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1 Important

Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa
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 Zabezpiecz przewód zasilaj cy w taki sposób, aby nie móg  by
deptany ani uciskany, zw aszcza przy wtykach, gniazdach oraz w 
miejscach, w których przewód wychodzi z urz dzenia.

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

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

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

m Napraw  urz dzenia nale y zleci  wykwalifi kowanym serwisantom. 
Naprawa jest konieczna, gdy urz dzenie zosta o uszkodzone w 
dowolny sposób, na przyk ad w przypadku uszkodzenia przewodu 
zasilaj cego, wylania na urz dzenie p ynu lub gdy spad  na nie jaki
przedmiot, zosta o nara one na dzia anie deszczu lub wilgoci, nie dzia a
poprawnie lub zosta o upuszczone.

n Nie nara aj urz dzenia na kontakt z kapi c  lub pryskaj c  wod .
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o Nie stawiaj na urz dzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 
(np. naczy  wype nionych p ynami, p on cych wiec). 

p 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.

Ostrze enie

Nie zdejmuj obudowy tego urz dzenia. •
Nie smaruj adnej cz ci urz dzenia.•
Nigdy nie stawiaj urz dzenia na innym urz dzeniu elektronicznym.•
Nigdy nie wystawiaj urz dzenia na dzia anie promieni s onecznych, róde  otwartego •
ognia lub ciep a. 
Nie patrz bezpo rednio na wi zk  lasera urz dzenia.•
Upewnij si , e zawsze masz atwy dost p do przewodu zasilaj cego, wtyczki lub zasilacza •
w celu od czenia urz dzenia od ród a zasilania.

Ochrona s uchu

G o no  d wi ku podczas s uchania powinna by  umiarkowana.
Korzystanie ze s uchawek przy du ej g o no ci mo e spowodowa•
uszkodzenie s uchu. Ten produkt mo e generowa  d wi k o nat eniu
gro cym utrat  s uchu u ytkownikowi ze zdrowym s uchem, nawet 
przy u ytkowaniu trwaj cym nie d u ej ni  1 minut . Wy sze nat enie
d wi ku jest przeznaczone dla osób z cz ciowo uszkodzonym s uchem.
G o no  d wi ku mo e by  myl ca. Z czasem s uch dostosowuje si•
do wy szej g o no ci d wi ku, uznawanej za odpowiedni . Dlatego 
przy d ugotrwa ym s uchaniu d wi ku to, co brzmi „normalnie” w 
rzeczywisto ci mo e brzmie  g o no 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 .

P
o

ls
k

i

PL



4

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
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 .

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej 
dotycz cymi zak óce  radiowych.
Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami nast puj cych dyrektyw oraz 
wytycznych: 2004/108/WE i 2006/95/WE. 

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.
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Powtórne wykorzystanie
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. Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chroni rodowisko 
naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Aby usun  akumulator, nale y zawsze zg osi  si  do osoby uprawnionej. 

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materia ów
zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym 
programów komputerowych, plików, audycji i 
nagra  d wi kowych, mo e stanowi  naruszenie praw autorskich b d ce
przest pstwem. Nie nale y u ywa  niniejszego urz dzenia do takich celów. 
Nagrywanie i odtwarzanie materia ów mo e wymaga  pozwolenia. Patrz 
ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotycz ce ochrony 
w asno ci przemys owej i intelektualnej (The Performer’s Protection Acts — 
1958 - 1972). 
„DivX”, DivX Certifi ed oraz inne powi zane loga s  znakami 
towarowymi fi rmy DivX, Inc. i s  u yte na podstawie licencji.

Urz dzenie zawiera nast puj c  etykiet :
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2 Przeno ny odtwarzacz 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
Ten przeno ny odtwarzacz DVD odtwarza cyfrowe p yty wideo zgodne z 
uniwersalnym standardem DVD Video. Umo liwia ogl danie fi lmów z kinow
jako ci  obrazu oraz stereofonicznym i wielokana owym d wi kiem (w 
zale no ci od p yty i konfi guracji odtwarzania). 
Pozwala równie  wybra cie k  d wi kow , j zyk napisów dialogowych 
oraz ró ne uj cia (w zale no ci od p yty DVD). Dodatkowo umo liwia
ograniczenie odtwarzania p yt, które nie s  odpowiednie dla dzieci.
Odtwarzacz DVD obs uguje nast puj ce rodzaje p yt DVD ( cznie z CD-R, 
CD-RW, DVD±R i DVD±RW):

DVD-Video

Video CD

Audio CD

MP3 CD

DivX

P yty z plikami w formacje JPEG

PL
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Zawarto  opakowania
Po otwarciu opakowania nale y sprawdzi  jego zawarto :

