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1. Ważne warunki dot. bezpieczeństwa
Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję 
obsługi i zachować ją do wglądu.

Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa
• Instrukcję należy uważnie przeczytać. Należy zachować ją w bezpiecznym miejscu 

do wglądu w przyszłości. Jeżeli urządzenie jest sprzedawane lub przekazywane 
osobom trzecim, wraz z urządzeniem należy przekazać niniejszą instrukcję.

• Stosuj się do zaleceń, zawartych w niniejszej instrukcji.
• Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
• Stosuj się do wszelkich zaleceń.
• Stosuj tylko akcesoria, podane przez producenta.
• Nie stawiaj na urządzeniu płonących przedmiotów, np. świecy.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
• Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek 

szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń 
dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w niniejszej 
instrukcji.

• Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią 
i kurzem.

• Przed umożliwieniem dzieciom korzystania z urządzenia należy je zapoznać 
z zasadami bezpiecznej obsługi, w sposób odpowiedni do ich wieku.

Instalacja, obsługa
• Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją.
• Pozostaw wokół urządzenia wolną przestrzeń, niezbędną do prawidłowej cyrkulacji 

powietrza. Umożliwi to odprowadzanie ciepła, powstającego w trakcie użytkowania. 
Zasłonięcie otworów wentylacyjnych obudowy może spowodować przegrzanie 
i uszkodzenie urządzenia. Wentylacja nie może być ograniczona przez zakrycie 
otworów, np. gazetami, obrusem, zasłonami itp. Należy przestrzegać zaleceń dot. 
instalacji, zawartych w instrukcji.

• Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, 
takich jak grzejniki, wymienniki ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym 
wzmacniaczy), wydzielające ciepło. Wysoka temperatura znacząco skraca żywotność 
elektronicznych części urządzenia. Nie należy używać urządzenia ani pozostawiać go 
w pobliżu otwartego ognia.

• Urządzenie nie może zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nim 
stawiać naczyń, napełnionych cieczą, np. wazonów. Należy chronić urządzenie przed 
kontaktem z wodą lub inną cieczą, nie należy instalować ani pozostawiać urządzenia 
na zewnątrz. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Nieprzestrzeganie 
powyższych zaleceń powoduje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub 
wzniecenia pożaru.

• Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
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• Nie należy omijać zabezpieczeń wtyczki biegunowej. Jeżeli wtyczki nie można 
podłączyć do gniazdka, należy zlecić wymianę przestarzałego gniazdka na nowszy 
typ.

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie 
w gniazdku odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.

• Przewód zasilania nie może być narażony na deptanie, ściskanie, ani zginanie, 
zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazdka oraz miejsca, w którym wychodzi 
z urządzenia. Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia i musi być łatwo 
dostępna.

• Przed odłączeniem kabla sieciowego od urządzenia po jego naładowaniu należy 
zawsze najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

• Odłącz urządzenie od sieci w trakcie burzy, lub jeżeli przez dłuższy nie jest używane.
• Należy unikać nagłego przenoszenia urządzenia z zimnego do gorącego środowiska 

(lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z dużą wilgotnością powietrza. 
Wilgoć może skraplać się na elementach wewnątrz obudowy, powodując 
tymczasowe przerwy w działaniu urządzenia. Należy wówczas pozostawić 
urządzenie w ciepłym i dobrze wietrzonym miejscu na 1–2 godziny i poczekać, aż 
wilgoć odparuje i urządzenie zacznie normalnie działać. Należy uważać głównie przy 
pierwszym uruchomieniu urządzenia po zakupie, przy niskich temperaturach.

Serwis i konserwacja
• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym oraz wznieceniu pożaru nie należy 

otwierać obudowy – wewnątrz nie ma elementów, które byłby w stanie naprawić 
użytkownik, nieposiadający odpowiednich kwalifi kacji lub narzędzi. Jeżeli urządzenie 
wymaga naprawy, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

• W razie wystąpienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urządzenia, jak 
np. zapach palącej się izolacji lub dym, należy urządzenie niezwłocznie wyłączyć, 
odłączyć je od źródła zasilania i nie korzystać z niego do czasu otrzymania wyników 
kontroli w profesjonalnym serwisie.

