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Dla klientów z krajów europejskich

OSTRZE¯ENIE

Aby zmniejszy ryzyko poaru lub
poraenia prdem, nie wystawia
urzdzenia na deszcz i chroni je przed
wilgoci.
Aby unikn poraenia prdem, nie
otwiera obudowy. Naprawy powierza
tylko wykwalifikowanym osobom.
Baterie i urzdzenia z zainstalowanymi
bateriami naley chroni przed
nadmiernym ciepem pochodzcym od
soca, ognia itp.

OSTRZE¯ENIE
Uycie przyrzdów optycznych w parze
z tym urzdzeniem zwiksza zagroenie
dla wzroku. Promie lasera
wykorzystywany w odtwarzaczu
Blu-ray Disc jest szkodliwy dla wzroku
i dlatego nie naley próbowa zdj
obudowy.
Naprawy powierza tylko
wykwalifikowanym osobom.

Usuwanie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, e produkt nie powinien by zaliczany do
odpadów domowych. Naley go przekaza do
odpowiedniego punktu, który zajmuje si
zbieraniem i recyklingiem urzdze elektrycznych
i elektronicznych. Prawidowe usunicie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla rodowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyn mogoby
by niewaciwe usuwanie produktu. Recykling
materiaów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyska szczegóowe informacje
o recyklingu tego produktu, naley si skontaktowa
z wadzami lokalnymi, firm wiadczc usugi
oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
zosta kupiony.

Usuwanie zu¿ytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ta etykieta znajduje si na osonie
ochronnej lasera wewntrz obudowy.

Urzdzenie zostao zaliczone do klasy 1
urzdze wykorzystujcych laser.
Etykieta wyróniajca takie urzdzenia
znajduje si na osonie lasera wewntrz
obudowy.

Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, e produkt nie powinien by
zaliczany do odpadów domowych.
Prawidowe usunicie baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla rodowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyn mogoby
by niewaciwe usuwanie baterii lub akumulatora.
Recykling materiaów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze wzgldów
bezpieczestwa, sprawnoci dziaania lub spójnoci
danych wymaga staego podczenia do
wewntrznej baterii lub akumulatora, wymian
baterii lub akumulatora naley zleci
wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidowego przetworzenia
baterii lub akumulatora, wyeksploatowany produkt
naley przekaza do odpowiedniego punktu, który
zajmuje si zbieraniem i recyklingiem urzdze
elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostaych baterii / akumulatorów
naley si zapozna z odpowiednim podrozdziaem
dotyczcym bezpiecznego usuwania baterii lub
akumulatora z produktu. Bateri lub akumulator
naley przekaza do odpowiedniego punktu, który
zajmuje si recyklingiem zuytych baterii.
Aby uzyska szczegóowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów, naley si
skontaktowa z wadzami lokalnymi, firm
wiadczc usugi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten zosta kupiony.
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Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej upowanionym do
dokonania i potwierdzenia oceny
zgodnoci z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucj na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych naley
kontaktowa si z podmiotami, których
adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliszym
sprzedawc produktów Sony.

Zalecenia eksploatacyjne
Bezpieczeñstwo
• Urzdzenie musi by zasilane
napiciem przemiennym 220 – 240 V,
50/60 Hz. Prosimy o sprawdzenie, czy
napicie zasilania jest identyczne
z napiciem w lokalnej sieci.
• Aby unikn ryzyka poaru lub
poraenia prdem, nie stawia na
urzdzeniu przedmiotów
wypenionych pynami, np. wazonów.

Instalacja
• Nie instalowa urzdzenia
w przechyle. Moe ono pracowa tylko
w pozycji poziomej.
• Nie umieszcza urzdzenia ani pyt
blisko sprztu zawierajcego silne
magnesy, takiego jak kuchenka
mikrofalowa czy due kolumny
gonikowe.
• Nie ka na urzdzeniu cikich
przedmiotów.
• Nie instalowa urzdzenia we
wszelkiego rodzaju niszach, na
przykad na regale.
• Urzdzenie naley zainstalowa w taki
sposób, aby w razie problemów mona
byo natychmiast wyczy wtyczk
z gniazdka sieciowego.

Uwagi o p³ytach

• Aby utrzyma pyt w czystoci,
chwyta j za brzeg. Nie dotyka jej
powierzchni. Kurz, odciski palców
i rysy na pycie mog by przyczyn
niewaciwego dziaania.

