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Czy  urz dzenie mi kk , wilgotn•
szmatk . Do czyszczenia urz dzenia nie 
u ywaj substancji takich jak alkohol, rodki
chemiczne lub inne domowe rodki
czyszcz ce.

Poznaj symbole bezpiecze stwa

„B yskawica” wskazuje na nieizolowany materia
w urz dzeniu, który mo e spowodowa
pora enie pr dem elektrycznym. W celu 
zapewnienia bezpiecze stwa wszystkich 
domowników prosimy o niezdejmowanie 
os ony produktu. 
Wykrzyknik zwraca uwag  na funkcje w 
przypadku których nale y dok adnie przeczyta
do czon  dokumentacj  w celu unikni cia
problemów zwi zanych z obs ug  i konserwacj .
OSTRZE ENIE: W celu zmniejszenia ryzyka 
po aru lub pora enia pr dem elektrycznym nie 
nale y nara a  urz dzenia na deszcz lub wilgo .
Nie nale y stawia  na urz dzeniu przedmiotów 
wype nionych ciecz  np. wazonów. 
UWAGA: Aby unikn  ryzyka pora enia
pr dem, nale y szerszy styk wtyczki dopasowa
do szerszego otworu i w o y  go do ko ca. 
Norge
Typeskilt fi nnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

1 Wa ne

Bezpiecze stwo

Przed rozpocz ciem korzystania z •
urz dzenia przeczytaj i upewnij si , e
rozumiesz wszystkie instrukcje. Je li
uszkodzenia zosta y spowodowane przez 
nieprawid owe stosowanie instrukcji, 
gwarancja traci wa no .
Nie wk adaj adnych przedmiotów w •
otwory wentylacyjne lub inne otwory 
urz dzenia.
Nie zdejmuj obudowy tego urz dzenia. •
Postaw urz dzenie na p askiej, twardej i •
stabilnej powierzchni.
Aby zapobiec przegrzewaniu si  zestawu, •
umie  go w miejscu o odpowiedniej 
wentylacji. Zapewnij oko o 10 cm wolnej 
przestrzeni od tylnej i górnej cz ci
urz dzenia oraz 5 cm od cianek bocznych.
Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych •
gazetami, obrusami, zas onkami oraz innymi 
podobnymi przedmiotami.
Nie nara aj urz dzenia na kontakt z kapi c•
lub pryskaj c  wod .
Nigdy nie wystawiaj urz dzenia na dzia anie•
promieni s onecznych, róde  otwartego 
ognia lub ciep a.
Upewnij si , e zawsze masz atwy dost p•
do przewodu zasilaj cego, wtyczki lub 
zasilacza w celu od czenia urz dzenia od 
ród a zasilania.

Aby zapewni  bezpiecze stwo podczas •
instalacji, stosuj wy cznie do czony 
osprz t monta owy.
Monta  urz dzenia na cianie powinien •
by  wykonywany jedynie przez 
wykwalifi kowany personel. Urz dzenie 
nale y zamontowa  na odpowiednim 
uchwycie ciennym i na cianie, która mo e
bezpiecznie utrzyma  mas  urz dzenia. 
Niew a ciwy monta  na cianie mo e
spowodowa  powa ne obra enia lub 
uszkodzenia. 
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Nie wolno wyrzuca  produktu wraz ze 
zwyk ymi odpadami komunalnymi. Nale y
zapozna  si  z lokalnymi przepisami 
dotycz cymi selektywnej zbiórki urz dze
elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia 
utylizacja zu ytego sprz tu pomaga chroni
rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w tre ci
dyrektywy europejskiej 2006/66/WE, których 
nie mo na zutylizowa  z pozosta ymi odpadami 
domowymi. 
Je li na produkcie widoczny jest symbol 
przekre lonego pojemnika na odpady wraz 
z chemicznym symbolem „Pb”, to oznacza, 
e baterie spe niaj  warunki okre lone w 

dyrektywie dotycz cej o owiu.

Nale y zapozna  si  z lokalnymi przepisami 
dotycz cymi selektywnej zbiórki baterii. 
Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chroni
rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

HDMI, logo HDMI i interfejs High-Defi nition 
Multimedia s  znakami handlowymi lub 
zastrze onymi znakami handlowymi fi rmy HDMI 
Licensing LLC.  

Wykonywanie nieautoryzowanych 
kopii materia ów zabezpieczonych 
przed kopiowaniem, w tym programów 
komputerowych, plików, audycji i nagra
d wi kowych, mo e stanowi  naruszenie praw 
autorskich b d ce przest pstwem. Nie nale y
u ywa  niniejszego urz dzenia do takich celów. 