• Czynności serwisowe może wykonywać tylko wykwalifi kowany personel. Serwis 
jest konieczny, jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. 
uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urządzenia cieczą, dostanie się ciał obcych 
do wnętrza urządzenia, wystawienie go na działanie wilgoci lub deszczu, albo jeśli 
urządzenie upadło lub nie działa w normalny sposób.

• Urządzenie czyść wyłącznie suchą szmatką.

Pilot i baterie
• Pilota ani baterii nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego światła 

słonecznego ani źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła lub innych 
urządzeń (w tym wzmacniaczy), wydzielających ciepło. Nie należy używać 
urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia.

• Pilot ani baterie nie mogą zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nich 
stawiać naczyń napełnionych cieczą, np. wazonów. Chronić przed zmoknięciem oraz 
polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie stosuj na zewnątrz. Nieprzestrzeganie powyższych 
instrukcji grozi uszkodzeniem pilota lub baterii.
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• Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
• Należy zadbać o odpowiednią utylizację baterii zgodnie z przepisami dot. ochrony 

środowiska.
• Przy nieprawidłowym użytkowaniu baterii może dojść do wycieku elektrolitu i korozji. 

Aby pilot działał prawidłowo, należy stosować się do poniższych instrukcji:
 – Nie należy wkładać baterii odwrotnie.
 – Baterii nie należy ładować, ogrzewać, otwierać ani zwierać.
 – Baterii nie należy wrzucać do ognia.
 – Rozładowanych baterii nie należy pozostawiać w pilocie.
 – Nie należy stosować jednocześnie różnych typów baterii, ani starych i nowych 

baterii razem.
 – Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy wyjąć baterie z pilota – pozwoli to 

uniknąć ew. uszkodzeń, związanych z wyciekiem baterii.
 – Jeżeli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszy się jego zasięg, należy 

wymienić wszystkie baterie na nowe.
 – Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, należy oddać pilota do wyczyszczenia 

w profesjonalnym serwisie.

   Ostrzeżenie:
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub wznieceniu pożaru nie należy 
wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

   OSTRZEŻENIE:
Baterie nie mogą być wystawione na działanie wysokiej temperatury, np. światła 
słonecznego, ognia itp.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!

DO NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!

NE PAS OUVRIR!

Symbol ostrzega o niebezpiecznym napięciu w urządzeniu, stwarzającym ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

Symbol zwraca uwagę na ważne instrukcje dot. eksploatacji, zawarte 
w dokumentacji urządzenia.
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Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy 
niebezpiecznym napięciem sieciowym i częściami dostępnymi dla użytkownika. 
Podczas serwisowania należy używać tylko identycznych części zamiennych.

Uwagi dot. złącza USB:
• Pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia.
• Aby zapewnić prawidłowy transfer danych i zapobiec zakłóceniom nie stosuj 

przedłużacza USB. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować 
nieprawidłowe działanie urządzenia. Należy wówczas zrestartować urządzenie. 
Odtwarzacz jest w stanie odtworzyć z urządzenia USB podobne typy i formaty 
plików, jak z płyty.

Przed wykorzystaniem pamięci USB sprawdź jej prawidłową komunikację z urządzeniem 
oraz prędkość odczytu danych.

Należy pamiętać, że odczyt danych za pomocą zewnętrznego złącza może być 
wolniejszy, a pliki o wysokiej przepływności mogę nie być odtwarzane płynnie.