Zalecenia
eksploatacyjne
Bezpieczeñstwo
Jeli do wntrza obudowy dostanie si
jaki przedmiot lub pyt, przed dalsz
eksploatacj naley odczy
odtwarzacz od róda zasilania i zleci
jego sprawdzenie specjalicie.

ród³a zasilania

• Nie wystawia pyt na bezporednie
promieniowanie soneczne ani na
dziaanie ciepa, na przykad
z dmuchawy. Nie zostawia pyt
w samochodzie zaparkowanym
w socu, poniewa temperatura
w samochodzie moe znacznie
wzrosn.
• Po odtworzeniu woy pyt do
pudeka.
• Czyci pyt ciereczk czyszczc.
Wyciera pyt od rodka na zewntrz.

• Nie uywa rozpuszczalników, takich
jak benzyna czy rozcieczalnik,
dostpnych w handlu rodków
czyszczcych do pyt / obiektywów ani
antystatycznego aerozolu
przeznaczonego do winylowych pyt
dugograjcych.
• W przypadku drukowania etykiety
pyty, przed odtwarzaniem naley
zaczeka na wyschnicie etykiety.

• Odtwarzacz pozostaje pod napiciem
zawsze, gdy jest podczony do
gniazdka sieciowego, nawet po
wyczeniu.
• Jeli odtwarzacz nie bdzie uywany
przez duszy czas, naley go wyczy
z gniazdka sieciowego. W celu wyczenia przewodu chwyci za wtyczk;
nigdy nie cign za sam przewód.

Regulacja g³oœnoœci
Nie zwiksza gonoci w czasie
suchania bardzo cichego fragmentu albo
fragmentu bez d wiku. W przeciwnym
razie odtworzenie sygnau
o maksymalnej gonoci moe
spowodowa uszkodzenie goników.

Czyszczenie
Obudow, panel i regulatory naley
czyci mikk ciereczk zwilon
roztworem agodnego rodka myjcego.
Nie uywa wszelkiego rodzaju
ciereczek ani proszków do szorowania,
a take rozpuszczalników, takich jak
spirytus czy benzyna.

P³yty czyszcz¹ce; œrodki do
czyszczenia p³yt / soczewek
Nie uywa dostpnych w handlu pyt
czyszczcych ani rodków do
czyszczenia pyt / soczewek (w pynie
lub w aerozolu). Gro one
uszkodzeniem urzdzenia.

Instalacja

Wymiana czêœci

• Aby zapobiec przegrzewaniu si
odtwarzacza, naley zapewni wokó
waciw cyrkulacj powietrza.
• Nie stawia odtwarzacza na mikkich
powierzchniach, które mogyby
zasoni otwory wentylacyjne, takich
jak kapy.
• Nie stawia odtwarzacza blisko róde
ciepa ani w miejscach naraonych na
bezporednie promieniowanie soneczne, nadmierne zapylenie lub wstrzsy.

W przypadku naprawy odtwarzacza,
naprawiane czci mog by
gromadzone w celu ponownego
wykorzystania lub recyklingu.

Eksploatacja
• Jeli odtwarzacz zostanie bezporednio
przeniesiony z zimnego do ciepego
miejsca albo umieszczony w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach w jego wntrzu moe si
skropli para wodna. W takim
przypadku odtwarzacz moe nie
dziaa waciwie. Naley wówczas
wyj pyt i pozostawi wczony
odtwarzacz na mniej wicej pó
godziny, a do odparowania wilgoci.
• Przed transportowaniem odtwarzacza
naley z niego wyj pyt.
W przeciwnym razie pyta moe ulec
uszkodzeniu.
• Nie przenosi odtwarzacza
z opuszczon przedni oson.
• Chroni przedni oson przed silnym
wstrzsem i uderzeniem.

WA¯NA INFORMACJA
Ostrzeenie: odtwarzacz moe przez
nieograniczony czas utrzymywa na
ekranie telewizora nieruchomy obraz
wideo albo obraz menu ekranowego.
Wywietlanie przez duszy czas takiego
nieruchomego obrazu grozi
nieodwracalnym uszkodzeniem ekranu
telewizora. Podatne na takie uszkodzenia
s telewizory plazmowe i projekcyjne.
W przypadku pyta lub problemów
zwizanych z odtwarzaczem prosimy
o skontaktowanie si z najblisz
autoryzowan stacj serwisow Sony.