Informacje

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

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. 
We have tried to make the packaging easy to 
separate into three materials: cardboard (box), 
polystyrene foam (buffer) and polyethylene 
(bags, protective foam sheet.) 
Your system consists of materials which can 
be recycled and reused if disassembled by 
a specialized company. Please observe the 
local regulations regarding the disposal of 
packaging materials, exhausted batteries and old 
equipment.

Produkt zosta  wykonany z wysokiej jako ci
materia ów i elementów, które mog
zosta  poddane utylizacji i przeznaczone do 
ponownego wykorzystania.
Je li na produkcie widoczny jest symbol 
przekre lonego pojemnika na odpady, oznacza 
to, i  podlega on postanowieniom Dyrektywy 
Europejskiej 2002/96/WE:
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Wyprodukowano na licencji fi rmy Dolby 
Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnej litery D s
znakami towarowymi fi rmy Dolby Laboratories.

Wyprodukowano na licencji fi rmy Dolby 
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnej 
litery D s  znakami towarowymi fi rmy Dolby 
Laboratories.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe s
w asno ci  odpowiednich fi rm. 
Urz dzenie zawiera nast puj c  etykiet :

Uwaga

Tabliczka znamionowa znajduje si  w tylnej cz ci•
urz dzenia.
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2 Twój zestaw 
kina domowego

Gratulujemy zakupu i witamy w ród klientów 
fi rmy Philips! Aby w pe ni skorzysta  z 
oferowanej przez fi rm  Philips pomocy, 
zarejestruj swój produkt na stronie www.Philips.
com/welcome.

Wprowadzenie

Zestaw kina domowego zapewnia: 
Doskona  jako  d wi ku w czasie •
ogl dania telewizji, fi lmów DVD, s uchania
muzyki lub grania w gry.
Mo liwo  bezpo redniego odtwarzania •
muzyki MP3/WMA z przeno nych 
urz dze  pami ci USB.
Mo liwo  cieszenia si  obrazem o •
wysokiej rozdzielczo ci HDMI (High 
Defi nition Multimedia Interface) 
odtwarzanego z urz dze  takich jak 
odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki cyfrowe, 
konsole do gier itp.

Zawarto  opakowania

Po otwarciu opakowania nale y sprawdzi  jego 
zawarto :

Jednostka centralna•
G o niki (x2)•
Cyfrowy subwoofer•
Pilot zdalnego sterowania (z bateri )•
Podstawa•
Wspornik i ruby (x4) do monta u•
na ciennego
Przewód audio-wideo •
Przewód koncentryczny•
Przewód adaptacyjny audio-wideo•
Przewód adaptacyjny SCART•

PL
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e POWER 
W czanie zestawu, prze czanie w •
tryb gotowo ci lub w tryb gotowo ci
Eco Power

f USB DIRECT 
Gniazdo urz dzenia pami ci masowej •
USB

g  PRESET
Przej cie do poprzedniego/nast pnego•
utworu w urz dzeniu USB.

Opis urz dzenia

a SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, 
MUSIC)

Wybór efektu d wi kowego.•

b Czujnik podczerwieni

c Panel wy wietlacza
Wy wietlanie bie cego stanu •
urz dzenia

d AV FRONT  / MP3 LINK 
Gniazdo wej ciowe AV na panelu •
przednim.
Gniazdo typu jack dla zewn trznego•
urz dzenia audio

c g he id fa b

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

j k l m o q tn p r s
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Opis pilota zdalnego 
sterowania

a
W czanie zestawu, prze czanie w •
tryb gotowo ci lub w tryb gotowo ci
Eco Power

y

p

r

s

u

v

q

o

t

w

x

c

d

e

f

h

j

k

m

n

b

a

i

l

g

h - VOL + 
Ustawianie g o no ci•
Ustawianie godziny•

i SOURCE
Wybór ród a•

j PRESS
Od czenia g o ników od jednostki •
centralnej

k DC IN 
Gniazdo zasilania.•

l SUBWOOFER OUT 
Gniazdo wyj ciowe subwoofera•

m DIGITAL IN  - OPTICAL 
Gniazdo wej cia sygna u optycznego•

n DIGITAL IN  - COAXIAL 
Gniazdo koncentryczne sygna u•
wej ciowego

o VIDEO OUT 
Gniazdo kompozytowego sygna u•
wyj ciowego wideo

p HDMI IN 1 
Gniazdo wej ciowe HDMI•

q AV1 IN  ( VIDEO ,AUDIO L/R )
Gniazda wej ciowe AV•

r HDMI IN 2 
Gniazdo wej ciowe HDMI•

s HDMI OUT 
Gniazdo wyj ciowe HDMI•

t AV2 IN  ( VIDEO ,AUDIO L/R )
Gniazda wej ciowe AV•
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o SUBW. VOL 
Regulacja g o no ci subwoofera•

