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Telewizory LCD firmy Philips dla hoteli: Pro range 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 20HFL3330D/10 
 

 

 

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących prawidłowej instalacji/ustawienia telewizora w pokoju i 
dodatkowego wyposażenia należy zwracać się do działu pomocy miejscowego sprzedawcy. 
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1 WSTĘP DO TRYBU PBS 
 
Tryb profesjonalnych rozwiązań biznesowych (PBS, Professional Business Solutions) oznacza specjalny tryb 
odbiornika TV lub monitora (podobny do trybu hotelowego). 
 
Tryb ten ogranicza liczbę funkcji odbiornika TV (np. ograniczenie głośności), z których normalny użytkownik (np. gość 
w hotelu) może korzystać. 
Poziom dostępu można skonfigurować w menu konfiguracji przez super-użytkownika (np. instalator w hotelu). 
 
Niniejszy podręcznik opisuje konfigurację kanałów telewizyjnych za pomocą Virgin Mode (Trybu 
niezaprogramowanego), konfigurację innych ustawień odbiornika TV oraz aktywację trybu PBS. 
 
 
 
2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

2.1 Konfiguracja PBS pilota zdalnego 
sterowania 2573 (opcja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Dla instalatora w hotelu należy wybrać 
tryb konfiguracji.

2.2 Pilot zdalnego sterowania dla 
gości 22AV1104/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. On/Standby (Zasilanie podłączone/czuwanie): 

Służy do włączania odbiornika TV z trybu 
czuwania lub przełączania ponownie do trybu 
czuwania. 

2. GUIDE (Ramówka)         (DVB-T) 
Służy do włączania/wyłączania elektronicznego 
rozkładu programów. Opcja jest aktywna tylko dla 
kanałów cyfrowych. 

3. SOURCE (Źródło) 
Służy do wybrania podłączonego urządzenia. 

4. SUBTITLE (Napisy)  (DVB-T) 
Służy do włączenia lub wyłączenia napisów. 
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5. PRZYCISKI KOLOROWE 
Służą do wybierania zadań lub stron teletekstu. 

6. ALARM OFF (Wyłącz alarm) 
Wyłącza stan alarmu – nie dotyczy tego modelu. 

7. OK 
Służy do wybrania menu All channels (Wszystkie 
kanały) lub zatwierdzenia ustawienia. 

8.   
Służą do nawigacji po menu. 

9. SLEEP (Uśpienie) 
Służy do wyświetlenia menu uśpienia i regulacji 
czasu uśpienia. 

10. P +/- 
Służy do przełączania do następnego lub 
poprzedniego kanału. 

11. PRZYCISKI NUMERYCZNE 
Służą do wybrania kanału, strony lub ustawienia. 

12.  
Służy do wybrania formatu obrazu. 

13. MHEG CANCEL (MHEG anuluj) 
Służy do anulowania tekstu cyfrowego lub usług 
interaktywnych (Dotyczy tylko w WB). 

14.   
Służy do wyciszenia lub przywrócenia dźwięku. 

15.   
Służy do zwiększania lub zmniejszania głośności. 

16. MENU/EXIT (Menu/Wyjście) 
Służy do włączenia lub wyłączenia menu. 

17. ALARM ON (Włącz alarm) 
Służy do wyświetlenia menu alarmu – nie dotyczy 
tego modelu. 

18. TELETEXT (Teletekst) 
Służy do włączenia lub wyłączenia teletekstu. 

19.   
Przenosi obraz bieżącego kanału lub źródła na 
lewą stronę ekranu. Teletekst pojawia się z 
prawej strony. 

 
 
PBS PL 
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3 KONFIGURACJA WSTĘPNA 
 
3.1 Virgin mode (Tryb 
niezaprogramowany) – Konfiguracja po 
rozpakowaniu i konfiguracja wstępna 

 
Niniejszy odbiornik TV zawiera funkcję instalacji, która 
podczas wstępnej konfiguracji odbiornika poprowadzi 
użytkownika przez menu instalacji w celu 
zastosowania właściwych ustawień instalacji. 
Funkcja ta, nazwana Virgin Mode (Tryb 
niezaprogramowany) i aktywna, gdy odbiornik TV 
zostanie rozpakowany i włączony po raz pierwszy, 
jest zazwyczaj stosowana do instalacji/konfiguracji 
pierwszego odbiornika TV. W celu zaoszczędzenia 
czasu podczas pełnej konfiguracji systemu w hotelu w 
przypadku większej liczby odbiorników TV, ustawienia 
z pierwszego odbiornika można skopiować do 
pozostałych korzystając z mechanizmu klonowania 
(opisanego w rozdziale 4.6 i 4.7). 
 

 
Please select your language 
Press OK or the green color key on your remote control 
to confirm (Naciśnij OK lub zielony przycisk pilota 
zdalnego sterowania, aby potwierdzić) 
 
 

 
Przed włączeniem trybu PBS i w przypadku 
nieskorzystania z mechanizmu klonowania 
do konfiguracji, należy skonfigurować 
odbiornik TV. 

 
 
Uwaga: W przypadku klonowania ustawień 
odbiornika TV można pominąć tryb Virgin 
dwukrotnie naciskając przycisk „Menu” na 
odbiorniku TV. 

 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami Virgin 
Mode (Tryb niezaprogramowany), aby ustawić 
wszystkie programy/ustawienia 

 
Kanały cyfrowe zaczynają się od numeru programu 1, a kanały 
analogowe od numeru 900. 

 
 
Uwaga: Lista kanałów może zostać dostosowana 
przez instalatora w hotelu za pomocą funkcji 
Rearrange channel list (Zmień kolejność listy 
kanałów) według poniższych wskazówek. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, zmiany kolejności 
kanałów można również dokonać przez 
skorzystanie z funkcji Rename Channels (Zmień 
nazwy kanałów) podając numery kanałów i 
nazwę. 

 
 
 
Po zakończeniu konfiguracji/instalacji kolejne 
włączenie odbiornika TV spowoduje, że menu Virgin 
Mode (Tryb niezaprogramowany) nie pojawi się 
ponownie. 
 

Szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika 
odbiornika TV. 

 
Ustawienia preferowanego obrazu, dźwięku i funkcji – 
te ustawienia będą stosowane za każdym razem, gdy 
odbiornik zostanie włączony lub przełączony z trybu 
czuwania w trybie PBS. 
 

Można to osiągnąć przez włączenie menu konfiguracji 
użytkownika odbiornika TV jak poniżej i odpowiednie 
przeprowadzenie konfiguracji Picture/sound (obraz/dźwięk) oraz 
instalację kanałów itp.: Oprócz ręcznej regulacji ustawień obrazu 
można skorzystać z ustawienia Smart, aby ustawić odbiornik TV 
według predefiniowanego ustawienia obrazu i dźwięku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika 
odbiornika TV. 
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Instalator powinien przełączyć odbiornik w tryb Home 
(Podstawowy) wybierając Install > Preferences > 
Location (Instalacja > Preferencje > Lokalizacja) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 WYŚWIETLANIE MENU 
KONFIGURACJI 
Odbiornik TV wyświetli menu PBS Setup 
(Konfiguracja PBS) po naciśnięciu przycisku MENU 
na pilocie zdalnego sterowania RC2573 w trybie 
SETUP (Konfiguracja) lub, jeśli wyłączono tryb High 
security (Wysoki poziom bezpieczeństwa), po 
wprowadzeniu w ciągu 10 sekund sekwencji 
przycisków „319753      ” na pilocie zdalnego 
sterowania dla gości. 
 

 
 
 
Pojawi się następujące menu. 

 
 
 
 

Przycisk 
Menu 

319753 + 
Przycisk 
wyłączenia 
dźwięku 
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4.1 PBS MODE (TRYB PBS) 
 
Aby włączyć tryb PBS, należy wybrać ON (Włącz). 

 

 
 
4.2 APPLICATION (ZASTOSOWANIE) 
Zastosowanie do wybrania to Hotel/Szpital 
(Hotel/Hospital) lub Monitor firmowy (Business 
Monitor). Jest to uzależnione od wymagań instalacji. 
 

 
 
Gdy APPLICATION (Zastosowanie) ustawiono na 
Hotel/Hospital (Hotel/Szpital), ograniczone menu 
gościa może zostać wyświetlone przez gościa w 
następujący sposób: 
Patrz podręcznik użytkownika odbiornika TV w celu 
uzyskania opisu każdej pozycji menu. 

 
Gdy APPLICATION (Zastosowanie) ustawiono na 
BUSINESS MONITOR (Monitor firmowy), normalne 

menu konfiguracji odbiornika TV można włączyć 
naciskając przycisk menu na pilocie zdalnego 
sterowania dla gości. Dodatkowe funkcje sterowania 
będą znajdować się w menu konfiguracji PBS. 
 
4.3 SWITCH ON SETTINGS (FUNKCJE 
PO WŁĄCZENIU) 
 

 
• SWITCH ON VOLUME (Głośność po włączeniu) - 
Odbiornik TV zawsze po włączeniu (po włączeniu 
zasilania z gniazdka sieciowego lub po przełączeniu 
z trybu czuwania) będzie ustawiony na ustawiony 
poziom głośności. Ustawienie głośności po 
włączeniu nie może przekroczyć maksymalnej 
głośności. Bieżące ustawienie głośności dostosuje 
się do głośności po włączeniu, a regulacja głośności 
po włączeniu będzie miała wpływ na bieżącą 
głośność. 

• MAXIMUM VOLUME (Maksymalna głośność) – 
odnosi się do maksymalnej głośności, która może 
zostać ustawiona przez gościa. 

• SWITCH ON CHANNEL (Kanał po włączeniu) – 
służy do wybrania numeru kanału (analogowego lub 
cyfrowego) lub zewnętrznego źródła sygnału wideo, 
który zostanie wyświetlony po włączeniu zasilania 
odbiornika TV z gniazdka sieciowego lub po 
przełączeniu z trybu czuwania. W przypadku 
ustawienia LAST STATUS (Ostatnie ustawienie) 
odbiornik wyświetli ostatnio oglądany kanał lub 
źródło sygnału wideo przed wyłączeniem zasilania 
odbiornika lub przełączeniem w tryb czuwania. 
Ustawienie LAST STATUS (Ostatnie ustawienie) ma 
priorytet wobec ustawienia APPLICATION 
(Zastosowanie). 

• POWER ON (Włączenie) – Dotyczy stanu zasilania 
odbiornika TV po włączeniu zasilania z gniazdka 
sieciowego. ON (Włączony) oznacza, że odbiornik 
włączy się po podłączeniu zasilania z gniazdka 
sieciowego, a Standby (Czuwanie) oznacza, że 
odbiornik przełączy się w tryb czuwania. LAST 
STATUS (Ostatnie ustawienie) oznacza, że 
odbiornik powróci do ostatniego ustawienia przed 
wyłączeniem zasilania z gniazdka sieciowego. 
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• DISPLAY MESSAGE (Wyświetlanie komunikatu) 
– Służy do włączenia wyświetlania komunikatu 
powitalnego przez 30 sekund po włączeniu zasilania 
odbiornika z gniazdka sieciowego lub po 
przełączeniu odbiornika z trybu czuwania. Jednak, 
jeśli funkcja OSD Display (Wyświetlanie menu 
ekranowego) jest ustawiona na OFF (Wyłącz), 
komunikat powitalny jest zawsze wyłączony 
niezależnie od ustawienia Display Message 
(Wyświetlanie komunikatu).  

 
• WELCOME MESSAGE (Komunikat powitalny) – 
Służy do określenia komunikatu powitalnego 
składającego się z 2 linii po 20 znaków 
alfanumerycznych każda. Wykorzystane znaki 
zależą od wybranego języka. 

 

 
Litery są wprowadzane za pomocą przycisków 
strzałek i cyfr. 
 
 
4.4 CONTROL SETTINGS (USTAWIENIA 
STEROWANIA) 
 

 
• TELEVISION BUTTONS LOCKED (Blokada 
przycisków na odbiorniku) – Służy do zablokowania 
lub odblokowania przycisków znajdujących się na 
odbiorniku. ON (Włącz) oznacza, że wszystkie 
przyciski znajdujące się na odbiorniku są 
zablokowane oprócz przycisku zasilania, OFF 

(Wyłącz) oznacza, że wszystkie przyciski znajdujące 
się na odbiorniku są odblokowane, a ALL (Wszystkie) 
oznacza, że wszystkie przyciski znajdujące się na 
odbiorniku są zablokowane wraz z przyciskiem 
zasilania. 
• REMOTE CONTROL LOCKED (Blokada pilota 
zdalnego sterowania) – Służy do zablokowania lub 
odblokowania działania zwykłych pilotów zdalnego 
sterowania. Jednak, gdy funkcja High Security Mode 
(Tryb wysokiego poziomu bezpieczeństwa) jest 
ustawiona na OFF (Wyłącz), włączenie menu PBS 
Mode (Tryb PBS) przez naciśnięcie sekwencji 
przycisków „319753    ” nie jest zablokowane nawet, 
jeśli funkcja Remote Control Locked (Blokada pilota 
zdalnego sterowania) jest ustawiona na ON (Włącz). 
• OSD DISPLAY (Wyświetlanie menu ekranowego) 
– Służy do włączenia lub wyłączenia menu 
ekranowego (np. numer kanału lub nazwa, tryb 
dźwięku, pasek poziomu głośności, zegar, itp.). 
• HIGH SECURITY MODE (Tryb wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa) – służy do wybrania 
korzystania z normalnego pilota zdalnego sterowania 
dla gości lub pilota zdalnego sterowania konfiguracji 
PBS do wyświetlenia menu konfiguracji. W przypadku 
włączenia tej funkcji, tylko przycisk menu pilota 
zdalnego sterowania konfiguracji spowoduje 
wyświetlenie menu konfiguracji. W przypadku 
wyłączenia zarówno przycisk menu pilota zdalnego 
sterowania konfiguracji jak i naciśnięcia sekwencji 
przycisków „319753       ” na normalnym pilocie 
zdalnego sterowania dla gości spowoduje 
wyświetlenie menu konfiguracji. 
• AUTO SCART (Automatyczne przełączanie 
SCART)– Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) 
automatyczne przełączanie scart lub przerywanie 
obrazu w trybie PBS. 
• LOW POWER STANDBY (Tryb czuwania z 
obniżonym zużyciem energii) – służy do określenia 
trybu zasilania, gdy odbiornik TV przełączy się do 
trybu czuwania po naciśnięciu przycisku zasilania na 
pilocie zdalnego sterowania lub przycisku zasilania na 
obudowie odbiornika – Green (Zielony): odbiornik TV 
przełączy się w tryb czuwania o niskim zużyciu 
energii, Fast (Szybki): odbiornik TV przełączy się w 
połowiczny tryb czuwania w celu szybkiego 
włączenia. 
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4.5 BLANK CHANNEL (KANAŁ BEZ 
OBRAZU) 
 
• BLANK CHANNEL (Kanał bez obrazu) – służy do 
wybrania wyświetlania obrazu lub nie wyświetlania 
obrazu dla bieżącego kanału. W zastosowaniu PBS 
kanał bez obrazu jest stosowany do transmisji 
sygnału radiowego, np. ponownie przetwarzane fale 
FM, płyty CD, itp. Bieżący tryb kanału bez obrazu 
powinien dostosować się do ustawienia kanału bez 
obrazu, a zmiana ustawienia kanału bez obrazu 
powinna włączyć lub wyłączyć wyświetlanie obrazu 
bieżącego kanału. 

 
 
 

 
Uwaga: Funkcja Channel Blank (Kanał bez 

obrazu) zostanie zastosowana dla danego kanału, 
aby przejść do innych kanałów i wyłączyć ich obraz, 
należy wybrać podmenu Blank channel (Wyłączenie 
obrazu kanału) naciskając przycisk strzałki w prawo, 
jak poniżej: 

 
 
4.6 SMARTLOADER TO TV 
(SMARTLOADER DO TV, stosując 
połączenie USB) 
 

 
 
Służy do kopiowania danych konfiguracji odbiornika 
TV (obraz, dźwięk, 
lista kanałów, ustawienia PBS Mode (Tryb PBS)) z 
przenośnej pamięci USB do odbiornika TV. Po 
skopiowaniu ustawień wyświetli się komunikat dla 

użytkownika PBS („Settings copied to TV” 
(„Ustawienia zostały skopiowane do odbiornika TV”)). 
 