3

Spis treœci

Czynnoœci podstawowe
Odtwarzanie pyty ..............................................20
Wyœwietlane ekrany ..........................................22
Wprowadzanie znaków ......................................23

Uycie pilota ........................................................24
OSTRZEENIE ......................................................2
Uwagi o pytach ....................................................3
Zalecenia eksploatacyjne ..................................3
Spis treœci ..............................................................4
Informacje o instrukcji .........................................5

Pyty i pliki, które mona odtwarza ...............6
Przykady pyt, których nie mona odtwarza .....6
Informacja o odtwarzaniu pyt nagranych
w formacie AVCHD ........................................7
Kod regionu BD/DVD ...........................................7
Uwaga dotyczca sposobu odtwarzania pyt BD
i DVD ..............................................................7
Prawa autorskie ...................................................7
Najwaniejsze cechy ...........................................8

Odtwarzanie w niestandardowych trybach .......25
Wyszukiwanie z uyciem pilota .........................26
Wyœwietlanie informacji o pycie ...................27

Uwydatnianie cichych dŸwików
(Audio DRC) ...................................................27
Korygowanie obrazu .........................................28
Wybieranie wasnych ustawie obrazu ..............28

Blokowanie pyty ................................................29
Wprowadzanie / zmienianie hasa .....................29
Wczanie blokady rodzicielskiej pyt
DVD VIDEO ..................................................30
Wczanie blokady rodzicielskiej pyt BD-ROM .31

Odtwarzanie plików z filmami
Wyœwietlanie wszystkich tytuów ..................32

Czynnoœci wstêpne
Krok 1: Rozpakowywanie ..................................9
Krok 2: Podczanie przewodów wideo /
przewodu HDMI ............................................10
A Podczanie do gniazda wejœcia wideo ........10
B Podczanie do gniazda wejœcia S VIDEO ....10
C Podczanie do gniazd wejœcia
komponentowego sygnau wideo
(Y, PB/CB, PR/CR) ..........................................10
D Podczanie do gniazda wejœcia HDMI .........11
Informacja o funkcjach BRAVIA Theatre Sync
(dotyczy tylko pocze HDMI) ....................11
Krok 3: Podczanie przewodów audio .......12
A Podczanie telewizora .............................13
B Podczanie wzmacniacza (amplitunera)
stereo i 2 kolumn goœnikowych ...................13
C Podczanie wzmacniacza (amplitunera)
wielokanaowego z dekoderem Dolby
Surround (Pro Logic), do którego jest
podczonych od 3 do 6 kolumn
goœnikowych ...............................................14
D-1 Podczanie wzmacniacza (amplitunera)
wielokanaowego, który jest wyposaony
w gniazda wejœciowe 5.1 kanaów i do
którego jest podczonych 6 kolumn
goœnikowych ...............................................14
D-2 Podczanie wzmacniacza (amplitunera)
wielokanaowego, który jest wyposaony
w cyfrowe gniazdo wejœciowe i do którego
jest podczonych 6 kolumn goœnikowych .15
D-3 Podczanie wzmacniacza (amplitunera)
wielokanaowego, który jest wyposaony
w gniazdo wejœcia HDMI i do którego jest
podczonych 8 kolumn goœnikowych ........15

Krok 4: Podczanie przewodu
zasilajcego ...................................................16
Krok 5: Przygotowanie pilota .........................16
Aby sterowa telewizorem przy uyciu
dostarczonego pilota ...................................17
Krok 6: Prosta konfiguracja ............................18
Krok 7: Dodatkowe regulacje .........................19

4

Odtwarzanie tytuu .............................................33

Przegldanie gatunków, programów lub
folderów ..........................................................34
Wyszukiwanie tytuu ..........................................34
Programowanie odtwarzania (Quicklist) .....35

S³uchanie muzyki z plików
Wyœwietlanie wszystkich wykonawców ......36
Odtwarzanie utworu ..........................................37

Przegldanie wykonawców, albumów,
gatunków, programów lub folderów .......38
Wyszukiwanie utworu .......................................38
Programowanie odtwarzania (Quicklist) .....39

Wyœwietlanie fotografii z plików
Wyœwietlanie wszystkich folderów ...............40
Wyœwietlanie pokazu slajdów ............................41

Przegldanie dat, programów lub
folderów ..........................................................42
Wyszukiwanie fotografii ...................................42
Programowanie odtwarzania pokazu
slajdów (Quicklist) ........................................43