Przeno ny odtwarzacz DVD•
Pilot zdalnego sterowania•
Zasilacz sieciowy, DSA-9W-09 F (DVE) lub AY4132 (Philips)•
Zasilacz samochodowy•
Przewody AV •
Instrukcja obs ugi•
Skrócona instrukcja obs ugi•

Opis urz dzenia (patrz str. 4)
a SETUP

Wy wietlanie lub zamykanie menu konfi guracji•

b
Regulacja jasno ci pod wietlenia ekranu•

c STOP 
Zatrzymanie odtwarzania p yty. •

d ,
Przej cie do poprzedniego lub nast pnego tytu u, rozdzia u lub •
utworu

e , , ,
S u y do poruszania si  po menu.•

,
• Wyszukiwanie do ty u/do przodu na ró nym poziomie pr dko ci

/OK
S u y do potwierdzania wpisu lub wyboru.•
Rozpocz cie lub wstrzymanie odtwarzania p yty.•

f CHR/IR/
Wska nik adowania/Czujnik pilota zdalnego sterowania/Wska nik•
zasilania

g AV MODE 
Wy czanie wy wietlacza panelu przedniego, gdy odtwarzacz jest •
pod czony do telewizora

h OPTION
Umo liwia dost p do opcji powi zanych z bie c  czynno ci  lub •
wyborem.
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i MENU
P yty DVD: otwieranie i zamykanie menu p yty•
P yty VCD: w czanie i wy czanie funkcji PBC (Sterowanie •
odtwarzaniem)
W przypadku p yt VCD w wersji 2.0 lub p yt SVCD z w czon•
funkcj  PBC umo liwia powrót do menu 

j OPEN
Otwieranie kieszeni na p yt•

k POWER ON /OFF
W czanie/wy czanie odtwarzacza DVD•

l  VOLUME 
Zwi kszanie lub zmniejszanie poziomu g o no ci.•

m
Gniazdo s uchawek•

n AV OUT 
Gniazdo wyj ciowe audio/wideo•

o DC IN 
Gniazdo zasilania•

Opis pilota zdalnego sterowania (patrz str. 5)
a SETUP

Wy wietlanie lub zamykanie menu p yty.•

b DISPLAY 
Wy wietlanie informacji odtwarzania.•

c ZOOM
Powi kszanie i zmniejszanie. •

d SUB
Wybór j zyka napisów dialogowych p yty DVD.•

e A-B REPEAT 
Zaznaczenie cz ci do ponownego odtworzenia.•

REPEAT 1/ALL
Powtarzanie rozdzia u/ cie ki/tytu u.•

f MENU
P yty DVD: otwieranie i zamykanie menu p yty.•
P yty VCD: w czanie i wy czanie funkcji PBC (Sterowanie •
odtwarzaniem).

PL



9

g AUDIO 
P yty DVD: wybór j zyka cie ki d wi kowej.•
P yty VCD: wybór trybu audio. •

h ANGLE
Wybór alternatywnych uj fi lmu DVD nagranych z kilku ró nych •
kamer.

i Numeric Keypad 0 - 9 
Wprowadzanie liczb.•

j
Zatrzymanie odtwarzania p yty.•

k
Rozpocz cie lub wstrzymanie odtwarzania p yty. •

l , , ,
Przesuwanie kursora w gór /w dó /w lewo/w prawo.•

,
Wyszukiwanie do przodu lub do ty u z ró n  pr dko ci .•

ENTER
S u y do potwierdzania wpisu lub wyboru.•

m ,
Przej cie do poprzedniego lub nast pnego rozdzia u, cie ki lub tytu u.•

3 Czynno ci wst pne

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 nale y poda  numer modelu i numer 
seryjny urz dzenia player. Numer modelu i numer seryjny mo na znale  na 
bottom urz dzenia player. Zapisz numery tutaj: 
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________
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adowanie akumulatora

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si , e napi cie ród a zasilania jest zgodne z •
warto ci  zasilania podan  na spodzie odtwarzacza.
Do adowania akumulatora u ywaj tylko zasilacza do czonego do zestawu.•

Uwaga

Tabliczka znamionowa znajduje si  na spodzie odtwarzacza.•
Odtwarzacz mo e by adowany tylko po wy czeniu zasilania.•

1 Przesu  prze cznik POWER ON/OFF do pozycji OFF.

2 Pod cz zasilacz do czony do zestawu do urz dzenia i do gniazdka.

W czy si  wska nik adowania akumulatora. Ca kowite na adowanie »
akumulatora zajmuje oko o 4,5 godziny. 
Kiedy akumulator zostanie na adowany, wska nik adowania zga nie.»

Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania

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.
Ryzyko skrócenia ywotno ci baterii! Nie nale y u ywa  baterii ró nych typów lub marek.•
Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest u ywany przez •
d u szy czas, wyjmij z niego baterie.
Nadchloran — konieczne mo e by  specjalne post powanie. Odwied  stron  www.dtsc.•
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

W przypadku pierwszego u ycia: 

1 Usu  wk adk  ochronn , aby aktywowa  bateri  pilota zdalnego sterowania.
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Aby wymieni  bateri  w pilocie zdalnego sterowania: 

1 Otwórz komor  baterii.

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

3 Zamknij komor  baterii.

Pod czanie dodatkowego sprz tu

Przestroga

Przed pod czeniem do urz dzenia zewn trznego nale y wy czy  odtwarzacz.•

Odtwarzacz mo na pod czy  do telewizora lub wzmacniacza, aby ogl da
fi lmy DVD lub bawi  si  w karaoke.
Dopasuj kolor przewodów AV (przewód AV pod czany do telewizora nie 
jest do czony do zestawu) do gniazd: ó ty przewód do ó tego gniazda, 
bia o-czerwony przewód do bia o-czerwonego gniazda.

Wskazówka

Aby zaoszcz dzi  energi , naci nij przycisk• AV MODE, aby wy czy  wy wietlacz

przedniego panelu.

TV
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4 Korzystanie z odtwarzacza

W czanie
Przesu  prze cznik POWER ON/OFF do pozycji ON.

W czy si  wska nik» PWR.

Wybór j zyka menu
Mo esz wybra  inny j zyk napisów wy wietlanych na ekranie.

1 Naci nij przycisk SETUP.
 Zostanie wy wietlone menu ustawie .»

2 Wybierz kolejno opcje  [-- General Setup Page --] > [OSD Language].

3 Naci nij przycisk , aby wybra  opcj .

4 Naci nij przycisk /OK, aby zatwierdzi .

5 Naci nij przycisk SETUP, aby zako czy .

Odtwarzanie p yt
1 Przesu  prze cznik OPEN na odtwarzaczu.

2 W ó  p yt  etykiet  do góry.

3 Doci nij klapk , aby zamkn  kiesze  na p yt .
Odtwarzanie rozpocznie si  automatycznie. W przeciwnym razie »
naci nij przycisk /OK.

Po wy wietleniu menu wybierz opcj  i naci nij przycisk• /OK,
aby rozpocz  odtwarzanie.
Aby wstrzyma , naci nij przycisk• /OK. Naci nij ten przycisk 
ponownie, aby wznowi  odtwarzanie.
Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij dwukrotnie przycisk• STOP .
Aby wybra  poprzedni /nast pn  opcj , naci nij przycisk•  lub .

PL
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Aby rozpocz  wyszukiwanie podczas odtwarzania d wi ku lub •
obrazu, naci nij raz lub kilkakrotnie przycisk   lub .

Opcje odtwarzania
1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk OPTION, aby wybra  dane opcje.

P yty DVD
• [Audio]
• [Subtitle]
• [Repeat]
• [Time Disp.]
P yty VCD
• [Audio]
• [Repeat]
• [Time Disp.]
Tylko p yty Audio CD
• [Repeat One]
• [Repeat Folder]
• [Repeat Off]
Tylko p yty z obrazami w formacie JPEG
• [Repeat One]
• [Repeat Folder]

2 Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

Regulacja jasno ci pod wietlenia ekranu

Uwaga

Istnieje mo liwo  regulacji pod wietlenia ekranu w celu dopasowania go do warunków •
otoczenia. 

Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie przycisk , aby wybra  opcj .
• [Dim]
• [Normal]
• [Bright]

Wskazówka

Aby zapewni  najd u szy czas odtwarzania, wybierz opcj• [Dim].
Aby zapewni  najlepszy obraz, wybierz opcj• [Bright].
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5 Dostosowywanie ustawie
Przycisk SETUP umo liwia indywidualne dostosowanie ustawie  odtwarzania.

1 Naci nij przycisk SETUP.
Zostanie wy wietlone menu ustawie .»

2 Naci nij przycisk , aby wybra  dan  opcj , a nast pnie naci nij
przycisk /OK, aby j  zatwierdzi .

[-- General Setup Page --]

[OSD Language] Wybór j zyka menu ekranowego

[Screen Saver] W czanie/wy czanie wygaszacza ekranu

[Resume] Wybór, czy odtwarzanie ma zosta  wznowione 
od punktu, w którym zosta o przerwane

[Angle Mark] Wybór opcji k ta widzenia

[-- Display Setup Page --]

[Brightness] Regulacja jasno ci ekranu

[Contrast] Regulacja kontrastu ekranu

[Screen Display] Wybór proporcji obrazu

[-- Battery Life Setup Page --]

