Odtwarzacz DVD
EP200

Podręcznik
użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem
www.philips.com/support
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2 Korzystanie z
odtwarzacza
DVD
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów
firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy
technicznej oferowanej przez firmę Philips,
zarejestruj swoje urządzenie na stronie
www.philips.com/welcome.

Podstawowe funkcji obsługi
odtwarzania
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W trakcie odtwarzania można używać
następujących przycisków do sterowania
odtwarzaczem.
Przycisk
1

Działanie
Włącz odtwarzacz lub przełącz go
w tryb czuwania.
2 SUBTILE (NAPISY)
Wybierz język napisów
Podczas odtwarzania więcej niż
3 LANGUAGE (JĘZYK)
jednego strumienia audio na
odtwarzaczu DVD naciśnij przycisk
języka, aby wybrać preferowany
język
4 ZOOM
Dostosuj wyświetlany obraz do
ekranu telewizora
5 GOTO
Pomiń tytuł, rozdział lub utwór
6 SETUP
Otwórz lub zamknij menu
(KONFIGURACJA)
konfiguracji systemu
W menu kursor ten działa jak
7
strzałka do góry; w trybie formatu
obrazu ma funkcję obracania.
W menu kursor ten działa jak
8
strzałka w lewo; w trybie formatu
obrazu ma funkcję obracania.
W menu kursor ten działa jak
9
strzałka w dół; w trybie formatu
obrazu ma funkcję obracania.
10 REPEAT
Naciśnij ten przycisk, aby
(POWTÓRZ)
ponownie odtworzyć tytuł,
rozdział, utwór lub całą płytę.
Naciśnij ten przycisk, aby szybko
11
przewinąć zawartość w tył
Naciśnij ten przycisk, aby szybko
12
przewinąć zawartość w przód
13 0-9
Przyciski numerowane 0-9
14 VOL- (GŁOŚNOŚĆ -) Naciśnij ten przycisk, aby
zmniejszyć głośność
Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć
15
lub zamknąć tackę na płytę
16 DISPLAY
Naciśnij ten przycisk, aby
(WYŚWIETLACZ)
wyświetlić informacje o ekranie
Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć
17
dźwięk; ponownie naciśnięcie
spowoduje włączenie dźwięku
18 PROG
Jeśli na płycie znajdują się co
najmniej dwa utwory, rozdziały
lub tytuły, za pomocą tego
przycisku można zaprogramować
preferencje odtwarzania; naciśnij
ten przycisk, aby otworzyć menu
programowania
19 DVD/USB
Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać
dostęp do menu multimediów, w
którym można wybrać opcję Płyta
lub USB
20 MENU
Naciśnij ten przycisk raz, aby
powrócić do głównego menu płyty

3 Zmiana
ustawień
W tym rozdziale można zmienić ustawienia
odtwarzacza.

Uwaga
• Nie można zmienić opcji menu, które są
wyszarzone.
• Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij
. Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk
przycisk
SETUP.
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uzyskać dostęp do ogólnych opcji ustawień.
• [System TV]: Wybierz system TV, który
odpowiada Twojemu telewizorowi.
Domyślnie ustawienia te odpowiadają
typowym telewizor sprzedawanym w
kraju użytkownika.
• [Wygaszacz ekranu]: otwiera lub
zamyka ochronę ekranu.
• [Rozdzielczość]: pozwala wybrać
rozdzielczość dla filmów HD.
• [Rodzaj TV]: Pozwala dostosować skalę
ekranu.
• [Hasło]: Pozwala ustawić lub zmienić hasło
wymagane do odtwarzania zastrzeżonej
płyty. Domyślne hasło to 1234.
• [Kategoria]: Jeśli na płycie znajduje się
informacja o kategorii wiekowej, można
użyć tej opcji do sterowania odtwarzaniem.
• [Domyślne]: Przywraca ustawienia
domyślnie z wyjątkiem ustawień dla opcji
[Blokada płyty], [Ochrona rodzicielska]
oraz [Hasło].

