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1 Waůne
Bezpieczeļstwo
Poznaj symbole bezpieczeļstwa

urzĀdzenia (w tym wzmacniacze), które
wytwarzajĀ ciepão.
i Zabezpiecz przewód zasilajĀcy w taki sposób,
aby nie mógã byĂ deptany ani uciskany,
zwãaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w
miejscach, w których przewód wychodzi z
urzĀdzenia.
j Korzystaj wyãĀcznie z dodatków oraz
akcesoriów wskazanych przez producenta.

„Bãyskawica” wskazuje na nieizolowany materiaã w
urzĀdzeniu, który moůe spowodowaĂ poraůenie
prĀdem elektrycznym. W celu zapewnienia
bezpieczeļstwa wszystkich domowników prosimy o
niezdejmowanie osãony produktu.
Wykrzyknik zwraca uwagĔ na funkcje w przypadku
których naleůy dokãadnie przeczytaĂ doãĀczonĀ
dokumentacjĔ w celu unikniĔcia problemów
zwiĀzanych z obsãugĀ i konserwacjĀ.
OSTRZEŮENIE: W celu zmniejszenia ryzyka poůaru
lub poraůenia prĀdem elektrycznym nie naleůy
naraůaĂ urzĀdzenia na deszcz lub wilgoĂ. Nie naleůy
stawiaĂ na urzĀdzeniu przedmiotów wypeãnionych
cieczĀ np. wazonów.
UWAGA: Aby uniknĀĂ ryzyka poraůenia prĀdem,
naleůy szerszy styk wtyczki dopasowaĂ do
szerszego otworu i wãoůyĂ go do koļca.

Waůne informacje dotyczĀce
bezpieczeļstwa
a Przeczytaj tĔ instrukcjĔ.
b Zachowaj tĔ instrukcjĔ na przyszãoőĂ.
c Rozwaů wszystkie ostrzeůenia.
d PostĔpuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
e Nie korzystaj z urzĀdzenia w pobliůu wody.
f CzyőĂ urzĀdzenie suchĀ őciereczkĀ.
g Nie blokuj ůadnych otworów wentylacyjnych.
Instaluj urzĀdzenie zgodnie z instrukcjami
producenta.
h Nie instaluj urzĀdzenia w pobliůu ůadnych
ŭródeã ciepãa, takich jak kaloryfery, wloty
ciepãego powietrza, kuchenki i inne
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k Korzystaj wyãĀcznie z wózka,
stojaka, trójnoga, wspornika
lub stoãu wskazanego
przez producenta
lub sprzedawanego
wraz z urzĀdzeniem.
Przy korzystaniu z
wózka zachowaj ostroůnoőĂ przy jego
przemieszczaniu, aby uniknĀĂ obraůeļ w
przypadku jego przewrócenia.
l OdãĀczaj urzĀdzenie od ŭródãa zasilanie
podczas burzy i gdy nie jest uůywane przez
dãuůszy czas.
m NaprawĔ urzĀdzenia naleůy zleciĂ
wykwaliﬁkowanym serwisantom. Naprawa
jest konieczna, gdy urzĀdzenie zostaão
uszkodzone w dowolny sposób, na przykãad
w przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajĀcego, wylania na urzĀdzenie pãynu
lub gdy spadã na nie jakiő przedmiot, zostaão
naraůone na dziaãanie deszczu lub wilgoci, nie
dziaãa poprawnie lub zostaão upuszczone.
n OSTRZEŮENIE dotyczĀce korzystania
z baterii — Aby zapobiec wyciekowi
elektrolitu z baterii, który moůe doprowadziĂ
do obraůeļ ciaãa, uszkodzenia mienia lub
uszkodzenia urzĀdzenia.
•
Wkãadaj baterie w prawidãowy sposób,
zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi
na urzĀdzeniu.
•
Nie naleůy uůywaĂ róůnych baterii
(starych z nowymi, zwykãych z
alkalicznymi itp.).
•
Wyjmuj baterie, jeőli nie korzystasz z
zestawu przez dãugi czas.
o Nie naraůaj urzĀdzenia na kontakt z kapiĀcĀ
lub pryskajĀcĀ wodĀ.
p Nie wolno stawiaĂ na urzĀdzeniu potencjalnie
niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyļ
wypeãnionych pãynami, pãonĀcych őwiec).
q Produkt moůe zawieraĂ oãów i rtĔĂ.
Utylizacja tych materiaãów moůe byĂ
regulowana odpowiednimi przepisami z

uwagi na ochronĔ őrodowiska naturalnego.
Informacji na temat utylizacji lub recyklingu
mogĀ udzieliĂ wãadze lokalne lub organizacja
Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
r Jeőli urzĀdzenie jest podãĀczone do
gniazdka za pomocĀ przewodu zasilajĀcego
lub ãĀcznika, ich wtyki muszĀ byĂ ãatwo
dostĔpne.
s Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj
urzĀdzenia w miejscu z ograniczonĀ
wentylacjĀ. Zawsze pozostawiaj co najmniej
10 cm wolnego miejsca z kaůdej strony
urzĀdzenia w celu zapewnienia wãaőciwej
wentylacji. Upewnij siĔ, ůe zasãony ani
inne obiekty nie zakrywajĀ otworów
wentylacyjnych urzĀdzenia.
Ostrzeůenie
• Nie zdejmuj obudowy tego urzĀdzenia.
• Nie smaruj ůadnej czĔőci urzĀdzenia.
• Nigdy nie stawiaj urzĀdzenia na innym urzĀdzeniu
elektronicznym.

• Nigdy nie wystawiaj urzĀdzenia na dziaãanie promieni

Nie naleůy sãuchaĂ zbyt dãugo:
•
Dãugotrwaãe sãuchanie dŭwiĔku, nawet na
„bezpiecznym” poziomie, równieů moůe
powodowaĂ utratĔ sãuchu.
•
Z urzĀdzenia naleůy korzystaĂ w sposób
umiarkowany oraz robiĂ odpowiednie
przerwy.
Podczas korzystania ze sãuchawek naleůy stosowaĂ
siĔ do poniůszych zaleceļ.
•
Nie sãuchaj zbyt gãoőno i zbyt dãugo.
•
Zachowaj ostroůnoőĂ przy zmianie gãoőnoőci
dŭwiĔku ze wzglĔdu na dostosowywanie siĔ
sãuchu.
•
Nie zwiĔkszaj gãoőnoőci do takiego poziomu,
przy którym nie sãychaĂ otoczenia.
•
W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach
uůywaj sãuchawek z rozwagĀ lub przestaļ ich
uůywaĂ na jakiő czas. Nie uůywaj sãuchawek
podczas prowadzenia pojazdu silnikowego,
jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyů
moůe to spowodowaĂ zagroůenie dla ruchu
ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na
wielu obszarach.

sãonecznych, ŭródeã otwartego ognia lub ciepãa.

zasilajĀcego, wtyczki lub zasilacza w celu odãĀczenia
urzĀdzenia od ŭródãa zasilania.

Ochrona sãuchu
GãoőnoőĂ dŭwiĔku podczas sãuchania powinna byĂ
umiarkowana.
•
Korzystanie ze sãuchawek przy duůej gãoőnoőci
moůe spowodowaĂ uszkodzenie sãuchu. Ten
produkt moůe generowaĂ dŭwiĔk o natĔůeniu
groůĀcym utratĀ sãuchu uůytkownikowi ze
zdrowym sãuchem, nawet przy uůytkowaniu
trwajĀcym nie dãuůej niů 1 minutĔ. Wyůsze
natĔůenie dŭwiĔku jest przeznaczone dla osób
z czĔőciowo uszkodzonym sãuchem.
GãoőnoőĂ dŭwiĔku moůe byĂ mylĀca. Z czasem
•
sãuch dostosowuje siĔ do wyůszej gãoőnoőci
dŭwiĔku, uznawanej za odpowiedniĀ. Dlatego
przy dãugotrwaãym sãuchaniu dŭwiĔku to, co
brzmi „normalnie” w rzeczywistoőci moůe
brzmieĂ gãoőno i stanowiĂ zagroůenie dla
sãuchu. Aby temu zapobiec, naleůy ustawiaĂ
gãoőnoőĂ na bezpiecznym poziomie, zanim sãuch
dostosuje siĔ do zbyt wysokiego poziomu.
Ustawianie bezpiecznego poziomu gãoőnoőci:
•
Ustaw gãoőnoőĂ na niskim poziomie.
•
Stopniowo zwiĔkszaj gãoőnoőĂ, aů dŭwiĔk
bĔdzie czysty, dobrze sãyszalny i bez zakãóceļ.

Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyﬁkacje tego urzĀdzenia,
które nie zostanĀ wyraŭnie zatwierdzone przez
ﬁrmĔ Philips Consumer Lifestyle, mogĀ uniewaůniĂ
pozwolenie na jego obsãugĔ.

Recykling
Produkt zostaã wykonany z wysokiej
jakoőci materiaãów i elementów, które
mogĀ zostaĂ poddane utylizacji i
przeznaczone do ponownego
wykorzystania.
Jeőli na produkcie widoczny jest
symbol przekreőlonego pojemnika
na odpady, oznacza to, iů podlega
on postanowieniom Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/WE:
Nie wolno wyrzucaĂ produktu wraz ze
zwykãymi odpadami komunalnymi. Naleůy zapoznaĂ
siĔ z lokalnymi przepisami dotyczĀcymi selektywnej
zbiórki urzĀdzeļ elektrycznych i elektronicznych.
Odpowiednia utylizacja zuůytego sprzĔtu pomaga
chroniĂ őrodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera baterie opisane w
treőci dyrektywy europejskiej 2006/66/
WE, których nie moůna zutylizowaĂ z
pozostaãymi odpadami domowymi.
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• Nie patrz bezpoőrednio na wiĀzkĔ lasera urzĀdzenia.
• Upewnij siĔ, ůe zawsze masz ãatwy dostĔp do przewodu

Naleůy zapoznaĂ siĔ z lokalnymi przepisami
dotyczĀcymi selektywnej zbiórki baterii.
Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chroniĂ
őrodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Ochrona őrodowiska
Producent doãoůyã wszelkich staraļ, aby
wyeliminowaĂ zbĔdne őrodki pakunkowe. Uůyte
őrodki pakunkowe moůna z grubsza podzieliĂ na
trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa
(boczne elementy ochronne) i polietylen (worki
foliowe, folia ochronna).
UrzĀdzenie zbudowano z materiaãów, które mogĀ
zostaĂ poddane utylizacji oraz ponownemu
wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiĔbiorstwa. Prosimy zapoznaĂ siĔ z
obowiĀzujĀcymi w Polsce przepisami dotyczĀcymi
utylizacji materiaãów pakunkowych, rozãadowanych
baterii oraz zuůytych urzĀdzeļ elektronicznych.
W niniejszym
produkcie zastosowano
technologiĔ ochrony
praw autorskich. Technologia ta chroniona jest
wãaőciwymi amerykaļskimi patentami oraz innymi
prawami dotyczĀcymi wãasnoőci intelektualnej,
których wãaőcicielem jest ﬁrma Macrovision
Corporation oraz inne podmioty. Technologia
ta nie moůe byĂ wykorzystywana bez zgody
ﬁrmy Macrovision Corporation i przeznaczona
jest wyãĀcznie do zastosowaļ domowych oraz
innych zastosowaļ o charakterze niepublicznym,
o ile nie uzyskano specjalnej zgody Macrovision
Corporation. Zabroniony jest demontaů urzĀdzenia
oraz inůyniera wsteczna (odtwarzanie konstrukcji
urzĀdzenia).
Naleůy zwróciĂ uwagĔ, ůe nie wszystkie telewizory
obsãugujĀce wysokĀ rozdzielczoőĂ (HD) sĀ w peãni
zgodne z tym produktem, co moůe powodowaĂ
wyőwietlanie obrazu z bãĔdami. W przypadku
wystĀpienia problemów z obrazem w trybie bez
przeplotu (skanowanie progresywne) dla liczby
525 lub 625 zaleca siĔ przeãĀczenie poãĀczenia do
wyjőcia dla „standardowej rozdzielczoőci”.
W razie pytaļ dotyczĀcych zgodnoőci telewizorów
naszej ﬁrmy z tym modelem odtwarzacza DVD
525p i 625p skontaktuj siĔ z naszym centrum
serwisowym.
Wyprodukowano na licencji ﬁrmy
Dolby Laboratories. Dolby oraz
symbol podwójnej litery D sĀ znakami towarowymi
ﬁrmy Dolby Laboratories .
HDMI, logo HDMI i interfejs
High-Deﬁnition Multimedia sĀ
znakami handlowymi lub
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zastrzeůonymi znakami handlowymi ﬁrmy HDMI
Licensing LLC.
DivX, DivX Ultra
Certiﬁed oraz
powiĀzane logo sĀ
znakami towarowymi
ﬁrmy DivX, Inc. i sĀ uůyte na podstawie licencji.
Oﬁcjalny produkt z certyﬁkatem DivX® Ultra
Certiﬁed.
Odtwarza wszystkie wersje formatu wideo DivX®
(w tym DivX® 6) przy rozszerzonym odtwarzaniu
plików multimedialnych DivX® i formatu
multimediów DivX®.
Odtwarza ﬁlmy DivX® wraz z menu, napisami
dialogowymi i őcieůkami audio.
Wyprodukowano na licencji w
ramach amerykaļskich patentów
o numerach: 5 451 942, 5 956 674,
5 974 380, 5 978 762 i 6 487 535 oraz innych
wydanych i oczekujĀcych patentów amerykaļskich
i őwiatowych.
DTS i DTS Digital Surround sĀ zastrzeůonymi
znakami towarowymi, a logo i symbol DTS sĀ
znakami towarowymi ﬁrmy DTS, Inc. © 1996–2007
DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeůone.
Windows Media oraz logo
Windows sĀ znakami towarowymi
lub zastrzeůonymi znakami
towarowymi ﬁrmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
ENERGY STAR i ENERGY STAR sĀ
zastrzeůonymi znakami amerykaļskimi.
UrzĀdzenie zawiera nastĔpujĀcĀ
etykietĔ:

2 Mikrowieůa z
odtwarzaniem DVD
Gratulujemy zakupu i witamy wőród klientów ﬁrmy
Philips! Aby w peãni skorzystaĂ z oferowanej przez
ﬁrmĔ Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na
stronie www.Philips.com/welcome.

UrzĀdzenie odtwarza pãyty DVD z nastĔpujĀcymi
kodami regionów:
Kod regionu DVD

Kraje
Europa

WstĔp

ZawartoőĂ opakowania

Z tym zestawem moůna:
•
oglĀdaĂ ﬁlmy z pãyt DVD/VCD/SVCD lub
urzĀdzeļ USB
•
sãuchaĂ muzyki z pãyt lub urzĀdzeļ USB
•
wyőwietlaĂ zdjĔcia z pãyt lub urzĀdzeļ USB
•
wyszukiwaĂ stacje radiowe
•
bawiĂ siĔ przy karaoke

Po otwarciu opakowania naleůy sprawdziĂ jego
zawartoőĂ:
•
Jednostka centralna
•
2 kolumny gãoőnikowe
•
Kompozytowy przewód wideo (ůóãty)
•
Przewód sterujĀcy
•
Przewód zasilajĀcy
•
Pilot zdalnego sterowania z bateriami
•
Antena przewodowa FM
•
Instrukcja obsãugi
•
Skrócona instrukcja obsãugi

DziĔki poniůszym efektom dŭwiĔkowym moůna
wzbogaciĂ brzmienie:
•
Cyfrowa korekcja dŭwiĔku (DSC)
•
Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)
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UrzĀdzenie obsãuguje nastĔpujĀce formaty plików/
pãyt:
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Opis urzĀdzenia

a
b

j

c

k

d

l
m

e

n

f

o

g

p
q

h

r
i

a MAX
•
WãĀczanie i wyãĀczanie systemu
wzmacniania dŭwiĔku
b DBB
•
WãĀczanie lub wyãĀczanie wzmocnienia
tonów niskich

s

i Panel wyőwietlacza
•
Wyőwietlanie bieůĀcego stanu urzĀdzenia
j MODE
•
Wybieranie trybu odtwarzania z
powtarzaniem lub odtwarzania losowego

c DSC
•
Wybór ustawieļ efektu dŭwiĔkowego

k PROG
•
Programowanie utworów
•
Programowanie stacji radiowych

d USB REC
•
Przejőcie do menu w celu tworzenia
plików MP3

l CLOCK
•
Ustawianie zegara

e

STANDBY-ON/ECO POWER
•
WãĀczanie zestawu, przeãĀczanie w tryb
gotowoőci lub tryb gotowoőci Eco Power

f USB DIRECT
•
Gniazdo urzĀdzenia pamiĔci masowej
USB
g

/
•
•

n OPEN·CLOSE
•
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na
pãytĔ
o
•

Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
odtwarzania

•

Zatrzymywanie odtwarzania lub
usuwanie programu

Wyszukiwanie w utworze lub na pãycie
Dostrajanie stacji radiowej

h SOURCE
•
Wybór ŭródãa: DISC, USB, FM, AUX lub
MP3 LINK
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m DISPLAY
•
WãĀczanie funkcji wyőwietlania informacji
podczas odtwarzania

/
•
•

Przejőcie do poprzedniego/nastĔpnego
utworu/tytuãu/rozdziaãu
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

q PULL OPEN
•
PociĀgnij, aby otworzyĂ pokrywĔ gniazd.
r Gniazda
•
PodãĀczanie sãuchawek
•
MIC
PodãĀczanie mikrofonu
•
MP3 LINK
Gniazdo wejőciowe dŭwiĔku typu jack
(3,5 mm) do zewnĔtrznego urzĀdzenia
audio

Opis pilota zdalnego sterowania

a
b
c
d
e
f

q
r
s
t

s VOLUME -/+
•
Ustawianie gãoőnoőci

u

g

v

h

w
x

i

y

j

z

k

{

l
m

|
}

n
o
p

~

€

a
•

WãĀczanie zestawu, przeãĀczanie w tryb
gotowoőci lub tryb gotowoőci Eco Power
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p

b
•

Otwieranie lub zamykanie kieszeni na
pãytĔ

r A-B
•
Powtarzanie okreőlonego fragmentu
utworu/tytuãu/rozdziaãu

d SHUFFLE
•
Odtwarzanie losowe utworów

s DISC MENU
•
Pãyty DVD: otwieranie i zamykanie menu
pãyty
•
Pãyty wideo ze sterowaniem odtwarzania
(PBC): wãĀczanie/wyãĀczanie funkcji PBC

e REPEAT
•
Wybór trybu powtarzania odtwarzania

t OK
•
Zatwierdzanie wyboru

f SYSTEM MENU
•
Wyőwietlanie lub zamykanie menu
zestawu

u

c Przyciski wyboru ŭródãa
•
Wybór ŭródãa: DISC, FM, USB, AUX lub
MP3 LINK

i USB REC
•
Przejőcie do menu w celu tworzenia
plików MP3
j

/
•
•

Przejőcie do poprzedniego/nastĔpnego
tytuãu/rozdziaãu/utworu
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

k Klawiatura numeryczna
•
Wprowadzanie numerów
•
Bezpoőredni wybór utworu/tytuãu/
rozdziaãu
l PROG
•
Programowanie utworów/tytuãów/
rozdziaãów
•
Programowanie stacji radiowych
m ZOOM
•
PowiĔkszanie lub pomniejszanie zdjĔcia/
obrazu wideo na ekranie telewizora
n MAX
•
WãĀczanie i wyãĀczanie systemu
wzmacniania dŭwiĔku
o SLEEP
•
Ustawianie wyãĀcznika czasowego
p TIMER
•
Ustawianie budzika
q RETURN/TITLE
•
Pãyty DVD: powrót do menu tytuãów lub
poprzedniego menu
•
Pãyty VCD 2.0 lub SVCD z wãĀczonĀ
funkcjĀ PBC: powrót do menu PBC
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Szybkie wyszukiwanie do tyãu lub do
przodu
Poruszanie siĔ po menu
Dostrajanie stacji radiowej

•
•

g AUDIO
•
Pãyty DVD: wybór jĔzyka őcieůki
dŭwiĔkowej
•
Pãyty VCD: wybór dŭwiĔku stereo, mono
w kanale lewym, mono w kanale prawym
lub mono z mieszanymi kanaãami
h DSC
•
Wybór ustawieļ efektu dŭwiĔkowego

/
•

/
•
•
•

Poruszanie siĔ po menu
Pãyty wideo: wybór odtwarzania w
zwolnionym tempie
ZdjĔcia: powiĔkszanie/pomniejszanie

v SUBTITLE
•
Wybór jĔzyka napisów dialogowych
w DBB
•
WãĀczanie lub wyãĀczanie wzmocnienia
tonów niskich
x
•

Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
odtwarzania

•

Zatrzymywanie odtwarzania lub
usuwanie programu

y

z VOL +/•
Ustawianie gãoőnoőci
{ MUTE
•
Wyciszanie lub przywracanie gãoőnoőci
| CLOCK
•
Ustawianie zegara
} ANGLE
•
Wybór ujĔĂ ﬁlmu DVD nagranych z kilku
róůnych kamer
~ OSD/DISPLAY
•
Wyőwietlanie informacji odtwarzania na
podãĀczonym telewizorze
5 KARAOKE
•
Wyőwietlanie lub zamykanie menu funkcji
karaoke
€ VOCAL
•
Zmiana kanaãu dŭwiĔkowego pãyty z
karaoke

3 PodãĀczanie
PodãĀczanie przewodu sterujĀcego
1

PodãĀcz doãĀczony przewód sterujĀcy do
gniazda CONTROL CABLE jednostki
centralnej.

PodãĀczanie telewizora (wideo)

PodãĀczanie gãoőników
Uwaga
• Upewnij siĔ, ůe przewody gãoőników i gniazda sĀ
dopasowane kolorami.

1
2

3

Naciőnij i przytrzymaj klapkĔ gniazda.
Wãóů do koļca odcinek przewodu z usuniĔtĀ
izolacjĀ.
•
PodãĀcz przewody prawego gãoőnika do
gniazda „ SPEAKER RIGHT”, a przewody
lewego gãoőnika do gniazda „ SPEAKER
LEFT”.
Zwolnij klapkĔ.

a

b

Opcja 1: PodãĀczanie do gniazda
kompozytowego sygnaãu wideo (w przypadku
standardowego telewizora).
•
Opcja 2: PodãĀczanie do gniazda S-Video (w
przypadku standardowego telewizora).
•
Opcja 3: PodãĀczanie do gniazda SCART (w
przypadku standardowego telewizora).
•
Opcja 4: PodãĀczanie do gniazd rozdzielonych
skãadowych sygnaãu wideo (w przypadku
standardowego telewizora lub telewizora z
funkcjĀ bez przeplotu).
•
Opcja 5: PodãĀczanie do gniazda HDMI
(w przypadku telewizora HDMI, DVI lub
telewizora zgodnego z formatem HDCP).
Zestaw naleůy podãĀczyĂ bezpoőrednio do telewizora.

Opcja 1: PodãĀczanie do gniazda
kompozytowego sygnaãu wideo
1 PodãĀcz kompozytowy przewód wideo
(doãĀczony do zestawu) do:
•
gniazda VIDEO zestawu;
•
gniazda wejőcia wideo telewizora.

c
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•

TV
TV

Opcja 2: PodãĀczanie do gniazda S-Video
1 PodãĀcz przewód S-video (niedoãĀczony do
zestawu) do:
•
gniazda S-VIDEO zestawu;
•
gniazda S-Video telewizora.

Opcja 4: PodãĀczanie do gniazd
rozdzielonych skãadowych sygnaãu wideo

TV
S-VIDEO

S-VIDEO IN

PodãĀczanie telewizora wyőwietlajĀcego obraz
bez przeplotu za pomocĀ gniazda rozdzielonych
skãadowych sygnaãu wideo w celu lepszej jakoőci
obrazu.
1 PodãĀcz przewody rozdzielonych skãadowych
sygnaãu wideo (czerwony/niebieski/zielony –
niedoãĀczone do zestawu) do:
•
gniazd VIDEO OUT (Pr Pb Y) zestawu,
•
wejőciowego gniazda rozdzielonych
skãadowych sygnaãu telewizora.

