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COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT
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AUDIO IN

Basic Audio/Video Connection

DVP6620 
Odtwarzacz DVDSkrócona instrukcja 

obsługi

Wideo   (przewód niedołączony do zestawu)
Dźwięk Zasilanie

Zasilanie

COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT
HDMI IN

Montaż podstawy

Audio i wideo   
 (przewód niedołączony do zestawu)

1 Podłącz Podstawowe połączenia audio-wideo

LUB

Połączenie rozdzielonych składowych sygnału 
wideo 
(lepsza jakość) 

HDMI
(najlepsza jakość) 

Kompozytowe połączenie wideo CVBS 
(dobra jakość)

A Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni panelem 
przednim w dół.

Uwaga  Aby zapobiec zarysowaniu produktu, przed 
położeniem urządzenia płasko na jakiejkolwiek 
powierzchni zabezpiecz jego przód kawałkiem materiału.

B Przymocuj podstawę do tylnego panelu zestawu, 
przesuwając ją w lewo, a następnie zablokuj ją we 
właściwym położeniu.

A B

Odtwarzacz DVD (tył)

Telewizor (tył)

Odtwarzacz DVD (tył)

Telewizor (tył)

Odtwarzacz DVD

Zawartość opakowania

Pilot zdalnego sterowania i 2 
baterie AAA

Instrukcja 
obsługi

Kompozytowe 
przewody wideo 

Odłączana podstawaączana podstawaczana podstawa

COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT
        AUDIO IN                               VIDEO
（L）               ( R )

 INPUT                 OUTPUT

Adapter Scart
Uwaga: 
Jeśli jest on używany, 
należy ustawić przełącznik 
w pozycji INPUT.Audio i wideo Zasilanie

Odtwarzacz DVD (tył)
Telewizor (tył)

        AUDIO IN                               VIDEO
L                ( R )

 INPUT                 OUTPUT

Adapter Scart
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3 Używaj2 Skonfiguruj

A	Wyszukiwanie kanału do odbioru 
sygnału z nagrywarki

A Naciśnij przycisk STANDBY-ON 1 na zestawie, aby 
włączyć zasilanie.

 

STANDBY-ON

B Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego 
sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do 
odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga  W celu wyszukania odpowiedniego kanału 
należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL 
DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub 
przycisk AV, SELECT, °), aż zostanie wyświetlony 
kanał do odbioru sygnału z urządzenia. 

B	Wybieranie języka menu ekranowego

A Naciśnij przycisk SETUP.   
Zostanie wyświetlone menu { Strona ustawień ogólnych }.

BLOKADA PŁYTY ENGLISH
JĘZYK OSD                       FRANÇAIS        
ZASYPIANIE DEUTSCH                                   
Synchronizacja mowy ITALIANO
GŁOŚN. ESPAÑOL
KOD WYPOŻ. DivX(R) PORTUGUÊS
 NEDERLANDS                                                
 

Strona ustawień ogólnych

B Za pomocą przycisków  wybierz opcję { JĘZYK 
OSD }, a następnie naciśnij przycisk .

C Za pomocą przycisków  wybierz język i naciśnij 
przycisk OK, aby zatwierdzić. (W przypadku telewizorów 
Philips EasyLink należy wybrać opcję { Auto }.)   

D Naciśnij przycisk SETUP, aby zamknąć menu.

Uwaga Ustawiony w tym miejscu język dotyczy tylko 
opcji menu wyświetlanych na ekranie telewizora 
podczas obsługi tego urządzenia, a nie menu płyty DVD.

To urządzenie udostępnia różne opcje ustawień (ustawienia 
dźwięku, ustawienia obrazu, ustawienia preferencji). Więcej 
informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

A	Rozpoczęcie odtwarzania płyty  

A Odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie po 
włożeniu płyty. 

Uwaga  Do poruszania się po menu płyty DVD, które 
zostanie wyświetlone na ekranie telewizora, służą 
przyciski  .

B Naciśnij przycisk PLAY/
PAUSE u, aby rozpocząć 
odtwarzanie.

C Aby zatrzymać           
odtwarzanie, naciśnij       
przycisk STOP Ç.

Rozwiązywanie 
problemów
Więcej wskazówek dotyczących 
rozwiązywania problemów można 
znaleźć w instrukcji obsługi.

Brak zasilania
• Sprawdź, czy przewód sieciowy został prawidłowo 

podłączony.
• Naciśnij przycisk STANDBY-ON 1 na górnym 

panelu zestawu, aby włączyć zasilanie.

Brak obrazu
•  Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że 

wszystkie wtyczki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku/dźwięk zniekształcony
•  Sprawdź połączenia audio i upewnij się, czy 

podłączone urządzenie audio jest włączone.
•  W przypadku połączenia HDMI sprawdź, czy ustawienie 

HDMI lub Digital (Cyfrowy) w telewizorze jest 
włączone (ON). Aby uzyskać szczegółowe informacje, 
skontaktuj się z producentem telewizora.

Pilot zdalnego sterowania nie działa
•  Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone lub 

wymień je na nowe.
•  Zmniejsz odległość między pilotem zdalnego 

sterowania a urządzeniem.
•  Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik podczerwieni.

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza DVD firmy 
Philips.

Internet
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie 
internetowej www.philips.com/welcome.
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