Ustawienia językowe
1 Naciśnij przycisk SETUP.
2 Wybierz opcję [Ustawienia] > [Preferencje],
aby uzyskać dostęp do ustawień preferencji
użytkownika.
• [Język OSD]: Pozwala wybrać
preferencje strony obsługi filmu.
• [Język nagrań audio]: Pozwala wybrać
preferencje dźwiękowe dla filmu.
• [Język napisów]: Pozwala wybrać język
napisów dla filmu.
• [Język menu]: Pozwala wybrać język
menu dla płyty z filmem.
• [Powrót]: Wyłącza płytę DVD i
uruchamia ją ponownie; można powrócić
do górnej strony odtwarzania (niektóre
płyty mogą nie obsługiwać tej funkcji).

Dźwięk
1 Naciśnij przycisk SETUP.
2 Wybierz opcję [Ustawienia] > [Audio],
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Ogólne
1 Naciśnij przycisk SETUP.
2 Wybierz opcję [Ustawienia] > [Ogólne], aby

aby uzyskać dostęp do ustawień preferencji
dźwiękowych.
• [AUDIO HDMI]: Pozwala ustawić
format dźwięku dla urządzenia
wyjściowego w standardzie HD.

Obraz
1 Naciśnij przycisk SETUP.
2 Wybierz opcję [Ustawienia] > [Obraz], aby
uzyskać dostęp do ustawień opcji wideo.
• Naciśnij
/
/OK, a następnie dostosuj
jasność, kontrast, odcień, nasycenie lub
ostrość obrazu, poprawiając jego jakość.

Ustawienia głośnika
1 Naciśnij przycisk SETUP.
2 Wybierz opcję [Ustawienia] > [Głośnik],
aby uzyskać dostęp do ustawień opcji audio.
• Dostosuj format wyjścia audio.

Ustawienia Dolby Digital
1 Naciśnij przycisk SETUP.
2 Wybierz opcję [Ustawienia] > [Dolby
Digital], aby uzyskać dostęp do ustawień
opcji Dolby Digital.
• [Tryb OP]: Pozwala dostosować wyjście
liniowe i zdalne sterowanie RF dla Dolby
Digital.
• [Dynamiczny zakres]: Jeśli dla trybu
kompresji wybrano wyjście liniowe, za
pomocą tej opcji można dostosować
współczynnik kompresji liniowej, aby
uzyskać efekt kompresji różnych
sygnałów.
PL

10

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza
DVD należy zapoznać się z całą instrukcją.
W przypadku uszkodzenia odtwarzacza na skutek
nieprzestrzegania instrukcji gwarancja przestanie
obowiązywać.

Bezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym!
• Nigdy nie zdejmuj pokrywy odtwarzacza.
• Nigdy nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na
działanie deszczu lub wody. Nigdy nie ustawiaj
pojemników z cieczami, takich jak wazony, w
pobliżu urządzenia. Jeśli na urządzenie lub do
jego wnętrza zostanie wylana ciecz, należy je
natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego.
Przed ponownym użyciem urządzenie należy
odesłać do działu obsługi klienta firmy Philips w
celu sprawdzenia jego stanu.
• Nigdy nie umieszczaj urządzenia ani
akcesoriów w pobliżu nieosłoniętych
płomieni ani innych źródeł ciepła, w tym
bezpośrednich promieni słonecznych.
• Nigdy nie wkładaj przedmiotów do otworów
(w tym wentylacyjnych) w urządzeniu.
• W przypadku, gdy funkcję wyłącznika
głównego spełnia wtyczka zasilania lub
złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do
elementu odłączającego.
• Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w
opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak
światło słoneczne, ogień lub podobne.
• Przed burzą z piorunami odłącz urządzenia
od gniazda elektrycznego.
• Podczas odłączania przewodu zasilającego
zawsze ciągnij za wtyczkę.
Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazda
elektrycznego upewnij się, że napięcie