TV
Opcja 3: PodãĀczanie do gniazda SCART
1 PodãĀcz przewód Scart (niedoãĀczony do

Pr/Cr
Pb/Cb
Y
COMPONENT VIDEO IN PUT

zestawu) do:
•
gniazda SCART zestawu;
•
gniazda SCART telewizora.

Uwaga
• Jeőli telewizor nie obsãuguje trybu bez przeplotu, obraz
nie moůe zostaĂ wyőwietlony.

• Informacje dotyczĀce wãĀczania funkcji obrazu bez
przeplotu w telewizorze moůna znaleŭĂ w instrukcji
obsãugi telewizora.
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Opcja 5: PodãĀczanie do gniazda HDMI
PoãĀcz gniazdo HDMI (High Deﬁnition Multimedia
Interface), DVI (Digital Visual Interface) lub HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection)
telewizora za pomocĀ przewodu HDMI, aby
zapewniĂ najlepszĀ jakoőĂ obrazu. PoãĀczenie to
odpowiada zarówno za transmisjĔ sygnaãu obrazu,
jak i dŭwiĔku. DziĔki temu poãĀczeniu moůna
oglĀdaĂ pãyty DVD lub Blu-ray w formacie HD
(High-Deﬁnition).

TV
L LINE IN R

Uwaga
• Niektóre telewizory nie obsãugujĀ transmisji dŭwiĔku w
standardzie HDMI.

1

PodãĀcz przewód HDMI (niedoãĀczony do
zestawu) do:
•
gniazda HDMI OUT zestawu;
•
gniazda HDMI telewizora.

PodãĀczanie anteny FM
1

PodãĀcz antenĔ przewodowĀ FM (doãĀczona
do zestawu) do gniazda FM ANTENNA
zestawu.

TV
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HDMI IN

Wskazówka

PodãĀczanie zasilania

• Jeőli telewizor posiada wyãĀcznie poãĀczenie DVI,
moůna podãĀczyĂ za pomocĀ adaptera HDMI/DVI. Aby
poãĀczenie to byão w peãni funkcjonalne, potrzebne jest
dodatkowe poãĀczenie audio.

Przestroga
• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij siĔ, ůe napiĔcie
•

PodãĀczanie zewnĔtrznego zestawu
audio (opcjonalnie)
Moůliwe jest podãĀczenie urzĀdzenia do zewnĔtrznego
zestawu audio.
1 PodãĀcz przewody audio (czerwony/biaãy) do:
•
gniazd LINE OUT L/R zestawu,
•
wejőciowych gniazd audio zewnĔtrznego
urzĀdzenia audio.

•

1
2

ŭródãa zasilania jest zgodne z wartoőciĀ zasilania podanĀ
na spodzie lub na tylnej őciance zestawu.
Ryzyko poraůenia prĀdem! Po wyãĀczeniu zasilania
zawsze pamiĔtaj o wyjĔciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie
ciĀgnij za przewód.
Przed podãĀczeniem przewodu zasilajĀcego upewnij siĔ,
ůe wykonane zostaãy wszystkie pozostaãe poãĀczenia.

PodãĀcz przewód zasilajĀcy do gniazda AC
MAINS~ jednostki centralnej.
PodãĀcz przewód zasilajĀcy do gniazdka
elektrycznego.
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3

Zamknij komorĔ baterii.

Ustawianie zegara
1

W trybie gotowoőci naciőnij przycisk CLOCK,
aby wãĀczyĂ tryb nastawiania zegara.
» ZostanĀ wyőwietlone i zacznĀ migaĂ cyfry
zegara.
» Jeůeli cyfry zegara nie zostanĀ wyőwietlone,
naciőnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy
przycisk , aby przeãĀczyĂ zestaw w tryb
gotowoőci, a nastĔpnie powtórz czynnoőĂ 1.

2
3
4

Za pomocĀ przycisków / ustaw godzinĔ.
Za pomocĀ przycisków
/ ustaw minuty.
Naciőnij i przytrzymaj przycisk CLOCK, aby
wybraĂ format 12-godzinny lub 24-godzinny.
Naciőnij przycisk CLOCK, aby potwierdziĂ.

4 Czynnoőci wstĔpne
Przestroga
• Obsãuga urzĀdzenia w sposób niezgodny z instrukcjĀ
obsãugi grozi naraůeniem uůytkownika na dziaãanie
niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziaãu zawsze wykonuj w podanej
tu kolejnoőci.
W przypadku kontaktu z ﬁrmĀ Philips naleůy podaĂ
numer modelu i numer seryjny urzĀdzenia. Numer
modelu i numer seryjny moůna znaleŭĂ z tyãu
urzĀdzenia. Zapisz numery tutaj:
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

Wkãadanie baterii do pilota
zdalnego sterowania
Przestroga
• Niebezpieczeļstwo wybuchu! Baterie naleůy trzymaĂ z
•
•

1
2

daleka od ciepãa, promieni sãonecznych lub ognia. Baterii
nigdy nie naleůy wrzucaĂ do ognia.
Ryzyko skrócenia ůywotnoőci baterii! Nie naleůy uůywaĂ
baterii róůnych typów lub marek.
Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego
sterowania nie jest uůywany przez dãuůszy czas, wyjmij z
niego baterie.

Otwórz komorĔ baterii.
Wãóů 2 baterie AAA z zachowaniem
wskazanej prawidãowej biegunowoőci (+/-).
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5

WãĀczanie
1

Naciőnij przycisk .
» UrzĀdzenie przeãĀczy siĔ na ostatnio
wybrane ŭródão.

PrzeãĀczanie w tryb gotowoőci
1 Naciőnij i przytrzymaj przycisk

przez co
najmniej 2 sekundy, aby przeãĀczyĂ urzĀdzenie
w tryb gotowoőci.
» Na panelu wyőwietlacza pojawi siĔ zegar
(jeůeli jest ustawiony).

Aby przeãĀczyĂ urzĀdzenie w tryb gotowoőci Eco
Power:
1 Podczas odtwarzania naciőnij przycisk .
» Podőwietlenie panelu wyőwietlacza zostanie
wyãĀczone.

Wybór prawidãowego ŭródãa na
telewizorze

WãĀczanie trybu obrazu bez
przeplotu

1
2

Jeőli telewizor obsãuguje obraz bez przeplotu, moůna
podãĀczyĂ urzĀdzenie do telewizora za pomocĀ
poãĀczenia rozdzielonych skãadowych sygnaãu wideo.
(patrz rozdziaã „PodãĀczanie telewizora (wideo)”
> „Opcja 4: PodãĀczanie do gniazd rozdzielonych
skãadowych sygnaãu wideo”).
1 WãĀcz telewizor i upewnij siĔ, ůe tryb obrazu
bez przeplotu w telewizorze jest wyãĀczony
(patrz instrukcja obsãugi telewizora).
2 WãĀcz w telewizorze kanaã umoůliwiajĀcy
odbiór sygnaãu z urzĀdzenia.
3 Naciőnij przycisk DISC.
4 Naciőnij przycisk SYSTEM MENU.
5 Naciőnij przycisk , aby wybraĂ pozycjĔ [Ust.
obrazu], a nastĔpnie naciőnij przycisk .
6 Wybierz kolejno [Progresywne]>[Wã], a
nastĔpnie naciőnij przycisk OK.
» Zostanie wyőwietlone ostrzeůenie.

Wskazówka
• Informacje dotyczĀce wyboru wãaőciwego ŭródãa wideo
znajdujĀ siĔ w instrukcji obsãugi telewizora.

Wybór prawidãowego systemu TV
Zmieļ to ustawienie, jeőli obraz nie jest prawidãowo
wyőwietlany. To domyőlnie ustawienie odpowiada
najpopularniejszemu systemowi stosowanemu w
danym kraju.
1 Naciőnij przycisk SYSTEM MENU.
2 Naciőnij przycisk , aby wybraĂ kolejno [Ust.
obrazu]>[System TV], a nastĔpnie naciőnij
przycisk .
3 Wybierz ustawienie i naciőnij przycisk OK.
•
[PAL] - Dla telewizorów z systemem
kolorów PAL.
•
[NTSC] - Dla telewizorów z systemem
kolorów NTSC.
•
[Uniwersalny] - Dla telewizorów
zgodnych zarówno z systemem PAL, jak
i NTSC.
4 Aby zamknĀĂ menu, naciőnij przycisk SYSTEM
MENU.

Zmiana jĔzyka menu zestawu
1
2
3
4

Naciőnij przycisk SYSTEM MENU.
Wybierz kolejno [Ustawienia ogólne]>[JĔzyk
menu], a nastĔpnie naciőnij przycisk .
Wybierz jĔzyk, a nastĔpnie naciőnij przycisk
OK.
Aby zamknĀĂ menu, naciőnij przycisk SYSTEM
MENU.

7

Aby kontynuowaĂ, wybierz opcjĔ [Tak] i
naciőnij przycisk OK.
» Konﬁguracja trybu obrazu bez przeplotu
zostaãa zakoļczona.
Uwaga

• Jeőli na ekranie zostanie wyőwietlony pusty/
•

8

znieksztaãcony obraz, odczekaj 15 sekund na
automatyczne przywrócenie ustawieļ.
Jeőli ůaden obraz nie zostanie wyőwietlony, naleůy
wyãĀczyĂ tryb obrazu bez przeplotu w nastĔpujĀcy
sposób: 1) Naciőnij przycisk , aby otworzyĂ kieszeļ
na pãytĔ. 2) Naciőnij przycisk
. 3) Naciőnij przycisk
AUDIO.

Naciőnij przycisk SYSTEM MENU, aby wyjőĂ
z menu.
•
Moůesz teraz wãĀczyĂ w telewizorze tryb
obrazu bez przeplotu.
Uwaga

• Podczas odtwarzania, gdy tryb obrazu bez przeplotu jest
wãĀczony zarówno dla urzĀdzenia, jak i dla telewizora,
mogĀ wystĔpowaĂ znieksztaãcenia obrazu. Naleůy wtedy
wyãĀczyĂ funkcjĔ obrazu bez przeplotu zarówno w
urzĀdzeniu, jak i w telewizorze.
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3

WãĀcz urzĀdzenie.
Naciőnij przycisk DISC, aby jako ŭródão
odtwarzania wybraĂ pãytĔ CD.
WãĀcz telewizor i wybierz wãaőciwe ŭródão
wideo.
» Na ekranie telewizora powinien pojawiĂ siĔ
niebieski ekran tãa odtwarzacza Philips DVD.

5 Odtwarzanie

2

PodãĀcz wtyczkĔ urzĀdzenia USB do gniazda
USB zestawu.

3

Naciőnij przycisk USB, aby wybraĂ ŭródão USB.
» Wyőwietlona zostanie ãĀczna liczba
utworów.
» Odtwarzanie rozpocznie siĔ automatycznie.
•
Aby wstrzymaĂ lub wznowiĂ
odtwarzanie, naciőnij przycisk
.
•
Aby zatrzymaĂ odtwarzanie, naciőnij
przycisk .
•
Aby wybraĂ album lub folder, naciőnij
przycisk / .
•
Aby pominĀĂ utwór lub plik, naciőnij
przycisk / .
•
Aby przewinĀĂ szybko do tyãu/przodu,
naciőnij i przytrzymaj przycisk
/ .

Odtwarzanie pãyty
Przestroga
• Nie naleůy patrzeĂ na wiĀzkĔ lasera zestawu.
• Ryzyko uszkodzenia produktu! Nie naleůy odtwarzaĂ
•

1
2
3

pãyt z wykorzystaniem akcesoriów takich, jak pierőcienie
stabilizujĀce czy róůnego rodzaju nakãadki na pãyty.
Nie naleůy dociskaĂ szuﬂady odtwarzacza ani kãaőĂ na
niej innych przedmiotów niů pãyty.