Uwaga: Podczas procesu kopiowania nie wolno 
wyjmować pamięci przenośnej USB, aby zapobiec 
niepożądanym zmianom w działaniu odbiornika TV. 
 
Uwaga: Podczas tego procesu pliki klonowania 
NVM_MTK_2K8_EU.BIN i CH_MTK_2K8_EU.BIN są 
odczytywane przez odbiornik TV i odpowiednio 
aktualizują NVM odbiornika TV oraz Channel setup 
(Konfiguracja kanałów). 
 
Uwaga: Wszystkie polecenia pilota zdalnego 
sterowania i przycisków na obudowie odbiornika 
zostaną wyłączone na czas procesu kopiowania 
 
Uwaga: Zaleca się wyłączenie i ponowne włączenie 
odbiornika TV po zakończeniu klonowania ustawień. 
 
 
4.7 TV TO SMARTLOADER (TV DO 
SMARTLOADER, przy zastosowaniu 
połączenia USB) 
 

 
 
Służy do kopiowania danych konfiguracyjnych 
odbiornika TV (obraz, dźwięk, lista kanałów, 
ustawienia PBS Mode (Tryb PBS) [np. Welcome 
Message (komunikat powitalny), ...]) z odbiornika TV 
do pamięci przenośnej USB. 
Po skopiowaniu ustawień wyświetli się komunikat do 
użytkownika PBS („Settings copied to USB” 
(„Ustawienia zostały skopiowane do pamięci 
przenośnej USB”)). 
 

Wystarczająca jest pamięć przenośna USB 
128MB z co najmniej 10MB wolnej 
przestrzeni. 
 
Uwaga: Podczas procesu kopiowania nie wolno 
wyjmować pamięci przenośnej USB, aby 
zapobiec niepożądanym zmianom w działaniu 
odbiornika TV. 
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Uwaga: Po zakończeniu procesu kopiowania w 
głównym katalogu pamięci przenośnej USB 
tworzone są 2 pliki - NVM_MTK_2K8_EU.BIN 
zawierający ogólne ustawienia, np. 
obraz/dźwięk, itp. oraz CH_MTK_2K8_EU.BIN 
zawierający ustawienia instalacji kanałów, np. 
listę kanałów, itp. 

 
Uwaga: Wszystkie polecenia pilota zdalnego 
sterowania i przycisków na obudowie odbiornika 

zostaną wyłączone na czas procesu kopiowania 
 

Uwaga: Zazwyczaj, pierwszy odbiornik TV jest 
konfigurowany ręcznie przez instalatora w 

hotelu, a następnie wszystkie dane są przenoszone/ 
klonowane do pamięci przenośnej USB za pomocą 
urządzenia łączącego TV do Smart Loader, kolejne 
odbiorniki TV mogą zostać zaktualizowane za 
pomocą tej samej pamięci przenośnej USB. Funkcja 
klonowania zapobiega wielokrotnej ręcznej 
konfiguracji wszystkich odbiorników TV, a przez to 
przyspiesza proces instalacji w hotelu. 
 
 
 
4.8 STORE (ZACHOWANIE USTAWIEŃ) 
 
Zatwierdzenie tej pozycji spowoduje zapisanie 
ustawień trybu PBS. Ustawienia trybu PBS zostaną 
zastosowane po przełączeniu odbiornika TV w tryb 
czuwania. 
 
 

Ważne: 
System klonowania i ustawienia konfiguracji 
stosując połączenie USB lub SerialXpress są 
obsługiwane tylko w przypadku identycznych 
modeli odbiorników TV. 

5 JAK POPRAWNIE USTAWIĆ 
ODBIORNIK TV 
 
KĄT WIDZENIA jest najwygodniejszym kątem, pod 
którym wyświetlacz może być oglądany z dobrą 
jakością obrazu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak są zbudowane odbiorniki TV i monitory: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co zrobić, jeśli kąt widzenia nie jest wystarczająco 
dobry: 
 
• Zastosować przechylenie (w pionie) lub 

obrócenie (w poziomie) odbiornika TV w celu 
ustawienia odbiornika TV w najbardziej 
optymalnym położeniu. 

• Jeśli odbiornik TV został umieszczony powyżej 
danej wysokości, zawsze zaleca się 
przechylenie odbiornika.  

 
 
Firma Philips oferuje w ramach akcesoriów 
dodatkowych systemy montażu ściennego z 
przechyłem dla hotelowych odbiorników TV. 
 
 

Obszar widoku poziomego 

Obszar widoku pionowego
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Firma Philips zaleca ustawienie odbiornika TV 
według powyższych wskazówek. Inne ustawienie 
odbiornika TV może mieć wpływ na kąt widzenia. 
Firma Philips nie jest odpowiedzialna za obniżoną 
satysfakcję podczas oglądania spowodowaną 
złym kątem widzenia, jeśli odbiornik TV został 
ustawiony inaczej niż jest to zalecane. 
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Country Number Tariff
Austria 0810 000205  €0.07/min 
Belgium 078250145 €0.06/min 
Bulgaria +3592 489 99 96 local
Croatia 01 3033 754 local
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local 
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min 
Germany 01803 386 852 €0.09/min 
Greece 0 0800 3122 1280 free 
Hungary 0680018189 free
Ireland 01 601 1777 local
Italy 840320086 €0.08/min 
Luxembourg 40 6661 5644 local 
Netherlands 0900 8407 €0.10/min 
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Romania 1-203-2060 local
Russia (495) 961-1111 local
Serbia +381 114 440 841 local
Slovakia 0800 004537 free
Slovenia 01 280 95 22 local
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
Turkey 0800 261 3302 local
UK 0870 900 9070 local
Ukraine 044 254 2392 local

www.philips.com/support
Model 
Serial 

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to 
www.philips.com/support.
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Electronics N.V.  Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Dane techniczne mogą 
ulec zmianie bez uprzedzenia. Znaki 
towarowe są własnością firmy 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
lub ich odpowiednich właścicieli.
Firma Philips zastrzega sobie prawo 
do zmiany produktu w dowolnym 
czasie bez modyfikacji produktów 
dostarczonych wcześniej.
Uznaje się, że materiał w niniejszej 
instrukcji jest odpowiedni do 
zamierzonego użytkowania 
urządzenia. Jeśli produkt lub jego 
poszczególne moduły są używane 
do innych celów, niż określa to 
niniejsza instrukcja, należy uzyskać 
potwierdzenie prawidłowego  
i odpowiedniego zastosowania. 
Firma Philips gwarantuje, że 
zawartość materiałów nie narusza 
żadnych patentów zarejestrowanych 
w Stanach Zjednoczonych. Firma 
nie udziela żadnych dodatkowych 
gwarancji ani w sposób wyraźny, ani 
dorozumiany.

Gwarancja
Produkt nie zawiera żadnych 
komponentów, które wymagałyby 
wymiany lub naprawy przez 
użytkownika. Nie należy 
otwierać ani zdejmować pokryw 
zabezpieczających wnętrze 
produktu. Napraw mogą dokonywać 
wyłącznie centra serwisowe firmy 
Philips oraz oficjalne warsztaty 
naprawcze. Niezastosowanie się do 
powyższych warunków powoduje 
utratę wszelkich gwarancji, 
zarówno wyraźnie określonych, 
jak i dorozumianych. Wszelkie 
wyraźnie zabronione w instrukcji 
czynności, wszelkie niezalecane 
lub niezatwierdzone regulacje lub 
procedury montażu powodują 
utratę gwarancji.

Charakterystyka	pikseli
Niniejszy produkt jest wykonany w 
technologii LCD z wykorzystaniem 
dużej liczby kolorowych pikseli. 
Mimo że jego współczynnik 
efektywnych pikseli wynosi co 
najmniej 99,999%, na ekranie mogą 
być stale wyświetlane czarne kropki 
lub jasne plamki światła (czerwone, 

musi znajdować się na nim 
znak zgodności ze standardami 
ASTA. Jeżeli bezpiecznik zostanie 
zgubiony, należy skontaktować się 
ze sprzedawcą w celu określenia 
właściwego typu bezpiecznika 
zastępczego.
Załóż pokrywkę bezpiecznika.3. 

Aby zachować zgodność z 
dyrektywą EMC, nie wolno odłączać 
wtyczki od przewodu zasilającego.

Prawa	au�to�rskie

VESA, FDMI i logo VESA Mounting 
Compliant są znakami towarowymi 
organizacji Video Electronics 
Standards Association.
® Kensington i MicroSaver są 
znakami towarowymi firmy ACCO 
World Corporation zastrzeżonymi 
w Stanach Zjednoczonych, 
chronionymi wydanymi patentami i 
zgłoszonymi wnioskami patentowymi 
w innych krajach na całym świecie. 
Wszystkie inne zastrzeżone i 
niezastrzeżone znaki towarowe są 
własnością odpowiednich firm.

zielone lub niebieskie). Jest to 
strukturalna cecha wyświetlacza 
(w ramach powszechnie 
obowiązujących standardów 
branżowych) i nie jest uznawana za 
usterkę.

Zgo�dno�ść	ze	standardami	EMF
Firma Koninklijke Philips Electronics 
N.V. produkuje i sprzedaje wiele 
produktów przeznaczonych 
dla klientów indywidualnych, 
które — jak wszystkie urządzenia 
elektroniczne — mówiąc ogólnie, 
mają możliwość emisji i odbierania 
sygnałów elektromagnetycznych.
Jedną z głównych zasad biznesowych 
firmy Philips jest stosowanie w 
produktach wszelkich niezbędnych 
środków zdrowotnych i środków 
bezpieczeństwa, aby spełniały 
wszelkie wymagania prawne, a także 
aby były zgodne ze standardami EMF 
obowiązującymi w czasie produkcji 
urządzenia.
Firma Philips dokłada wszelkich 
starań, aby projektować, wytwarzać i 
sprzedawać produkty, które w żaden 
sposób nie są szkodliwe dla zdrowia.
Firma Philips potwierdza, że jeśli jej 
produkty są poprawnie obsługiwane 
i używane zgodnie z przeznaczeniem, 
są bezpieczne w użyciu zgodnie  
z dostępną obecnie wiedzą.
Firma Philips pełni aktywną rolę w 
opracowywaniu międzynarodowych 
standardów EMF i norm 
bezpieczeństwa, dzięki czemu 
może przewidywać dalszy rozwój 
normalizacji i dokonywać wczesnej 
integracji swoich produktów.

Bezpiecznik	zasilania	(do�tyczy	tylko�	
Wielkiej	Brytanii)
Ten telewizor jest wyposażony w 
zatwierdzoną wtyczkę formowaną. 
W razie konieczności wymiany 
bezpiecznika należy go zastąpić 
bezpiecznikiem o takich samych 
parametrach jak te, które są podane 
przy wtyczce (na przykład 10 A).

Zdejmij pokrywkę bezpiecznika  1. 
i wyjmij bezpiecznik.
Nowo montowany bezpiecznik 2. 
musi być zgodny z brytyjskim 
standardem BS 1362 oraz 
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Ważne1 
Gratu�lu�jemy	zaku�pu�	i	witamy	w	firmie	Philips!
Przed	ro�zpo�częciem	ko�rzystania	z	pro�du�ktu�	
należy	przeczytać	niniejszą	instru�kcję	o�bsłu�gi.	
W	szczególno�ści	należy	zapo�znać	się	z	tą	
częścią	i	przestrzegać	instru�kcji	bezpieczeństwa	
i	ko�nserwacji	ekranu�.	Gwarancja	nie	o�bejmu�je	
u�szko�dzeń	po�wstałych	wsku�tek	po�stępo�wania	
niezgo�dnego�	z	niniejszym	po�dręcznikiem.
Aby	w	pełni	ko�rzystać	z	po�mo�cy	technicznej	
o�fero�wanej	przez	firmę	Philips,	należy	
zarejestro�wać	pro�du�kt	w	Internecie	po�d	
adresem	www.philips.co�m/welco�me.
Info�rmacje	o�	mo�delu�	o�raz	nu�merze	seryjnym	
znajdu�ją	się	z	tyłu�	i	z	bo�ku�	telewizo�ra	o�raz	na	
o�pako�waniu�. 

Bezpieczeństwo1�1 
J•	 eśli	telewizo�r	był	transpo�rto�wany	w	
niskiej	temperatu�rze	(po�niżej	5°C),	przed	
wypako�waniem	go�	należy	o�two�rzyć	pu�dło�	
i	zaczekać,	aż	u�rządzenie	o�grzeje	się	
o�dpo�wiednio�	do�	temperatu�ry	o�to�czenia.
Aby	u�niknąć	zwarcia,	nie	wo�lno�	narażać	•	
telewizo�ra,	pilo�ta	zdalnego�	stero�wania	ani	
jego�	baterii	na	ko�ntakt	z	deszczem	lu�b	wo�dą.
Nie	wo�lno�	stawiać	naczyń	z	wo�dą	lu�b	inną	•	
cieczą	na	telewizo�rze	ani	w	jego�	po�bliżu�.	
Ro�zlanie	cieczy	i	jej	przeniknięcie	do�	
wnętrza	telewizo�ra	mo�że	spo�wo�do�wać	
po�rażenie	elektryczne.	W	przypadku�	
ro�zlania	cieczy	na	telewizo�r	nie	wo�lno�	
ko�rzystać	z	u�rządzenia.	Należy	natychmiast	
o�dłączyć	telewizo�r	o�d	gniazda	siecio�wego�	
i	o�ddać	go�	do�	sprawdzenia	przez	
wykwalifiko�wanego�	praco�wnika	serwisu�.
Nie	wo�lno�	wk•	 ładać	żadnych	niesto�so�wnych	
przedmio�tów	do�	szczelin	wentylacyjnych.	

Mo�że	to�	pro�wadzić	do�	u�szko�dzenia	
telewizo�ra.
Aby	zapo�biec	ewentu�alnemu�	po�żaro�wi	•	
lu�b	po�rażeniu�	elektrycznemu�,	nie	wo�lno�	
u�stawiać	telewizo�ra,	pilo�ta	zdalnego�	
stero�wania	ani	jego�	baterii	w	po�bliżu�	źródeł	
o�twartego�	o�gnia	(np.	zapalo�nych	świec)	lu�b	
innych	źródeł	ciepła,	a	także	padającego�	
bezpo�średnio�	światła	sło�necznego�.
Nie	wo�lno�	instalo�wać	telewizo�ra	w	•	
zamkniętych	miejscach,	takich	jak	szafka	na	
książki.	W	celu�	zapewnienia	o�dpo�wiedniej	
wentylacji	należy	zacho�wać	o�dstęp	co�	
najmniej	10	cm	z	każdej	stro�ny	telewizo�ra.	
Należy	do�pilno�wać,	by	przepływ	po�wietrza	
nie	był	u�tru�dnio�ny.
Stawiając	telewizo�r	na	płaskiej,	twardej	•	
po�wierzchni,	należy	ko�rzystać	tylko�	
z	do�starczo�nej	po�dstawy.	Nie	wo�lno�	
przeno�sić	telewizo�ra,	jeśli	nie	jest	o�n	
prawidło�wo�	przykręco�ny	do�	po�dstawy.
Mo�ntaż	naścienny	telewizo�ra	po�winien	•	
być	wyko�nywany	przez	wykwalifiko�wanych	
praco�wników	serwisu�.	Telewizo�r	mo�żna	
mo�nto�wać	tylko�	na	o�dpo�wiednim	
wspo�rniku�	ściennym	i	na	ścianie,	która	
mo�że	bezpiecznie	u�trzymać	jego�	ciężar.	
Niewłaściwe	zamo�nto�wanie	mo�że	
po�sku�tko�wać	po�ważnymi	o�brażeniami	ciała	
lu�b	u�szko�dzeniem	u�rządzenia.	Nie	wo�lno�	go�	
wyko�nywać	samo�dzielnie.
Jeśli	telewizo�r	jest	zainstalo�wany	na	•	
o�bro�to�wej	po�dstawie	lu�b	ramieniu�,	należy	
do�pilno�wać,	by	po�dczas	o�bracania	telewizo�ra	
przewód	zasilający	nie	był	naprężany.	
Naprężenie	przewo�du�	zasilającego�	mo�że	
po�wo�do�wać	po�lu�zo�wanie	po�łączenia	i	stać	
się	przyczyną	iskrzenia	lu�b	po�żaru�.
Przed	bu�rzą	z	pio�ru�nami	należy	o�dłączyć	•	
telewizo�r	o�d	gniazda	siecio�wego�	i	anteny.	 
W	czasie	bu�rzy	z	pio�ru�nami	nie	wo�lno�	
do�tykać	żadnych	części	telewizo�ra,	
przewo�du�	zasilającego�	ani	przewo�du�	anteny.
Należy	do�pilno�wać,	by	do�	przewo�du�	•	
zasilającego�	był	pełny	do�stęp	w	celu�	łatwego�	
o�dłączania	telewizo�ra	o�d	sieci.
Używanie	słu�chawek	przy	u�stawio�nym	•	
wyso�kim	po�zio�mie	gło�śno�ści	mo�że	pro�wadzić	
do�	trwałego�	u�szko�dzenia	słu�chu�.	Po�	pewnym	
czasie	wyso�ki	po�zio�m	gło�śno�ści	mo�że	
wydawać	się	no�rmalny,	lecz	mimo�	to�	mo�że	
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do�pro�wadzić	do�	u�szko�dzenia	słu�chu�.	Aby	
chro�nić	słu�ch,	należy	o�graniczać	czas	u�żywania	
słu�chawek	przy	u�stawio�nej	du�żej	gło�śno�ści.
Odłączając	telewizo�r	o�d	sieci,	należy:	•	

Najpierw	wyłączyć	telewizo�r,	a	•	
następnie	włącznik	zasilania	siecio�wego�	
(jeśli	jest	do�stępny).
Wyjąć	wtyczkę	przewo�du�	zasilającego�	 •	
z	gniazda	siecio�wego�.	 

