. W przypadku takich p yt 
DVD mo na wybiera  spo ród dost pnych 
scen alternatywnych.

1 Naci nij kilkakrotnie przycisk  PROG/
ANGLE, aby prze cza  si  mi dzy 
ró nymi k tami ustawienia kamery.

Wybór j zyka cie ki d wi kowej

Istnieje mo liwo  wyboru j zyka cie ki 
d wi kowej dla p yt DVD, DivX i VCD.

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.

Powi kszanie i pomniejszanie obrazu

1 Podczas odtwarzania fi lmu lub zdj
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.

Wyszukiwanie wed ug czasu lub 
numeru sceny/ cie ki

Podczas odtwarzania p yt z fi lmami i muzyk
mo na wybra  scen , utwór lub okre lone 
miejsce.

1 Podczas odtwarzania 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.

Opcje odtwarzania

Wy wietlanie informacji odtwarzania

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk  CLOCK/DISPLAY, aby 
wy wietli  ró ne informacje odtwarzania.

Programowanie

Uwaga

Nie mo na programowa  zdj  ani p yt ze zdj ciami.•

Mo na programowa  kolejno  odtwarzania 
ulubionych utworów/rozdzia ów.

1 W trybie zatrzymania naci nij przycisk 
PROG/ANGLE w celu prze czenia w 
tryb programowania.

2 Wybierz w menu, a nast pnie wprowad
numer utworu/albumu, który ma zosta
dodany.

3 Po zako czeniu programowania naci nij 
przycisk  , aby rozpocz  odtwarzanie.

Aby zmieni  program, powtórz •
powy sze czynno ci.
Aby usun  program, naci nij •
dwukrotnie przycisk  .
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R czne programowanie stacji 
radiowych

Uwaga

Mo na zaprogramowa  odtwarzanie maksimum 40 •
stacji radiowych.

1 Nastaw stacj  radiow .

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

Na wy wietlaczu zacznie miga»
komunikat [PROG] (programowanie).

3 Za pomoc  przycisków  /  przypisz 
stacji dany numer (od 1 do 40), a 
nast pnie naci nij przycisk  PROG/
ANGLE, 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 •
miejsce inn  stacj .

Wybór zaprogramowanej 
stacji radiowej

1 Za pomoc  przycisków  /  wybierz 
numer stacji.

Wskazówka

Umie  anten  jak najdalej od odbiornika TV, •
magnetowidu czy innych róde  promieniowania 
elektromagnetycznego.
Aby uzyska  optymalny odbiór, roz ó  anten  i •
dostosuj jej po o enie.

6 S uchanie stacji 
radiowych

Dostrajanie stacji radiowej

1 Naci nij kilkakrotnie przycisk  TUNER, aby 
wybra  opcj  FM lub MW.

2 Naci nij i przytrzymaj przyciski  /
przez ponad 2 sekundy.

Wy wietlony zostanie komunikat »
[SEARCH] (wyszukiwanie).

Tuner automatycznie dostroi si  do »
stacji o najsilniejszym sygnale.

3 Powtórz czynno  2, aby dostroi  tuner 
do wi kszej liczby stacji.

W celu dostrojenia tunera do stacji •
radiowej o s abym sygnale naci nij 
kilkakrotnie przyciski  / , a  do 
momentu uzyskania optymalnego 
odbioru.

Automatyczne
programowanie stacji 
radiowych

Uwaga

Mo na zaprogramowa  odtwarzanie maksimum 40 •
stacji radiowych.

1 W trybie tunera naci nij i przytrzymaj 
przycisk  PROG/ANGLE przez 
ponad 2 sekundy, aby w czy  tryb 
automatycznego programowania.

Wy wietlony zostanie komunikat »
[AUTO].

Wszystkie dost pne stacje s»
programowane w kolejno ci od 
najsilniejszego pasma odbioru.

Stacja zaprogramowana jako pierwsza »
zostanie wybrana automatycznie.
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Nagrywanie cz ci p yty na 
kaset

1 Podczas odtwarzania p yty naci nij 
i przytrzymaj przyciski  / , aby 
wyszuka , nast pnie zwolnij przycisk.

Wybierz utwór za pomoc•
przycisków  / .

2 Naci nij przycisk  , aby wstrzyma
odtwarzanie p yty.

3 Naci nij przycisk  , aby rozpocz
nagrywanie.

Odtwarzanie p yty zostanie wznowione »
automatycznie.