Naciőnij przycisk DISC, aby jako ŭródão
odtwarzania wybraĂ pãytĔ CD.
Naciőnij przycisk , aby otworzyĂ kieszeļ na
pãytĔ.
Wãóů pãytĔ nadrukiem do góry i zamknij
kieszeļ na pãytĔ.
» Odtwarzanie rozpocznie siĔ automatycznie.
•
Jeőli odtwarzanie nie rozpocznie siĔ
automatycznie, wybierz opcjĔ w menu
pãyty, a nastĔpnie naciőnij przycisk
.
•
Aby wstrzymaĂ lub wznowiĂ
odtwarzanie, naciőnij przycisk
.
•
Aby zatrzymaĂ odtwarzanie, naciőnij
przycisk .
•
Pãyty MP3/WMA: w celu wybrania
albumu naciőnij przycisk / .
•
Aby pominĀĂ utwór/plik/rozdziaã, naciőnij
przycisk / .
•
Aby przewinĀĂ szybko do tyãu/przodu,
naciőnij i przytrzymaj przycisk
/ .
Uwaga

• Funkcja ta jest dostĔpna tylko w przypadku ﬁlmów na
pãytach DVD/DivX z napisami dialogowymi w wielu
wersjach jĔzykowych.

•

Podczas odtwarzania naciőnij kilkakrotnie
przycisk SUBTITLE, aby wybraĂ jĔzyk
napisów dialogowych.

Odtwarzanie z urzĀdzenia USB
Uwaga
• Sprawdŭ, czy urzĀdzenie USB zawiera treőci nadajĀce
siĔ do odtwarzania. (patrz rozdziaã „Informacje o
odtwarzaniu urzĀdzenia USB”)

1

Otwórz klapkĔ gniazda USB znajdujĀcĀ siĔ na
panelu przednim.
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Odtwarzanie ﬁlmu DivX
Istnieje moůliwoőĂ odtwarzania ﬁlmów DivX
skopiowanych na pãytĔ CD-R/RW, pãytĔ DVD do
nagrywania lub urzĀdzenie USB.
1 Wãóů pãytĔ lub podãĀcz urzĀdzenie USB.
2 Wybierz ŭródão:
•
Pãyty: naciőnij przycisk DISC.
•
UrzĀdzenia USB: naciőnij przycisk USB.
3 Wybierz plik, który ma zostaĂ odtworzony i
naciőnij przycisk OK.
•
Aby zatrzymaĂ odtwarzanie, naciőnij
przycisk .
•
Aby wstrzymaĂ lub wznowiĂ
odtwarzanie, naciőnij przycisk
.
•
Naciőnij przycisk SUBTITLE, aby zmieniĂ
jĔzyk napisów dialogowych.

• ZawierajĀce napisy dialogowe pliki z rozszerzeniami
•
•

.srt, .smi, .sub, .ssa i .ass sĀ obsãugiwane, ale nie sĀ
wyőwietlane w menu nawigacyjnym plików.
Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi byĂ taka sama
jak nazwa pliku z ﬁlmem.
DãugoőĂ wyőwietlanych na ekranie napisów moůe
wynosiĂ maksymalnie 45 znaków.

Wyőwietlanie zdjĔĂ
ZdjĔcia w formacie JPEG mogĀ zostaĂ wyőwietlone w
postaci pokazu slajdów.
1 Wãóů pãytĔ zawierajĀcĀ zdjĔcia lub podãĀcz
urzĀdzenie USB.
2 Wybierz ŭródão:
•
Pãyty: naciőnij przycisk DISC.
•
UrzĀdzenia USB: naciőnij przycisk USB.
3 Pãyta ze zdjĔciami JPEG: naciőnij przycisk ,
aby rozpoczĀĂ pokaz slajdów.
» Pãyta Kodak Picture CD: pokaz slajdów
rozpocznie siĔ automatycznie.

PrzeglĀdanie zdjĔĂ
1 Podczas odtwarzania naciőnij przycisk OSD/

W przypadku pãyt VCD z funkcjĀ sterowania
odtwarzaniem (PBC, Playback Control) (tylko
wersja 2.0):
Funkcja sterowania odtwarzaniem (PBC) umoůliwia
interaktywne odtwarzanie pãyty VCD przy pomocy
menu wyőwietlanego na ekranie.
1 Podczas odtwarzania naciőnij przycisk DISC
MENU, aby wãĀczyĂ lub wyãĀczyĂ funkcjĔ
sterowania odtwarzaniem.
» Gdy funkcja sterowania odtwarzaniem
(PBC) jest wãĀczona, wyőwietlany jest ekran
menu.
» Gdy funkcja sterowania odtwarzaniem
(PBC) jest wyãĀczona, nastĔpuje wznowienie
normalnego odtwarzania.
•
Podczas odtwarzania, przy wãĀczonej
funkcji PBC, naciőnij przycisk RETURN/
TITLE, aby powróciĂ do ekranu menu
funkcji PBC.

Wybór funkcji powtarzania/odtwarzania
losowego
Odtwarzanie wielokrotne
1 Podczas odtwarzania naciőnij kilkakrotnie
przycisk REPEAT, aby wybraĂ opcjĔ.
» Wybrana opcja jest wyőwietlana przez
dãuůszĀ chwilĔ.

DISPLAY.
» Wyőwietlone zostanĀ miniaturki 12 zdjĔĂ.

2

Za pomocĀ przycisków / przejdŭ do
poprzedniej lub nastĔpnej strony.
•
Aby wyőwietliĂ zdjĔcie, wybierz je, a
nastĔpnie naciőnij przycisk OK.
•
Naciőnij przycisk RETURN/TITLE,
aby powróciĂ do menu pãyty CD ze
zdjĔciami.

Obracanie zdjĔcia
1 Podczas odtwarzania naciőnij kilkakrotnie
przycisk
prawo.

/ , aby obróciĂ zdjĔcie w lewo/w

Sterowanie odtwarzaniem
Wyőwietlanie menu pãyty
Po zaãadowaniu pãyty DVD/(S)VCD na ekranie
telewizora moůe zostaĂ wyőwietlone menu.
1 Podczas odtwarzania naciőnij przycisk DISC
MENU, aby wyőwietliĂ lub zamknĀĂ menu
pãyty.

2

Aby wznowiĂ normalne odtwarzanie, naciőnij
kilkakrotnie przycisk REPEAT aů do pojawienia
siĔ komunikatu [Repeat Off].

Odtwarzanie losowe
1 Podczas odtwarzania naciőnij przycisk
2

SHUFFLE.
Aby wznowiĂ normalne odtwarzanie,
ponownie naciőnij przycisk SHUFFLE.

Wielokrotne odtwarzanie fragmentu
(pãyty: DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
1 Podczas odtwarzania muzyki lub ﬁlmu naciőnij
2

przycisk A-B, aby zaznaczyĂ poczĀtek.
Naciőnij przycisk A-B, aby zaznaczyĂ koniec.
» Rozpocznie siĔ wielokrotne odtwarzanie
wybranego fragmentu.
•
Aby anulowaĂ powtarzanie odtwarzania,
naciőnij ponownie przycisk A-B.
Uwaga

• Fragment okreőlony przez punkty A i B moůna ustawiĂ
tylko w obrĔbie tego samego utworu/tytuãu.
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Uwaga

Opcje odtwarzania
Wyőwietlanie informacji odtwarzania
pãyty
1 Podczas odtwarzania naciőnij przycisk OSD/
2

DISPLAY, aby wyőwietliĂ menu informacji.
Za pomocĀ przycisków / wyőwietl
informacje.

Sterowanie odtwarzaniem za pomocĀ menu:
1 Za pomocĀ przycisków / wybierz element,
a nastĔpnie naciőnij przycisk OK.
2 Wprowadŭ numer/czas za pomocĀ klawiatury
numerycznej, a nastĔpnie za pomocĀ
przycisków / wybierz opcjĔ.
3 Naciőnij przycisk OK, aby potwierdziĂ.

Zmiana kanaãu dŭwiĔku
Uwaga
• Funkcja ta jest dostĔpna tylko w przypadku odtwarzania
pãyt VCD/DivX.

1

Podczas odtwarzania naciőnij kilkakrotnie
przycisk AUDIO, aby wybraĂ kanaã dŭwiĔku
dostĔpny na pãycie:
•
Sygnaã monofoniczny w kanale lewym
•
Sygnaã monofoniczny w kanale prawym
•
Mix-Mono
•
Stereo

Wybór kĀta widzenia kamery
Uwaga

Programowanie utworów/tytuãów

• Funkcja ta jest dostĔpna tylko w przypadku ﬁlmów na
pãytach DVD, które nagrano z kilku róůnych kamer.

Uwaga
• Ta funkcja nie jest dostĔpna w przypadku pãyt MP3/
WMA.

1
2
3

4

W trybie DISC naciőnij przycisk PROG,
aby przejőĂ do trybu odtwarzania
programowanego.
Za pomocĀ przycisków
/ / / wybierz
numer programu.
Wprowadŭ numer utworu/tytuãu za pomocĀ
klawiatury numerycznej.
•
Aby przejőĂ do nastĔpnej/poprzedniej
strony, naciőnij przycisk / .
•
Aby skasowaĂ zaprogramowany utwór/
tytuã, wybierz numer programu, a
nastĔpnie naciőnij przycisk OK.
•
Aby wyjőĂ z trybu odtwarzania
programowanego, naciőnij przycisk
PROG.
Po zakoļczeniu programowania wybierz opcjĔ
[Start], a nastĔpnie naciőnij przycisk OK, aby
rozpoczĀĂ odtwarzanie.

PowiĔkszanie i pomniejszanie obrazu
1 Podczas odtwarzania ﬁlmu lub zdjĔĂ naciőnij
kilkakrotnie przycisk ZOOM, aby powiĔkszyĂ
lub pomniejszyĂ obraz.
•
Gdy obraz jest powiĔkszony za pomocĀ
przycisku
/ / / , moůna przesuwaĂ
powiĔkszony obraz.
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1

Podczas odtwarzania naciőnij kilkakrotnie
przycisk ANGLE, aby wybraĂ kĀt widzenia
kamery.

Wybór jĔzyka őcieůki dŭwiĔkowej
Uwaga
• Funkcja ta jest dostĔpna tylko w przypadku ﬁlmów na
pãytach DVD/DivX ze őcieůkami dŭwiĔkowymi w wielu
wersjach jĔzykowych.

1

Naciőnij kilkakrotnie przycisk AUDIO, aby
wybraĂ jĔzyk őcieůki dŭwiĔkowej.

6 Regulacja dŭwiĔku
Ustawianie gãoőnoőci
1

Podczas odtwarzania naciőnij przycisk VOL
+/-, aby zwiĔkszyĂ lub zmniejszyĂ poziom
gãoőnoőci.

System wzmacniania dŭwiĔku
MAX SOUND zapewnia natychmiastowe
wzmocnienie dŭwiĔku.
1 Naciőnij przycisk MAX, aby wãĀczyĂ lub
wyãĀczyĂ wzmocnienie dŭwiĔku.
» Jeőli funkcja MAX SOUND jest wãĀczona, na
ekranie widoczne jest oznaczenie „MAX”.

Wyciszanie dŭwiĔku
Podczas odtwarzania naciőnij przycisk MUTE
w celu wyciszenia/przywrócenia dŭwiĔku.

Wybór zaprogramowanego efektu
dŭwiĔkowego
1

Podczas odtwarzania naciőnij kilkakrotnie
przycisk DSC, aby wybraĂ:
•
[ROCK] (rock)
•
[JAZZ] (jazz)
•
[POP] (pop)
•
[CLASSIC] (klasyka)

Wzmocnienie tonów niskich
1

Podczas odtwarzania naciőnij przycisk DBB,
aby wãĀczyĂ lub wyãĀczyĂ funkcjĔ wzmocnienia
tonów niskich.
» Jeőli funkcja DBB jest wãĀczona, na ekranie
widoczne jest oznaczenie „DBB”.

• Aby ustawiĂ lub zmieniĂ hasão, wybierz kolejno:
[Preferencje] > [Hasão].

[JĔzyk menu]
Wybór preferowanego jĔzyka menu ekranowego
[Wygaszacz]
Wygaszasz chroni ekran telewizora przed
uszkodzeniem spowodowanym wyőwietlaniem
statycznego obrazu przez dãugi czas.
•
[Wã] – wãĀczanie wygaszacza ekranu.
•
[Wyã] – wyãĀczanie wygaszacza ekranu.
[Kod wypoů. DivX(R)]
Wyőwietlanie kodu rejestracji DivX®.
Wskazówka
• Kod rejestracji DivX tego urzĀdzenia naleůy wprowadziĂ
w przypadku wypoůyczania lub kupowania ﬁlmów
na stronie internetowej http://vod.divx.com. Filmy
DivX, które zostaãy wypoůyczone lub zakupione
za poőrednictwem usãugi DivX® VOD (Video
On Demand), mogĀ byĂ odtwarzane wyãĀcznie w
urzĀdzeniu, dla którego ta usãuga zostaãa zarejestrowana.