Odłączyć	przewód	zasilający	o�d	złącza	•	
z	tyłu�	telewizo�ra.	Przewód	zasilający	
należy	wyciągnąć,	trzymając	za	wtyczkę.	
Nie	wo�lno�	ciągnąć	za	przewód.

1�2 Konserwacja ekranu 

Przed	przystąpieniem	do�	czyszczenia	•	
ekranu�	należy	wyłączyć	telewizo�r	i	o�dłączyć	
go�	o�d	sieci.	Należy	przetrzeć	po�wierzchnię	
miękką,	su�chą	szmatką.	Nie	wo�lno�	u�żywać	
su�bstancji,	takich	jak	śro�dki	czyszczące	
sto�so�wane	w	go�spo�darstwie	do�mo�wym,	
po�nieważ	mo�gą	o�ne	u�szko�dzić	ekran.
Aby	u�niknąć	zniekształcenia	o�brazu�	o�raz	•	
pło�wienia	ko�lo�rów,	należy	niezwło�cznie	
u�su�wać	kro�ple	wo�dy	z	ekranu�.
Nie	wo�lno�	do�tykać,	naciskać,	po�cierać	ani	•	
u�derzać	ekranu�	twardym	przedmio�tem,	
po�nieważ	mo�żna	go�	w	ten	spo�sób	trwale	
u�szko�dzić.
Jeśli	to�	mo�żliwe,	należy	u�nikać	•	
po�zo�stawiania	na	ekranie	nieru�cho�mych	
o�brazów	przez	dłu�ższy	czas.	Przykładami	

nieru�cho�mych	o�brazów	są	menu�	ekrano�we,	
stro�ny	telegazety,	czarne	pasy	lu�b	
no�to�wania	giełdo�we.	Jeśli	nie	mo�żna	tego�	
u�niknąć,	należy	zmniejszyć	ko�ntrast	i	jasno�ść	
o�brazu�,	aby	zapo�biec	u�szko�dzeniu�	ekranu�.

Informacje dotyczące 1�3 
ochrony środowiska

Recykling opakowania
Opako�wanie	tego�	pro�du�ktu�	jest	przeznaczo�ne	do�	
po�wtórnego�	przetwo�rzenia.	Należy	sko�ntakto�wać	
się	z	lo�kalnymi	władzami,	aby	u�zyskać	info�rmacje	
na	temat	recyklingu�	o�pako�wania.

Pozbywanie się starego produktu 

Pro�du�kt	jest	wypro�du�ko�wany	z	wyso�kiej	
jako�ści	materiałów	i	ko�mpo�nentów,	które	
mo�gą	być	o�dzyskane	i	po�no�wnie	wyko�rzystane.	
Jeśli	do�	pro�du�ktu�	jest	przytwierdzo�ny	symbo�l	
przekreślo�nego�	po�jemnika	na	śmieci,	o�znacza	
to�,	że	pro�du�kt	po�dlega	Dyrektywie	Eu�ro�pejskiej	
2002/96/EC.	
Nie	wo�lno�	wyrzu�cać	tego�	pro�du�ktu�	wraz	z	innymi	
o�dpadami	z	go�spo�darstwa	do�mo�wego�.	Należy	
zapytać	sprzedawcę	o�	spo�so�by	bezpiecznego�	
po�zbycia	się	pro�du�ktu�.	Nienadzo�ro�wane	
po�zbywanie	się	o�dpadów	szko�dzi	śro�do�wisku�	
natu�ralnemu�	i	lu�dzkiemu�	zdro�wiu�.

Pozbywanie się baterii
Do�łączo�ne	baterie	nie	zawierają	rtęci	ani	
kadmu�.	Wyczerpane	baterie	do�starczo�ne	 
i	inne	należy	u�tylizo�wać	zgo�dnie	z	przepisami	
lo�kalnymi.

Zużycie energii
Aby	wpływ	na	śro�do�wisko�	był	jak	najmniejszy,	
w	trybie	czu�wania	telewizo�r	zu�żywa	minimalną	
ilo�ść	energii.	Po�bór	mo�cy	po�dczas	aktywno�ści	
jest	po�dany	na	tabliczce	znamio�no�wej	
u�mieszczo�nej	z	tyłu�	telewizo�ra.	
Więcej	danych	technicznych	pro�du�ktu�	mo�żna	
znaleźć	w	bro�szu�rze	interneto�wej	po�d	adresem	
www.philips.com/support.
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Telewizor2 

W	tej	części	o�pisano�	często�	u�żywane	przyciski	
steru�jące	i	fu�nkcje	telewizo�ra.

2�1 Przegląd telewizora

Boczne elementy sterujące i wskaźniki

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

1

2

4

3

5

POWER1� 

PROGRAM +/-2� 

MENU3� 

VOLUME +/-4� 

Wskaźnik	trybu�	go�to�wo�ści		/	czu�jnik	5� 
zdalnego�	stero�wania

Boczne złącza 

Złącza	u�mieszczo�ne	z	bo�ku�	telewizo�ra	są	
przeznaczo�ne	do�	po�dłączania	u�rządzeń	
przeno�śnych,	takich	jak	kamera	wideo�	 
o�	wyso�kiej	ro�zdzielczo�ści	czy	ko�nso�la	do�	gier.	
Mo�żna	także	po�dłączyć	słu�chawki.

Tylne złącza 

Złącza	u�mieszczo�ne	z	tyłu�	telewizo�ra	są	
przeznaczo�ne	do�	po�dłączenia	anteny	o�raz	
u�rządzeń	stałych,	takich	jak	o�dtwarzacz	dysków	
o�	wyso�kiej	ro�zdzielczo�ści,	o�dtwarzacz	DVD	czy	
magneto�wid.

Uwaga   D
Aby	u�zyskać	więcej	info�rmacji	na	temat	
po�łączeń,	zo�bacz	część	7. Podłączanie 
urządzeń�
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. 1� Zasilanie

SOURCE2� 

TELETEXT3� 

KOLOROWE PRZYCISKI4�  
Do�	wybierania	zadań	lu�b	stro�n	telegazety 
niebieski

Í5� ,	Æ,	Î,	ï,	OK 
Przyciski	nawigacji	lu�b	ku�rso�ra

MENU6�  

P +/- 7� 
Wybór	po�przedniego�/następnego�	pro�gramu�

”8�  +/- 
Regu�lacja	gło�śno�ści

Więcej	info�rmacji	na	temat	pilo�ta	zdalnego�	
stero�wania	mo�żna	znaleźć	w	części	5.1. Przegląd 
pilota zdalnego sterowania�

Pilot zdalnego sterowania

1

2
3

4

5

6

7

8
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3 Czynności wstępne

W	tej	części	po�dano�	wskazówki	po�mo�cne	 
w	wybo�rze	miejsca	i	instalacji	telewizo�ra	o�raz	
u�zu�pełnio�no�	info�rmacje	po�dane	w	Skróconej 
instrukcji obsługi� 

Uwaga   D
Instru�kcje	mo�ntażu�	po�dstawy	mo�żna	znaleźć	
w	Skróconej instrukcji obsługi�

3�1 Ustawianie telewizora w 
odpowiedniej pozycji

Oprócz	przeczytania	i	zro�zu�mienia	instru�kcji	
bezpieczeństwa	po�danych	w	części 1.1,	przed	
wybraniem	miejsca	dla	telewizo�ra	należy	
u�względnić	następu�jące	zalecenia:

Idealna	o�dległo�ść	o�glądania	telewizji	to�	•	
trzykro�tno�ść	przekątnej	ekranu�	telewizo�ra.

Telewizo�r	po�winien	być	u�stawio�ny	tak,	by	•	
światło�	nie	padało�	bezpo�średnio�	na	ekran.

Przed	u�stawieniem	telewizo�ra	w	•	
o�dpo�wiedniej	po�zycji	należy	po�dłączyć	do�	
niego�	u�rządzenia	zewnętrzne.

Telewizo�r	jest	wypo�sażo�ny	w	gniazdo�	•	
zabezpieczenia	Kensingto�n	(znajdu�je	się	 
z	tyłu�	telewizo�ra).	Po�	po�dłączeniu�	blo�kady	
przeciwkradzieżo�wej	Kensingto�n	(nie	jest	
do�starczana	w	ko�mplecie)	należy	u�mieścić	
telewizo�r	w	po�bliżu�	trwałego�	o�biektu�	(np.	
sto�łu�),	do�	którego�	mo�żna	łatwo�	u�mo�co�wać	
blo�kadę. 

3�2 Montaż telewizora na 
ścianie

OSTRZEŻENIE   B
Montaż naścienny telewizora 
powinien być wykonywany przez 
wykwalifikowanych pracowników 
serwisu. Firma Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nie ponosi 
odpowiedzialności za nieprawidłowe 
mocowanie lub montaż, które 
poskutkują wypadkiem lub 
obrażeniami ciała.

Krok 1. Kup  B wspornik ścienny zgodny 
ze standardem VESA

Zależnie	o�d	ro�zmiaru�	telewizo�ra	należy	ku�pić	
jeden	z	następu�jących	wspo�rników:

Rozmiar 
ekranu 
telewizora 
(cale/cm)

Typ 
wspornika 
zgodnego 
z VESA 
(milimetry)

Instrukcje 
specjalne

19”/48	cm

20”/51	cm

22”/56	cm

Stały	100	x	100 Brak

26”/66	cm Stały	100	x	200 Brak

Krok 2. Podłącz przewody
Z	tyłu�	telewizo�ra	po�dłącz	przewód	anteny,	
przewód	zasilający	o�raz	wszystkie	po�zo�stałe	
u�rządzenia,	tak	jak	o�pisano�	w	następnych	
częściach.
Krok 3. Zamocuj wspornik ścienny 
zgodny ze standardem VESA do 
telewizora

OSTRZEŻENIE   B
Aby przymocować do telewizora 
wspornik ścienny zgodny ze 
standardem VESA, należy korzystać 
tylko z dołączonych śrub (M4 w 
przypadku wszystkich modeli) 
oraz tulejek dystansujących (4 cm). 
Dołączone śruby są zaprojektowane 
odpowiednio do ciężaru telewizora, 
a dostarczone tulejki dystansujące 
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ułatwią poprowadzenie przewodów.

Uwaga   D
Zależnie	o�d	wspo�rnika	zgo�dnego�	 
z	VESA	mo�że	być	ko�nieczne	o�dłączenie	
płyty	mo�ntażo�wej	o�d	wspo�rnika	w	celu�	
łatwiejszej	instalacji.	Instru�kcje	mo�żna	
znaleźć	w	do�ku�mentacji	wspo�rnika	
zgo�dnego�	z	VESA.

3�3 Podłączanie przewodu 
anteny

Znajdź	złącze	1� TV ANTENNA	z	tyłu�	
telewizo�ra.

Jeden	ko�niec	przewo�du�	anteny	(nie	2� 
do�starczo�ny	w	ko�mplecie)	należy	po�dłączyć	
do�	złącza	TV ANTENNA.	Jeśli	przewód	
anteny	nie	pasu�je,	należy	zasto�so�wać	
adapter.

Dru�gi	ko�niec	przewo�du�	anteny	należy	3� 
po�dłączyć	do�	gniazda	anteno�wego�	w	ścianie,	
pilnu�jąc,	by	przewód	był	do�brze	po�dłączo�ny	
na	o�bu�	ko�ńcach.

Podłączanie przewodu 3�4 
zasilającego

OSTRZEŻENIE   B
Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci 
elektrycznej jest zgodne z napięciem 
wydrukowanym na panelu tylnym 
telewizora. Jeśli jest inne, nie wolno 
podłączać przewodu zasilającego.

Aby podłączyć przewód zasilający

Uwaga:   D
Po�ło�żenie	złącza	zasilania	w	różnych	
mo�delach	telewizo�rów.
Znajdź	wejścio�we	złącze	zasilania	1� AC IN z 
tyłu�	lu�b	na	spo�dzie	telewizo�ra.

Po�dłącz	przewód	zasilający	do�	złącza	2� 
wejścio�wego�	AC IN�

Dru�gi	ko�niec	przewo�du�	zasilającego�	należy	3� 
po�dłączyć	do�	gniazda	siecio�wego�	w	ścianie,	
pilnu�jąc,	by	przewód	był	do�brze	po�dłączo�ny	
na	o�bu�	ko�ńcach.
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3�5 Prowadzenie przewodów

Przepro�wadź	przewód	zasilający,	przewód	
anteny	o�raz	przewo�dy	po�zo�stałych	u�rządzeń	
przez	u�chwyt	przewo�dów	(1)	z	tyłu�	telewizo�ra.	

1

3�6 Wkładanie baterii do pilota
Otwórz	po�krywkę	baterii	z	tyłu�	pilo�ta.1� 

Włóż	dwie	do�łączo�ne	baterie	(ro�zmiar	2� 
AAA,	typ	LR03).	Do�pilnu�j,	by	baterie	zo�stały	
wło�żo�ne	zgo�dnie	z	o�znaczeniami	+	i	-	
wewnątrz	ko�mo�ry	baterii.

Załóż	po�krywkę	z	po�wro�tem	na	miejsce.3� 

Uwaga   D
Jeżeli	pilo�t	zdalnego�	stero�wania	nie	jest	
u�żywany	przez	dłu�gi	czas,	należy	wyjąć	 
z	niego�	baterie.

3�7 Włączanie telewizora
Włączając	telewizo�r	po�	raz	pierwszy,	sprawdź,	
czy	przewód	zasilający	jest	prawidło�wo�	
po�dłączo�ny	do�	gniazda	siecio�wego�	i	telewizo�ra.	
Jeśli	wszystko�	jest	go�to�we,	naciśnij	przycisk 
POWER	z	bo�ku�	telewizo�ra.

Uwaga   D

W	niektórych	mo�delach	telewizo�rów	
ko�nieczne	jest	naciśnięcie	przycisku�	
POWER	i	przytrzymanie	go�	przez	o�ko�ło�	
2	seku�ndy.	Uru�cho�mienie	telewizo�ra	mo�że	
po�trwać	15	seku�nd.	

Pierwsza konfiguracja3�8 
Po�	włączeniu�	telewizo�ra	po�	raz	pierwszy	na	
ekranie	wyświetlo�ne	zo�stanie	menu�.	Zo�stanie	
wyświetlo�ny	mo�nit	o�	wybranie	o�pcji	Kraj	i	
Język.	Jeśli	menu�	nie	zo�stanie	wyświetlo�ne,	
naciśnij	przycisk	MENU,	aby	je	wyświetlić.

Naciskaj	przycisk	1� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
język,	a	następnie	naciśnij	przycisk	OK,	aby	
po�twierdzić	wybór.
Naciskaj	przycisk	2� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
kraj,	a	następnie	naciśnij	przycisk	OK,	aby	
po�twierdzić	wybór.
Wyszu�kiwanie	ro�zpo�cznie	się	au�to�matycznie.	
Wszystkie	do�stępne	pro�gramy	telewizyjne	
i	radio�we	zo�staną	zapisane.	Po�trwa	to�	kilka	
minu�t.	Na	ekranie	wido�czny	jest	po�stęp	
wyszu�kiwania,	wraz	z	liczbą	znalezio�nych	
pro�gramów.	