p MUTE
Wyciszanie d wi ku•

q TIMER
Ustawianie budzika•

r PROGRAM 
Programowanie utworów w •
urz dzeniu USB

s REPEAT 
Wybieranie trybu powtarzania •
odtwarzania dla pod czonego 
urz dzenia USB

t DISPLAY 
Wybór wy wietlanych informacji •
podczas odtwarzania

u CLOCK
Ustawianie zegara•
Wy wietlanie zegara•

v MOVIE SOUND 
Wybór ustawie  efektu d wi kowego •
fi lmu

w
Zatrzymanie odtwarzania•

x AV 
Wybór urz dzenia AV jako ród a•
sygna u

y USB
Wybór urz dzenia USB jako ród a•
sygna u

b HDMI
Wybór ród a sygna u audio HDMI•

c OPT
Wybór optycznego ród a sygna u•
audio.

d Przyciski nawigacyjne
• ALB/PRESET/

Przej cie do poprzedniego/nast pnego
albumu (folderu) w urz dzeniu USB

• / , /
Szybkie przewijanie do ty u/do przodu 
utworu w urz dzeniu USB.

•
Rozpocz cie lub wstrzymanie 
odtwarzania z urz dzenia USB.

e COAX 
Wybór koncentrycznego ród a•
sygna u audio

f  /
Przej cie do poprzedniego/nast pnego•
utworu w urz dzeniu USB.

g VOL +/- 
Ustawianie g o no ci•
Ustawianie godziny•

h GAME SOUND 
Wybór ustawie  efektu d wi kowego •
gry

i MUSIC SOUND 
Wybór ustawienia korektora•

j DIM
Wybór ró nych poziomów jasno ci•
wy wietlacza

k SETUP
W czanie/wy czanie funkcji Easylink•

l SHUF
Losowe odtwarzanie utworów z •
urz dzenia USB

m SLEEP
Ustawianie wy cznika czasowego•

n AUDIO SYNC 
Synchronizacja d wi ku i obrazu•
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3 Powtórz czynno  2, aby pod czy  prawy 
g o nik.

Monta  podstawy

1 Przesu  za czon  podstaw  do dolnej 
cz ci jednostki centralnej.

Wskazówka

Mo esz równie  zamontowa  urz dzenie na cianie.•

3 Czynno ci
wst pne

Przestroga

Obs uga urz dzenia w sposób niezgodny z instrukcj•
obs ugi grozi nara eniem u ytkownika na dzia anie
niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdzia u zawsze wykonuj w 
podanej tu kolejno ci.
W przypadku kontaktu z fi rm  Philips nale y
poda  numer modelu i numer seryjny 
urz dzenia. Numer modelu i numer seryjny 
mo na znale  z ty u urz dzenia. Zapisz numery 
tutaj: 
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

Pod czanie g o ników od 
jednostki centralnej

1 Urz dzenie nale y postawi  na mi kkiej i 
p askiej powierzchni.

Sprawd , czy spód jest skierowany do •
góry.

2 Przymocuj lewy g o nik do lewej strony 
jednostki centralnej.

PL
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Wskazówka

Nie jest konieczne pod czanie ó tych z czy wideo.•

Je li telewizor jest wyposa ony •
w gniazdo SCART, za pomoc
do czonego przewodu adaptacyjnego 
SCART po cz gniazdo SCART 
telewizora z gniazdem  VIDEO
OUTPUT zestawu.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO OUT

TVL R

Not used

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

TV
SCART IN

Pod czanie urz dze  audio-
wideo

Uwaga

Rodzaje urz dze  i po cze  audio-wideo •
przedstawione w poni szych instrukcjach s  tylko 
przyk adowe.
Przy pod czaniu przewodów upewnij si , e kolor •
wtyczki pasuje do koloru gniazda.

Pod czanie telewizora

Po pod czeniu zestawu kina domowego do 
telewizora mo esz cieszy  si  doskona  jako ci
d wi ku podczas ogl dania telewizji.

1 Je eli telewizor ma cyfrowe gniazdo 
wyj ciowe, pod cz dostarczony przewód 
koncentryczny (pomara czowy) do 
telewizora i gniazda  DIGITAL IN
-COAXIAL zestawu.

Zestaw mo na pod czy  do •
telewizora za pomoc  do czonego 
przewodu audio-wideo (patrz 
ilustracja poni ej).