[LCD Backlight] Regulacja domy lnej jasno ci pod wietlenia ekranu

[-- Preference Page --]

[Audio] Wybór j zyka cie ki d wi kowej

[DVD Subtitle] Wybór j zyka napisów dialogowych p yty DVD

[DivX Subtitle] Wybór j zyka napisów dialogowych p yty DivX

[Disc Menu] Wybór j zyka menu p yty

[Parental] Wybór poziomu kontroli rodzicielskiej

[Password] Zmiana has a (domy lne has o 3308)

[DivX VOD] Pobieranie kodu rejestracyjnego DivX

[Default] Przywracanie oryginalnych ustawie

3 Naci nij przycisk , aby wróci  do poprzedniego poziomu menu.

PL



15

4 Naci nij przycisk SETUP, aby zako czy .

6 Informacje o produkcie

Uwaga

Informacje o produkcie mog  ulec zmianie bez powiadomienia.•

Wymiary  195 x 154 x 38 mm

Waga  0,7 kg

Zasilanie  Wej ciowe: 100-240 V 50/60 Hz 0,3 A
Wyj ciowe: DC 9 V; 1 A

Pobór mocy  9 W

Temperatura podczas pracy  0-45°C

D ugo  fali lasera  650 nm

Standard wideo  NTSC & PAL

Pasmo przenoszenia  20 Hz-20 KHz ± 1 dB

Odst p sygna u do szumu:   80 dB

Zniekszta cenia i zak ócenia d wi ku   -80 (1 kHz)

Separacja kana ów   80 dB

Zakres dynamiki   80 dB

Wyj cie sygna u audio 
(analogowego)

Poziom sygna u wyj ciowego: 2 V ± 
10%

Impedancja obci eniowa  10 k 

Wyj cie wideo  Poziom sygna u wyj ciowego: 1 Vp - p 
± 20%

Impedancja obci eniowa  75
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7 Rozwi zywanie problemów

Ostrze enie

Ryzyko pora enia pr dem. Nie nale y zdejmowa  obudowy urz dzenia. •

Aby zachowa  wa no  gwarancji, nigdy nie nale y samodzielnie naprawia
urz dzenia. 
Je li w trakcie korzystania z odtwarzacza wyst pi  problemy, wykonaj 
nast puj ce czynno ci sprawdzaj ce przed wezwaniem serwisu. Je li problem 
pozostanie nierozwi zany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj 
odtwarzacz na stronie www.philips.com/welcome. 

Brak zasilania
Upewnij si , e obie wtyczki przewodu zasilaj cego s  dobrze •
pod czone.
Upewnij si , e w gniazdku elektrycznym jest napi cie.•
Sprawd , czy wbudowany akumulator nie jest roz adowany.•

Brak d wi ku
Sprawd , czy przewód AV zosta  prawid owo pod czony.•

Zak ócenia obrazu
Wyczy  p yt . Za pomoc  czystej, mi kkiej, niestrz pi cej si ciereczki•
przetrzyj p yt  od rodka.
Upewnij si , e sygna  wideo p yty jest zgodny z telewizorem.•
Zmie  format sygna u wideo tak, aby pasowa  do telewizora lub •
programu.
Niniejszy wy wietlacz LCD zosta  wyprodukowany przy zastosowaniu •
technologii o wysokiej precyzji. Mo esz jednak zobaczy  ma e czarne 
lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które s  ci gle
wy wietlane na ekranie LCD. Jest to wynik procesu produkcyjnego i nie 
oznacza on usterki urz dzenia.

Nie mo na odtworzy  p yty
P yta musi by  w o ona etykiet  do góry.•
Wyczy  p yt . Za pomoc  czystej, mi kkiej, niestrz pi cej si ciereczki•
przetrzyj p yt  od rodka.
Wypróbuj inn  p yt , aby sprawdzi , czy nieodtwarzana p yta nie jest •
uszkodzona.

PL
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Brak reakcji na polecenia z pilota zdalnego sterowania
Upewnij si , e przestrze  pomi dzy pilotem zdalnego sterowania a •
odtwarzaczem jest wolna od przeszkód.
Z bliskiej odleg o ci skieruj pilota zdalnego sterowania bezpo rednio na •
odtwarzacz.
Wymie  baterie w pilocie zdalnego sterowania.•
Funkcja nie dzia a w przypadku tej p yty. Zapoznaj si  z informacjami •
zamieszczonymi we wk adce p yty.

Odtwarzacz jest rozgrzany
Przy d u szym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa si . Jest to zjawisko •
normalne.

Producent zastrzega mo liwo  wprowadzania zmian technicznych.
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