7 Regulacja ustawieļ
Ustawienia ogólne
1

Naciőnij przycisk SYSTEM MENU.
» Zostanie wyőwietlone menu [Ustawienia
ogólne].

2
3
4

Naciőnij przycisk .
Wybierz opcjĔ i naciőnij przycisk OK.
Wybierz ustawienie i naciőnij przycisk OK.
•
Aby wróciĂ do poprzedniego menu,
naciőnij przycisk
.
•
Aby zamknĀĂ menu, naciőnij przycisk
SYSTEM MENU.
Uwaga

• Objaőnienia dotyczĀce powyůszych opcji zostaãy

Ustawienia dŭwiĔku
1

Naciőnij przycisk SYSTEM MENU.
» Zostanie wyőwietlone menu [Ustawienia
ogólne].

2

Naciőnij przycisk , aby wybraĂ opcjĔ [Ustaw.
DŭwiĔku], a nastĔpnie naciőnij przycisk .
Wybierz opcjĔ i naciőnij przycisk OK.
Wybierz ustawienie i naciőnij przycisk OK.
•
Aby wróciĂ do poprzedniego menu,
naciőnij przycisk
.
•
Aby zamknĀĂ menu, naciőnij przycisk
SYSTEM MENU.

3
4

Uwaga

przedstawione na nastĔpnych stronach.

• Objaőnienia dotyczĀce powyůszych opcji zostaãy
[Blokada pãyty]
Umoůliwia ustawienie ograniczeļ odtwarzania
dla okreőlonych pãyt. Przed rozpoczĔciem
naleůy wãoůyĂ pãytĔ do kieszeni na pãytĔ (moůna
zablokowaĂ maksymalnie 40 pãyt).
•
[Zablokuj] – ograniczenie dostĔpu do bieůĀcej
pãyty. Wprowadŭ hasão, aby odblokowaĂ i
odtwarzaĂ pãytĔ.
•
[Odblokuj] – odtwarzanie wszystkich pãyt.

przedstawione na nastĔpnych stronach.

[DŭwiĔk HDMI]
Po poãĀczeniu urzĀdzenia z telewizorem za pomocĀ
przewodu HDMI naleůy wybraĂ ustawienie sygnaãu
audio dla tego poãĀczenia.
•
[Wyã] – wyãĀczenie odtwarzania dŭwiĔku
przez telewizor. DŭwiĔk jest odtwarzany
wyãĀcznie przez to urzĀdzenie.
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1

Wskazówka

•

[Wszystkie] – dŭwiĔk jest odtwarzany
jednoczeőnie przez telewizor i urzĀdzenie. Jeőli
format dŭwiĔku pãyty nie jest obsãugiwany,
zostanie on poddawany konwersji do dŭwiĔku
dwukanaãowego (liniowe kodowanie PCM).

[PRÓBKOWANIE CD]
Konwertowanie muzycznych pãyt CD na wyůszĀ
czĔstotliwoőĂ próbkowania z wykorzystaniem
zaawansowanego przetwarzania sygnaãu cyfrowego
w celu otrzymania lepszej jakoőci dŭwiĔku.
•
[Wyã] – wyãĀczanie funkcji zwiĔkszenia
czĔstotliwoőci próbkowania pãyty CD.
•
[88.2kHz (X2)] – konwertowanie
czĔstotliwoőci próbkowania pãyt CD na dwa
razy wiĔkszĀ niů oryginalna.

[System TV]
Zmieļ to ustawienie, jeőli obraz nie jest prawidãowo
wyőwietlany. To domyőlnie ustawienie odpowiada
najpopularniejszemu systemowi stosowanemu w
danym kraju.
•
[PAL] – Dla telewizorów z systemem kolorów
PAL.
•
[NTSC] – Dla telewizorów z systemem
kolorów NTSC.
•
[Uniwersalny] – Dla telewizorów zgodnych
zarówno z systemem PAL, jak i NTSC.
[Rodzaj TV]
Format ekranu TV okreőla proporcje obrazu w
zaleůnoőci od typu podãĀczonego telewizora.

Uwaga
• Funkcja próbkowania pãyty CD jest dostĔpna tylko w

4:3 Panorama (PS)

trybie stereo.

[Audio Sync]
Podczas odtwarzania pãyty wideo istnieje
moůliwoőĂ ustawienia domyőlnego czasu opóŭnienia
dŭwiĔku.
1) Aby rozpoczĀĂ, naciőnij przycisk OK.
2) Wybierz opóŭnienie gãoőnika w menu, a
nastĔpnie za pomocĀ przycisków
/ ustaw
czas opóŭnienia.
3) Naciőnij przycisk OK, aby zatwierdziĂ i zamknĀĂ
menu.

Ustawienia obrazu
1
2
3
4

Naciőnij przycisk SYSTEM MENU.
» Zostanie wyőwietlone menu [Ustawienia
ogólne].
Naciőnij przycisk , aby wybraĂ pozycjĔ [Ust.
obrazu], a nastĔpnie naciőnij przycisk .
Wybierz opcjĔ, a nastĔpnie naciőnij przycisk
OK.
Wybierz ustawienie i naciőnij przycisk OK.
•
Aby wróciĂ do poprzedniego menu,
naciőnij przycisk
.
•
Aby zamknĀĂ menu, naciőnij przycisk
SYSTEM MENU.
Uwaga

• Objaőnienia dotyczĀce powyůszych opcji zostaãy
przedstawione na nastĔpnych stronach.
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•
•

•

4:3 Letter Box (LB)

Panoramiczny 16:9

[4:3 Panorama] – Telewizor 4:3: obraz o
peãnej wysokoőci z przyciĔtymi bokami.
[4:3 Letter Box] – Telewizor 4:3: obraz
panoramiczny z czarnymi pasami u góry i u
doãu ekranu.
[Panoramiczny 16:9] – Telewizor
panoramiczny: proporcje obrazu 16:9.

[Progresywne]
Jeőli telewizor obsãuguje tryb obrazu bez przeplotu,
moůna wãĀczyĂ ten tryb w celu uzyskania lepszej
jakoőci obrazu. W tym celu wymagane jest
poãĀczenie rozdzielonych skãadowych sygnaãu
wideo.
•
[Wyã] – wyãĀczanie trybu obrazu bez
przeplotu.
•
[Wã] – wãĀczanie trybu obrazu bez przeplotu.
Wskazówka
• DostĔpny jest równieů bardziej szczegóãowy opis (patrz
„Przygotowywanie do pracy” > „WãĀczanie trybu
obrazu bez przeplotu”).

[Ustaw. kolorów]
Umoůliwia wybór zaprogramowanego zestawu
ustawieļ kolorów lub zdeﬁniowanie wãasnego
ustawienia.
•
[Standard] – oryginalne ustawienie kolorów.
•
[Jasny] – ustawienie ůywych kolorów.
•
[Stonowany] – ustawienie ciepãych kolorów.
•
[Wãasne] – umoůliwia zdeﬁniowanie wãasnego
ustawienia kolorów. Regulacja jasnoőci,
kontrastu, ostroőci, odcieni i nasycenia
kolorów wyőwietlacza.

Opcja

Opis

[Superszeroki]

Őrodkowa czĔőĂ obrazu jest
rozciĀgniĔta sãabiej niů boki. To
ustawienie jest dostĔpne tylko
po ustawieniu rozdzielczoőci
obrazu 720p i wyůszej.
Obraz nie jest rozciĀgany. Po
obu stronach ekranu dodawane
sĀ czarne pasy.
Format wyőwietlanego obrazu
jest zgodny z formatem pãyty.

[4:3 Pillar Box]

[Wyã]

•

[YUV] – poãĀczenie rozdzielonych skãadowych
sygnaãu wideo.
[RGB] – poãĀczenie Scart.

•

[Napisy]
WyãĀczenie lub wãĀczenie wyőwietlania napisów.
•
[Wã] – wyőwietlanie efektów dŭwiĔkowych w
napisach dialogowych. Dotyczy tylko pãyt, które
zawierajĀ napisy i telewizorów, które obsãugujĀ
tĔ funkcjĔ.
•
[Wyã] – wyãĀczenie funkcji napisów.

Preferencje
1

Naciőnij przycisk SYSTEM MENU.
» Zostanie wyőwietlone menu [Ustawienia
ogólne].

2

Naciőnij przycisk , aby wybraĂ opcjĔ
[Preferencje], a nastĔpnie naciőnij przycisk
Wybierz opcjĔ i naciőnij przycisk OK.
Wybierz ustawienie i naciőnij przycisk OK.
•
Aby wróciĂ do poprzedniego menu,
naciőnij przycisk
.
•
Aby zamknĀĂ menu, naciőnij przycisk
SYSTEM MENU.

3
4

Uwaga
• To ustawienie jest dostĔpne tylko po ustawieniu opcji
[Rodzaj TV] na [Panoramiczny 16:9].

•

[Obraz HDMI] – wybór rozdzielczoőci
wyjőcia wideo HDMI zgodnie z moůliwoőciami
wyőwietlania telewizora.

Opcja

Opis

[Auto]

Umoůliwia automatyczne
wykrycie i wybranie najlepszej
obsãugiwanej rozdzielczoőci
obrazu.
Wybór najlepszej rozdzielczoőĂ
obrazu obsãugiwanej przez
dany telewizor. Szczegóãowe
informacje na ten temat moůna
znaleŭĂ w instrukcji obsãugi
telewizora.

[480p],
[576p],[720p],
[1080i],[1080p]

Uwaga

.

Uwaga
• Objaőnienia dotyczĀce powyůszych opcji zostaãy
przedstawione na nastĔpnych stronach.

[DŭwiĔk]
Wybór preferowanego jĔzyka őcieůki dŭwiĔkowej
pãyty
[Napisy]
Wybór preferowanego jĔzyka napisów dialogowych
pãyty
[Menu pãyty]
Wybór preferowanego jĔzyka menu pãyty
Uwaga
• Jeőli wybrany jĔzyk nie jest dostĔpny na pãycie, zostanie
uůyty domyőlny jĔzyk pãyty.

• W przypadku niektórych pãyt zmiana jĔzyka napisów
• Jeőli to ustawienie nie jest zgodne z telewizorem, pojawi
siĔ pusty ekran. Poczekaj 15 sekund na przywrócenie
ustawieļ fabrycznych lub przeãĀcz urzĀdzenie w tryb
domyőlny w nastĔpujĀcy sposób: 1) Naciőnij przycisk . 2)
Naciőnij przycisk
. 3) Naciőnij przycisk ZOOM.

[Wyjőcie wideo]
Umoůliwia wybranie formatu wyjőciowego
sygnaãu wideo odpowiadajĀcego zastosowanemu
poãĀczeniu miĔdzy urzĀdzeniem a telewizorem.

•

dialogowych lub őcieůki dŭwiĔkowej moůliwa jest
wyãĀcznie z poziomu menu pãyty.
Aby wybraĂ jĔzyk, którego nie ma na liőcie jĔzyków w
menu, wybierz opcjĔ [Inne]. NastĔpnie przejrzyj listĔ
kodów jĔzyków, która znajduje siĔ na koļcu niniejszej
instrukcji, i wprowadŭ odpowiedni 4-cyfrowy kod jĔzyka.