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

TV
AUDIO OUT
(DIGITAL)
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Pod czanie konsoli do gier

Pod czaj c konsol  do gier oraz telewizor do 
zestawu kina domowego, mo esz cieszy  si
wyj tkow  jako ci  d wi ku podczas gry.

1 Pod cz zestaw do telewizora.  (patrz 
‘Pod czanie telewizora’ na str.  11)

2 Pod cz przewód MP3 Link (niedo czony 
do zestawu) do gniazda  AV FRONT
zestawu oraz gniazda  AV OUT konsoli do 
gier.

Je li telewizor jest pod czony do •
dekodera (w celu konwersji sygna u
analogowego do formatu cyfrowego) 
za pomoc  do czonego przewodu 
AV po cz wyj ciowe gniazda AV 
dekodera z gniazdem  AV1 IN lub 
AV2 IN.

Pod czanie odtwarzacza DVD

Pod czaj c odtwarzacz DVD oraz telewizor 
do zestawu kina domowego, mo esz cieszy  si
wyj tkow  jako ci  d wi ku podczas ogl dania
fi lmów DVD.

a Pod cz zestaw do telewizora.  (patrz 
‘Pod czanie telewizora’ na str.  11)

b Pod cz do czony przewód AV do 
gniazda AV1 IN  lub  AV2 IN  zestawu i 
gniazd AV OUT  odtwarzacza DVD.

Do czony przewód adaptacyjny AV •
mo na pod czy  najpierw do gniazda 
AV FRONT, a nast pnie do gniazd 
wyj ciowych AV odtwarzacza DVD.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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Pod czanie urz dze  obs uguj cych
standard HDMI

HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) 
to interfejs cyfrowy umo liwiaj cy transmisj
sygna u audio i wideo za pomoc  pojedynczego 
przewodu. Po pod czeniu do zestawu kina 
domowego odtwarzacza DVD lub telewizora 
zgodnego ze standardem HDMI mo na
odtwarza  p yty DVD lub Blu-ray z zawarto ci
HD (High-Defi nition — wysoka rozdzielczo ). 
Ten typ po czenia zapewnia najlepsz  jako
obrazu.

Uwaga

Niektóre telewizory nie obs uguj  transmisji d wi ku w •
standardzie HDMI.

1 Pod cz przewód HDMI (niedo czony 
do zestawu) do gniazda  HDMI OUT
odtwarzacza DVD i gniazda  HDMI IN 1
lub HDMI IN 2 zestawu.

2 Pod cz dodatkowy przewód HDMI 
(niedo czony do zestawu) do gniazda 
HDMI OUT zestawu oraz gniazda  HDMI
IN telewizora.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI OUTHDMI IN 2

TV

Mo na po czy  gniazda wyj ciowe AV •
konsoli z gniazdami  AV1 IN lub AV2 
IN zestawu.

Do czony przewód adaptacyjny AV •
mo na pod czy  najpierw do gniazda 
AV FRONT, a nast pnie do gniazd 
wyj ciowych AV odtwarzacza DVD.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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Pod czanie zasilania

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si , e napi cie•
ród a zasilania jest zgodne z warto ci  zasilania podan

na spodzie lub na tylnej ciance produktu.
Ryzyko pora enia pr dem! Po od czeniu zasilania •
pr dem przemiennym zawsze pami taj o wyj ciu
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ci gnij za przewód.

Uwaga

Przed pod czeniem zasilania upewnij si , e wykonane •
zosta y wszystkie pozosta e po czenia.

1 Pod cz jeden koniec przewodu 
zasilaj cego do gniazda DC IN i 
SUBWOOFER OUT jednostki centralnej.

2 Pod cz drugi koniec do gniazdka 
elektrycznego.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

Je li telewizor posiada wy cznie•
po czenie DVI (Digital Visual 
Interface), mo na pod czy  za 
pomoc  adaptera HDMI/DVI. Do 
wykonania tego po czenia konieczne 
jest dodatkowe z cze audio.

3 Naci nij przycisk HDMI, aby wybra HDMI
1 lub HDMI 2.

Pod czanie urz dze  obs uguj cych
przewody koncentryczne

Zestaw kina domowego mo e dekodowa
cyfrowy sygna  d wi ku. Mo na pod czy
zestaw do cyfrowego wzmacniacza lub 
amplitunera.

1 Pod cz przewód koncentryczny do 
gniazda COAXIAL zestawu i wyj ciowego 
gniazda COAXIAL/DIGITAL pod czanego
urz dzenia.

Istnieje mo liwo  pod czenia •
przewodu optycznego (niedo czony 
do zestawu) do gniazda  OPTICAL
zestawu oraz wyj ciowego gniazda 
COAXIAL/DIGITAL pod czonego 
urz dzenia.