Aby wstrzyma  nagrywanie, naci nij •
przycisk  . Aby wznowi , naci nij 
ponownie ten przycisk.
Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij •
przycisk  .

Nagrywanie z radia na kaset

1 Ustaw wybran  stacj  radiow .

2 Poci gnij uchwyt za napisem  PULL 
TO OPEN na panelu przednim, aby 
otworzy  os on  przycisków steruj cych 
magnetofonu.

3 Naci nij przycisk  , aby otworzy
kiesze  magnetofonu.

4 W ó  kaset .

5 Naci nij przycisk  , aby rozpocz
nagrywanie.

Aby wstrzyma  nagrywanie, naci nij •
przycisk  . Aby wznowi , naci nij 
ponownie ten przycisk.
Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij •
przycisk  .

7 Nagrywanie

Uwaga

Do nagrywania nale y stosowa  tylko „zwyk e” •
kasety (typ IEC I), w których nie s  wy amane p ytki 
zabezpieczaj ce przed ponownym nagraniem.

Wskazówka

Podczas odtwarzania lub nagrywania kasety •
magnetofonowej nie mo na zmieni ród a d wi ku.
Automatycznie ustawiany jest najlepszy poziom •
nagrywania. Zmiana g o no ci oraz efektów 
d wi kowych nie wp ywa na jako  nagrywania.

Uwaga

Jako  nagrywanego d wi ku mo e si  ró ni  w •
zale no ci od ród a i stosowanej kasety.

Nagrywanie automatyczne z 
p yty na kaset

1 Naci nij przycisk  DISC, aby wybra  tryb 
p yty.

2 W ó  p yt .

3 Poci gnij uchwyt za napisem  PULL 
TO OPEN na panelu przednim, aby 
otworzy  os on  przycisków steruj cych 
magnetofonu.

4 Naci nij przycisk  , aby otworzy
kiesze  magnetofonu.

5 W ó  kaset .

6 Naci nij przycisk  , aby rozpocz
nagrywanie.

Odtwarzanie p yty zostanie »
uruchomione automatycznie od 
pocz tku.

Aby wstrzyma  lub wznowi•
nagrywanie, naci nij przycisk  .
Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij •
przycisk  .
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Wzmocnienie tonów niskich

1 Podczas odtwarzania naci nij 
przycisk DBB, aby w czy  lub wy czy
funkcj  wzmocnienia tonów niskich.

Je li funkcja DBB jest w czona, na »
ekranie widoczne jest oznaczenie 
„DBB”.

Wyciszanie d wi ku

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

8 Regulacja 
d wi ku

Dostosowywanie poziomu 
g o no ci

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

Wybór zaprogramowanego 
efektu d wi kowego

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk  DSC, aby wybra :

[POP]•
[JAZZ]•
[CLASSIC]•
[ROCK]•

PL
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2 Wybierz kolejno opcje  [SYSTEM SETUP]
(ustawienia zestawu) > [DEFAULT]
(domy lne), a nast pnie naci nij przycisk 

.

3 Wybierz opcj [RESTORE] (przywró ) i 
naci nij przycisk  OK.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Ustawienia odtwarzania

Wybór preferowanego j zyka

Uwaga

Je li wybrany j zyk nie jest dost pny na p ycie, •
odtwarzany b dzie j zyk ustawiony na p ycie jako 
domy lny.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz opcj [LANGUAGE SETUP]
(ustawienia j zykowe). 

3 Wybierz jedn  z nast puj cych opcji i 
naci nij przycisk  .
• [AUDIO LANG] (j zyk cie ki 

d wi kowej)
Wybór preferowanego j zyka cie ki 
d wi kowej p yty DVD

• [SUBTITLE LANG] (j zyk napisów)
Wybór j zyka napisów dialogowych 
p yty DVD

• [OSD LANGUAGE] (j zyk menu)
Wybór preferowanego j zyka menu 
ekranowego

• [DIVX LANG] (j zyk p yty DivX)
Wybór j zyka napisów dialogowych 
p yty DivX.

4 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.

5 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

9 Dostosowywa-
nie ustawie

Ustawienia zestawu

Zmiana j zyka menu zestawu

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [LANGUAGE 
SETUP] (ustawienia j zyka) 
>[MENULANG] (j zyk menu), a 
nast pnie naci nij przycisk  .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Ustawianie wygaszacza ekranu

Wygaszasz chroni ekran telewizora przed 
uszkodzeniem spowodowanym wy wietlaniem 
statycznego obrazu przez d ugi czas.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.
Zostanie wy wietlone menu ustawie»
zestawu.