Uwaga   D
Jeśli	nie	zo�stanie	znalezio�ny	żaden	
pro�gram,	zo�bacz	część	„9.	Ro�związywanie	
pro�blemów”.
Jeśli	nadajnik	lu�b	sieć	kablo�wa	wysyłają	
sygnał	au�to�matycznego�	so�rto�wania,	
pro�gramy	będą	prawidło�wo�	po�nu�mero�wane.	
W	takim	przypadku�	instalacja	będzie	
zako�ńczo�na.
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Korzystanie  4 
z telewizora 

W	tej	części	zamieszczo�no�	info�rmacje	
przydatne	po�dczas	wyko�nywania	po�dstawo�wych	
czynno�ści	związanych	z	u�żywaniem	
telewizo�ra.	Aby	u�zyskać	instru�kcje	do�tyczące	
zaawanso�wanej	o�bsłu�gi	telewizo�ra,	zo�bacz	część	
5. Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora�

Włączanie/wyłączanie oraz 4�1 
tryb gotowości

Włączanie telewizora
Jeśli	wskaźnik	zasilania	(1)	jest	wyłączo�ny,	•	
naciśnij	przycisk	POWER	z	bo�ku�	
telewizo�ra.	 

1
POWER

PROGRAM

MENU

Wyłączanie telewizora
Naciśnij	przycisk	•	 POWER	z	bo�ku�	
telewizo�ra.	Wskaźnik	zasilania	(1)	gaśnie.

Przełączanie w tryb gotowości 

Naciśnij	przycisk	•	 .	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania.	Wskaźnik	zasilania	przełącza	się	
w	tryb	go�to�wo�ści	(ko�lo�r	czerwo�ny).

Wskazówka   E
W	trybie	go�to�wo�ści	telewizo�r	zu�żywa	
bardzo�	mało�	energii,	jednak	energia	
jest	zu�żywana	do�póty,	do�póki	telewizo�r	
jest	po�dłączo�ny	do�	sieci	i	włączo�ny.	Jeśli	
telewizo�r	nie	będzie	u�żywany	przez	dłu�ższy	
czas,	należy	go�	wyłączyć	i	o�dłączyć	o�d	sieci	
elektrycznej.

Włączanie telewizora będącego w trybie 
gotowości 

Jeśli	wskaźnik	zasilania	jest	w	trybie	•	
go�to�wo�ści	(ko�lo�r	czerwo�ny),	naciśnij	
przycisk	.	na	pilo�cie	zdalnego�	stero�wania.

Uwaga  D
Jeśli	nie	mo�żesz	znaleźć	pilo�ta	zdalnego�	
stero�wania,	a	chcesz	włączyć	telewizo�r	
znajdu�jący	się	w	trybie	go�to�wo�ści,	naciśnij	
przycisk PROGRAM+/-	z	bo�ku�	telewizo�ra.	
Spo�wo�du�je	to�	wyłączenie	telewizo�ra.
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Oglądanie telewizji4�2 

Przełączanie kanałów

Naciskaj	nu�mery	(o�d	1	do�	999)	lu�b	przycisk	1� 
P +/-	na	pilo�cie	zdalnego�	stero�wania.

Naciskaj	przycisk	2� PROGRAM +/- z	bo�ku�	
telewizo�ra.	

Naciśnij3�  przycisk	 	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania,	aby	wrócić	do�	po�przednio�	
o�glądanego�	kanału�.

Regulacja głośności 

Naciskaj	przycisk	1� ” +	lu�b	-	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	albo�	naciśnij	przycisk	
VOLUME +	lu�b	-	z	bo�ku�	telewizo�ra.
Naciśnij	przycisk	2� [	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania,	aby	wyciszyć	dźwięk.	Po�no�wnie	
naciśnij	przycisk	[,	aby	włączyć	dźwięk.

Uwaga   D
Jeśli	po�dłączo�ne	są	słu�chawki,	wyregu�lu�j	ich	
gło�śno�ść	w	spo�sób	o�pisany	w	części	5.3. 
Regulacja ustawień dźwięku.	Naciśnij	przycisk	
MUTE	na	pilo�cie	zdalnego�	stero�wania,	aby	
wyciszyć	gło�śniki	telewizo�ra.	Naciśnięcie	

przycisku�	VOLUME +/-	po�wo�du�je	
po�no�wne	włączenie	gło�śników.

4�3 Oglądanie materiałów  
z podłączonych urządzeń

Włącz	u�rządzenie.1� 
Naciśnij	przycisk	2� SOURCE	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania. 

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
złącze	wejścio�we,	do�	którego�	jest	
po�dłączo�ne	u�rządzenie.
Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	wybrać	
u�rządzenie.

Korzystanie z telegazety4�4 
Naciśnij	przycisk	1� TELETEXT	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania.	Na	ekranie	zo�stanie	
wyświetlo�na	stro�na	główna	indeksu�.

Aby	wybrać	stro�nę	za	po�mo�cą	pilo�ta:•	

Wpro�wadź	nu�mer	stro�ny	za	po�mo�cą	•	
przycisków	nu�merycznych.

Naciśnij	przycisk		•	 Î ï ,	aby	wyświetlić	
następną	lu�b	po�przednią	stro�nę.
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Za	po�mo�cą	ko�lo�ro�wego�	przycisku�	•	
wybierz	jedną	z	po�zycji	o�znaczo�nych	
ko�lo�rami,	znajdu�jących	się	u�	do�łu�	ekranu�.

Wskazówka   E
Naciśnij	przycisk	 ,	aby	wrócić	do�	
po�przednio�	o�glądanej	stro�ny.

Po�no�wnie	naciśnij	przycisk	2� TELETEXT,	
aby	wyłączyć	telegazetę.

Uwaga (dotyczy tylko Wielkiej  D
Brytanii)  
Niektóre	kanały	telewizji	cyfro�wej	o�feru�ją	
dedyko�wane	cyfro�we	u�słu�gi	teksto�we	 
(np.	BBC1).

Więcej	info�rmacji	na	temat	telegazety	mo�żna	
znaleźć	w	części	5.5. Korzystanie  
z zaawansowanych funkcji telegazety�
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Korzystanie  5 
z dodatkowych  
funkcji telewizora

Przegląd pilota zdalnego 5�1 
sterowania 

1

2
21
20

19

18

17

16

15

14

13

3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

. 1� 
Do�	włączania	telewizo�ra	z	trybu�	go�to�wo�ści	
i	przełączania	go�	w	ten	tryb.

SOURCE 2� 
Do�	wybierania	po�dłączo�nych	u�rządzeń.

∏ 3� 
Do�	wybierania	fo�rmatu�	o�brazu�.

SUBTITLE 4� 
Do�	włączania	i	wyłączania	napisów.
Ko�lo�ro�we	przyciski 5� 
Do�	wybierania	zadań	o�raz	stro�n	telegazety.
INFO 6� 
Do�	wyświetlania	info�rmacji	o�	pro�gramie,	
jeśli	są	do�stępne.
OK 7� 
Do�	o�twierania	menu�	Wszyst. kanał.	lu�b	
u�aktywniania	u�stawienia.
Í8� ,	Æ,	Î,	ï 
Do�	po�ru�szania	się	po�	menu�.
OPTION9�   
Do�	o�twierania	menu�	Szybki dostęp�
P +/- 10� 
Do�	przecho�dzenia	do�	następnego�	lu�b	
po�przedniego�	kanału�.
Przyciski	nu�meryczne 11� 
Do�	wybierania	kanału�,	stro�ny	lu�b	u�stawienia.

12�  
Do�	po�wracania	do�	po�przednio�	o�glądanego�	
kanału�.
MHEG CANCEL  13� 
Do�	anu�lo�wania	tekstu�	cyfro�wego�	lu�b	u�słu�g	
interaktywnych	(do�tyczy	tylko�	Wielkiej	
Brytanii).
[14�   
Do�	wyciszania	i	przywracania	dźwięku�.
”15�  +/- 
Do�	regu�lacji	gło�śno�ści.
MENU/EXIT/BROWSE(niedostępne 16� 
dla tego modelu.) 
Do�	włączania	i	wyłączania	menu�.
BACK17� 
Umo�żliwia	po�wrót	do�	po�przedniego�	menu�.
GUIDE 18�   
Do�	włączania	lu�b	wyłączania	
elektro�nicznego�	przewo�dnika	po�	
pro�gramach.	Aktywny	tylko�	w	przypadku�	
kanałów	cyfro�wych.
DEMO 19� 
Nieo�bsłu�giwany.
TELETEXT  20� 
Do�	włączania	i	wyłączania	telegazety.

21�  
Do�	dzielenia	o�brazu�	i	wyświetlania	
bieżącego�	kanału�	lu�b	źródła	po�	lewej	
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stro�nie	ekranu�.	Po�	prawej	stro�nie	ekranu�	
jest	wyświetlana	telegazeta.

Korzystanie z menu 5�2 
telewizora

Menu�	wyświetlane	na	ekranie	u�mo�żliwiają	
zainstalo�wanie	telewizo�ra,	do�sto�so�wanie	
u�stawień	o�brazu�	i	dźwięku�,	a	także	u�zyskanie	
do�stępu�	do�	innych	fu�nkcji.	W	tej	części	o�pisano�,	
jak	się	po�ru�szać	po�	menu�.

Otwieranie menu głównego

Aby	wyświetlić	menu�	główne,	naciśnij	1� 
przycisk	MENU na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania. 

Na	ekranie	po�jawi	się	po�niższe	menu�. 

Ustaw. intelig.

Żywe
Standard
Film
Oszcz. energii

Osobiste

Menu TV

Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instaluj

Ustaw. intelig.

Za	po�mo�cą	przycisków	2� Î	lu�b	ï	mo�żna	
przesu�nąć	ku�rso�r	do�	jednego�	 
z	następu�jących	u�stawień:	

Ustaw. intelig.•	
Obraz•	
Dźwięk•	
Funkcje•	
Instaluj•	

Naciśnij	przycisk	3� Æ	lu�b	OK,	aby	wybrać	
po�zycję	menu�.
Naciśnij	przycisk	4� MENU,	aby	wyjść	z	menu�.

Korzystanie z menu głównego

Na	po�niższym	przykładzie	regu�lo�wania	jasno�ści	
przedstawio�no�,	jak	należy	ko�rzystać	z	menu�	
głównego�. 

Aby	wyświetlić	menu�	telewizo�ra,	naciśnij	1� 
przycisk	MENU na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania. 

Ustaw. intelig.

Żywe
Standard
Film
Oszcz. energii

Osobiste

Menu TV

Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instaluj

Ustaw. intelig.

Naciśnij	przycisk	2� ï,	aby	wybrać	Obraz� 
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Menu TV

Jasność
Kolor
Ostrość
Odcień

Temp. kolorów
Format obrazu

Redukcja szum.

Kontrast
Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instaluj

Ustaw. intelig.
Obraz

Naciśnij	przycisk	3� Æ,	aby	wpro�wadzić	
u�stawienia	o�pcji	Obraz� 

Obraz Jasność
98

47

52

0

4

Jasność
Kolor
Ostrość
Odcień

Temp. kolorów
Format obrazu

Redukcja szum.

Kontrast

Naciśnij	przycisk	4� ï,	aby	wybrać	Jasność.

Obraz Jasność
98

47

52

0

4

Jasność
Kolor
Ostrość
Odcień

Temp. kolorów
Format obrazu

Redukcja szum.

Kontrast

Naciśnij	przycisk	5� Æ,	aby	wpro�wadzić	
u�stawienia	o�pcji	Jasność�

Jasność

Naciskaj	przycisk	6� Î	lu�b	ï,	aby	do�sto�so�wać	
u�stawienie.

Naciśnij	przycisk	7� Í,	aby	wrócić	do�	u�stawień	
o�pcji	Obraz,	lu�b	naciśnij	przycisk	MENU,	
aby	zako�ńczyć.

Uwaga   D
Kiedy	są	zainstalo�wane	i	nadawane	kanały	
cyfro�we,	do�stępnych	jest	więcej	o�pcji.

Korzystanie z menu Szybki dostęp

Menu�	Szybki dostęp	u�mo�żliwia	bezpo�średni	
do�stęp	do�	często�	po�trzebnych	elementów	
menu�.	

Uwaga   D
Jeśli	są	zainstalo�wane	i	nadawane	kanały	
cyfro�we,	w	menu�	Szybki dostęp	są	
wyświetlane	o�dpo�wiednie	o�pcje.
Naciśnij	przycisk	1� OPTION	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania.

Naciśnij	przycisk	2� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
o�pcję.
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Szybki dostęp

Język napisów
Napisy

Język dźwięku

Format obrazu
Zegar

Naciśnij	przycisk	3� OK,	aby	wyświetlić	
wybrane	menu�	o�pcji.

Za	po�mo�cą	przycisków	4� Î,	ï,	Æ,	Í	do�sto�su�j	
u�stawienia	w	menu�.

Naciśnij	przycisk	5� OPTION,	aby	wyjść	 
z	menu�	Szybki dostęp,	lu�b	naciśnij	
przycisk	MENU,	aby	wyjść	z	menu� 
Główne�

Dostosowywanie ustawień 5�3 
obrazu i dźwięku

Regulacja ustawień obrazu
Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Obraz� 

Menu TV

Jasność
Kolor
Ostrość
Odcień

Temp. kolorów
Format obrazu

Redukcja szum.

Kontrast
Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instaluj

Ustaw. intelig.
Obraz

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	listę.

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
u�stawienie:

•	 Kontrast. Umo�żliwia	zmianę	po�zio�mu�	
intensywno�ści	światła	w	jasnych	

częściach	o�brazu�	i	po�zo�stawienie	
ciemnych	części	o�brazu�	bez	zmian.

•	 Jasność. Umo�żliwia	zmianę	po�zio�mu�	
intensywno�ści	światła	o�brazu�.

•	 Kolor� Umo�żliwia	zmianę	po�zio�mu�	
nasycenia	ko�lo�ru�.

•	 Ostrość. Umo�żliwia	zmianę	po�zio�mu�	
o�stro�ści	szczegółów.

Odcień. •	 Umo�żliwia	zmianę	ko�lo�rów	na	
czerwo�nawe	lu�b	niebieskawe.	

Temp. kolorów.•	 	Mo�żna	wybrać	
3	po�zycje.	Naciśnij	przycisk	Æ,	aby	
o�two�rzyć	wybrane	menu�.	Naciskaj	
przycisk	Î	lu�b	ï,	aby	przejść	do�	
danej	po�zycji.	Naciśnij	przycisk	OK,	
aby	zmienić	temperatu�rę	ko�lo�rów:	
Normalny	(zrówno�ważo�ne),	Ciepły 
(więcej	czerwo�nego�),	Zimny	(więcej	
niebieskiego�).

Format obrazu. •	 Zo�bacz	część	5.3.3. 
Zmienianie formatu obrazu�

•	 Redukcja szum. Eliminu�je	i	redu�ku�je	
szu�my	występu�jące	w	sygnale	o�brazu�.	
Wybierz	WŁ.,	aby	włączyć.	Wybierz	
WYŁ.,	aby	wyłączyć	tę	fu�nkcję.

Korzystanie z ustawień inteligentnych

Oprócz	ręcznego�	do�sto�so�wywania	u�stawień	
o�brazu�	mo�żna	także	sko�rzystać	z	o�pcji	Ustaw� 
intelig.,	aby	włączyć	u�przednio�	zdefinio�wane	
u�stawienia	o�brazu�	i	dźwięku�	telewizo�ra.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Ustaw� 
intelig�

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wyświetlić	listę.

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
jedno�	z	następu�jących	u�stawień:

•	 Osobiste. Włącza	ręcznie	wybrane	
u�stawienia	o�brazu�	i	dźwięku�.
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•	 Żywe. Włącza	do�sko�nałe	u�stawienia	
o�brazu�	i	dźwięku�	o�dpo�wiednie	do�	jasno�	
o�świetlo�nego�	po�mieszczenia.

•	 Standard. Włącza	natu�ralne	u�stawienia	
o�brazu�	i	dźwięku�	o�dpo�wiednie	do�	
salo�nu�.

•	 Film. Włącza	dynamiczne	u�stawienia	
o�brazu�	i	dźwięku�,	zapewniające	wrażenia	
jak	w	kinie.

•	 Oszcz. energii. Zmniejsza	jasno�ść	
o�brazu�	i	gło�śno�ść	dźwięku�,	aby	telewizo�r	
zu�żywał	mniej	energii.

Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	zapisać	wybór.

Zmienianie formatu obrazu

Fo�rmat	o�brazu�	mo�żna	zmienić	na	fo�rmat	
o�dpo�wiedni	do�	treści.

Naciśnij	przycisk	1� ∏ (FORMAT 
OBRAZU)	na	pilo�cie	zdalnego�	stero�wania.	
Mo�żesz	też	nacisnąć	przycisk	MENU  
i	wybrać	Obraz > Format obrazu� 

Naciskaj	przycisk	2� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
jeden	z	następu�jących	fo�rmatów	
o�brazu�Do�stępne	fo�rmaty	wyświetlania	są	
o�kreślane	przez	typ	mo�delu�.

Dla modelu 20-calowego 
4:3•	  

Wywietla	o�braz	
w	tradycyjnym	
fo�rmacie	4:3.

Rozszerz14:9•	  

Do�sto�so�wu�je	o�braz	
w	tradycyjnym	
fo�rmacie	4:3	do�	
fo�rmatu�	14:9.

Kompresja 16:9•	

Do�sto�so�wu�je	o�braz	
w	tradycyjnym	
fo�rmacie	4:3	do�	
fo�rmatu�	16:9

Dla modelu 19-calowego/22-calowego/26-
calowego

Super zoom •	 (niedostępny  
w trybie HD)

Z	minimalnymi	
znieksztaceniami	
u�su�wa	czarne	pasy	
po�	bo�kach	ekranu�	w	
przypadku�	pro�gramów	
nadawanych	w	
fo�rmacie	4:3.

•	

•	

•	

4:3•	  (niedostępny w trybie HD)

Wywietla	o�braz	
w	tradycyjnym	
fo�rmacie	4:3.

Uwaga   D
Ciągłe	ko�rzystanie	z	fo�rmatu�	o�brazu�	4:3 
mo�że	spo�wo�do�wać	zniekształcenia	o�brazu�.	
Rozszerz. film 14:9•	  (niedostępny  
w trybie HD)

Do�sto�so�wu�je	o�braz	
w	tradycyjnym	
fo�rmacie	4:3	do�	
fo�rmatu�	14:9.
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Rozszerz. film 16:9•	  (niedostępny  
w trybie HD)

Do�sto�so�wu�je	o�braz	
w	tradycyjnym	
fo�rmacie	4:3	do�	
fo�rmatu�	16:9

Uwaga    D
Ciągłe	ko�rzystanie	z	fo�rmatu�	o�brazu�	16:9 
mo�że	spo�wo�do�wać	zniekształcenia	o�brazu�.	
Szeroki ekran•	

Ro�zciąga	o�braz	
w	tradycyjnym	
fo�rmacie	4:3	do�	
fo�rmatu�	16:9.

Zoom Napisy•	

Skalu�je	o�braz	 
w	tradycyjnym	
fo�rmacie	4:3	do�	
fo�rmatu�	16:9	
i	u�mo�żliwia	
przeno�szenie	go�	 
w	górę	lu�b	w	dół	za	
po�mo�cą	przycisków	
Î	lu�b	ï	w	celu�	
wyświetlania	napisów.

Regulacja ustawień dźwięku

W	tej	części	o�mówio�no�	spo�so�by	regu�lo�wania	
u�stawień	dźwięku�.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Dźwięk�

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wyświetlić	listę.

TV settings Dźwięk

Obraz
Dźwięk
Funkcje

Niew. dźw. przestrz.

Język dźwięku
Głośność — niedowidzący

Podw. I-II

Automat. regulacja głośności
Mono/Stereo

Instaluj

Ustaw.Ustaw. intelig.

Za	po�mo�cą	przycisków	3� Î	lu�b	ï	wybierz	
jedno�	z	następu�jących	u�stawień:

Ustaw.: •	
-Wysokie. Do�	do�sto�so�wywania	
warto�ści	wyso�kich	to�nów. 
-Niskie.	Do�	do�sto�so�wywania	warto�ści	
niskich	to�nów. 
-Balans.	Umo�żliwia	u�stawianie	balansu�	
lewego�	i	prawego�	gło�śnika	tak,	aby	
najlepiej	paso�wał	do�	miejsca	o�dsłu�chu�.

Niew. dźw. przestrz.•	 	Umo�żliwia	
au�to�matyczne	przełączanie	telewizo�ra	
w	najlepszy	nadawany	tryb	dźwięku�	
przestrzennego�.	Mo�żna	włączyć	lu�b	
wyłączyć	tę	fu�nkcję.	

Głośność — niedowidzący•	 � 
Umo�żliwia	do�sto�so�wanie	po�mo�cy	 
w	u�stawieniach	gło�śno�ści.

•	 Język dźwięku. Opcja	do�stępna	
wyłącznie	w	przypadku�	kanałów	
cyfro�wych,	kiedy	nadawanych	jest	wiele	
języków.	Po�wo�du�je	wyświetlenie	listy	
do�stępnych	języków	dźwięku�.	

•	 Podw. I-II.	Jeśli	ta	fu�nkcja	jest	do�stępna,	
u�mo�żliwia	wybranie	jednego�	z	dwóch	
do�stępnych	języków.

•	 Mono/Stereo�	Jeśli	nadawany	jest	
dźwięk	stereo�fo�niczny,	mo�żna	dla	danego�	
kanału�	telewizyjnego�	wybrać	dźwięk	
stereo�fo�niczny	lu�b	mo�no�fo�niczny.
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•	 Automat. regulacja głośności. 
Ogranicza	nagłe	zmiany	gło�śno�ści,	np.	
w	przypadku�	blo�ków	reklamo�wych	lu�b	
po�dczas	przełączania	z	jednego�	kanału�	
na	dru�gi.	Mo�żna	wybrać	u�stawienie	Wł. 
lu�b	Wył�

5�4 Przełączanie w tryb Dom 
lub Sklep

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Preferencje > Lokaliz�

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	menu�	
Lokaliz�

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	tryb	
telewizo�ra:

Sklep. •	 Zmienia	inteligentne	u�stawienia	
na	u�stawienie	Żywe,	które	jest	idealne	
do�	sklepu�.	Mo�żliwo�ść	zmiany	u�stawień	
jest	o�graniczo�na.

Dom. •	 Zapewnia	do�mo�wym	
u�żytko�wniko�m	pełną	do�wo�lno�ść	zmiany	
wszystkich	u�stawień	telewizo�ra.

Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	po�twierdzić.

Naciśnij	przycisk	5� MENU,	aby	wyjść	 
z	menu�.

Korzystanie z 5�5 
zaawansowanych funkcji 
telegazety

Telewizo�r	jest	wypo�sażo�ny	w	pamięć	na	100	
stro�n	telegazety,	w	której	przecho�wywane	są	
nadawane	stro�ny	telegazety	wraz	z	po�dstro�nami.

Wybieranie podstron telegazety
Jedna	stro�na	telegazety	mo�że	zawierać	kilka	
po�dstro�n.	Stro�ny	te	są	wyświetlane	na	pasku�	
o�bo�k	głównego�	nu�meru�	stro�ny.

Naciśnij	przycisk		1� TELETEXT	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania.
Wybierz	stro�nę	telegazety.2� 
Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	

po�dstro�nę.

Korzystanie z podziału ekranu telegazety
Włączenie	telegazety	w	trybie	po�działu�	ekranu�	
po�wo�du�je	wyświetlenie	o�brazu�	kanału�	lu�b	
źródła	po�	lewej	stro�nie	ekranu�.	Telegazeta	
zo�stanie	wyświetlo�na	po�	prawej	stro�nie.

Naciśnij	przycisk	1�  (Podział ekranu)	na	
pilo�cie	zdalnego�	stero�wania,	aby	włączyć	
telegazetę	w	trybie	po�działu�	ekranu�.
Po�no�wnie	naciśnij	przycisk	2� ,	aby	włączyć	
no�rmalny	wido�k	telegazety.
Naciśnij	przycisk	3� TELETEXT,	aby	
wyłączyć	telegazetę.

Korzystanie z cyfrowych usług tekstowych 
(dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Niektórzy	nadawcy	telewizji	cyfro�wej	w	
Wielkiej	Brytanii	o�feru�ją	dedyko�wane	cyfro�we	
u�słu�gi	teksto�we	lu�b	u�słu�gi	interaktywne	(np.	
BBC1).	Usłu�gi	te	działają	jak	zwykła	telegazeta	z	
nu�merami,	ko�lo�rami	i	przyciskami	nawigacyjnymi.

Naciśnij	przycisk		1� TELETEXT	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania.
Za	po�mo�cą	przycisków	2� Î,	ï,	Æ	,Í	wybierz	
lu�b	po�dświetl	elementy.
Naciśnij	przycisk	3� OK,	aby	po�twierdzić	lu�b	
aktywo�wać.
Naciśnij	jeden	z	ko�lo�ro�wych	przycisków,	4� 
aby	wybrać	o�pcję.
Naciśnij	przycisk	5� MHEG Cancel,	aby	 
anu�lo�wać	tekst	cyfro�wy	lu�b	u�słu�gi	
interaktywne.

Naciśnij  D przycisk	OPTION	jeden	raz,	
aby	po�większyć	górną	część	ekranu�,	dwa	
razy,	aby	po�większyć	do�lną	część	ekranu�,	
trzy	razy,	aby	wrócić	do�	no�rmalnego�	
wyświetlania.

Ostrzeżenie   C
Cyfro�we	u�słu�gi	teksto�we	są	blo�ko�wane,	jeśli	
są	nadawane	napisy	dialo�go�we,	a	w	menu�	
Funkcje	zo�stała	włączo�na	o�pcja	Subtitle 
On.		Aby	u�zyskać	więcej	info�rmacji,	zo�bacz	
część	5.8. Napisy dialogowe�
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5�6 Korzystanie z 
elektronicznego 
przewodnika po programach

Elektro�niczny	przewo�dnik	po�	pro�gramach	
stano�wią	wyświetlane	na	ekranie	info�rmacje	
i	go�dziny	emisji	cyfro�wych	pro�gramów	
telewizyjnych.	Przewo�dnik	nie	jest	do�stępny	dla	
kanałów	analo�go�wych.	Umo�żliwia	o�n	po�ru�szanie	
się	między	pro�gramami,	wybieranie	i	o�glądanie	
pro�gramów.	
Istnieją	dwa	ro�dzaje	elektro�nicznego�	
przewo�dnika	po�	pro�gramach	‘Now and Next’ 
(Bieżący	i	następny)	o�raz	‘7 or 8 day’	(7	lu�b	8	
dni).	Przewo�dnik	telewizyjny	typu�	‘Now and 
Next’	jest	zawsze	do�stępny,	ale	‘7 or 8 day’ 
jest	do�stępny	tylko�	w	niektórych	krajach.	
Za	po�mo�cą	menu�	elektro�nicznego�	przewo�dnika	
po�	pro�gramach	mo�żna:

wyświetlić	listę	aktu�alnie	nadawanych	•	
pro�gramów	cyfro�wych,
sprawdzić	info�rmacje	o�	zbliżających	się	•	
pro�gramach,
gru�p•	 o�wać	pro�gramy.

Włączanie elektronicznego przewodnika 
po programach

Uwaga   D
Przy	pierwszym	sko�rzystaniu�	 
z	przewo�dnika	mo�że	wyświetlić	się	mo�nit	o�	
wyko�nanie	aktu�alizacji.	Po�stępu�j	zgo�dnie	 
z	wyświetlanymi	instru�kcjami:
Naciśnij	przycisk	1�  GUIDE	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania.	Zo�stanie	wyświetlo�ny	
przewo�dnik	„No�w	and	Next”	(Bieżący	 
i	następny)	wraz	z	info�rmacjami	o�	bieżącym	
pro�gramie. 

Za	po�mo�cą	ko�lo�ro�wych	przycisków	2� 
na	pilo�cie	zdalnego�	stero�wania	mo�żna	
aktywo�wać	do�stępne	po�lecenia.

Data oglądania: 01/03/2002 Czas bieżący: śro 02 kwi 04:02:15

BBCi

BBC CHOICE

BBC TWO

BBC Knowledge

BBC PARLMNT

TERRA NOVA

Eurosport

BBC NEWS 24

2

7

10

11

12

13

800

801

16:30

17:15

Ready Steady Cook

The Weakest Link

16:30 ~ 17:15

Poprzedni dzień Następny dzień Szczegóły Filtr

Sko�rzystaj3� 	z	ko�lo�ro�wych	przycisków,	aby	
wyświetlić	przewo�dnik	typu�	„7	o�r	8	days”	
(7	lu�b	8	dni).

Poprzedni dzień•	 	(czerwo�ny).	Po�zwala	
wyświetlić	przewo�dnik	po�	pro�gramach	
na	po�przedni	dzień.	
Następny dzień•	 	(zielo�ny).	Po�zwala	
wyświetlić	przewo�dnik	po�	pro�gramach	
na	następny	dzień.
Szczegóły •	 (żółty).	Po�zwala	wyświetlić	
o�pis	danego�	pro�gramu�.
Filtr •	 (niebieski).	Po�zwala	gru�po�wać	
pro�gramy.

Data oglądania: 01/03/2002 Czas bieżący: śro 02 kwi 04:02:15

Take a couple of chefs, Paul Rankin and Phil vickery, add two 
cntestants, throw in some ingredients and garnish liberally with 
Ainsley Harriott. Simmer and enjoy.

Test

Poprzedni dzień Następna strona Powrót

Naciśnij	przycisk	4�  GUIDE,	aby	zamknąć	
przewo�dnik	po�	pro�gramach.

Regulacja ustawień funkcji5�7 
Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Funkcje�
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć. 
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TV settings Funkcje

Auto blok.
Napisy
Język napisów

Common interface

Minutnik
Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instaluj

Ustaw. intelig.

Za	3� po�mo�cą	przycisków	Î	lu�b	ï	wybierz	
jedno�	z	następu�jących	u�stawień:

Minutnik•	
Auto blok.•	
Napisy•	
Język napisów•	
Common interface•	

Korzystanie z zegarów programowanych
Naciśnij	przycisk	MENU	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania	i	wybierz	Funkcje > Minutnik > 
Zegar�

Tryb zegara auto. •	 Mo�żna	u�stawić	zegar	
au�to�matycznie	lu�b	ręcznie:

Ręcznie. •	 Umo�żliwia	samo�dzielne	
wpro�wadzenie	bieżącej	go�dziny	i	dnia	
tygo�dnia.
Automatycznie. •	 Umo�żliwia	wybór	kanału�,	
z	którego�	będzie	o�dczytywana	go�dzina.

 Strefa czasowa. •	 Go�dzina	jest	
do�sto�so�wywana	zgo�dnie	z	czasem	GMT.

Automatyczne przełączanie telewizora  
w tryb gotowości (wyłącznik czasowy)
Po�	u�pływie	o�kreślo�nego�	czasu�	wyłącznik	
czaso�wy	przełącza	telewizo�r	w	tryb	go�to�wo�ści.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Funkcje > 
Minutnik > Wył. czas.
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	menu�	
Wył. czas.
Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	u�stawić	czas	
do�	wyłączenia	do�	180	minu�t	(w	o�dstępach	
co�	5	minu�t).	Ustawienie	0	minu�t	o�znacza,	że	

wyłącznik	czaso�wy	jest	wyłączo�ny.
Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	aktywo�wać	
wyłącznik	czaso�wy.

U D waga  
Zawsze	mo�żna	wyłączyć	telewizo�r	
wcześniej	bądź	po�no�wnie	u�stawić	wyłącznik	
czaso�wy	po�dczas	o�dliczania.

Automatyczne włączanie telewizora 
(Godz. rozp.)
O	o�kreślo�nej	go�dzinie	minu�tnik	au�to�matycznie	
przełączy	telewizo�r	z	trybu�	go�to�wo�ści	na	
o�kreślo�ny	kanał.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Funkcje > 
Minutnik > Godz. rozp.
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	menu�	
Godz. rozp.
Za	po�mo�cą	przycisków	3� Î	lu�b	ï,	Æ	lu�b	Í 
wybierz	elementy	menu�,	aby	u�stawić	kanał,	
dzień	tygo�dnia,	często�tliwo�ść	i	go�dzinę	
ro�zpo�częcia.
Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	po�twierdzić	wybór.
Nac5� iśnij	przycisk	MENU,	aby	wyjść	z	menu�.