Maksymalną prędkość odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowej. Należy 
zastosować system plików FAT32, jedna partycja, bez ochrony. Jeżeli odczyt z urządzenia 
pamięci masowej nie jest płynny, mogą występować niepożądane efekty, jak np. znikanie 
części (kostki) lub całego obrazu, zakłócenia dźwięku, w skrajnym przypadku nawet 
przerwanie działania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonej pamięci, ew. wirus lub 
inne szkodliwe oprogramowanie mogą spowodować zawieszenie urządzenia, po którym 
konieczny będzie restart.

Złącze USB jest standardowe i nie może zasilać urządzenia USB o wysokim poborze 
mocy (np. dysk twardy HDD). Tego typu urządzenia powinny mieć własne, oddzielne 
zasilanie.

Urządzenie zostało zbudowane z myślą o maksymalnej kompatybilności z pamięciami. 
Z uwagi na szeroką ofertę dostępnych na rynku urządzeń USB nie można zagwarantować 
kompatybilności ze wszystkimi tego typu urządzeniami. W razie problemów należy 
sformatować pamięć bezpośrednio w urządzeniu. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany 
spróbuj skorzystać z innej pamięci.
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Odtwarzacz DVD
Urządzenie wykorzystuje laser. Aby móc z niego korzystać w prawidłowy sposób, należy 
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu.
Ze względów bezpieczeństwa, aby zapobiec wystawieniu na działanie promieniowania 
laserowego, kieszeń na płyty umieszczona jest z boku urządzenia. Kieszeni na płyty nie 
wolno w żadnym przypadku zmieniać ani modyfi kować. Wkładając płytę do napędu 
i w trakcie odtwarzania płyty nie należy zaglądać do kieszeni na płyty. Mogłoby dojść do 
porażenia promieniowaniem laserowym. Należy chronić oczy przed promieniowaniem 
lasera.

   OSTRZEŻENIE:
ODTWARZACZ DVD JEST PRODUKTEM LASEROWYM KLASY 1. STOSUJĄC 
ŚRODKI OBSŁUGI LUB WPROWADZAJĄC USTAWIENIA LUB PROCEDURY, 
KTÓRE NIE SĄ PODANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, MOŻNA SPOWODOWAĆ 
PORAŻENIE OSÓB NIEBEZPIECZNYM PROMIENIOWANIEM. PROMIEŃ 
LASERA, ZASTOSOWANEGO W URZĄDZENIU, JEST SZKODLIWY DLA 
WZROKU, NIE NALEŻY WIĘC DEMONTOWAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA. 
WSZELKIE NAPRAWY NALEŻY ZLECIĆ W PROFESJONALNYM SERWISIE.

   OSTRZEŻENIE:
ZGODNIE Z PRZEPISAMI FCC WSZELKIE ZMIANY LUB MODYFIKACJA 
URZĄDZENIA, NIE ZATWIERDZONE WYRAŹNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB 
JEGO AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, MOGĄ PROWADZIĆ DO 
ODEBRANIA UŻYTKOWNIKOWI PRAWA DO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA. 

Produkt korzysta z technologii ochrony przed kopiowaniem, chronionej przez prawo 
patentowe USA oraz inne prawa ochrony własności intelektualnej spółki ROVI. Zakazane 
jest demontowanie urządzenia w celu kopiowania technologii.
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2. Opis odtwarzacza

2.1. Przedni panel

2.2. Tylny panel

1. Gniazdo wyjściowe COAXIAL
2. Gniazdo wyjściowe HDMI (wyjście cyfrowego obrazu i dźwięku odtwarzacza) do 

przetworzenia sygnału przez telewizor wyposażony w złącze wejściowe HDMI
3. Złącze SCART (wyjście analogowych sygnałów audio i wideo z odtwarzacza) do 

przetworzenia sygnałów przez telewizor wyposażony w złącze SCART
4. Kabel sieciowy
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1. Kieszeń na płytę.
2. Przycisk POWER do włączenia / wyłączenia urządzenia. Po włączeniu odtwarzacz może 

być obsługiwany pilotem.
3. Przycisk OPEN/CLOSE do otwarcia / zamknięcia kieszeni na płytę.
4. Przycisk PLAY/PAUSE (u) do rozpoczęcia odtwarzania, kolejne naciśnięcie przycisku 

spowoduje zatrzymanie odtwarzania.
5. Czujnik pilota.
6. LED.
7. Złącze USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia USB (np. dysku USB lub 

odtwarzacza MP3) do odtwarzacza.
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3. Zdalne sterowanie