2 Wybierz kolejno opcje  [SYSTEM SETUP]
(ustawienia zestawu) > [SCREEN SAVER]
(wygaszasz ekranu), a nast pnie naci nij 
przycisk .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [ON] (w .)

W czanie wygaszacza ekranu.
• [OFF ] (wy .)

Wy czanie wygaszacza ekranu.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Przywracanie ustawie  domy lnych

Mo na przywróci  ustawienia fabryczne dla 
wszystkich opcji i ustawie  osobistych.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.
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Ograniczenie odtwarzania p yty DVD

Niektóre p yty DVD mog  mie  poziom 
kontroli rodzicielskiej przypisany do ca ej p yty 
lub do wybranych scen na p ycie. Za pomoc
tego ustawienia mo na ustawi  poziom 
kontroli dost pu do okre lonych scen.

Uwaga

P yty VCD, SVCD i CD nie zawieraj  ustawie•
poziomu zabezpieczenia rodzicielskiego, dlatego 
w przypadku tego typu p yt opisywana funkcja 
nie b dzie dzia a . Niektóre p yty DVD nie maj
ustawionego poziomu zabezpieczenia rodzicielskiego, 
mimo e na ok adce p yty wydrukowany jest poziom 
reprezentuj cy tre ci zawarte na p ycie. W takiej 
sytuacji funkcje zabezpieczenia rodzicielskiego nie 
dzia aj .

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [SYSTEM SETUP]
(ustawienia zestawu) > [RATING]
(zabezpieczenie rodzicielskie), a nast pnie 
naci nij przycisk  .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
P yty DVD z ustawieniem wy szego »
poziomu ni  dopuszczony przez 
u ytkownika b d  odtwarzane dopiero 
po wpisaniu czterocyfrowego has a
i zmianie poziomu zabezpieczenia 
rodzicielskiego na wy szy.

» [1 KID SAFE]

Tre ci odpowiednie dla dzieci.

» [2 G]

Bez ograniczenia wieku.

» [3 PG]

Wskazany nadzór rodzicielski.

» [4 PG13]

Materia  niedozwolony dla dzieci 
poni ej 13 roku ycia. Wskazany 
nadzór rodzicielski.

» [5 PG-R], [6 R]

Zaleca si , aby ograniczy  dost pno
tych tre ci dzieciom poni ej 17 roku 
ycia lub zezwoli  na ich ogl danie

tylko pod nadzorem rodzica lub 
doros ego opiekuna.

Wybór systemu TV

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

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [VIDEO SETUP]
(ustawienia obrazu) > [TV DISPLAY]
(format obrazu), a nast pnie naci nij 
przycisk  .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [4:3PS]

Telewizor 4:3: obraz o pe nej 
wysoko ci z przyci tymi bokami.

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

• [16:9]
Telewizor panoramiczny: proporcje obrazu 
16:9.

Wybór systemu TV

S u y do wybierania systemu kolorów 
odpowiedniego dla pod czonego telewizora. 

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [SYSTEM SETUP]
(ustawienia zestawu) > [TV SYSTEM]
(system TV), a nast pnie naci nij przycisk  

.

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [NTSC]

Telewizor z systemem kolorów 
NTSC. 

• [PAL]
Telewizor z systemem kolorów PAL.

• [AUTO] (automatycznie)
 Telewizor z wieloma systemami 
kolorów.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .
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(ang. Video on Demand — wideo na danie). 
Aby skorzysta  z tej us ugi, potrzebny jest 
kod rejestracyjny DivX VOD zestawu. Wi cej 
informacji oraz instrukcji mo na znale  na 
stronie www.divx.com/vod.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [SYSTEM SETUP]
(ustawienia zestawu) > [DIVX[R] VOD], a 
nast pnie naci nij przycisk  .

Wy wietlony zostanie kod rejestracyjny. »

3 Zapisz kod na przysz o .

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Uwaga

Wszystkie fi lmy pobrane z serwisu DivX® VOD •
mo na odtwarza  tylko w tym urz dzeniu.

Ustawienia wideo

Wybór sygna u wideo

Jako wyj cie sygna u wideo mo na wybra
wy wietlacz lub telewizor.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [VIDEO SETUP]
(ustawienia obrazu) > [COMPONENT]
(wyj cie rozdzielonych sk adowych 
sygna u), a nast pnie naci nij przycisk  .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [S-VIDEO]

T  opcj  nale y wybra  w przypadku 
u ycia po czenia S-Video. 