[Zab. rodzic.]
Umoůliwia ograniczenie dostĔpu do pãyt, które
sĀ nieodpowiednie dla dzieci. Na pãytach tego
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[Ustawienia HDMI]
Po poãĀczeniu urzĀdzenia z telewizorem za pomocĀ
przewodu HDMI wybierz najlepsze ustawienie
obrazu HDMI obsãugiwane w telewizorze.
•
[Format panoramicz.] – umoůliwia ustawienie
formatu panoramicznego dla odtwarzanych
pãyt.

typu muszĀ znajdowaĂ siĔ informacje o poziomie
zabezpieczenia rodzicielskiego.
1) Naciőnij przycisk OK.
2) Wybierz poziom zabezpieczenia rodzicielskiego,
a nastĔpnie naciőnij przycisk OK.
3) Za pomocĀ przycisków numerycznych
wprowadŭ hasão.
Uwaga
• Pãyty o wyůszym poziomie zabezpieczenia
•
•

rodzicielskiego od ustawionego w opcji [Zab. rodzic.]
moůna odtwarzaĂ dopiero po wprowadzeniu hasãa.
Poziomy zabezpieczenia zaleůĀ od kraju. Aby zezwoliĂ na
odtwarzanie wszystkich pãyt, wybierz opcjĔ „ 8”.
Na niektórych pãytach wydrukowane sĀ informacje na
temat poziomu zabezpieczenia rodzicielskiego, ale nie sĀ
one nagrane. W przypadku tego typu pãyt funkcja ta nie
bĔdzie dziaãaĂ.

[Standard]

[Cent. Eur.]

[Cyrylica]
[Grecki]
[Hebrajski]
[Chiļski]
[Koreaļski]

Angielski, irlandzki, duļski, estoļski,
ﬁļski, francuski, niemiecki, wãoski,
portugalski, luksemburski, norweski
(Bokmål i Nynorsk), hiszpaļski,
szwedzki, turecki
Polski, czeski, sãowacki, albaļski,
wĔgierski, sãoweļski, chorwacki,
serbski (alfabet ãaciļski), rumuļski
Biaãoruski, buãgarski, ukraiļski,
macedoļski, rosyjski, serbski
Grecki
Hebrajski
Chiļski uproszczony
Koreaļski

Uwaga
• Upewnij siĔ, ůe nazwa pliku z napisami dialogowymi jest

Wskazówka

taka sama, jak nazwa pliku z ﬁlmem. Jeőli na przykãad
nazwa pliku z ﬁlmem to „Movie.avi”, to plik tekstowy
musi nosiĂ nazwĔ „Movie.sub” lub „Movie.srt”.

• Hasão moůna ustawiĂ lub zmieniĂ (wiĔcej informacji na ten
temat moůna znaleŭĂ w czĔőci „Preferencje” > [Hasão]).

[Nawig MP3/JPEG]
Wybierz, aby wyőwietliĂ foldery lub wszystkie pliki.
•
[Bez menu] – wyőwietlanie wszystkich plików.
•
[Z menu] – wyőwietlanie folderów, w których
znajdujĀ siĔ pliki MP3/WMA.
[Hasão]
Ustawienie lub zmiana hasãa dla zablokowanych pãyt
lub pãyt DVD z ograniczeniami odtwarzania.

[Domyőlne]
Przywrócenie domyőlnych ustawieļ fabrycznych
urzĀdzenia, z wyjĀtkiem ustawieļ [Blokada pãyty],
[Hasão] i [Zab. rodzic.].
[Info o wersji]
Wyőwietlanie informacji o wersji oprogramowania
urzĀdzenia.
Wskazówka
• Informacja ta moůe byĂ przydatna w przypadku

1) Za pomocĀ przycisków numerycznych
wprowadŭ wartoőĂ „000000” lub ostatnio
ustawione hasão w polu [Stare hasão].
2) Wprowadŭ nowe hasão w polu [Nowe hasão].
3) Ponownie wprowadŭ nowe hasão w polu
[Potwierdŭ].
4) Naciőnij przycisk OK, aby wyjőĂ z menu ustawieļ.
Uwaga
• Jeőli nie pamiĔtasz swojego hasãa, przed ustawieniem
nowego hasãa wprowadŭ wartoőĂ „136900”.

[Napisy DivX]
Wybierz zestaw znaków, który obsãuguje napisy DivX.
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aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji
dostĔpnej na stronie internetowej ﬁ rmy Philips, którĀ
moůna pobraĂ i zainstalowaĂ w tym urzĀdzeniu.

8 Sãuchanie radia
Wskazówka
• Aby uzyskaĂ optymalny odbiór radia FM, rozãóů antenĔ

Ponowne programowanie stacji
radiowych
1
2

FM i dostosuj jej poãoůenie.

• Aby uniknĀĂ zakãóceļ, antenĔ naleůy umieőciĂ jak
najdalej od telewizora, magnetowidu i innych ŭródeã
promieniowania elektromagnetycznego.

Pierwsze strojenie
Przy pierwszym wãĀczeniu trybu radia postĔpuj zgodnie
z instrukcjami w celu zaprogramowania stacji radiowych.
1 Naciőnij przycisk TUNER.
» Zostanie wyőwietlony napis „AUTO
INSTALL ... PRESS PLAY” (Instalacja
automatyczna... naciőnij przycisk PLAY).

2

Naciőnij przycisk
.
» Wszystkie wykryte stacje radiowe zostanĀ
zapisane.
» Po zakoļczeniu wybierana jest pierwsza z
zaprogramowanych stacji radiowych.
•
Aby zatrzymaĂ automatycznie strojenie,
naciőnij przycisk .

Naciőnij przycisk TUNER.
Naciőnij i przytrzymaj przycisk PROGprzez co
najmniej 2 sekundy.
» Wszystkie poprzednio zaprogramowane
stacje radiowe zostanĀ zastĀpione nowymi.

RĔczne programowanie stacji
radiowych
Moůna zaprogramowaĂ odtwarzanie maksimum 40
stacji radiowych.
1 Dostrajanie stacji radiowej
2 Naciőnij przycisk PROG, aby wãĀczyĂ tryb
programowania.
3 Za pomocĀ przycisków / przypisz stacji
odpowiedni numer, a nastĔpnie naciőnij
przycisk PROG, aby zatwierdziĂ.
» Wyőwietlony zostanie numer i czĔstotliwoőĂ
zaprogramowanej stacji.

4

W celu zaprogramowania innych stacji
powtórz powyůsze czynnoőci.
Wskazówka

• Aby nadpisaĂ zaprogramowanĀ stacjĔ, zapisz w jej
miejscu innĀ stacjĔ.

• W urzĀdzeniu moůna zapisaĂ do 40 stacji radiowych.
• Jeőli automatyczna instalacja nie zostanie uruchomiona
lub zostanie zapisanych mniej niů 5 stacji, zostanie
wyőwietlony monit o sprawdzenie anteny FM.

Dostrajanie stacji radiowej
1
2

3

Naciőnij przycisk TUNER, aby wybraĂ ŭródão
tunera.
Naciőnij i przytrzymaj przyciski
/ przez
ponad 2 sekundy.
» Tuner automatycznie dostroi siĔ do stacji o
najsilniejszym sygnale.
Powtórz czynnoőĂ 2, aby dostroiĂ tuner do
wiĔkszej liczby stacji.
•
W celu dostrojenia tunera do stacji
radiowej o sãabym sygnale naciőnij
kilkakrotnie przyciski
/ , aů do
momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Wybór zaprogramowanej stacji
radiowej
1

Uaktywnij tryb tunera, a nastĔpnie wybierz
ůĀdany numer za pomocĀ przycisków / .

Usuwanie zaprogramowanej stacji
radiowej
1
2

Uaktywnij tryb tunera, a nastĔpnie wybierz
ůĀdany numer za pomocĀ przycisków / .
Naciőnij i przytrzymaj przycisk
aů do
wyőwietlenia komunikatu „ FM X (numer stacji)
DELETE”.
» Wybrana stacja radiowa bĔdzie nadal
odbierana, ale zostanie usuniĔta z listy
zaprogramowanych stacji.

Uwaga
• Jeőli stacja z z akresu FM nadaje dane RDS (Radio Data
System), zostanie wyőwietlona nazwa stacji.
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Uwaga

9 Inne funkcje
Ustawianie budzika
Zestawu moůna uůywaĂ jako budzika. Odtwarzanie
ze ŭródeã takich jak DISC, TUNER czy AUX moůe siĔ
rozpoczĀĂ o godzinie wybranej przez uůytkownika.
1 Sprawdŭ, czy zegar zostaã ustawiony prawidãowo.
2 W trybie gotowoőci naciőnij i przytrzymaj
przycisk TIMER.
» ZostanĀ wyőwietlone i zacznĀ migaĂ cyfry
zegara.

3
4
5
6

Za pomocĀ przycisków DISC, TUNER lub
AUX/MP3-LINK wybierz ŭródão odtwarzania.
Za pomocĀ przycisków / ustaw godzinĔ.
Za pomocĀ przycisków
/ ustaw minuty.
Naciőnij przycisk TIMER, aby potwierdziĂ.
» Budzik zostaã ustawiony i jest wãĀczony.

WãĀczanie i wyãĀczanie budzika
1 W trybie gotowoőci naciőnij przycisk TIMER.
2 Aby wãĀczyĂ lub wyãĀczyĂ budzik, naciőnij
kilkakrotnie przycisk .
» Jeőli jest on wãĀczony, na ekranie wyőwietla
siĔ oznaczenie .
» Po wyãĀczeniu budzika oznaczenie nie
bĔdzie juů widoczne na ekranie urzĀdzenia.
Uwaga
• Jeőli jako ŭródão wybrano pãytĔ, a odtwarzanie utworu
nie jest moůliwe, automatycznie zostanie wybrany tryb
tunera.

Ustawianie wyãĀcznika czasowego
UrzĀdzenie jest wyposaůone w funkcjĔ umoůliwiajĀcĀ
samoczynne wyãĀczenie po ustawionym czasie.
1 Po wãĀczeniu urzĀdzenia naciőnij kilkakrotnie
przycisk SLEEP, aby wybraĂ ustawiony okres
czasu (w minutach).
» Jeőli wyãĀcznik czasowy jest wãĀczony, na
ekranie wyőwietla siĔ oznaczenie .
WyãĀczanie wyãĀcznika czasowego
1 Naciőnij kilkakrotnie przycisk SLEEP aů do
wyőwietlenia komunikatu [OFF].
» Po dezaktywacji wyãĀcznika czasowego
oznaczenie nie bĔdzie juů widoczne na
ekranie zestawu.
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Karaoke
1
2
3
4

WãĀcz w telewizorze kanaã umoůliwiajĀcy
odbiór sygnaãu z urzĀdzenia.
Naciőnij przycisk KARAOKE.
» ZostanĀ wyőwietlone ustawienia Karaoke.
Wybierz opcjĔ i zmieļ ustawienie, a nastĔpnie
naciőnij przycisk OK.
Aby zamknĀĂ menu, naciőnij przycisk KARAOKE.

[Mik]
WãĀczanie lub wyãĀczanie sygnaãu wyjőciowego
mikrofonu.
•
[Wã] – wãĀczanie mikrofonu.
•
[Wyã] – wyãĀczanie mikrofonu.
[Wzm. mikr.]
•
Naciőnij przycisk
mikrofonu.
[Poziom echa]
Naciőnij przycisk

, aby ustawiĂ gãoőnoőĂ

, aby ustawiĂ poziom pogãosu.

[Prz.]
Naciőnij przycisk
, aby ustawiĂ tonacjĔ
odpowiedniĀ do Twojego gãosu.
[Wynik]
Wybór punktacji karaoke.
•
[Wyã] – brak wyőwietlanej punktacji.
•
[Podstawowy] – punktacja podstawowa.
•
[Őredni] – punktacja dla őredniozaawansowanych.
•
[Zaawansowany] – punktacja dla
zaawansowanych.

Zabawa przy karaoke
1 PodãĀcz mikrofon (niedoãĀczony do zestawu)
2
3
4
5
6

do gniazda MIC urzĀdzenia.
Naciőnij przycisk DISC, aby jako ŭródão
odtwarzania wybraĂ pãytĔ.
Wãóů pãytĔ z muzykĀ karaoke.
» Zostanie wyőwietlone menu pãyty.
Wybierz opcjĔ i naciőnij przycisk OK, aby
rozpoczĀĂ odtwarzanie.
Naciőnij przycisk VOCAL, aby zmieniĂ kanaã
audio lub wyãĀczyĂ őcieůkĔ wokalnĀ.
Őpiewaj przez mikrofon.
•
Aby ustawiĂ gãoőnoőĂ ŭródãa, naciőnij
przycisk VOL +/-.
•
WiĔcej informacji na temat ustawieļ
funkcji karaoke znaleŭĂ moůna w
rozdziale Ustawienia karaoke .