1

2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

19

20

21
22

1. Przycisk OPEN/CLOSE – do otwarcia / zamknięcia kieszeni na płytę
2. Przyciski numeryczne 0–9 – do wprowadzania wartości liczbowych
3. Przycisk GOTO – do wyszukania wybranego utworu, pliku, obrazka, folderu, części, 

tytułu lub określonego miejsca na podstawie czasu odtwarzania. Dostępność opcji 
zależy od odtwarzanej treści lub medium.

4. Przycisk VOL + – do zwiększenia głośności
5. Przycisk VOL - – do zmniejszenia głośności
6. Przycisk REPEAT/PROGRAM – do wyboru trybu powtarzania odtwarzania / 

zaprogramowania utworów z płyty w celu ich odtworzenia w wybranej kolejności
7. Przycisk v/V/b/B – do poruszania się w menu w górę/w dół/w lewo/w prawo
8. Przycisk FWD M – do szybkiego przewijania do przodu
9. Przycisk PLAY/PAUSE u – do rozpoczęcia / wstrzymania odtwarzania
10. Przycisk NEXT > – do przejścia na początek kolejnego utworu / rozdziału
11. Przycisk STOP x – do zakończenia odtwarzania płyty
12. Przycisk DISPLAY – do wyświetlenia informacji o aktualnym trybie odtwarzacza na 

ekranie TV
13. Przycisk USB – do przełączenia na wejście USB na przednim panelu odtwarzacza
14. Przycisk POWER – do włączenia odtwarzacza / przełączenia w tryb czuwania
15. Przycisk ZOOM/MENU – do powiększenia obrazu / wyświetlenia menu DVD video
16. Przycisk SUBTITLE/TITLE – do wyboru języka napisów (DVD video) / wyświetlenia 

menu napisów (tylko DVD video)
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17. Przycisk AUDIO/ANGLE – do zmiany języka audio / odtworzenia zapisu aktualnie 
odtwarzanej sceny z innego punktu widzenia, jeżeli jest dostępny na płycie

18. Przycisk SETUP – do wyświetlenia menu ustawień odtwarzacza
19. Przycisk OK – do potwierdzenia wyboru lub ustawień wprowadzonych za 

pośrednictwem menu
20. Przycisk REV m – do przewijania do tyłu
21. Przycisk PREV . – do przejścia na początek poprzedniego utworu / rozdziału
22. Przycisk MUTE – do natychmiastowego wyciszenia systemu / powrotu do 

pierwotnego poziomu głośności

Uwagi:
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku nr 4, 5, 17 lub 18 dłużej niż przez 

1,5 sekundy zostanie aktywowana funkcja podana na przycisku (dotyczy 
przycisków MENU, TITLE, ANGLE i PROG).

• Aby aktywować funkcje przycisków opisanych na panelu odtwarzacza nad 
przyciskami nr 4, 5, 17 lub 18 należy nacisnąć przycisk i przytrzymać krócej, niż 
1 sekundę (dotyczy przycisków ZOOM, SUBTITLE, AUDIO i REPEAT).

Uwaga:
Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu lub składowaniu urządzenia należy wyjąć 
baterie z pilota.

Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota należy nakierować go na urządzenie, 
a następnie nacisnąć przycisk wybranej funkcji. Zasięg pilota wynosi ok. 5 metrów, 
z maksymalnym odchyleniem +/- 30° od kąta prostego pomiędzy pilotem a powierzchnią 
ekranu telewizora. Zasięg pilota stopniowo zmniejsza się przy rozładowanej baterii.
• Pomiędzy pilotem a urządzeniem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
• Przy standardowym użytkowaniu żywotność baterii w pilocie wynosi ok. 1 roku. 