• [YUV]
T  opcj  nale y wybra  w przypadku 
u ycia po czenia rozdzielonych 
sk adowych sygna u wideo.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

» [7 NC-17]

Tre ci nieprzeznaczone dla osób 
poni ej 17 roku ycia.

» [8 ADULT]

Tre ci powinny by  ogl dane wy cznie
przez osoby doros e ze wzgl du mia e
sceny erotyczne, drastyczne sceny 
przemocy lub u ywany j zyk.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Zmiana has a dla funkcji 
zabezpieczenia rodzicielskiego

Mo na ustawi  has o pozwalaj ce ogranicza
dost p do okre lonych p yt.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [SYSTEM SETUP]
(ustawienia zestawu) > [PASSWORD]
(has o), a nast pnie naci nij przycisk  .

3 Wprowad  czterocyfrowe has o za 
pomoc Numeric keypad 0-9 i naci nij 
przycisk  OK.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Uwaga

Domy lne has o (1234) obowi zuje tak e po •
ustawieniu nowego has a.

Patrz kod rejestracji VOD DivX

DivX to popularna technologia zapisu 
multimediów stworzona przez fi rm  DivX, Inc. 
Pliki wideo w formacie DivX maj  stosunkowo 
niewielkie rozmiary dzi ki zastosowaniu 
wysokiej kompresji przy zachowaniu wysokiej 
jako ci obrazu. Pliki DivX mog  równie
zawiera  zaawansowane funkcje, takie jak 
menu, napisy dialogowe i alternatywne cie ki 
audio. Pliki DivX mo na pobra  z Internetu, 
mo na tak e wypo ycza  i kupowa fi lmy w 
formacie DivX za pomoc  us ugi DivX VOD 
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Ustawienia d wi ku

Wybór wyj cia cyfrowego

Wybierz odpowiednie ustawienie, je li 
urz dzenie audio-wideo zosta o pod czone 
do gniazda COAXIAL (DIGITAL AUDIO) 
zestawu.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [AUDIO SETUP]
(ustawienia d wi ku) > [DIGITAL OUT]
(wyj cie cyfrowe), a nast pnie naci nij 
przycisk  .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [DIGITAL/OFF] (cyfrowe/wy .)

Wybranie tej funkcji powoduje 
wy czenie wyj cia cyfrowego.

• [DIGITAL/RAW] (cyfrowe/RAW)
 T  opcj  nale y wybra , je li 
pod czono wielokana owy dekoder 
lub odbiornik.

• [DIGITAL/PCM] (cyfrowe/PCM)
Wybierz t  opcj , je li pod czone 
urz dzenie nie obs uguje formatu 
d wi ku wielokana owego.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Wybór konwersji d wi ku

Umo liwia wybranie odpowiedniej metody 
konwersji d wi ku podczas odtwarzania p yty 
DVD nagranej w formacie Dolby Digital.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [AUDIO SETUP]
(ustawienia d wi ku) > [DOWNMIX]
(konwersja), a nast pnie naci nij przycisk  

.

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [LT/RT]

Wybierz t  opcj , je li zestaw jest 
pod czony do dekodera Dolby Pro 
Logic.

Wybór trybu bez przeplotu

Tryb obrazu bez przeplotu oferuje lepsz
jako  obrazu.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [VIDEO SETUP]
(ustawienia obrazu) > [TV MODE] (tryb 
TV), a nast pnie naci nij przycisk  .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [P-SCAN]

T  funkcj  nale y wybra  w 
przypadku telewizorów z obs ug
trybu bez przeplotu.

• [INTERLACE] (z przeplotem)
T  funkcj  nale y wybra  w 
przypadku telewizorów bez obs ugi 
trybu bez przeplotu.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Dostosowywanie jako ci obrazu

Podczas odtwarzania p yty DVD mo na 
dostosowa  jasno , kontrast, barw  i 
nasycenie w celu poprawienia jako ci obrazu.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz opcj [TV MODE] (tryb TV).

3 Wybierz jedn  z nast puj cych opcji i 
naci nij przycisk  .
• [BRIGHTNESS] (jasno )

Pozwala dostosowa  poziom 
jasno ci.

• [CONTRAST] (kontrast)
Pozwala dostosowa  poziom 
kontrastu.

• [HUE] (barwa)
Pozwala dostosowa  poziom barwy.

• [SATURATION] (nasycenie)
Pozwala dostosowa  poziom 
nasycenia.