Wskazówka

Mo na pod czy  jednocze nie wszystkie urz dzenia do •
zestawu kina domowego.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

DIGITAL OUT

Amplifier

PL
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W czanie

1 Naci nij przycisk .
Urz dzenie prze czy si  na ostatnio »
wybrane ród o.

• Aby prze czy  w tryb gotowo ci:

1 Naci nij przycisk .
  Wy wietlony zostanie zegar (je li jest »
ustawiony).

Wy wietlony zostanie zegar (je eli jest 
ustawiony).
• Aby prze czy  w tryb gotowo ci Eco 

Power:

1 Naciskaj przycisk   przez ponad 3 sekundy.
Pod wietlenie panelu wy wietlacza»
zostanie wy czone.

Zapali si  niebieski wska nik Eco Power.»

Ustawianie zegara

1 Aby uaktywni  tryb nastawiania zegara, 
w trybie gotowo ci naci nij i przytrzymaj 
przycisk CLOCK na pilocie zdalnego 
sterowania.
» Zegar jest wy wietlany, a cyfry godziny 

zaczynaj  miga .

2 Za pomoc  przycisków + VOL - ustaw 
godzin .

3 Naci nij przycisk CLOCK, aby zatwierdzi

Przygotowanie pilota

Przestroga

Niebezpiecze stwo wybuchu! Baterie nale y trzyma  z •
daleka od ciep a, promieni s onecznych lub ognia. Baterii 
nigdy nie nale y wrzuca  do ognia.
Ryzyko skrócenia ywotno ci baterii! Nie nale y u ywa•
baterii ró nych typów lub marek.
Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego •
sterowania nie jest u ywany przez d u szy czas, wyjmij 
z niego baterie.

Uwaga

Nadchloran — konieczne mo e by  specjalne •
post powanie. Odwied  stron  www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

1 Otwórz komor  baterii.

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

3 Zamknij komor  baterii.
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Cyfry minut zaczn  miga .»

4 Za pomoc  przycisków + VOL - ustaw 
minuty.

5 Naci nij przycisk CLOCK, aby zatwierdzi
ustawienie.

W czanie funkcji Easylink

Funkcja EasyLink wykorzystuje standardowy 
protokó  HDMI CEC (Consumer Electronics 
Control), który umo liwia udost pnianie funkcji 
mi dzy wszystkimi urz dzeniami zgodnymi ze 
standardem HDMI CEC po czonych przez 
HDMI. Umo liwia to sterowanie po czonymi 
urz dzeniami za pomoc  jednego pilota 
zdalnego sterowania.

Uwaga

Funkcja EasyLink (HDMI CEC) jest stosowalna tylko •
w przypadku spe nienia pewnych kryteriów. Warunki 
u ytkowania mog  si  ró ni  w zale no ci od produktu. 
Aby uzyska  wi cej informacji, skontaktuj si  ze 
sprzedawc  urz dzenia.
Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowego •
wspó dzia ania ze wszystkimi urz dzeniami zgodnymi ze 
standardem HDMI CEC.

1 Naciskaj przycisk  SETUP przez ponad 3 
sekundy.

Na wy wietlaczu pojawi si  komunikat »
„Easylink On” (Easylink w .).

Aby wy czy  funkcj  Easylink, naci nij»
i przytrzymaj przycisk SETUP, a  na 
wy wietlaczu pojawi si  komunikat 
„Easylink Off ” (Easylink wy .).

PL
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Naci nij przycisk• , aby wstrzyma
lub wznowi  odtwarzanie.

Odtwarzanie z powtarzaniem

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk REPEAT, aby wybra :
» [REPEAT] (powtórz): ponowne 

odtwarzanie bie cego utworu;

» [REPEAT ALL] (powtórz wszystkie): 
odtwarzanie wielokrotne wszystkich 
utworów;

2 Aby powróci  do normalnego odtwarzania, 
naci nij kilkakrotnie przycisk REPEAT, a  z 
wy wietlacza zniknie wybrana funkcja.

Odtwarzanie losowe

1 Naci nij przycisk SHUF.
Wszystkie utwory b d  odtwarzane »
losowo.

2 W celu wznowienia normalnego 
odtwarzania ponownie naci nij przycisk 
SHUF.

Wskazówka

Nie mo na aktywowa  jednocze nie funkcji powtarzania •
i odtwarzania w kolejno ci losowej.

Programowanie utworów

Istnieje mo liwo  ustawienia kolejno ci
odtwarzania utworów. Mo na zapisa  do 20 
utworów.

1 W trybie zatrzymania naci nij przycisk 
PROGRAM, aby uaktywni  tryb 
programowania.

Na wy wietlaczu pojawi si  komunikat »
[01 P-00].