Baterie należy wymienić przy znaczącym zmniejszeniu zasięgu lub przy problemach 
z obsługą urządzenia.

• Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy wyjąć obie baterie z pilota – pozwoli to 
uniknąć ew. uszkodzeń, związanych z wyciekiem baterii.
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4. Podłączenie odtwarzacza

Wzmacniacz cyfrowy
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5. Ustawienia systemu
Włącz odtwarzacz, włącz telewizor i przełącz go na przetwarzanie sygnału 
z podłączonego odtwarzacza – patrz instrukcja obsługi telewizora.
Po naciśnięciu przycisku SETUP zostaną wyświetlone dwie opcje do wyboru – DVD lub 
SYSTEM.
Podczas odtwarzania płyty nie wszystkie opcje mogą być dostępne. 

5.1. Menu DVD SETUP (Ustawienia DVD)
W trybie DVD naciśnij przycisk x lub przejdź do tego trybu, naciśnij przycisk SETUP, aby 
wyświetlić główne menu ustawień.

5.1.1.  DVD SETUP – Language setup (Ustawienia DVD – Ustawienia języka)
Za pomocą przycisków w lewo / w prawo wybierz DVD Setup (Ustawienia DVD) i wejdź 
do menu. Wybierz opcję DVD SETUP – Language setup (Ustawienia DVD – Ustawienia 
języka).
a) MENU: Podświetl element MENU, następnie za pomocą przycisku OK oraz 

w górę/w dół wybierz preferowany język menu. Naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić. 
Jeśli odtwarzana płyta zawiera wybrany język, to język ten zostanie wybrany. Jeśli 
odtwarzana płyta nie zawiera wybranego języka, zostanie automatycznie wybrany 
domyślny język menu.

b) AUDIO: Podświetl element AUDIO, a następnie za pomocą przycisku OK oraz 
w górę/w dół wybierz preferowany język dźwięku. Naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić.
Jeśli odtwarzana płyta zawiera wybrany język, to język ten zostanie wybrany. Jeśli 
odtwarzana płyta nie zawiera wybranego języka, zostanie automatycznie wybrany 
domyślny język dźwięku.

c) NAPISY: Podświetl element SUBTITLE, a następnie za pomocą przycisku OK 
oraz w górę/w dół wybierz preferowany język napisów. Naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić.
Jeśli odtwarzana płyta zawiera wybrany język, to język ten zostanie wybrany. Jeśli 
odtwarzana płyta nie zawiera wybranego języka, zostanie automatycznie wybrany 
domyślny język napisów.

5.1.2.  DVD SETUP – Audio setup (Ustawienia DVD – Ustawienia dźwięku)
Za pomocą przycisków w lewo / w prawo wybierz DVD Setup (Ustawienia DVD) i wejdź do 
menu. Wybierz opcję DVD SETUP – Audio setup (Ustawienia DVD – Ustawienia dźwięku).
a) Wyjście cyfrowe: Wybierz jeden z trzech dostępnych trybów: SPDIF/PCM, SPDIF/

RAW lub OFF (wyłączone).
b) Downmix: Wybierz jeden z dwóch dostępnych trybów: LO/RO lub LT/RT.
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5.1.3. DVD SETUP – Custom setup (Ustawienia DVD – Własne)
Za pomocą przycisków w lewo / w prawo wybierz DVD Setup (Ustawienia DVD) i wejdź do 
menu. Wybierz opcję DVD SETUP – Audio setup (Ustawienia DVD – Własne).
a) Blokada rodzicielska: Wybierz jeden z 8 poziomów blokady rodzicielskiej. Płyty 

pierwszego poziomu są dostępne dla wszystkich grup wiekowych, płyty na poziomie 
ósmym nadają się tylko dla dorosłych.
Aby zmienić poziom blokady rodzicielskiej, należy podać prawidłowe hasło. 
Domyślne hasło to 6666 (w przypadku korzystania z odtwarzacza po raz pierwszy 
lub w razie przywrócenia ustawień fabrycznych). Po wprowadzeniu prawidłowego 
hasła pojawi się menu blokady rodzicielskiej. Wybierz nowy poziom i naciśnij 
przycisk OK, aby potwierdzić.