4 Naci nij przycisk  , aby dostosowa
warto , a nast pnie naci nij przycisk  OK.

5 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .
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4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

W czanie trybu nocnego

[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.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [AUDIO SETUP]
(ustawienia d wi ku) >[ NIGHT MODE]
(tryb nocny), a nast pnie naci nij przycisk  

.

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [ON] (w .)

Umo liwia ciche ogl danie w nocy.
• [OFF] (wy .)

Ciesz si  d wi kiem przestrzennym 
o pe nej dynamice.

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

• [STEREO] (stereo)
T  opcj  nale y wybra , gdy d wi k
jest odtwarzany za po rednictwem 
tylko dwóch g o ników przednich. 

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Wybór pog osu

Funkcja przetwarzania 3D wywo uje wra enie 
wirtualnego d wi ku przestrzennego, 
wykorzystuj c tylko dwa g o niki.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [AUDIO 
SETUP] (ustawienia d wi ku) > [3D 
PROCESSING] (przetwarzanie 3D), a 
nast pnie naci nij przycisk  .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
• [OFF] (wy .),  [CONCERT] (koncert), 

[CHURCH] (ko ció ), [PASSIVE]
(pasywny),  [WIDE] (szeroki) lub 
[LIVE] (na ywo)

4 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU, aby 
zako czy .

Wybór cz stotliwo ci próbkowania

Mo na wybra  wyj ciow  cz stotliwo
próbkowania LPCM (z ang. „Linear Pulse 
Code Modulation”). Im wy sza cz stotliwo
próbkowania, tym lepsza jako  d wi ku.

1 Naci nij przycisk  SYSTEM MENU.

2 Wybierz kolejno opcje  [AUDIO SETUP]
(ustawienia d wi ku) >[ LPCM], a 
nast pnie naci nij przycisk  .

3 Wybierz opcj  i naci nij przycisk  OK.
[• 48K]
Dla p yt nagranych z cz stotliwo ci
próbkowania 48 kHz.
[• 96K]
Dla p yt nagranych z cz stotliwo ci
próbkowania 96 kHz.
[• 192K]
 Dla p yt nagranych z cz stotliwo ci
próbkowania 192 kHz.
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Uwaga

Budzik jest niedost pny w trybie MP3 LINK.•
Je li jako ród o wybrano DISC/USB, a odtwarzanie •
utworu nie jest mo liwe, automatycznie zostanie 
wybrany tryb tunera.

Ustawianie wy cznika
czasowego

Urz dzenie DVD Micro Theater jest 
wyposa one w funkcj  umo liwiaj c
samoczynne wy czenie po ustawionym czasie.

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

Je li wy cznik czasowy jest w czony, »
na ekranie wy wietla si  oznaczenie  .

Wy czanie wy cznika czasowego

1 Naci nij kilkakrotnie przycisk  SLEEP a  do 
wy wietlenia opcji „ [OFF]”.

Po dezaktywacji wy cznika czasowego »
oznaczenie   nie b dzie ju  widoczne 
na ekranie zestawu.

Odtwarzanie d wi ku z 
urz dzenia audio

Istnieje mo liwo  s uchania muzyki z urz dzenia 
audio za po rednictwem urz dzenia DVD Micro 
Theater.

1 Za pomoc  przewodu audio 3,5 mm 
(niedo czony do zestawu) po cz 
gniazdo  MP3 LINK z gniazdem 
wyj ciowym audio urz dzenia.

2 Naci nij przycisk  MP3 Link.

3 Rozpocznij odtwarzanie zawarto ci 
urz dzenia (patrz instrukcja obs ugi 
urz dzenia).

10 Inne funkcje

Ustawianie budzika

Zestawu mo na u ywa  jako budzika. 
Odtwarzanie ze róde  takich jak DISC, TUNER 
czy USB mo e si  rozpocz  o godzinie 
wybranej przez u ytkownika.

1 Sprawd , czy zegar zosta  ustawiony 
prawid owo.

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

3 Za pomoc  przycisków  DISC, TUNER
lub  USB wybierz ród o odtwarzania.

4 Naci nij przycisk  TIMER, aby zatwierdzi .
Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry godzin.

5 Za pomoc  przycisków  /  ustaw 
godzin .

6 Naci nij przycisk  TIMER, aby zatwierdzi .
Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry minut.

7 Za pomoc  przycisków  /  ustaw 
minuty.

8 Naci nij przycisk  TIMER, aby zatwierdzi .
Budzik zosta  ustawiony i jest w czony.»

W czanie i wy czanie budzika

1 Aby w czy  lub wy czy  budzik, naci nij 
kilkakrotnie przycisk  TIMER.

Je li jest on w czony, na ekranie »
wy wietla si  oznaczenie  .