Wsk E azówka  
Aby	wyłączyć	go�dzinę	włączenia,	wybierz	
Wył.	w	menu�	Godz. rozp.

Automatyczne wyłączanie telewizora 
(Godz. zak.)
Słu�ży	do�	przełączania	telewizo�ra	w	tryb	
go�to�wo�ści	po�	o�kreślo�nym	czasie.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Funkcje > 
Minutnik > Godz. zak.
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	menu�	
Godz. zak.
Za	po�mo�cą	przycisków	3� Î	lu�b	ï,	Æ	lu�b	Í 
wybierz	i	o�twórz	po�zycje	menu�,	aby	u�stawić	
dzień	tygo�dnia.
Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	po�twierdzić.
Naciśnij	przycisk	5� MENU,	aby	wyjść	z	menu�.

Uwaga   D
Zawsze	mo�żna	wyłączyć	telewizo�r	
wcześniej	bądź	po�no�wnie	u�stawić	wyłącznik	
czaso�wy	po�dczas	o�dliczania.
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Blokowanie kanałów telewizyjnych lub 
podłączonych urządzeń (Auto blok.)
Za	po�mo�cą	cztero�cyfro�wego�	ko�du�	mo�żna	
zablo�ko�wać	o�kreślo�ne	kanały	telewizyjne	i/lu�b	
po�dłączo�ne	u�rządzenia	w	celu�	u�niemo�żliwienia	
ko�rzystania	z	nich	przez	dzieci.

Ustawianie lub zmienianie kodu blokady 
automatycznej

Naciśnij	przycisk1�  MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Funkcje > 
Auto blok. > Zmień kod�
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wpro�wadzić	
u�stawienia	ko�du�.
Wpro�wadź	ko�d	za	po�mo�cą	przycisków	3� 
nu�merycznych.	Po�no�wnie	u�każe	się	menu�	
Funkcje	z	ko�mu�nikatem	po�twierdzającym,	
że	ko�d	zo�stał	u�two�rzo�ny	lu�b	zmienio�ny.
Wskazówka   E
Mo�żna	też	wpro�wadzić	ko�d	nadrzędny	0711,	
aby	zreseto�wać	ko�d	PIN.

Wyświetlanie menu Auto blok.
Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania	i	wybierz	Funkcje > Auto blok. 
i	naciśnij	przycisk	Æ,	aby	wpro�wadzić	ko�d.

Wpro�wadź	własny	ko�d	za	po�mo�cą	2� 
przycisków	nu�merycznych.

Odblokowywanie wszystkich kanałów i 
podłączonych urządzeń

Z	menu�	1� Auto blok.	wybierz	Wyczyść 
wszyst�

Naciśnij	przycisk	2� OK�

Blokowanie lub odblokowywanie jednego 
bądź większej liczby kanałów  
i podłączonych urządzeń

Z	menu�	1� Auto blok.	wybierz	Zabl. 
program�
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć.
Naciśnij	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
channel lock�
Naciśnij	przycisk	4� Æ,	aby	zablo�ko�wać	lu�b	
o�dblo�ko�wać	kanał.

Ustawianie zabezpieczenia 
rodzicielskiego

Niektórzy	nadawcy	telewizji	cyfro�wej	sto�su�ją	
w	swo�ich	pro�gramach	o�graniczenia	wieko�we.	
Telewizo�r	mo�żna	u�stawić	tak,	aby	były	
wyświetlane	tylko�	pro�gramy	z	o�graniczeniem	
nieprzekraczającym	wieku�	dziecka.

Z	menu�	1� Auto blok.	wybierz	Nadzór 
rodzic.
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć.
Naciśnij	przycisk	3� Î	lu�bï,	aby	wybrać	age 
rating�
Wybierz	wiek	i	naciśnij	przycisk	4� OK�
Naciśnij	przycisk	5� Menu,	aby	wyjść	z	menu�.

5�8 Korzystanie z napisów
Napisy	dialo�go�we	mo�żna	włączyć	dla	każdego�	
kanału�	telewizyjnego�.	Napisy	dialo�go�we	są	
przesyłane	przez	telegazetę	lu�b	cyfro�wy	sygnał	
telewizyjny	(DVB-T).	W	przypadku�	cyfro�wego�	
sygnału�	telewizyjnego�	mo�żna	do�datko�wo�	
wybrać	prefero�wany	język	napisów.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Funkcje > 
Napisy�
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	listę. 

TV settings Funkcje

Auto blok.
Napisy
Język napisów

Common interface

Minutnik
Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instaluj

Ustaw. intelig.

Za	po�mo�cą	przycisku�	3� Î	lu�b	ï	wybierz	
Wł.,	aby	napisy	dialo�go�we	były	wyświetlane	
zawsze,	lu�b	Wł. w czasie wycisz.,	aby	
napisy	były	wyświetlane	tylko�	po�	wyciszeniu�	
dźwięku�	za	po�mo�cą	przycisku�	[	na	
pilo�cie	zdalnego�	stero�wania.
Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	wrócić	do�	menu�	
Funkcje�

Wybieranie języka napisów dla cyfrowych 
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kanałów TV

Uwaga   D
Po�	wybraniu�	języka	napisów	dialo�go�wych	
w	cyfro�wym	kanale	telewizyjnym	(jak	
o�pisano�	po�niżej)	prefero�wany	język	napisów	
u�stawio�ny	w	menu�	Instaluj	zo�stanie	
czaso�wo�	anu�lo�wany.
Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Funkcje > 
Język napisów� 
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wyświetlić	listę	
do�stępnych	języków.
Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
język	napisów.
Naciśnij	4� przycisk	OK�

5�9 Słuchanie cyfrowych 
kanałów radiowych

Jeśli	na	danym	o�bszarze	są	do�stępne	cyfro�we	
kanały	radio�we,	zo�staną	o�ne	zainstalo�wane	
au�to�matycznie	po�dczas	pro�cesu�	instalacji.	
Aby	zmienić	ko�lejno�ść	cyfro�wych	kanałów	
radio�wych,	zo�bacz	część	6.3. Zmienianie 
kolejności kanałów� 

Naciśnij	przycisk	1� OK	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania.	Zo�stanie	wyświetlo�ne	menu�	
Wszyst. kanał�
Za	po�mo�cą	przycisków	nu�merycznych	2� 
wybierz	kanał	radio�wy.
Naciśnij	przycisk	3� OK�

5�10 Aktualizowanie 
oprogramowania telewizora

Firma	Philips	stale	stara	się	u�lepszać	swo�je	
pro�du�kty,	dlatego�	zalecamy	aktu�alizo�wanie	
o�pro�gramo�wania	telewizo�ra	na	bieżąco�.	
Sprawdź	do�stępno�ść	aktu�alizacji	na	stro�nie	
interneto�wej	www.philips.co�m/su�ppo�rt.

Sprawdzanie bieżącej wersji 
oprogramowania

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja Æ 
Inf. o bież. oprogr.

Aktualizowanie oprogramowania 
(cyfrowe sygnały telewizyjne)

Jeżeli	telewizo�r	ko�rzysta	z	cyfro�wego�	
sygnału�	telewizyjnego�	(DVB-T),	aktu�alizacje	
o�pro�gramo�wania	zo�staną	o�debrane	
au�to�matycznie.	W	przypadku�	wyświetlenia	
ko�mu�nikatu�	aktu�alizacji	o�pro�gramo�wania:

Wybierz	•	 Now	(zalecane),	aby	natychmiast	
zaktu�alizo�wać	o�pro�gramo�wanie.
Wybierz	•	 Later	aby	zaktu�alizo�wać	
o�pro�gramo�wanie	później.
Wybierz	•	 Anuluj,	aby	zako�ńczyć	aktu�alizację	
(niezalecane).
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6 Instalowanie kanałów

Po�dczas	u�stawiania	pierwszej	ko�nfigu�racji	
telewizo�ra	zo�stanie	wyświetlo�ny	ko�mu�nikat	 
z	po�leceniem	wybrania	o�dpo�wiedniego�	języka	
menu�	i	przepro�wadzenia	au�to�matycznej	
instalacji	cyfro�wych	kanałów	telewizyjnych	 
i	radio�wych	(jeśli	są	do�stępne).

W	tym	ro�zdziale	znajdu�ją	się	instru�kcje	
do�tyczące	po�no�wnego�	zainstalo�wania	kanałów	
i	innych	przydatnych	fu�nkcji	instalo�wania	
kanałów.

Uwaga   D
Po�no�wna	instalacja	kanałów	spo�wo�du�je	
mo�dyfikację	listy	Wszyst. kanał.

6�1 Automatyczne instalowanie 
kanałów

W	tej	części	o�mówio�no�	spo�sób	
au�to�matycznego�	wyszu�kiwania	i	zapisywania	
wszystkich	do�stępnych	kanałów.	Instru�kcje	
do�tyczą	kanałów	cyfro�wych	i	analo�go�wych. 

Install Języki

Preferowany język dźwięku
Preferowany język napisów

Język menu
Kraj
Channel install...
Preferencje
Etykiety źród.
Dekoder

Inf. o bież. oprogr. 

Niedosłyszący
Opis audio

Języki

Reset do fabr.

Krok 1. Wybierz język menu
Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania	i	wybierz	Instalacja > Język�

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wpro�wadzić	Język 
menu�

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
język.

Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	po�twierdzić.

Naciśnij	przycisk	5� Í,	aby	wrócić	do�	menu�	
Instalacja�

Za	po�mo�cą	menu�	Języki	mo�żna	również	
sko�nfigu�ro�wać	następu�jące	u�stawienia	języka	
(tylko�	w	przypadku�	kanałów	cyfro�wych):

Preferowany język•	  dźwięku.	Wybierz	
jeden	z	do�stępnych	języków	au�dio�	jako�	
prefero�wany	język	dźwięku�.	Więcej	
info�rmacji	mo�żna	znaleźć	w	części	5.3. 
Regulacja ustawień dźwięku�
Preferowany język napisów. •	 Wybierz	
jeden	z	do�stępnych	języków	napisów.	
Więcej	info�rmacji	mo�żna	znaleźć	w	części	
5.8. Wybieranie języka napisów dla cyfrowych 
kanałów TV�

•	 Niedosłyszący. Jeśli	taka	o�pcja	jest	
do�stępna,	wybierz	Wł.,	aby	napisy	
dialo�go�we	w	wersji	dla	niedo�słyszących	były	
wyświetlane	w	prefero�wanym	języku�.
Opis audio. •	 Jeśli	taka	o�pcja	jest	do�stępna,	
wybierz	Wł.,	aby	u�słyszeć	o�pis	au�dio�	 
w	prefero�wanym	języku�.

Krok 2. Wybierz kraj

Wybierz	kraj,	w	którym	przebywasz.	Telewizo�r	
zainstalu�je	i	u�po�rządku�je	kanały	telewizyjne	dla	
wybranego�	kraju�.

W	menu�	1� Instalacja	naciśnij	przycisk	ï,	aby	
wybrać	Kraj�
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	listę.
Naciskaj	przycisk	3� Î,	aby	wybrać	kraj.
Naciśnij	przycisk	4� Í,	aby	wrócić	do�	menu�	
Instalacja�

Krok 3. Zainstaluj kanały 

Telewizo�r	wyszu�ka	i	zapisze	w	pamięci	
wszystkie	do�stępne	cyfro�we	i	analo�go�we	kanały	
telewizyjne	o�raz	wszystkie	do�stępne	cyfro�we	
kanały	radio�we.

W	menu�	1� Instalacja	naciśnij	przycisk	Î  
lu�b	ï,	aby	wybrać	o�pcję	Channel install. 
> Instal. automatyczna�
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wybrać	o�pcję	
Zacz. teraz�
Naciśnij	przycisk	3� OK�
Naciśnij	zielo�ny	przycisk,	aby	ro�zpo�cząć.	4� 
Instalacja	mo�że	po�trwać	kilka	minu�t.
Gdy	wyszu�kiwanie	kanałów	zo�stanie	5� 
zako�ńczo�ne,	naciśnij	czerwo�ny	przycisk,	aby	
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wrócić	do�	menu�	Instalacja.
Naciśnij	przycisk	6� MENU,	aby	zako�ńczyć.

Wskazówka   E
W	przypadku�	znalezienia	cyfro�wych	
kanałów	telewizyjnych	na	liście	
zainstalo�wanych	kanałów	mo�gą	znajdo�wać	
się	pu�ste	nu�mery	kanałów.	Info�rmacje	na	
temat	zmiany	nazw,	zmiany	ko�lejno�ści	o�raz	
u�su�wania	zapisanych	kanałów	mo�żna	znaleźć	
w	części	6.3. Zmienianie kolejności kanałów�

6�2 Ręczne instalowanie 
kanałów

W	tej	części	o�pisano�	spo�sób	ręcznego�	
wyszu�kiwania	i	zapisywania	kanałów	
analo�go�wych.	Info�rmacje	na	temat	wyszu�kiwania	
i	zapisywania	kanałów	cyfro�wych	mo�żna	znaleźć	
w	części	6.7. Testowy odbiór cyfrowy.

Krok 1. Wybierz system
Uwaga   D
Jeśli	u�stawienia	systemu�	są	prawidło�we,	
przejdź	do�	Krok 2. Wyszukaj i zapisz nowe 
kanały telewizyjne�
Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania	i	wybierz	Installation > 
Channel install. > Analog: Instalacja 
ręczna�
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	menu�	
Instalacja kanałów.	Opcja	System 
będzie	po�dświetlo�na.
Naciśnij	przycisk	3� Æ,	aby	ro�zwinąć	listę	
System� 

Instalacja kanałów Analog: Instalacja ręczna

Szukanie
Precyz. dostraj.

System
Aktualiz. instalacji
Cyfr.: Odb. testowy
Analog: Instalacja ręczna
Zmień

Zapisz bieżący kanał
Zapisz jako nowy kanał

Instal. automatyczna 

Naciskaj	przycisk	4� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	kraj	
lu�b	regio�n.
Naciśnij	przycisk	5� Í,	aby	wrócić	do�	menu�	
Instalacja kanałów�

Krok 2. Wyszukaj i zapisz nowe kanały 
telewizyjne

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Instalacja kanałów > Analog: Instalacja 
ręczna > Szukanie�
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	menu�	
Szukanie�
Naciśnij	czerwo�ny	przycisk	i	za	po�mo�cą	3� 
przycisków	nu�merycznych	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	wpro�wadź	trzycyfro�wą	
często�tliwo�ść.		Mo�żesz	też	nacisnąć	
zielo�ny	przycisk,	aby	au�to�matycznie	zo�stał	
wyszu�kany	następny	kanał.
Naciśnij	przycisk	4� Í,	kiedy	zo�stanie	
znalezio�ny	no�wy	kanał.
Wybierz	5� Zapisz jako nowy kanał  
i	naciśnij	przycisk	Æ,	aby	o�two�rzyć.
Naciśnij	przycisk	6� OK ,	aby	zapisać	ten	kanał.
Nu�mer	kanału�	zo�stanie	wyświetlo�ny	na	
ekranie.
Naciśnij	przycisk	7� MENU,	aby	wyjść	z	menu�.

Dostrajanie kanałów analogowych
Kanały	analo�go�we	mo�żna	do�stro�ić	ręcznie,	gdy	
ich	o�dbiór	jest	słaby.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Instalacja kanałów > Analog: instalacja 
ręczna > Precyz. dostraj. 
Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	menu�	
Precyz. dostraj.
Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	
wyregu�lo�wać	często�tliwo�ść.
Na	ko�niec	naciśnij	przycisk	4� OK�
Wybierz	5� Zapisz bieżący kanał,	aby	
zapisać	do�stro�jo�ny	kanał	po�d	bieżącym	
nu�merem	kanału�.
Naciśnij	przycisk	6� Æ,	aby	o�two�rzyć.
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Naciśnij	przycisk	7� OK� 
Naciśnij	przycisk	8� MENU,	aby	wyjść	z	menu�.

6�3 Zmienianie kolejności 
kanałów

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Instalacja kanałów > Zmień�

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wyświetlić	listę	
Zmień�

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
kanał,	którego�	ko�lejno�ść	chcesz	zmienić.

Naciśnij	żółty	przycisk,	aby	przenieść	kanał	4� 
w	górę	listy,	lu�b	niebieski	przycisk,	aby	
przenieść	kanał	w	dół.

Naciśnij	przycisk	5� MENU,	aby	zako�ńczyć.

Zmienianie nazw kanałów6�4 
Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Instalacja kanałów > Zmień�

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wyświetlić	listę	
Zmień�

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï	na	liście	Zmień,	
aby	zaznaczyć	kanał,	którego�	nazwę	chcesz	
zmienić.