Opcja

Opis

[Szybk.]

Wybór poziomu przepustowoőci.
Wyůszy poziom przepustowoőci
pozwala cieszyĂ siĔ dŭwiĔkiem
o lepszej jakoőci, ale zwiĔksza
rozmiar pliku.
[96 kbps], [112 kbps], [128 kbps],
[192 kbps], [256 kbps], [320 kbps]
Kopiowanie informacji o utworze
do pliku MP3
[Tak]: dodawanie informacji w
znacznikach ID3.
[Nie]: bez dodawania informacji w
znacznikach ID3.
Utworzone pliki MP3 mogĀ zostaĂ
zapisane wyãĀcznie na urzĀdzeniu
USB.

Moůesz takůe sãuchaĂ muzyki z zewnĔtrznego
urzĀdzenia audio za poőrednictwem zestawu.
W przypadku urzĀdzenia audio z gniazdem sãuchawek:
1 Naciőnij kilkakrotnie przycisk AUX/MP3 LINK,
aby wybraĂ zãĀcze MP3 jako ŭródão.
2 PodãĀcz przewód MP3 Link do:
•
gniazda MP3 LINK zestawu;
•
gniazda sãuchawek w odtwarzaczu MP3.
3 Uruchom odtwarzanie odtwarzacza MP3.
(Zapoznaj siĔ z instrukcjĀ obsãugi odtwarzacza
MP3).
W przypadku innych urzĀdzeļ audio:
1 Naciőnij przycisk AUX/MP3 LINK, aby wybraĂ
ŭródão AUX.
2 PodãĀcz przewody audio do
•
gniazd AUX IN zestawu.
•
wyjőciowych gniazd audio w urzĀdzeniu
audio.
3 Rozpocznij odtwarzanie zawartoőci urzĀdzenia
(patrz instrukcja obsãugi urzĀdzenia).

[Text to ID3]

[UrzĀdzenie]

5
6

Tworzenie plików MP3
Tworzenie plików MP3
Konwertuj ulubione utwory audio z pãyt audio
CD do formatu MP3. Utworzone pliki MP3 sĀ
zapisywane w pamiĔci ﬂash USB.
Za pomocĀ tego urzĀdzenia moůna konwertowaĂ
pãyty CD (CDDA/HDCD) do plików w formacie
MP3. Utworzone pliki audio w formacie MP3 sĀ
zapisywane na urzĀdzeniu USB.
1 Wãóů pãytĔ audio CD.
2 PodãĀcz wtyczkĔ urzĀdzenia USB do gniazda
USB zestawu.
3 Podczas odtwarzania pãyty naciőnij przycisk
USB REC .
4 Wybierz opcje konwersji na panelu [OPCJE], a
nastĔpnie naciőnij przycisk OK.

7

Naciőnij przycisk , aby uzyskaĂ dostĔp do
panelu [Őcieů].
Wybierz utwór, a nastĔpnie naciőnij przycisk
OK.
•
Aby zaznaczyĂ innĀ őcieůkĔ, powtórz
czynnoőĂ 6.
•
Aby zaznaczyĂ wszystkie utwory, wybierz
opcjĔ [Sel_all], a nastĔpnie naciőnij
przycisk OK.
•
Aby odznaczyĂ wszystkie utwory,
wybierz opcjĔ [Sel_none], a nastĔpnie
naciőnij przycisk OK.
Wybierz opcjĔ [PoczĀtek], aby rozpoczĀĂ
konwertowanie, a nastĔpnie naciőnij przycisk
OK.
» Po zakoļczeniu w urzĀdzeniu USB zostanie
automatycznie utworzony nowy katalog, w
którym zapisane zostanĀ wszystkie nowe
pliki MP3.
•
Aby wyjőĂ z menu, wybierz opcjĔ
[Zakoļcz], a nastĔpnie naciőnij przycisk
OK.
Uwaga

Opcja

Opis

• Podczas konwertowania nie naleůy naciskaĂ ůadnych

[SzybkoőĂ]

Wybór prĔdkoőci konwertowania.
[Zwykãe]: jednoczesne
konwertowanie i odtwarzanie
plików muzycznych.
[Szybkie]: tylko konwertowanie
plików muzycznych.

• Nie moůna konwertowaĂ pãyt chronionych przed

przycisków.
kopiowaniem oraz pãyt DTS-CD.

• Na urzĀdzeniach USB chronionych przed zapisem lub
zabezpieczonych hasãem nie moůna zapisywaĂ plików MP3.
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Odtwarzanie z urzĀdzenia
zewnĔtrznego

Nagrywanie za pomocĀ cyfrowej
nagrywarki
1

PodãĀcz cyfrowy przewód (niedoãĀczony do
zestawu) do:
•
gniazda DIGITAL OUT zestawu;
•
gniazda wejőcia sygnaãu cyfrowego
nagrywarki cyfrowej.

10 Informacje o produkcie
Uwaga
• Informacje o produkcie mogĀ ulec zmianie bez
powiadomienia.

Dane techniczne
Wzmacniacz

DIGITAL IN

Zakres mocy
wyjőciowej
Odpowiedŭ
czĔstotliwoőciowa
OdstĔp sygnaãu od
szumu
Wejőcie Aux
MP3 Link

400 W
40–20000 Hz, ±3 dB
> 60 dB
1,0 V, RMS 47 kƙ
1,0 V, RMS 47 kƙ

Pãyta
2
3

Rozpocznij odtwarzanie dŭwiĔku, który ma
zostaĂ nagrany.
Rozpocznij nagrywanie (szczegóãowe
informacje moůna znaleŭĂ w instrukcji obsãugi
nagrywarki cyfrowej).

Korzystanie ze sãuchawek
1

PodãĀcz sãuchawki do gniazda

urzĀdzenia.

Typ lasera
Őrednica pãyty
Dekodowanie obrazu
Przetwornik C/A
obrazu
System sygnaãu
Format wideo
OdstĔp sygnaãu od
szumu na obrazie
Przetwornik C/A
dŭwiĔku
Odpowiedŭ
czĔstotliwoőciowa
PCM
Dolby Digital
DTS
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Póãprzewodnikowy
12 cm/8 cm
MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
/ DivX Ultra
12-bitowy, 108 MHz
PAL / NTSC
4:3 / 16:9
56 dB
24-bitowy / 96 kHz
4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz–22 kHz (48 kHz)
4 Hz–44 kHz (96 kHz)
IEC 60958
IEC 60958, IEC 61937
IEC 60958, IEC 61937

Tuner (FM)

Separacja kanaãów stereo
Próg odbioru
stereofonicznego

87,5–108 MHz
50 kHz
FM 22 dBf,
< 37 dBf
< 3%
60 dB
> 55 dB
180 Hz~10 kHz /
±6 dB
26 dB (1 kHz)
29 dB

Gãoőniki
Impedancja gãoőnika
Przetwornik

CzuãoőĂ

4 omy
2 x 5,25calowy gãoőnik
niskotonowy +
1,25-calowy gãoőnik
wysokotonowy
> 82 dB/m/W

Informacje ogólne
Zasilanie prĀdem
przemiennym
Pobór mocy podczas pracy
Pobór mocy w trybie
gotowoőci
Pobór mocy w trybie
gotowoőci Eco Power
Wyjőcie audio
Gniazdo sãuchawek
Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x gãĔb.)
- gãoőnik
(szer. x wys. x gãĔb.)
Waga
- z opakowaniem
- jednostka centralna
- gãoőnik

110-127V/220240V~, 50/60Hz
80 W
10 W
1W
0 dB 2 ± 0,2 V RMS
47 kƙ
2 x 25 mW, 32 kƙ
270 x 190 x 324 mm
189 x 406 x 304 mm

23,5 kg
5,9 kg
2 x 7 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital Video Disc (DVD)
Video CD (VCD)
Super Video CD (SVCD)
Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
Compact Disc (CD)
Pliki graﬁczne (Kodak, JPEG) na pãytach CDR(W)
DivX(R) na CD-R(W)
DivX 3.11, 4.x, 5.x i DivX Ultra
WMA

Obsãugiwane formaty pãyt MP3-CD:
•
ISO 9660
•
Maks. iloőĂ znaków w nazwie tytuãu/albumu:
12 znaków
•
Maks. liczba tytuãów plus nazwa albumu: 648.
•
Maks. liczba albumów: 300.
•
Maks. liczba utworów MP3: 648.
•
DŭwiĔk o czĔstotliwoőci próbkowania pãyt
MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
•
DostĔpne szybkoőci kompresji pãyty MP3: 32,
64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
Nieobsãugiwane formaty:
•
Pliku typu *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
•
*.PLS, *.WAV
•
NieanglojĔzyczna nazwa albumu/tytuãu
•
Pãyty nagrane w formacie Joliet
•
MP3 Pro
Po l s ki

Zakres strojenia
Siatka strojenia
CzuãoőĂ wyciszania na
poziomie 26 dB
SelektywnoőĂ wyszukiwania
Caãkowite znieksztaãcenia
harmoniczne
Wspóãczynnik tãumienia
czĔstotliwoőci poőredniej
OdstĔp sygnaãu od szumu
Pasmo przenoszenia

Obsãugiwane formaty pãyt

Informacje o odtwarzaniu
urzĀdzenia USB
Zgodne urzĀdzenia USB:
•
PamiĔĂ ﬂash USB
•
Odtwarzacze z pamiĔciĀ ﬂash USB
•
karty pamiĔci (wymagane jest podãĀczenie do
urzĀdzenia dodatkowego czytnika kart)
Obsãugiwane formaty:
•
USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32
(rozmiar sektora: 512 bajtów)
•
SzybkoőĂ kompresji MP3 (przepustowoőĂ):
32–320 kb/s i zmienna
•
WMA v10 lub starsza
•
Maksymalna liczba albumów/folderów: 300
•
Maksymalna liczba őcieůek/tytuãów: 648
Nieobsãugiwane formaty:
•
Pliki w formacie nieobsãugiwanym przez
urzĀdzenie sĀ pomijane; Przykãadowo,
dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3
z rozszerzeniem .dlf sĀ ignorowane i
nieodtwarzane;
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•
•
•

Pliki audio AAC, WAV, PCM;
Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem
(DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
WMA pro, WMA voice, pliki WMA w
formacie bezstratnym

Czyszczenie urzĀdzenia i pãyt
Czyszczenie obudowy
•
Do czyszczenia obudowy naleůy uůyĂ miĔkkiej,
nie strzĔpiĀcej siĔ őciereczki zwilůonej
ãagodnym roztworem detergentu. Zabronione
jest korzystanie ze őrodków z zawartoőciĀ
alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz őrodków
mogĀcych porysowaĂ obudowĔ.
Czyszczenie pãyt
•
W przypadku zabrudzenia
pãyty naleůy jĀ wyczyőciĂ
za pomocĀ miĔkkiej, suchej
őciereczki przesuwanej
od őrodka ku krawĔdzi
zewnĔtrznej.
•
Zabronione jest korzystanie z
benzenu, rozcieļczalników czy
dostĔpnych w handlu őrodków czyszczĀcych
oraz antystatycznych, przeznaczonych do pãyt
analogowych.
Czyszczenie soczewki lasera
•
Na soczewce lasera stopniowo gromadzi siĔ
kurz i inne zabrudzenia. W celu zachowania
wysokiej jakoőci odtwarzania soczewkĔ
naleůy co jakiő czas oczyőciĂ przy uůyciu
pãyty czyszczĀcej Philips przeznaczonej do
odtwarzaczy CD. Szczegóãowe instrukcje
moůna znaleŭĂ w doãĀczonej do pãyty wkãadce.