Po wy czeniu budzika oznaczenie  »
 nie b dzie ju  widoczne na ekranie 

urz dzenia.
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Pasmo przenoszenia  4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz–22 kHz (48 kHz)
4 Hz–44 kHz (96 kHz)

Wyj cie cyfrowe  SPDIF (Sony Philips 
Digital Interface) 
koncentryczne

Ca kowite 
zniekszta cenia 
harmoniczne

< 0,1% (1 kHz)

Separacja kana ów  minimum 40 dB 
(1 kHz)

Odst p sygna u od 
szumu

>65 dBA

Tuner
Zakres strojenia  FM: 87,5–108 MHz; 

MW: 531–1602 kHz
Siatka strojenia  50 kHz (FM); 9 kHz (MW)

FM
Czu o
 - Mono, 26 dB; odst p

sygna u od szumu
 - Stereo, 46 dB; odst p

sygna u od szumu

<22 dBf

<43 dBf

Selektywno  wyszukiwania  > 28 dBf
Ca kowite zniekszta cenia 
harmoniczne

< 3%

Odst p sygna u do szumu  > 55 dB

Magnetofon
Pasmo przenoszenia
 - Zwyk a kaseta (typ I)  125 - 8000 Hz (8 dB)
Stosunek sygna /szum
 - Zwyk a kaseta (typ I)  40 dBA
Niestabilno  d wi ku i 
szmery

<0,4% JIS 
(japo skie normy 
przemys owe)

11 Informacje o 
produkcie

Uwaga

Informacje o produkcie mog  ulec zmianie bez •
powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz
Zakres mocy wyj ciowej  2 x 5 W RMS
Pasmo przenoszenia  60 — 16 kHz, 

±3 dB
Odst p sygna u do szumu  >65 dB
Wej cie Aux  0,5 V RMS 20 k

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

Dekodowanie 
obrazu

MPEG-2/MPEG-1

Przetwornik C/A 
obrazu

10-bitowy

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

56 dB (minimum)

Kompozytowy sygna
wideo

1,0 Vp-p, 75 

Sygna  S-Video  Y- 1,0 Vp-p, 75 
C- 0,286 Vp-p, 75 

Przetwornik C/A 
d wi ku

24 bity / 96 kHz

Ca kowite 
zniekszta cenia 
harmoniczne

< 1%
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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•
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.•

Obs ugiwane formaty p yt
MP3

ISO9660, Joliet•
Maksymalna d ugo  tytu u: 512 (zale y•
od d ugo ci nazwy pliku)
Maksymalna liczba albumów: 255•
D wi k o cz stotliwo ci próbkowania: •
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
D wi k o szybko ci kompresji: 32~256 •
(kb/s), zmienne szybko ci kompresji 
(VBR)

G o niki
Impedancja 
g o nika

4 omy

Przetwornik  3,5-calowy g o nik 
niskotonowy

Czu o > 82 dB/m/W

Informacje ogólne
Zasilanie pr dem 
przemiennym

220–230 V, 50 Hz

Pobór mocy podczas 
pracy

20 W

Pobór mocy w trybie 
gotowo ci

< 4 W

Pobór mocy w trybie 
gotowo ci Eco Power

< 2 W

Bezpo rednie 
po czenie USB

Wersja 2.0/1.1

Wymiary 
- Jednostka centralna 

(szer. x wys. x g b.)
 - G o nik 

(szer. x wys. x g b.)

147 x 231 x 209 mm

134 x 233 x 153 mm

Waga
 - z opakowaniem
 - jednostka centralna
 - g o nik

4,75 kg
1,95 kg
2 x 1,2 kg

Informacje o odtwarzaniu 
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 DVD Micro 
Theater dodatkowego czytnika kart). 
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Odwrócony d wi k z lewego i prawego 
g o nika

Sprawd  po czenie i ustawienie •
g o ników.

Brak reakcji urz dzenia DVD Micro Theater
Od cz zasilacz zestawu, a nast pnie •
pod cz go ponownie i w cz zasilanie.

Pilot zdalnego sterowania 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 DVD Micro Theater.
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 DVD Micro Theater.

Nie wykryto p yty
Umie  p yt  w odtwarzaczu.•
Sprawd , czy p yta nie jest w o ona •
nadrukiem do do u.
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.