Naciśnij	czerwo�ny	przycisk.4� 

Naciskaj	przyciski	5� Í i Æ,	aby	wybrać	znaki,	
lu�b	przyciski	Î i ï,	aby	zmienić	znaki.	
Spacja,	cyfry	(0–9)	i	inne	znaki	specjalne	
znajdu�ją	się	między	literami	z i A�

Naciśnij	zielo�ny	przycisk	lu�b	przycisk	6� OK,	
aby	zako�ńczyć.

Wskazówka   E
Naciśnij	żółty	przycisk,	aby	u�su�nąć	wszystkie	
znaki.	Naciśnij	niebieski	przycisk,	aby	u�su�nąć	
tylko�	po�dświetlo�ny	znak.

6�5 Usuwanie i ponowne 
instalowanie kanałów

Zapisane	kanały	mo�żna	u�su�nąć,	a	u�su�nięte	1� 
kanały	mo�żna	zainstalo�wać	po�no�wnie.
Naciśnij	przycisk	MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Instalacja kanałów > Zmień�

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	wyświetlić	listę	
Zmień�

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
kanał,	który	chcesz	u�su�nąć	lu�b	zainstalo�wać	
po�no�wnie.

Naciśnij	zielo�ny	przycisk,	aby	u�su�nąć	lu�b	4� 
po�no�wnie	zainstalo�wać	wybrany	kanał.

Naciśnij	przycisk	5� MENU,	aby	zako�ńczyć.

Ręczne aktualizowanie listy 6�6 
kanałów

Listę	kanałów	mo�żna	również	zaktu�alizo�wać	1� 
ręcznie.Naciśnij	przycisk	MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Instalacja kanałów > Aktualiz. instalacji�

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	
menu�	Aktualiz. instalacji.	Zo�stanie	
po�dświetlo�na	o�pcja	Zacz. teraz�

Naciśnij	przycisk	3� OK�

Naciśnij	zielo�ny	przycisk,	aby	ro�zpo�cząć	4� 
aktu�alizację.	Mo�że	to�	zająć	kilka	minu�t.	

Po�	zako�ńczeniu�	aktu�alizacji	naciśnij	5� 
czerwo�ny	przycisk,	aby	wrócić	do�	menu�	
Instalacja kanałów�

Naciśnij	przycisk	6� MENU,	aby	wyjść	 
z	menu�.
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6�7 Cyfrowy odbiór testowy

W	przypadku�	cyfro�wych	sygnałów	
telewizyjnych	mo�żna	sprawdzić	jako�ść	i	siłę	
sygnału�	kanałów	cyfro�wych.	Dzięki	temu�	mo�żna	
przetesto�wać	antenę	TV	lu�b	satelitarną	 
i	w	razie	po�trzeby	zmienić	jej	po�ło�żenie.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania	i	wybierz	Instalacja > Instalacja 
kanałów > Cyfr.: Odb. testowy�

Naciśnij	przycisk	2� OK�

Naciśnij	zielo�ny	przycisk,	aby	au�to�matycznie	3� 
ro�zpo�cząć	testo�wanie,	lu�b	ręcznie	
wpro�wadź	często�tliwo�ść	testo�wanego�	
kanału�.	Jeśli	siła	i	jako�ść	sygnału�	są	
niewystarczające,	zmień	po�ło�żenie	anteny	
telewizji	naziemnej	lu�b	satelitarnej.

Po�	zako�ńczeniu�	naciśnij	żółty	przycisk,	aby	4� 
zapisać	często�tliwo�ść.

Naciśnij	czerwo�ny	przycisk,	aby	wrócić	do�	5� 
menu�	Instalacja kanałów�

Naciśnij	przycisk	6� MENU,	aby	wyjść	z	menu�.

Uwaga   D
W	przypadku�	dalszych	pro�blemów	 
z	o�dbio�rem	sygnału�	cyfro�wego�	sko�ntaktu�j	
się	ze	specjalistą.
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 Podłączanie urządzeń7 

 Przegląd połączeń7�1 

7

8

9

10

Tylne złącza
Cyfrowe wyjście audio 1� 
Złącza	CINCH	sygnału�	wyjścio�wego�	
dźwięku�	do�	zestawów	kina	do�mo�wego�	itd.

TV (75 Ω) 2� 
Antena	telewizyjna.

EXT 1 — SCART (wejście-wyjście)3� 
Do�	po�dłączania	pewnej	gru�py	u�rządzeń,	do�	
której	należą	nagrywarki	wideo�,	kamery	
wideo�	(VHS,	8	mm	lu�b	Hi	8),	deko�dery,	
o�dbio�rniki	satelitarne,	o�dtwarzacze	
DVD,	ko�nso�le	do�	gier	lu�b	u�rządzenia	
wytwarzające	sygnał	RGB.

EXT 3 — gniazda składowych sygnału 4� 
audio do komputera/YPbPr/Audio L/R 
(wejście)
Złącza	składo�wych	sygnału�	au�dio�	i	wideo�	
wideo�	(Y	Pb	Pr)	i	wejścia	Au�dio�	L/R	do�	
ko�mpu�tera	(gdy	jest	po�dłączany	przez	
adapter	DVI-HDMI),	o�dtwarzaczy	DVD,	
amplitu�nerów	cyfro�wych,	ko�nso�li	do�	gier	
i	innych	u�rządzeń	wideo�	przekazu�jących	
składo�we	sygnału�.

Gniazdo VGA (PC) (wejście)5�   
lu�b	ko�mpu�ter.	Aby	wyświetlać	o�brazy,	
ko�rzystając	z	po�dłączo�nych	u�rządzeń,	
naciśnij	przycisk	SOURCE	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania:	raz,	aby	wybrać	

wejście	EXT1,	dwa	razy,	aby	wybrać	
wejście	EXT2,	itd.	W	wypadku�	niektórych	
u�rządzeń	(po�dłączo�nych	do�	gniazda	SCART)	
wybór	jest	wyko�nywany	au�to�matycznie.

HDMI (wejście) 1/2 6� 

Złącza	wejścio�we	HDMI	do�	po�dłączania	
o�dtwarzaczy	dysków	Blu�-ray,	amplitu�nerów	
cyfro�wych,	ko�nso�li	do�	gier	i	innych	
u�rządzeń	HD.

Boczne złącza
EXT2-CVBS/S-Video 7� 
Złącza	CINCH	wejścia	wideo�	do�	
po�dłączania	u�rządzeń	przekazu�jących	sygnał	
ko�mpo�zyto�wy.	Złącze	wejścio�we	S-Video�	do�	
po�dłączania	u�rządzeń	przekazu�jących	sygnał	
S-Video�

Słuchawki 8� 
Stereo�fo�niczne	wyjście	słu�chawko�we	(typu�	
minijack),	np.	3,5	mm

Gniazdo modułu CI9�   
Gniazdo�	mo�du�łów	waru�nko�wego�	do�stępu�.

AUDIO L/R10�   
Złącza	wejścio�we	Au�dio�	L/R	do�	
po�dłączania	u�rządzeń	przekazu�jących	sygnał	
ko�mpo�zyto�wy	i	S-Video�.
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7�2 Podłączanie urządzeń

W	tej	części	o�mówio�no�	spo�sób	po�dłączania	
różnych	u�rządzeń	do�	o�kreślo�nych	złączy.	
Do�datko�we	przykłady	mo�żna	znaleźć	w	
Skróconej instrukcji obsługi�

Uwaga   C
Przed	po�dłączeniem	u�rządzeń	o�dłącz	
przewód	zasilający.

Uwaga   D
W	przypadku�	po�dłączania	u�rządzenia	do�	
telewizo�ra	mo�żna	u�żywać	różnego�	ro�dzaju�	
złączy,	 
w	zależno�ści	o�d	po�trzeb.

Odtwarzacz dysków Blu-ray

Aby	u�zyskać	o�braz	wyso�kiej	ro�zdzielczo�ści,	
należy	po�dłączyć	u�rządzenie	za	po�mo�cą	kabla	
HDMI,	tak	jak	po�kazano�	na	rysu�nku�:
Odtwarzacz DVD

Aby	o�dtwarzać	wideo�	z	płyt	DVD,	należy	
po�dłączyć	u�rządzenie	za	po�mo�cą	kabla	SCART,	
tak	jak	po�kazano�	na	rysu�nku�:

Odbiornik satelitarny

Aby	o�dbierać	kanały	analo�go�we	za	
po�średnictwem	anteny	o�raz	kanały	cyfro�we	za	
po�średnictwem	o�dbio�rnika	satelitarnego�,	należy	
po�dłączyć	przewód	anteny	i	kabel	SCART,	tak	
jak	po�kazano�	na	rysu�nku�:

Amplituner cyfrowy HD

Aby	o�dbierać	kanały	analo�go�we	za	po�mo�cą	
anteny,	a	kanały	cyfro�we	za	po�mo�cą	amplitu�nera	
cyfro�wego�	HD,	po�dłącz	dwa	przewo�dy	anteny	i	
przewód	HDMI	w	spo�sób	po�kazany	na	rysu�nku�:

Podłączenie nagrywarki DVD 
zintegrowanej z amplitunerem cyfrowym

Aby	o�dbierać	kanały	analo�go�we	za	
po�średnictwem	anteny	o�raz	nagrywać	
pro�gramy	na	nagrywarce	DVD	zintegro�wanej	z	
amplitu�nerem	cyfro�wym,	należy	po�dłączyć	dwa	

przewo�dy	anteny	i	jeden	kabel	SCART,	tak	jak	
po�kazano�	na	rysu�nku�

Oddzielna nagrywarka DVD i amplituner

Aby	o�dbierać	kanały	analo�go�we	za	po�mo�cą	
anteny	i	nagrywać	pro�gramy	za	po�mo�cą	
o�ddzielnej	nagrywarki	DVD	i	amplitu�nera,	
należy	po�dłączyć	trzy	przewo�dy	anteny	i	jeden	
przewód	SCART,	tak	jak	po�kazano�	na	rysu�nku�:

Nagrywarka DVD i zestaw kina 
domowego

Aby	o�dbierać	kanały	analo�go�we	za	po�mo�cą	
anteny	o�raz	dźwięk	za	po�mo�cą	zestawu�	kina	
do�mo�wego�	i	nagrywać	pro�gramy	za	po�mo�cą	
nagrywarki	DVD,	należy	po�dłączyć	dwa	
przewo�dy	anteny,	jeden	przewód	SCART	i	dwa	
cyfro�we	przewo�dy	au�dio�,	tak	jak	po�kazano�	na	
rysu�nku�:

Uwaga   D
Aby	u�zyskać	najlepszą	synchro�nizację	
o�brazu�	i	dźwięku�	w	przypadku�	ko�rzystania	z	
zestawu�	kina	do�mo�wego�	lu�b	innego�	zestawu�	
au�dio�,	po�dłącz	sygnał	au�dio�	z	o�dtwarzacza	
do�	telewizo�ra.	Następnie	do�pro�wadź	sygnał	
au�dio�	do�	zestawu�	kina	do�mo�wego�	lu�b	
u�rządzenia	au�dio�	za	po�mo�cą	złączy	au�dio�	z	
tyłu�	telewizo�ra.
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Konsola do gier lub kamera
W	przypadku�	ko�nso�li	do�	gier	lu�b	kamery	
najwygo�dniejszym	ro�związaniem	jest	u�życie	
złączy	znajdu�jących	się	z	bo�ku�	telewizo�ra.	
Mo�żna	na	przykład	po�dłączyć	ko�nso�lę	do�	gier	
lu�b	kamerę	do�	złączy	VIDEO/S-Video�	o�raz	
au�dio�	L	i	R	znajdu�jących	się	z	bo�ku�	telewizo�ra.	
Do�	po�dłączania	u�rządzeń	o�	wyso�kiej	
ro�zdzielczo�ści	jest	także	do�stępne	złącze	HDMI.	 

Stałą	ko�nso�lę	do�	gier	lu�b	kamerę	mo�żna	
po�dłączyć	do�	złącza	HDMI	lu�b	do�	złączy	EXT	
3	(ro�zdzielo�ne	składo�we	sygnału�	wideo�)	z	tyłu�	
telewizo�ra.

Komputer

Przed	po�dłączeniem	ko�mpu�tera:
Ustaw	często�tliwo�ść	o�dświeżania	mo�nito�ra	•	
ko�mpu�tera	na	60	Hz.	Aby	po�znać	listę	
ro�zdzielczo�ści	u�żywanych	w	ko�mpu�terach,	
zo�bacz	część	8. Dane techniczne�

Z•	 mień	fo�rmat	o�brazu�	na	Szeroki ekran 
zgo�dnie	z	instru�kcjami	po�danymi	w	części	
5.3. Regulacja ustawień obrazu�

Aby podłączyć komputer z tyłu 
telewizora

Za	po�mo�cą	kabla	VGA	po�dłącz	ko�mpu�ter	1� 
do�	złącza	PC	IN	z	tyłu�	telewizo�ra.	

Po�dłącz	przewód	au�dio�	typu�	minijack	 2� 
z	ko�mpu�tera	do�	złącza	AUDIO	IN	typu�	
minijack	z	tyłu�	telewizo�ra.	

7�3 Konfigurowanie urządzeń

Przypisywanie dekodera kanałów

Deko�dery	deko�du�jące	kanały	cyfro�we	mo�żna	
po�dłączać	do�	złączy	SCART.	Wybierz	kanał	
telewizyjny,	który	ma	być	deko�do�wany.	
Następnie	wybierz	złącze,	do�	którego�	
po�łączo�ny	jest	deko�der.

Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Dekoder�

Menu TV

Obraz
Dźwięk
Funkcje
Instaluj

Ustaw. intelig.

Kraj
Channel install...
Preferencje
Etykiety źród.
Dekoder

Inf. o bież. oprogr. 

Języki

Reset do fabr.

Instaluj

Naciśnij	przycisk	2� Æ,	aby	o�two�rzyć	listę.

Naciskaj	przycisk	3� Î	lu�b	ï,	aby	wybrać	
deko�do�wany	kanał.

Naciśnij	przycisk	4� OK,	aby	zaznaczyć	kanał	



PL-31

PL

lu�b	u�su�nąć	jego�	zaznaczenie.

Naciśnij	przycisk	5� Í,	aby	wrócić	do�	
po�przedniego�	menu�.

Naciśnij	przycisk	6� MENU,	aby	wyjść	z	menu�.

Korzystanie z funkcji Philips 7�4 
EasyLink

Ten	telewizo�r	o�bsłu�gu�je	fu�nkcję	Philips	EasyLink,	
która	u�mo�żliwia	o�bsłu�gę	jednym	przyciskiem	
fu�nkcji	o�dtwarzania	o�raz	przełączania	 
w	tryb	go�to�wo�ści	u�rządzeń	zgo�dnych	z	fu�nkcją	
EasyLink.	Ko�mpatybilne	u�rządzenia	mu�szą	być	
po�dłączo�ne	do�	telewizo�ra	przez	złącze	HDMI	
o�raz	przypisane	w	spo�sób	przedstawio�ny	w	
części	7.4.1 Przypisywanie urządzeń do złączy�

Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink
Naciśnij	przycisk	1� MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Preferencje > EasyLink� 

Wybierz	o�pcje	2� Wł.	lu�b	Wył�

Korzystanie z funkcji odtwarzania jednym 
przyciskiem

Fu�nkcja	o�dtwarzania	jednym	przyciskiem	
u�mo�żliwia	na	przykład	naciśnięcie	przycisku�	
o�dtwarzania	na	pilo�cie	zdalnego�	stero�wania	
o�dtwarzacza	DVD.	Spo�wo�du�je	to�	u�ru�cho�mienie	
się	o�dtwarzacza	DVD	i	au�to�matyczne	
przełączenie	telewizo�ra	na	o�dpo�wiednie	źródło�	
(wyświetlające	zawarto�ść	płyty	DVD).

Korzystanie z trybu gotowości

Tryb	go�to�wo�ści	mo�żna	u�aktywnić,	naciskając	 
i	przytrzymu�jąc	przycisk	POWER	np.	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	telewizo�ra.	Spo�wo�du�je	
to�	przełączenie	telewizo�ra	o�raz	wszystkich	
po�dłączo�nych	do�	niego�	u�rządzeń	(jeśli	są	
włączo�ne)	w	tryb	go�to�wo�ści.	 
Z	fu�nkcji	tej	mo�żna	ko�rzystać,	u�żywając	pilo�ta	
którego�ko�lwiek	z	po�dłączo�nych	u�rządzeń	
HDMI.