11 RozwiĀzywanie
problemów
Ostrzeůenie
• Nie zdejmuj obudowy tego urzĀdzenia.
Aby zachowaĂ waůnoőĂ gwarancji, nie wolno
samodzielnie naprawiaĂ urzĀdzenia.
Jeőli w trakcie korzystania z tego urzĀdzenia wystĀpiĀ
problemy, naleůy wykonaĂ poniůsze czynnoőci
sprawdzajĀce przed wezwaniem serwisu. Jeőli nie
uda siĔ rozwiĀzaĂ problemu, odwiedŭ stronĔ ﬁrmy
Philips (www.philips.com/welcome). KontaktujĀc
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siĔ z przedstawicielem ﬁrmy Philips, naleůy mieĂ
przygotowane w pobliůu urzĀdzenie oraz jego numer
modelu i numer seryjny.
Brak zasilania
•
Upewnij siĔ, ůe wtyczka przewodu zasilajĀcego
urzĀdzenia zostaãa podãĀczona prawidãowo.
•
Upewnij siĔ, ůe w gniazdku elektrycznym jest
napiĔcie.
•
W celu oszczĔdzania energii zestaw
automatycznie wyãĀcza siĔ po 15 minutach
bezczynnoőci od momentu zakoļczenia
odtwarzania.
Brak dŭwiĔku lub dŭwiĔk znieksztaãcony
•
Ustaw gãoőnoőĂ.
•
OdãĀcz sãuchawki.
•
Sprawdŭ, czy przewody gãoőnikowe zostaãy
prawidãowo podãĀczone.
Sprawdŭ, czy odcinki przewodu gãoőnikowego
•
z usuniĔtĀ izolacjĀ sĀ zabezpieczone za
pomocĀ zacisku.
Odwrócony dŭwiĔk z lewego i prawego gãoőnika
•
Sprawdŭ poãĀczenie i ustawienie gãoőników.
Brak reakcji urzĀdzenia
•
OdãĀcz zasilacz zestawu, a nastĔpnie podãĀcz
go ponownie i wãĀcz zasilanie.
•
W celu oszczĔdzania energii zestaw
automatycznie wyãĀcza siĔ po 15 minutach
bezczynnoőci od momentu zakoļczenia
odtwarzania.
Pilot nie dziaãa
•
Przed naciőniĔciem dowolnego przycisku funkcji
na pilocie najpierw wybierz wãaőciwe ŭródão za
pomocĀ pilota, a nie jednostki centralnej.
•
Uůyj pilota w mniejszej odlegãoőci od zestawu.
•
Sprawdŭ, czy baterie zostaãy wãoůone w
sposób zgodny z oznaczeniami +/– w komorze
baterii.
•
Wymieļ baterie.
•
Skieruj pilota bezpoőrednio na czujnik
sygnaãów zdalnego sterowania na panelu
przednim urzĀdzenia.
Nie wykryto pãyty
•
UmieőĂ pãytĔ w odtwarzaczu.
•
Sprawdŭ, czy pãyta nie jest wãoůona do góry
nogami.
•
Poczekaj, aů zaparowanie soczewki zniknie.
•
Wymieļ lub wyczyőĂ pãytĔ.
•
Uůyj sﬁnalizowanej pãyty CD lub pãyty
zapisanej w jednym z obsãugiwanych formatów.
Brak obrazu
•
Sprawdŭ poãĀczenie wideo.

•

WãĀcz telewizor i wybierz wãaőciwy kanaã
wejőcia wideo.
Aktywowana jest opcja bez przeplotu, ale
telewizor nie obsãuguje tej opcji.

Obraz biaão-czarny lub z zakãóceniami
•
Pãyta zostaãa nagrana w standardzie systemu
kolorów, który nie jest obsãugiwany przez
telewizor (PAL/NTSC).
•
Czasami mogĀ pojawiaĂ siĔ niewielkie
znieksztaãcenia obrazu. Nie oznaczajĀ one
usterki urzĀdzenia.
•
WyczyőĂ pãytĔ.
•
Zakãócenia obrazu mogĀ wystĀpiĂ podczas
ustawionej opcji bez przeplotu.
Nie moůna zmieniĂ proporcji obrazu nawet po
ustawieniu formatu obrazu.
•
Proporcje obrazu zostaãy ustalone na
zaãadowanej pãycie DVD.
•
W niektórych systemach TV nie moůna
zmieniaĂ proporcji obrazu.
Nie moůna ustawiĂ jĔzyka őcieůki dŭwiĔkowej lub
napisów dialogowych
•
Pãyta nie zostaãa nagrana ze őcieůkami
dŭwiĔkowymi lub napisami dialogowymi w
wersji wielojĔzycznej
•
Zmiana ustawieļ jĔzyka őcieůki dŭwiĔkowej
lub napisów dialogowych na pãycie jest
niedozwolona.
Nie moůna wyőwietliĂ niektórych plików z
urzĀdzenia USB
•
IloőĂ folderów lub plików w urzĀdzeniu USB
przekroczyãa dopuszczalnĀ wielkoőĂ. Nie
oznacza to usterki urzĀdzenia.
•
Formaty tych plików nie sĀ obsãugiwane.
Przenoőne urzĀdzenie USB nie jest obsãugiwane
•
UrzĀdzenie USB jest niezgodne z zestawem.
Spróbuj podãĀczyĂ inne urzĀdzenie.
Sãaby odbiór stacji radiowych
•
ZwiĔksz odlegãoőĂ pomiĔdzy zestawem a
odbiornikiem TV lub magnetowidem.
•
RozciĀgnij caãkowicie przewodowĀ antenĔ FM.
•
PodãĀcz zewnĔtrznĀ antenĔ FM.
Zegar nie dziaãa
•
Nastaw poprawnie zegar.
•
WãĀcz zegar.
Ustawiania zegara/timera usuniĔte
•
NastĀpiãa przerwa w zasilaniu lub odãĀczony
zostaã przewód zasilajĀcy.
•
Ponownie ustaw zegar/budzik.

12 Sãowniczek
D
DivX®
Kodek DivX® jest opatentowanĀ technologiĀ
bazujĀcĀ na kompresji MPEG-4, opracowanĀ przez
ﬁrmĔ DivX®, Inc. Pozwala on na zmniejszenie
rozmiaru cyfrowego pliku wideo przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiej jakoőci obrazu.
DŭwiĔk analogowy
DŭwiĔk, który nie zostaã zamieniony na cyfrowy.
DŭwiĔk analogowy jest dostĔpny przy uůyciu
przycisków AUDIO LEWY/PRAWY. Te czerwone i
biaãe gniazda typu jack sãuůĀ do wysyãania dŭwiĔku
przez dwa kanaãy — lewy i prawy.
DŭwiĔk cyfrowy
DŭwiĔk cyfrowy to sygnaã dŭwiĔkowy, który zostaã
przekonwertowany na wartoőci liczbowe. DŭwiĔk
cyfrowy moůe byĂ przesyãany przez wiele kanaãów.
DŭwiĔk analogowy moůe byĂ przesyãany jedynie
przez dwa kanaãy.
Dolby Digital
System dŭwiĔku przestrzennego opracowany przez
laboratorium Dolby Laboratories, skãadajĀcy siĔ z
maksymalnie szeőciu kanaãów cyfrowego dŭwiĔku
(przednich lewego i prawego, przestrzennych
lewego i prawego, őrodkowego i subwoofera.)

G
Gniazda AUDIO OUT
Czerwone i biaãe gniazda sãuůĀce do wysyãania
dŭwiĔku do innego systemu (TV, stereo itp.).
Gniazdo VIDEO OUT
Ůóãte gniazdo sãuůĀce do wysyãania obrazu wideo z
pãyty DVD do telewizora.

J
JPEG
Bardzo powszechny format cyfrowych obrazów
nieruchomych. System kompresji danych obrazów
nieruchomych, zaproponowany przez grupĔ Joint
Photographic Expert Group, który charakteryzuje
siĔ maãym spadkiem jakoőci obrazu pomimo
jego wysokiego wspóãczynnika kompresji. Pliki
rozpoznawane sĀ na podstawie ich rozszerzenia:
„jpg” lub „jpeg”.

Producent zastrzega moůliwoőĂ wprowadzania
zmian technicznych.
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Kod regionu
System pozwalajĀcy na odtwarzanie pãyt jedynie
we wskazanym regionie. To urzĀdzenie odtwarza
tylko pãyty ze zgodnymi kodami regionów. Kod
regionu urzĀdzenia moůna znaleŭĂ na etykiecie
produktu. Niektóre pãyty sĀ zgodne z kilkoma (lub
WSZYSTKIMI) regionami.

S-Video
Analogowe poãĀczenie wideo. Jest ono zdolne
do przesyãania czystej jakoőci obrazu poprzez
wysyãanie do podãĀczonego urzĀdzenia odrĔbnych
sygnaãów dla luminancji i koloru. Standard S-Video
moůe byĂ uůywany tylko wtedy, gdy telewizor
posiada gniazdo wejőciowe S-Video.

M
Menu pãyty
Ekran pozwalajĀcy na wybór obrazów,
dŭwiĔków, napisów, ujĔĂ wielokamerowych itp.
zarejestrowanych na pãycie DVD.
MP3
Format pliku z systemem kompresji danych
dŭwiĔkowych. MP3 to skrót od nazwy Motion
Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio Layer
3. Zastosowanie formatu MP3 pozwala umieőciĂ
na jednej pãycie CD-R lub CD-RW okoão 10 razy
wiĔcej danych niů zawiera zwykãa pãyta CD.

P
PBC
Playback Control. System, w którym przechodzenie
miĔdzy formatami Video CD i Super VCD odbywa
siĔ za pomocĀ menu ekranowych, zarejestrowanych
na pãycie. Moůna korzystaĂ z interaktywnego
odtwarzania i wyszukiwania.
PCM
Modulacja impulsowo-kodowa (Pulse Code
Modulation). Cyfrowy system kodowania dŭwiĔku.
PrzepãywnoőĂ
PrzepãywnoőĂ to liczba bitów przekazywanych
lub przetwarzanych w danej jednostce czasu.
PrzepãywnoőĂ jest zazwyczaj mierzona jako
wielokrotnoőĂ bitów na sekundĔ (kilobity
na sekundĔ: kb/s). Termin przepãywnoőĂ jest
synonimem szybkoőci przesyãania danych (lub
proőciej — szybkoőci danych).

R
Rozdziaã
Rozdziaã
Sekcje obrazu lub utworu muzycznego na pãycie
DVD mniejsze niů tytuãy. Tytuã skãada siĔ z kilku
rozdziaãów. Kaůdy rozdziaã ma przypisany numer, co
pozwala na lokalizacjĔ okreőlonego rozdziaãu.
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Surround
System tworzĀcy realistyczne, trójwymiarowe pola
akustyczne. Efekt ten jest zwykle osiĀgany przez
zastosowanie wielu gãoőników rozmieszczonych
wokóã sãuchacza.

T
Tytuã
W przypadku komercyjnych pãyt DVD jest to
najdãuůsza sekcja ﬁlmu lub element utworu
muzycznego. Do kaůdego tytuãu przypisany jest
numer, co pozwala na szybkie jego zlokalizowanie.
Nagrywane programy sĀ rejestrowane jako tytuãy.
W zaleůnoőci od ustawieļ nagrywania nagrane tytuãy
mogĀ automatycznie zawieraĂ kilka rozdziaãów.

W
Wielokanaãowy
Zazwyczaj przyjmuje siĔ, ůe na pãycie DVD kaůda
őcieůka dŭwiĔkowa stanowi jedno pole akustyczne.
PojĔcie wielu kanaãów odnosi siĔ do struktury őcieůek
dŭwiĔkowych posiadajĀcych co najmniej trzy kanaãy.
Wspóãczynnik ksztaãtu
Wspóãczynnik ksztaãtu odnosi siĔ do stosunku
dãugoőci do wysokoőci ekranów telewizyjnych.
Wspóãczynnik dla standardowego telewizora
wynosi 4:3, zaő dla telewizora o wysokiej
rozdzielczoőci lub szerokoekranowego — 16:9.
Pole z literĀ pozwala na oglĀdanie obrazu z
szerszej perspektywy na standardowym ekranie o
wspóãczynniku 4:3.

Z
Zabezpieczenie rodzicielskie
Funkcja umoůliwiajĀca ograniczenie odtwarzania
pãyty DVD na podstawie wieku uůytkowników,
zgodnie z poziomem ograniczeļ obowiĀzujĀcym
w kaůdym kraju. Ograniczenia te sĀ róůne dla
róůnych pãyt. Jeőli funkcja zostanie uaktywniona,
odtwarzanie nie bĔdzie moůliwe w przypadku, gdy
poziom symbolizujĀcy treőci zawarte na pãycie jest
wyůszy niů poziom ustawiony przez uůytkownika.
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