Odtwarzacz DVD nie reaguje na naci ni cia
przycisków.

Wyjmij wtyczk  przewodu zasilaj cego •
z gniazdka elektrycznego i w ó  j
ponownie.

Po wybraniu funkcji obraz nie jest wy wietlany.
Sprawd , czy urz dzenie zosta o•
prawid owo pod czone.
Naci nij w a ciwy przycisk wyboru ród a•
sygna u.

12 Rozwi zywanie
problemów

Przestroga

Nie nale y zdejmowa  obudowy tego urz dzenia •
DVD Micro Theater. 

Aby zachowa  wa no  gwarancji, nigdy nie 
nale y samodzielnie naprawia  urz dzenia. 
Je li w trakcie korzystania z tego urz dzenia 
DVD Micro Theater 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 DVD 
Micro Theater oraz jego  numer modelu i numer 
seryjny .

Brak zasilania
Upewnij si , e wtyczka przewodu •
zasilaj cego urz dzenia DVD Micro 
Theater zosta a pod czona prawid owo.
Upewnij si , e w gniazdku elektrycznym •
jest napi cie.
W celu oszcz dzania energii urz dzenie •
DVD Micro Theater automatycznie 
prze cza si  w tryb gotowo ci po 15 
minutach bezczynno ci od momentu 
zako czenia odtwarzania z p yty lub 
urz dzenia USB.

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.
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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.•

Producent zastrzega mo liwo  wprowadzania 
zmian technicznych.

Nie mo na wykonywa  nagra  ani odtwarza .
Wyczy  elementy magnetofonu.•
Korzystaj wy cznie ze ZWYK YCH •
kaset.
Naklej kawa ek ta my klej cej w miejscu •
brakuj cej p ytki.

Nie mo na zmieni  j zyka cie ki d wi kowej 
lub napisów podczas odtwarzania p yty DVD.

P yta DVD nie zawiera wieloj zycznej •
cie ki d wi kowej lub napisów.

Zmiana j zyka cie ki d wi kowej lub •
napisów dialogowych na p ycie DVD 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 •
DVD Micro Theater. Spróbuj pod czy
inne urz dzenie.

S aby odbiór stacji radiowych
Zwi ksz odleg o  pomi dzy zestawem •
DVD Micro Theater a odbiornikiem TV 
lub magnetowidem.
Rozci gnij ca kowicie przewodow  anten•
FM.
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J
JPEG
Bardzo powszechny format cyfrowych 
obrazów nieruchomych. System 
kompresji danych obrazów nieruchomych, 
zaproponowany przez grup  Joint 
Photographic Expert Group, który 
charakteryzuje si  ma ym spadkiem 
jako ci obrazu pomimo jego wysokiego 
wspó czynnika kompresji. Pliki rozpoznawane 
s  na podstawie ich rozszerzenia: „jpg” lub 
„jpeg”.

K
Kod regionu
System pozwalaj cy na odtwarzanie p yt 
jedynie we wskazanym regionie. To urz dzenie 
odtwarza tylko p yty ze zgodnymi kodami 
regionów. Kod regionu urz dzenia mo na 
znale  na etykiecie produktu. Niektóre p yty 
s  zgodne z kilkoma (lub WSZYSTKIMI) 
regionami.

M
Menu p yty
Ekran pozwalaj cy na wybór obrazów, 
d wi ków, napisów, uj  wielokamerowych 
itp. zarejestrowanych na p ycie DVD.

MP3
Format pliku z systemem kompresji danych 
d wi kowych. MP3 to skrót od nazwy Motion 
Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio 
Layer 3. Zastosowanie formatu MP3 pozwala 
umie ci  na jednej p ycie CD-R lub CD-RW 
oko o 10 razy wi cej danych ni  zawiera 
zwyk a p yta CD. 

P
PBC
Playback Control. System, w którym 
przechodzenie mi dzy formatami Video 
CD i Super VCD odbywa si  za pomoc

13 S owniczek

D
DivX®
Kodek DivX® jest opatentowan  technologi
bazuj c  na kompresji MPEG-4, opracowan
przez fi rm  DivX®, Inc. Pozwala on na 
zmniejszenie rozmiaru cyfrowego pliku wideo 
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 
jako ci obrazu. 

D wi k analogowy
D wi k, który nie zosta  zamieniony na 
cyfrowy. D wi k analogowy jest dost pny 
przy u yciu przycisków AUDIO LEWY/
PRAWY. Te czerwone i bia e gniazda typu jack 
s u  do wysy ania d wi ku przez dwa kana y
— lewy i prawy.