2 Naci nij przycisk ALB/PRESET/ , aby 
wybra  album, w którym znajduje si
utwór.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z urz dzenia
USB

Uwaga

• Sprawd , czy urz dzenie USB zawiera muzyk  nadaj c
si  do odtwarzania.  (patrz ‘Informacje o odtwarzaniu 
USB’ na str.  21)

1 Otwórz klapk  znajduj c  si  na panelu 
przednim.

2 Pod cz wtyczk  urz dzenia USB do 
gniazda  zestawu.

3 Naci nij przycisk USB, aby wybra ród o
USB.

Wy wietlona zostanie czna liczba »
utworów.

4 Za pomoc  przycisków ALB/PRESET/
wybierz folder.

5 Za pomoc  przycisków /  wybierz plik.

6 Naci nij przycisk , aby rozpocz
odtwarzanie. 

Podczas odtwarzania naci nij i •
przytrzymaj przycisk  lub , aby 
rozpocz  szybkie wyszukiwanie do 
ty u lub do przodu.
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3 Za pomoc  przycisków  /  wybierz 
numer do zaprogramowania i naci nij
przycisk PROGRAM, aby zatwierdzi .

Wy wietli si  komunikat  » [P-X], gdzie 
„X” oznacza aktualny punkt programu.

4 Powtórz czynno ci od 2 do 3, aby wybra  i 
zapisa  wszystkie utwory do programu.

5 Naci nij przycisk , aby odtworzy
zaprogramowane utwory.

Aby usun  program, naci nij przycisk •
PROGRAM w trybie zatrzymania.

Odtwarzanie z pod czonych 
urz dze  AV

Uwaga

• Sprawd , czy wykonane zosta y niezb dne pod czenia 
audio-wideo.  (patrz ‘Pod czanie urz dze  audio-wideo’ 
na str.  11)

1 Za pomoc  przycisków AV, HDMI, lub 
COAX/OPT wybierz ród o sygna u audio-
wideo.

PL
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Wybór efektu d wi kowego fi lmu

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk MOVIE SOUND, aby wybra :
• [DRAMA] (dramat)
• [SCIENCE FICTION] (science 

fi ction)
• [ACTION] (akcja)
• [CONCERT] (koncert)
• [NORMAL] (zwyk y)

Wybór ustawie  korektora

1 Podczas odtwarzania z urz dzenia USB 
naci nij kilkakrotnie przycisk MUSIC
SOUND, aby wybra :
• [POP] (pop)
• [JAZZ] (jazz)
• [ROCK] (rock)
• [CLASSIC] (klasyka)
• [NORMAL] (zwyk y)

Wyciszanie d wi ku

1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk 
MUTE w celu wyciszenia/przywrócenia 
d wi ku.

W czanie synchronizacji 
d wi ku

 Je li sygna  obrazu wysy any do telewizora 
jest wolniejszy ni  przep yw d wi ku, istnieje 
mo liwo  synchronizacji d wi ku i obrazu, 
wprowadzaj c opó nienie na wyj ciu d wi ku.

1 Naci nij kilkakrotnie przycisk AUDIO 
SYNC, aby ustawi  czas opó nienia: 10, 20, 
30... 100, 110... 190, 200.

Aby wy czy  synchronizacj  d wi ku, •
naci nij kilkakrotnie przycisk AUDIO 
SYNC, aby wybra  opcj  OFF (wy .).

5 Dostosowy-
wanie poziomu 
g o no ci i efek-
tów d wi ko-
wych

Dostosowywanie poziomu 
g o no ci

1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk VOL 
+/-, aby zwi ksza /zmniejsza  poziom 
g o no ci.

Regulacja g o no ci subwoofera

1 Naci nij przycisk SUBW. VOL, aby ustawi
g o no  subwoofera.

Wybór efektu d wi kowego

Uwaga

Jednoczesne u ycie ró nych efektów d wi kowych nie •
jest mo liwe.

Wybór efektu d wi kowego gry

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 
przycisk GAME SOUND, aby wybra :
• [SHOOTING] (strzelanie)
• [SPORT] (sport)
• [RACING] (wy cigi)
• [ARCADE] (gra zr czno ciowa)
• [NORMAL] (zwyk y)
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Ustawianie czasu pozosta ego 
do wy czenia

1 Po w czeniu zestawu naci nij kilkakrotnie 
przycisk SLEEP, aby wybra  ustawiony 
okres czasu (w minutach).

Zestaw wy czy si  automatycznie o »
ustawionej godzinie.