•

zasilania odpowiada wartości widniejącej na
tyle lub na spodzie produktu.
Unikaj wywierania nacisku na wtyczkę
zasilającą. Poluzowane wtyczki zasilające mogą
wywołać wyładowanie łukowe lub pożar.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub
uszkodzenia produktu!
• Aby uniknąć narażenia na promieniowanie
laserowe, nie demontuj urządzenia.
• Nie dotykaj elementów optycznych
wewnątrz komory na płytę.
• Nigdy nie umieszczaj urządzenia ani innych
przedmiotów na przewodach zasilających ani
innych urządzeniach elektrycznych.
• Jeśli urządzenie było transportowane
w temperaturze poniżej 5°C, przed
podłączeniem go do gniazda elektrycznego
rozpakuj je i odczekaj, aż jego temperatura
zrówna się z temperaturą pokojową.
Niebezpieczeństwo przegrzania produktu!
• Nigdy nie instaluj urządzenia w ograniczonej
przestrzeni. Zawsze należy pozostawić co
najmniej cztery cale przestrzeni dookoła
produktu w celu jego wentylacji. Zasłony
ani inny obiekty nigdy nie mogą przykrywać
otworów wentylacyjnych urządzenia.
Niebezpieczeństwo skażenia!
• Jeśli baterie się rozładują lub pilot zdalnego
sterowania nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterie.
• Baterie zawierają substancje chemiczne.
Należy je odpowiednio utylizować.
Niebezpieczeństwo połknięcia baterii!
• Urządzenie/pilot zdalnego sterowania może
zawierać baterię pastylkową, którą da się
połknąć. Przechowuj baterie zawsze z dala
od dzieci!
• Sprzęt do użytku w miejscach, w których nie
przebywają dzieci.
Uwaga
• W celach identyfikacyjnych i uzyskania informacji
o zasilaniu znamionowym; patrz tabliczka
znamionowa na tylnej lub dolnej części produktu.
• Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian w
połączeniach upewnij się, że wszystkie urządzenia
są odłączone od gniazda zasilania.
PL
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7 Bezpieczeństwo
i ważne
informacje
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Dbałość o produkt
•
•
•
•

Nie umieszczaj przedmiotów innych niż płyta
w przedziale płyty.
Nie umieszczaj zniekształconych lub
pękniętych płyt w przedziale płyt.
Jeśli produkt nie będzie używany przez
dłuższy czas, usuń płytę z przedziału płyt.
Do czyszczenia produktu używaj tylko
szmatki z mikrofibry.

Ochrona środowiska

Twój produkt został zaprojektowany i
wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i
komponentów, które można poddać recyklingowi
i wykorzystać ponownie.
Nie wyrzucaj produktu z innymi odpadami
gospodarstwa domowego. Zapoznaj się z lokalnym
systemem selektywnej zbiórki produktów
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.
Właściwa utylizacja zużytego produktu pozwala
zapobiegać potencjalnemu zanieczyszczeniu
środowiska i chronić zdrowie ludzkie.
Opisywany produkt zawiera baterie, których
nie można wyrzucać z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego. Zapoznaj się z
lokalnym systemem selektywnej zbiórki baterii.
Właściwa utylizacja baterii pozwala zapobiegać
potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska i
chronić zdrowie ludzkie.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o zakładach
recyklingowych w swoim regionie, odwiedź
witrynę www.recycle.philips.com

15

PL

Zgodność

Opisywane jest urządzenie klasy II z podwójną
izolacją, bez uziemienia ochronnego.

Prawa autorskie
Bądź odpowiedzialny,
szanuj prawa autorskie.

Przedmiotowe urządzenie wykorzystuje
technologię ochrony praw autorskich chronioną
amerykańskimi patentami oraz innymi przepisami
prawa własności intelektualnej firmy Rovi
Corporation. Zabrania się inżynierii wstecznej i
demontażu urządzenia.

Znaki towarowe

HDMI, logo HDMI oraz High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Wyprodukowano na licencji udzielonej przez
firmę Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.

DVD Video jest znakiem towarowym firmy DVD
Format/ Logo Licensing Corporation.

Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest
sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding
Limited, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w
odniesieniu do tego produktu.
Nazwa Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi
znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V., używanymi na
licencji.