D wi k cyfrowy
D wi k cyfrowy to sygna  d wi kowy, 
który zosta  przekonwertowany na warto ci 
liczbowe. Mo e by  on transmitowany przez 
wiele kana ów. D wi k analogowy mo e by
transmitowany jedynie przez dwa kana y.

Dolby Digital
System d wi ku przestrzennego opracowany 
przez laboratorium Dolby Laboratories, 
sk adaj cy si  z maksymalnie sze ciu kana ów
cyfrowego d wi ku (przednich lewego i 
prawego, przestrzennych lewego i prawego, 
rodkowego i subwoofera.)

G
Gniazda AUDIO OUT
Czerwone i bia e gniazda s u ce do wysy ania 
d wi ku do innego systemu (TV, stereo itp.).

Gniazdo VIDEO OUT
ó te gniazdo s u ce do wysy ania obrazu 

wideo z p yty DVD do telewizora.
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menu ekranowych, zarejestrowanych na 
p ycie. Mo na korzysta  z interaktywnego 
odtwarzania i wyszukiwania.

PCM
Modulacja impulsowo-kodowa (Pulse Code 
Modulation). Cyfrowy system kodowania 
d wi ku.

Przep ywno
Przep ywno  to liczba bitów przekazywanych 
lub przetwarzanych w danej jednostce czasu. 
Przep ywno  jest zazwyczaj mierzona jako 
wielokrotno  bitów na sekund  (kilobity 
na sekund : kb/s). Termin przep ywno  jest 
synonimem szybko ci przesy ania danych (lub 
pro ciej — szybko ci danych). 

R
Rozdzia
Sekcje obrazu lub utworu muzycznego na 
p ycie DVD mniejsze ni  tytu y. Tytu  sk ada 
si  z kilku rozdzia ów. Ka dy rozdzia  ma 
przypisany numer, co pozwala na lokalizacj
okre lonego rozdzia u.

S
S-Video
Analogowe po czenie wideo. Jest ono zdolne 
do przesy ania czystej jako ci obrazu poprzez 
wysy anie do pod czonego urz dzenia 
odr bnych sygna ów dla luminancji i koloru. 
Standard S-Video mo e by  u ywany tylko 
wtedy, gdy telewizor posiada gniazdo 
wej ciowe S-Video.

Surround
System tworz cy realistyczne, trójwymiarowe 
pola akustyczne. Efekt ten jest zwykle 
osi gany przez zastosowanie wielu g o ników 
rozmieszczonych wokó  s uchacza.

T
Tytu
W przypadku komercyjnych p yt DVD jest to 
najd u sza sekcja fi lmu lub element utworu 
muzycznego. Do ka dego tytu u przypisany 
jest numer, co pozwala na szybkie jego 
zlokalizowanie.
Nagrywane programy s  rejestrowane jako 
tytu y. W zale no ci od ustawie  nagrywania 
nagrane tytu y mog  automatycznie zawiera
kilka rozdzia ów.

W
Wielokana owy
Zazwyczaj przyjmuje si , e na p ycie DVD 
ka da cie ka d wi kowa stanowi jedno 
pole akustyczne. Poj cie wielu kana ów
odnosi si  do struktury cie ek d wi kowych 
posiadaj cych co najmniej trzy kana y.

Wspó czynnik kszta tu
Wspó czynnik kszta tu odnosi si  do stosunku 
d ugo ci do wysoko ci ekranów telewizyjnych. 
Wspó czynnik dla standardowego telewizora 
wynosi 4:3, za  dla telewizora o wysokiej 
rozdzielczo ci lub szerokoekranowego — 16:9. 
Pole z liter  pozwala na ogl danie obrazu 
z szerszej perspektywy na standardowym 
ekranie o wspó czynniku 4:3. 

Z
Zabezpieczenie rodzicielskie
Funkcja umo liwiaj ca ograniczenie 
odtwarzania p yty DVD na podstawie 
wieku u ytkowników, zgodnie z poziomem 
ogranicze  obowi zuj cym w ka dym kraju. 
Ograniczenia te s  ró ne dla ró nych p yt. Je li 
funkcja zostanie uaktywniona, odtwarzanie 
nie b dzie mo liwe w przypadku, gdy poziom 
symbolizuj cy tre ci zawarte na p ycie 
jest wy szy ni  poziom ustawiony przez 
u ytkownika.
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