6 Dodatkowe 
funkcje zestawu 
kina domowego

Ustawianie zegara 
programowanego

Zestaw kina domowego mo e uruchomi  si
automatycznie o ustalonej godzinie.

1 Sprawd , czy zegar zosta  ustawiony 
prawid owo.

2 W trybie gotowo ci naci nij i przytrzymaj 
przycisk TIMER.

Pojawi si  napis TIMER, a cyfry godzin »
zaczn  miga .

3 Za pomoc  przycisków + VOL - ustaw 
godzin .

4 Naci nij przycisk TIMER, aby potwierdzi .
Cyfry minut zaczn  miga .»

5 Za pomoc  przycisków + VOL - ustaw 
minuty.

6 Naci nij przycisk TIMER, aby potwierdzi .
Wska nik trybu pracy urz dzenia »
zacznie miga .

7 Naci nij przycisk + VOL -, aby wybra
opcj [ON] (w czone).

Na wy wietlaczu pojawi si  ikona »
zegara.

Zestaw w czy si  automatycznie o »
ustawionej godzinie i prze czy si  w 
tryb USB.

Aby wy czy  zegar programowany, »
powtórz powy sze czynno ci i wybierz 
tryb  [OFF] (wy czone).
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Wzmacniacz
Zakres mocy wyj ciowej  180 W + 

120 W RMS
Pasmo przenoszenia  20–20000 Hz
Odst p sygna u od szumu  > 65 dB
AV1, 2 wej cia  1,0 V RMS 

20 k
Przednie wej cie sygna u AV  1,0 V RMS 

20 k
Wej cie koncentryczne  1 V RMS 75 k
Ca kowite zniekszta cenia
harmoniczne

< 1%

G o niki lewy/prawy
Impedancja
g o nika

3  (g o nik redniotonowy) + 
3  (g o nik wysokotonowy)

Przetwornik  G o nik redniotonowy 1,5” + 
g o nik wysokotonowy 1,5”

Czu o > 82 dB/m/W

Subwoofer
Impedancja g o nika  3  subwoofer
Przetwornik   6,5” subwoofer
Czu o >78 dB/m/W

Informacje o odtwarzaniu 
USB

Zgodne urz dzenia USB:
Karta pami ci fl ash USB (USB 2.0 lub •
USB 1.1)
Odtwarzacze audio z pami ci fl ash •
USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
Karty pami ci (wymagane jest •
pod czenie do zestawu kina 
domowego dodatkowego czytnika 
kart)

7 Informacje o 
produkcie

Uwaga

Informacje o produkcie mog  ulec zmianie bez •
powiadomienia.

Informacje o produkcie

Informacje ogólne
Zasilanie pr dem
przemiennym

220–230 V, 
50 Hz

Pobór mocy podczas pracy  70 W
Pobór mocy w trybie 
gotowo ci

< 10 W

Pobór mocy w trybie 
gotowo ci Eco Power

< 1 W

Bezpo rednie po czenie USB  Full Speed Ver. 
1.1

Wymiary (szer. x wys. x g b.)
Jednostka centralna i g o niki

Subwoofer

800 x 90 x 
95 mm
180 x 330 x 
340 mm

Waga 
Z opakowaniem
Jednostka centralna i g o niki
Subwoofer

9,5 kg
1,8 kg
5,2 kg
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Obs ugiwane formaty:
USB lub system plików FAT12, FAT16, •
FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
Szybko  kompresji MP3 •
(przepustowo ): 32-320 kb/s i 
zmienna
WMA wersja 9 lub wcze niejsza•
Maksymalnie 8 poziomów katalogów•
Maksymalna liczba albumów/folderów: •
99
Maksymalna liczba cie ek/tytu ów: •
999
Nazwa pliku w standardzie Unicode •
UTF8 (maksymalna d ugo :
128 bajtów)

Nieobs ugiwane formaty:
Puste albumy: s  to albumy, które nie •
zawieraj  plików MP3/WMA i nie s
pokazywane na wy wietlaczu;
Pliki w formacie nieobs ugiwanym •
przez urz dzenie s  pomijane; 
Przyk adowo dokumenty Word (.doc) 
lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf s
ignorowane i nieodtwarzane;
Pliki audio AAC, WAV, PCM;•
Pliki WMA zabezpieczone przed •
kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, 
.m4p, .mp4, .aac);
Pliki WMA w formacie bezstratnym.•

PL
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Skieruj pilota bezpo rednio na czujnik •
sygna ów zdalnego sterowania na panelu 
przednim zestawu.