7�5 Przygotowanie do odbioru 
usług cyfrowych

Zaszyfro�wane	kanały	telewizji	cyfro�wej	
mo�żna	deko�do�wać	za	po�mo�cą	mo�du�łu�	
waru�nko�wego�	do�stępu�	(CAM)	o�raz	karty	
Smart	do�starczanych	przez	do�stawcę	u�słu�gi	
telewizji	cyfro�wej.	

Mo�du�ł	waru�nko�wego�	do�stępu�	(CAM)	
u�do�stępnia	kilka	u�słu�g	w	zależno�ści	o�d	
o�perato�ra	o�raz	wybranych	u�słu�g	(np.	Pay	
TV).	Aby	u�zyskać	więcej	info�rmacji	na	temat	
tych	u�słu�g	o�raz	waru�nków	ko�rzystania	z	nich,	
sko�ntaktu�j	się	z	do�stawcą	u�słu�gi	telewizji	
cyfro�wej.

Korzystanie z modułu warunkowego 
dostępu (CAM)

OSTRZEŻENIE   B
Przed zamontowaniem modułu CAM 
należy wyłączyć telewizor. Należy 
postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. Złe włożenie modułu 
warunkowego dostępu (CAM) może 
doprowadzić do uszkodzenia samego 
modułu, jak również telewizora.
Po�stępu�jąc	zgo�dnie	z	instru�kcjami	1� 
nadru�ko�wanymi	na	mo�du�le,	delikatnie	włóż	
mo�du�ł	do�	złącza	Co�mmo�n	Interface	z	bo�ku�	
telewizo�ra.	

Wsu�ń	mo�du�ł	do�	o�po�ru�.2� 

Włącz	telewizo�r	i	po�czekaj,	aż	mo�du�ł	się	3� 
włączy.	Mo�że	to�	po�trwać	kilka	minu�t.
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Uwaga   D
Nie	wyjmu�j	mo�du�łu�	CAM	z	telewizo�ra.	
Wyjęcie	mo�du�łu�	spo�wo�du�je	dezaktywację	
u�słu�g	cyfro�wych.

Dostęp do usług modułu CAM
Po�	wło�żeniu�	i	u�ru�cho�mieniu�	mo�du�łu�	 •	
CAM	naciśnij	przycisk	MENU	na	pilo�cie	
zdalnego�	stero�wania	i	wybierz	Menu TV > 
Funkcje > Common interface� 

Ta	o�pcja	jest	do�stępna	w	menu�	tylko�	wtedy,	
gdy	mo�du�ł	CAM	jest	po�prawnie	wło�żo�ny	
o�raz	u�ru�cho�mio�ny.	Po�jawiające	się	na	ekranie	
aplikacje	o�raz	zawarto�ść	są	do�starczane	przez	
do�stawcę	u�słu�gi	telewizji	cyfro�wej.
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 Dane techniczne8 

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlania
Formaty komputerowe •	
Ro�zdzielczo�ść	 Często�tliwo�ść		 	
	 o�dświeżania 
720	x	400	 70	Hz 
640	x	480	 60	Hz 
800	x	600	 60	Hz 
1024	x	768	 60	Hz 
1440	x	900	 60	Hz 
1680	x	1050		  
(tylko�	mo�dele	o�	 
przekątnej	ekranu�	22")	 60	Hz
1366	x	768		  
(tylko�	mo�dele	o�	 
przekątnej	ekranu�	26")	 60	Hz

Uwagi   D
Mo�del	20PFL3403D	o�bsłu�gu�je	tylko�	fo�rmat	
640	x	480	60	Hz.

Formaty wideo •	
Ro�zdzielczo�ść	 Często�tliwo�ść		 	
	 o�dświeżania 
480i	 60	Hz 
480p	 60	Hz 
576i	 50	Hz 
576p	 50	Hz 
720p	 50	Hz,	60	Hz 
1080i	 50	Hz,	60	Hz 
1080p	 50	Hz,	60	Hz	(tylko�	
mo�dele	o�	 
przekątnej	ekranu�	HDMI)

Uwagi   D
Mo�del	20PFL3403D	o�bsłu�gu�je	tylko�	fo�rmat	
480i	60	Hz\576i	50	Hz	i	480p	60	Hz\576p	
50	Hz.

Tuner / Odbiór / Transmisja
Wejście	anteno�we:	75	o�mów,	•	
ko�ncentryczne	(IEC75)

System	TV:		PAL	D/K,	BG,I	 •	
SECAM	L’/L,

Odtwarzanie	wideo�:	NTSC,	SECAM,	PAL•	

Odbio�rnik	telewizji	naziemnej	DVB	•	
(sprawdź	listę	krajów	z	tyłu�	telewizo�ra)

Pilot zdalnego sterowania
Typ:	RC-6•	

Baterie:	2	x	AAA	(typ	LR03)•	

Połączenia (z tyłu)
EXT	1	(SCART):		Gniazdo�	SCART	(wejście-•	
wyjście)

EXT3:	Gniazdo�	składo�wych	sygnału�	au�dio�	•	
do�	ko�mpu�tera	(Y	Pb	Pr),	wejście	Au�dio�	L/R.

VGA•	

HDMI	1/2/•	

WYJŚCIE	SPDIF:	Wyjście	Digital	•	
Au�dio�	(ko�ncentryczne,	cinch-S/P-DIF).	
Synchro�nizacja	sygnału�.

ANTENA	TELEWIZYJNA•	

Połączenia (z boku)
Wyjście	słu�chawko�we	(stereo�fo�niczne	typu�	•	
minijack)

EXT	2	wejście	składo�wych	sygnału�	AUDIO	•	
L/R,	wejście	Video�	(CVBS),	S-Video�

COMMON	INTERFACE	(gniazdo�	CAM)•	

Zasilanie
Zasilanie	siecio�we:	Prąd	zmienny	100–240	•	
V	(±10%)

Po�bór	mo�cy	po�dczas	aktywno�ści	i	w	trybie	•	
go�to�wo�ści:	Zo�bacz	dane	techniczne	 
w	Internecie	po�d	adresem	www.philips.co�m

Temperatu�ra	o�to�czenia:	5°C–35°C•	

Dane	techniczne	mo�gą	u�lec	zmianie	bez	
u�przedzenia.	Szczegóło�we	dane	techniczne	
tego�	pro�du�ktu�	mo�żna	znaleźć	w	Internecie	po�d	
adresem	www.philips.co�m/su�ppo�rt.
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9 Rozwiązywanie 
problemów 

W	tej	części	o�pisano�	często�	spo�tykane	
pro�blemy	i	ich	ro�związania.

Ogólne problemy  9�1 
z telewizorem 

Nie można włączyć telewizora.
Odłącz	przewód	zasilający,	o�dczekaj	minu�tę	•	
i	po�no�wnie	po�dłącz	przewód.

Sprawdź,	czy	przewód	zasilający	jest	•	
prawidło�wo�	po�dłączo�ny,	a	napięcie	jest	
włączo�ne.

Pilot zdalnego sterowania nie działa 
prawidłowo.

Sprawdź,	czy	baterie	są	po�prawnie	wło�żo�ne	•	
do�	pilo�ta	zgo�dnie	z	o�znaczeniami	+/-.

Sprawdź,	czy	baterie	pilo�ta	nie	są	•	
wyczerpane	lu�b	bliskie	wyczerpania.	

Wyczyść	pilo�ta	i	czu�jnik	po�dczerwieni	•	
telewizo�ra.

Nie pamiętam kodu do wyłączenia opcji 
Auto blok.

Wpisz	„0711”	w	spo�sób	o�pisany	w	części	•	
5.7. Blokowanie kanałów telewizyjnych lub 
podłączonych urządzeń (Auto blok.)�

Menu telewizora jest w nieprawidłowym 
języku.

Aby	u�zyskać	instru�kcje	u�stawiania	•	
prefero�wanego�	języka	menu�,	zo�bacz	część	
6.1. Automatyczne instalowanie kanałów�

W czasie włączania i wyłączania 
telewizora oraz przełączania go w tryb 
gotowości słychać trzeszczący dźwięk  
z wnętrza telewizora.

Nie	jest	po�trzebna	żadna	czynno�ść.	•	
Trzeszczący	dźwięk	jest	no�rmalnym	
zjawiskiem	ro�zszerzania	i	ku�rczenia	się	
telewizo�ra	w	czasie	stygnięcia	i	nagrzewania.	
Nie	wpływa	to�	na	działanie	u�rządzenia.

Problemy z kanałami 9�2 
telewizyjnymi

Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają 
się na liście kanałów.

Sprawdź,	czy	wybrana	jest	właściwa	lista.•	

Kanał	mógł	zo�stać	przeniesio�ny	do�	menu�	•	
Zmień.	Aby	o�two�rzyć	menu�,	naciśnij	
przycisk	MENU	na	pilo�cie	zdalnego�	
stero�wania	i	wybierz	Instalacja > 
Instalacja kanałów > Zmień�

Podczas instalacji nie znaleziono żadnych 
kanałów cyfrowych.

Sprawdź,	czy	telewizo�r	o�bsłu�gu�je	sygnał	•	
DVB-T	w	kraju�	u�żytko�wania.	Sprawdź	listę	
krajów	z	tyłu�	telewizo�ra.

Problemy z obrazem9�3 

Wskaźnik zasilania jest włączony, ale nie 
ma obrazu.

Sprawdź,	czy	antena	jest	po�dłączo�na	•	
prawidło�wo�.

Sprawdź,	czy	jest	wybrane	właściwe	•	
u�rządzenie.

Słychać dźwięk, lecz nie ma obrazu.
Sprawdź,	czy	u�stawienia	o�brazu�	są	•	
po�prawne.	Zo�bacz	część	5.3. Regulacja 
ustawień obrazu� 

Z anteny jest odbierany słaby sygnał 
telewizyjny.

Sprawdź,	czy	antena	jest	po�prawnie	•	
po�dłączo�na	do�	telewizo�ra.

Gło�śniki,	nieu�ziemio�ne	u�rządzenia	au�dio�,	•	
światła	neo�no�we,	wyso�kie	bu�dynki	lu�b	góry	
mo�gą	mieć	wpływ	na	jako�ść	o�brazu�.	Spróbu�j	
po�prawić	jako�ść	o�dbio�ru�,	zmieniając	
kieru�nek	anteny	lu�b	o�dsu�wając	u�rządzenia	
o�d	telewizo�ra.

Sprawdź,	czy	jest	wybrany	właściwy	dla	tego�	•	
regio�nu�	system	TV.	Zo�bacz	część	6.2. Ręczne 
instalowanie kanałów�
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Widać obraz, ale dźwięk jest niskiej 
jakości.

Sprawdź	u�stawienia	w	menu�	•	 Dźwięk,	tak	
jak	o�pisano�	w	części	5.3. Regulacja ustawień 
dźwięku�

Dźwięk jest odtwarzany tylko przez 
jeden głośnik.

Sprawdź,	czy	u�stawienia	w	menu�	•	 Balans 
są	po�prawne,	tak	jak	o�pisano�	w	części	5.3. 
Regulacja ustawień dźwięku� 

Problemy z połączeniem 9�5 
HDMI

Występują problemy z urządzeniami 
HDMI�

Obsłu�ga	po�łączenia	HDCP	mo�że	•	
po�wo�do�wać	o�późnienie	wyświetlania	przez	
telewizo�r	treści	z	u�rządzenia.

Jeśli	telewizo�r	nie	ro�zpo�znaje	u�rządzenia	•	
i	na	ekranie	nie	jest	wyświetlany	o�braz,	
spróbu�j	przełączyć	telewizo�r	na	inne	
u�rządzenie,	a	następnie	z	po�wro�tem,	aby	
zrestarto�wać.

Jeśli	występu�ją	chwilo�we	przerwy	•	
w	o�dtwarzaniu�	dźwięku�,	sprawdź	w	
po�dręczniku�	u�żytko�wnika	u�rządzenia	HDMI,	
czy	u�stawienia	wyjścia	są	po�prawne.	Mo�żesz	
także	spróbo�wać	do�pro�wadzić	sygnał	z	
u�rządzenia	HDMI	do�	telewizo�ra	przez	
wejście	AUDIO	IN	z	tyłu�	telewizo�ra.

Problemy z połączeniem z 9�6 
komputerem 

Obraz z komputera wyświetlany na 
ekranie telewizora jest niestabilny lub 
niezsynchronizowany.

Sprawdź,	czy	w	ko�mpu�terze	jest	wybrana	•	
o�bsłu�giwana	ro�zdzielczo�ść	i	często�tliwo�ść	
o�dświeżania.	Obsłu�giwane	ro�zdzielczo�ści	
o�raz	często�tliwo�ści	o�dświeżania	znaleźć	
mo�żna	w	części	8. Dane techniczne�

Jeśli	o�braz	jest	słabej	jako�ści	tylko�	na	•	
jednym	kanale,	spróbu�j	do�stro�ić	ten	kanał.	
Zo�bacz	część	6.2. Dostrajanie kanałów 
analogowych� 

Z podłączonych urządzeń jest odbierany 
obraz złej jakości.

Sprawdź,	czy	u�rządzenia	są	prawidło�wo�	•	
po�dłączo�ne.

Sprawdź,	czy	u�stawienia	o�brazu�	są	•	
po�prawne.	Zo�bacz	część	5.3. Regulacja 
ustawień obrazu� 

Telewizor nie zapisał dokonanych 
ustawień.

Upewnij	się,	że	telewizo�r	ma	u�stawio�ny	tryb	•	
Dom,	w	którym	u�żytko�wnik	na	całko�witą	
ko�ntro�lę	nad	u�stawieniami	telewizo�ra.	Patrz	
część	5.4 Przełączanie w tryb Dom lub Sklep�

Obraz jest niedopasowany do rozmiarów 
ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały.

Spróbu�j	sko�rzystać	z	innego�	fo�rmatu�	o�brazu�	•	
w	spo�sób	o�pisany	w	części	5.3. Zmienianie 
formatu obrazu�

Położenie obrazu na ekranie jest 
nieprawidłowe.

Sygnały	wideo�	z	niektórych	u�rządzeń	są	•	
nieprawidło�wo�	wyświetlane	na	ekranie.	
Sprawdź	wyjście	sygnału�	u�rządzenia.

Problemy z dźwiękiem9�4 

Jest obraz, lecz nie ma dźwięku.

Uwaga   D
Jeśli	sygnał	dźwięku�	nie	zo�stanie	wykryty,	
telewizo�r	samo�czynnie	wyłącza	dźwięk	i	nie	
o�znacza	u�sterki	u�rządzenia.
Sprawdź,	czy	wszystkie	przewo�dy	są	•	
prawidło�wo�	po�dłączo�ne.

Sprawdź,	czy	gło�śno�ść	nie	jest	u�stawio�na	•	
na	0.

Sprawdź,	czy	dźwięk	nie	jest	wyciszo�ny.•	
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Kontakt z nami9�7 

Jeśli	nie	mo�żesz	ro�związać	pro�blemu�,	zapo�znaj	
się	z	o�dpo�wiedziami	na	często�	zadawane	pytania	
do�tyczące	tego�	telewizo�ra	po�d	adresem	 
www.philips.co�m/su�ppo�rt.	

Jeśli	pro�blem	nie	u�stępu�je,	sko�ntaktu�j	się	z	
Centru�m	Obsłu�gi	Klienta	w	swo�im	kraju�,	
ko�rzystając	z	listy	znajdu�jącej	się	w	tym	
po�dręczniku�	u�żytko�wnika.

OSTRZEŻENIE   B
Nie wolno samodzielnie naprawiać 
telewizora. Może to skutkować 
poważnymi obrażeniami ciała, 
nieodwracalnym uszkodzeniem 
telewizora lub utratą gwarancji.

Uwaga   D
Przed	sko�ntakto�waniem	się	z	nami	należy	
przygo�to�wać	nu�mer	mo�delu�	i	nu�mer	seryjny	
telewizo�ra.	Nu�mery	te	znajdu�ją	się	z	tyłu�	i	z	
bo�ku�	telewizo�ra	o�raz	na	o�pako�waniu�.

Uwaga   D
W	o�dbio�rniku�	wyso�kie	napięcie!	Przed	
zdjęciem	o�bu�do�wy	wyjąć	wtyczkę	z	gniazda	
siecio�wego�!
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