b) Symbol kąta: Włącz (On) lub wyłączyć (OFF) tą funkcję. Jeżeli funkcja zostanie 
włączona (On), będzie można zmienić kąt widzenia w scenach nagranych z różnych 
stron za pomocą przycisku ANGLE.

5.1.4. DVD SETUP – Exit (Ustawienia DVD – Zakończ)
Za pomocą przycisków w górę / w dół wybierz DVD Setup (Ustawienia DVD) i wejdź do 
menu. Wybierz element DVD SETUP – Exit (Ustawienia DVD – Zakończ), aby powrócić do 
menu głównego.

5.2. MENU System setup (Ustawienia systemu)
Naciśnij przycisk SETUP, aby wejść do menu głównego, a następnie za pomocą 
przycisków w górę / w dół wybierz System setup (Ustawienia systemu).

5.2.1.  SYSTEM SETUP – Language setup (Ustawienia systemu – Ustawienia 
języka)

Za pomocą przycisków w górę / w dół wybierz System Setup (Ustawienia DVD) i wejdź 
do menu. Naciśnij przycisk OK. Na ekranie pojawi się menu ustawień języka. W menu 
wybierz jedną z opcji.
a) OSD: Podświetl opcję OSD LANGUAGE (Język OSD) i wybierz preferowany język. 

Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Menu OSD zostanie wyświetlone w wybranym 
języku.

b) Kodowanie: Podświetl opcję Encoding (Kodowanie) i naciśnij przycisk OK. Za pomocą 
przycisków w górę/w dół wybierz obsługiwany język napisów podczas odtwarzania 
formatu MPEG-4.

5.2.2.  SYSTEM SETUP – Display setup (Ustawienia systemu – Ustawienia 
ekranu)

Za pomocą strzałki w dół wybierz jedną z opcji.
a) Standard TV: W zależności od systemu kolorów należy wybrać standard TV.
b) Typ wyświetlania: W zależności od ekranu wybierz: 4:3PS, 4:3LB lub 16:9.
c) Wyjście wideo: W zależności od wyjścia telewizora wybierz CVBS lub RGB.
d) Rozdzielczość HDMI: Wybierz 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I lub 1080P.
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e) Jasność: Ustaw jasność.
f) Kontrast: Ustaw kontrast.

5.2.3.  SYSTEM SETUP – Preference setup (Ustawienia systemu – Ustawienia 
preferencji)

Za pomocą przycisków w górę / w dół podświetl Preferencje.
a) Zmiana hasła: Wyjściowym hasłem jest 6666.
b) Ustawienia domyślne: Opcja ta spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych, 

wszystkie ustawienia zostaną skasowane.

5.3. Odtwarzanie plików MP3 
Po włożeniu płyty z plikami MP3 zostanie wyświetlony następujący ekran.

Za pomocą przycisków w górę / w dół wybierz plik, który chcesz odtworzyć, a następnie 
wybierz kursorem odtwarzanie pliku.
Przyciski w lewo / w prawo służą do przełączania się między katalogiem i oknem pliku.

Uwaga:
Odtwarzacz nie działać prawidłowo przykładowo z następujących powodów: 
1. Płyta jest porysowana, zabrudzona lub zniszczona.
2. Płyta nie jest sfi nalizowana.
3. Odtwarzacz nie obsługuje danego formatu.
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6. Usuwanie problemów
W razie problemów z odtwarzaczem wykonaj opisane poniżej próby i czynności obsługi. 
Jeżeli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem. 
W żadnym przypadku nie należy samemu próbować naprawiać urządzenia – jest to 
niebezpieczne.