Nie mo na wy wietli  niektórych plików z 
urz dzenia USB

Ilo  folderów lub plików w urz dzeniu •
USB przekroczy a dopuszczaln  wielko .
Nie oznacza to usterki urz dzenia.
Formaty tych plików nie s  obs ugiwane.•

Przeno ne urz dzenie USB nie jest 
obs ugiwane

Urz dzenie USB jest niekompatybilne •
z zestawem. Spróbuj pod czy  inne 
urz dzenie.

Zegar nie dzia a
Nastaw poprawnie zegar.•
W cz zegar.•

Ustawiania zegara/timera usuni te
Nast pi a przerwa w zasilaniu lub •
od czony zosta  przewód zasilaj cy. 
Ponownie ustaw zegar/budzik.•

Brak obrazu przy zastosowaniu po czenia
HDMI.

Sprawd , czy przewód HDMI nie jest •
uszkodzony. Wymie  przewód HDMI na 
nowy.
Sprawd , czy pod czone urz dzenia •
s  zgodne ze standardem HDMI. W 
przeciwnym razie sygna  audio-wideo mo e
nie by  wysy any.

Brak d wi ku przy zastosowaniu po czenia
HDMI.

Odtwarzanie d wi ku mo e nie by•
mo liwe, je li pod czone urz dzenie nie 
obs uguje formatu HDCP lub obs uguje
jedynie standard DVI.

Producent zastrzega mo liwo

wprowadzania zmian technicznych.

8 Rozwi zywanie
problemów

Ostrze enie

Nie zdejmuj obudowy tego urz dzenia. •

Aby zachowa  wa no  gwarancji, nigdy nie 
nale y samodzielnie naprawia  urz dzenia. 
Je li w trakcie korzystania z tego urz dzenia 
wyst pi  problemy, wykonaj nast puj ce
czynno ci sprawdzaj ce przed wezwaniem 
serwisu. Je li to nie rozwi e problemu, wejd
na stron  internetow  Philips: www.philips.com/
welcome. W przypadku kontaktu z fi rm  Philips 
upewnij si , e urz dzenie znajduje si  w pobli u
i znasz jego numer modelu oraz numer seryjny.
Brak zasilania

Upewnij si , e zasilacz jednostki centralnej •
zosta  pod czony prawid owo.
Upewnij si , e w gniazdku elektrycznym •
jest napi cie.

Brak d wi ku
Ustaw g o no .•
Sprawd , czy przewody g o nikowe zosta y•
prawid owo pod czone.
Je eli w trybie USB nie ma d wi ku, •
sprawd  czy pod czone urz dzenie 
USB zawiera muzyk  nadaj c  si  do 
odtwarzania.
Je eli w trybie AV nie ma d wi ku, sprawd ,•
czy urz dzenia audio-wideo zosta y
prawid owo pod czone do zestawu.

Pilot zdalnego sterowania nie dzia a
Przed naci ni ciem dowolnego przycisku •
funkcji na pilocie najpierw wybierz 
w a ciwe ród o za pomoc  pilota.
U yj pilota w mniejszej odleg o ci od •
zestawu.
Sprawd , czy baterie zosta y w o one w •
sposób zgodny z oznaczeniami +/– w 
komorze baterii.
Wymie  baterie.•
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Monta  jednostki centralnej i 
g o ników

Przestroga

Aby ustali  odpowiednie miejsce monta u, wykonaj •
konieczne po czenia fi zyczne i bezprzewodowe.
Przymocuj jednostk  centraln  i g o niki tylko do pe nej•
ciany betonowej lub p yt gipsowych!

Do zamontowania jednostki centralnej i 
g o ników do ciany mo na u y  dostarczonego 
wspornika.

1 Ustaw wspornik w wybranym miejscu na 
cianie. Za pomoc  o ówka zaznacz miejsca 

wiercenia.

2 Wywier  w zaznaczonych miejscach 
otwory.

9 Dodatek

Monta  na cianie

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia produktu! Aby bezpiecznie •
zamontowa  urz dzenie na cianie, zawsze skonsultuj 
si  z fachowcem.
Ryzyko obra e ! Upewnij si , e w czasie wiercenia •
otworów nie dojdzie do naruszenia adnej instalacji 
takiej jak gazowa, wodna lub elektryczna.

Zawarto  zestawu monta owego

1 wspornik na cienny jednostki centralnej i 
g o ników

4 x ruby

Inne potrzebne urz dzenia

Wiertarka elektryczna•
rubokr t•

O ówek•
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3 Wkr  2 dostarczone ruby w otwory, ale 
pozostaw 5 mm odst pu mi dzy g ówk
ruby i cian .

4 Przymocuj wspornik do jednostki 
centralnej za pomoc  2 dostarczonych 
rub.

5 Zawie  jednostk  centraln  i g o niki na 
miejscu.
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