BRAK OBRAZU I DŹWIĘKU.
• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
• Sprawdź działanie gniazdka, podłączając inne urządzenie.
• Sprawdź, czy nie jest uszkodzony przewód zasilania.
• Sprawdź podłączenie wtyczki przewodu zasilania do gniazda sieciowego.

JEST OBRAZ, BRAK DŹWIĘKU.
• Sprawdź podłączenie kabli audio (jeżeli są stosowane).
• Sprawdź, czy złącza kabli audio nie są uszkodzone.
• Sprawdź ustawienia głośności.
• Sprawdź ustawienia odtwarzacza, związane z odtwarzaniem zapisu audio. 
• Sprawdź prawidłowe ustawienie wejścia telewizora.
• Sprawdź, czy nie jest włączony tryb wyciszenia (przycisk MUTE na pilocie).

JEST DŹWIĘK, BRAK OBRAZU.
• Sprawdź prawidłowe podłączenie kabli.
• Sprawdź prawidłowe ustawienie wejścia telewizora.
• Sprawdź, czy złącza kabli video nie są uszkodzone.
• Sprawdź ustawienia odtwarzacza, związane z odtwarzaniem zapisu video. 

POJAWIA SIĘ INFORMACJA „BAD DISC”.
• Sprawdź, czy włożona płyta nie jest uszkodzona (zdeformowana, porysowana itp.).
• Sprawdź, czy włożona płyta nie jest zanieczyszczona.
• Sprawdź, czy format włożonej płyty jest kompatybilny z odtwarzaczem.

NIE DZIAŁA PILOT
• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
• Sprawdź stan baterii w pilocie.
• Korzystając z pilota nakieruj go na przedni panel odtwarzacza.
• Pomiędzy pilotem a urządzeniem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
• Na czujnik pilota na przednim panelu nie może padać bezpośrednie silne światło 

(światło słoneczne, silne światło fl uorescencyjne).

ODTWARZACZ NIE DZIAŁA
• Wyłącz odtwarzacz i włącz go ponownie. 

POJAWIA SIĘ INFORMACJA „NO DISC”.
• Sprawdź, czy w kieszeni odtwarzacza znajduje się płyta.
• Sprawdź, czy płyta nie została włożona odwrotnie (stroną z nadrukiem w dół).
• Sprawdź, czy włożona płyta nie jest zanieczyszczona, zdeformowana lub 

porysowana.
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7. Dane techniczne

Zasilanie 100 – 240 V ~, 50/60 Hz
Moc maks. 15 W
System TV video NTSC / PAL 
Odtwarzane płyty DVD, DVD+/-R/RW / CD / DC-R, CD-RW / JPEG 

Picture CD
Wejście sygnału component video 1,0 V / 75 ohm
Wyjście sygnału audio 2 V efekt. +1 / - 0,2 dB
Charakterystyka częstotliwości 20 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnał-szum powyżej 90 dB
Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne

poniżej 0,025 %

Dostarczane akcesoria • zdalne sterowanie
• instrukcja obsługi
• kable wideo

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany designu i danych technicznych bez 
uprzedzenia.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do 
składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, 
że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować 
wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej 
likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do 
wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju 
wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. 
Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców 
naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania 
odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu 
urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej 
utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten 
wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego 
sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności 
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych 
wyrobu bez uprzedzenia.
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega 
skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do 
przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna 
tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach 
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia 
gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. 
Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania 
usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane 
do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, 
w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. 
Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu 
na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby 
produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu 
(paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
• usterka była widoczna w chwili zakupu; 
• usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
• produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub 

użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
• produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
• produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił 

wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
• produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
• produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
• produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, 

akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, 
wilgotność, wstrząsy itp.);

• produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
• użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
• produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby 

gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla 
użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów 
ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.pl 
lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322
Więcej informacji na www.sencor.pl.
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