Zmienianie pocz¹tkowych
ustawieñ
Korzystanie z ekranów ustawie ...................44
Ustawienia obrazu (Video Setup) ...................45
Ustawienia dŸwiku (Audio Setup) ................47
Ustawienia jzyka (Language) ........................49
Blokada rodzicielska (Parental Control) ......50
Ustawienia goœników (Speakers) .................51
Ustawienia róne (Options) .............................52
Zerowanie odtwarzacza ...................................53

Informacje dodatkowe
Rozwizywanie problemów ............................ 54
Funkcja samoczynnej diagnostyki ............... 57
Wykaz elementów ............................................. 58
Pyta czoowa .................................................... 58
Wyœwietlacz na pycie czoowej ........................ 59
Ty ..................................................................... 59
Sowniczek .......................................................... 60
Dane techniczne ................................................ 61
Lista kodów jzyków ........................................ 62
Lista kodów krajów (blokada rodzicielska) 63
Skorowidz ............................................................ 63

Informacje o instrukcji
W instrukcji opisano elementy sterujce na pilocie. Mona te
korzysta z elementów sterujcych na odtwarzaczu, o ile maj
one takie same albo podobne nazwy.
Poniej opisano ikony uywane w instrukcji:
Ikona

BD

Znaczenie
Funkcje odtwarzania pyt BD-ROM
i pytBD-RE / BD-R*1, w tym pyt
dwuwarstwowych.

DVD

Funkcje odtwarzania pyt DVD VIDEO
i DVD+RW / DVD+R nagranych w trybie
+VR lub DVD-RW / DVD-R nagranych
w trybie Video, w tym pyt o rednicy
8 cm

DATA DVD

Funkcje odtwarzania pyt DATA DVD
(DVD+RW / DVD+R / DVD-RW /
DVD-R zawierajcych filmy MPEG-2 PS,
utwory MP3*2 audio i obrazy JPEG)

CD

Funkcje odtwarzania muzycznych pyt CD
lub pyt CD-R / CD-RW o formacie
muzycznej pyty CD

*1 Tylko BD-RE / BD-R w trybie BDMV.
*2 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) jest standardowym formatem
kompresji danych o d wiku zdefiniowanym przez ISO
(Midzynarodow Organizacj Normalizacyjn) / MPEG IEC
(Midzynarodow Komisj Elektrotechniczn).

Uwaga
Ilustracje menu ekranowego zamieszczone w instrukcji mog nie by
wiernym odpowiednikiem menu widocznego na ekranie telewizora.
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P³yty i pliki, które mo¿na
odtwarzaæ
Format pyty
Blu-ray Disc

DVD VIDEO

Przyk³ady p³yt, których nie mo¿na
odtwarzaæ
W odtwarzaczu nie mona odtwarza nastpujcych pyt:
• BD z kasetk,
• DVD-RW / DVD-R w trybie VR,
• DVD-RAM,
• HD DVD,
• DVD Audio,
• DATA CD (CD-R / CD-RW w formacie innym ni muzycznej
pyty CD),
• CD-ROM nagranych w formacie PHOTO CD,
• sekcja danych pyt CD-Extra,
• VCD / Super VCD,
• warstwy HD pyt Super Audio CD.

DVD-RW/-R

DVD+RW/+R

W odtwarzaczu nie mona ponadto odtwarza nastpujcych
pyt:
• BD-ROM / DVD VIDEO z innym kodem regionu,
• pyt o niestandardowych ksztatach (serca, gwiazdy itp.),
• pyt, na których znajduj si naklejki lub etykiety,
• pyt z pozostaociami kleju z tamy klejcej albo etykiety
samoprzylepnej.

CD
Uwagi
„Blu-ray Disc” jest znakiem handlowym.
Logo „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO” i „CD” s znakami handlowymi.

Obs³ugiwane formaty plików (tylko DATA DVD)
Pyty DVD+RW / DVD-RW / DVD+R / DVD-R, które
zawieraj pliki w obsugiwanych formatach, s okrelane
w instrukcji mianem „DATA DVD”. Obsugiwane s
nastpujce formaty plików:
• pliki z filmami MPEG-2 PS,
• pliki muzyczne MP3,
• pliki z obrazem JPEG*.
* Format JPEG zgodny z UDF (Universal Disk Format).

Uwagi o zgodnoœci p³yt BD-ROM
Odtwarzacz jest zgodny tylko z profilem BD-ROM Profile 1.
Nie gwarantuje si odtwarzania pó niejszych wersji ani pyt BD
innych ni BD-ROM. Poniewa specyfikacja Blu-ray Disc jest
nowa i ulega zmianom, niektóre typy i wersje pyt mog nie by
odtwarzane.
Wyjciowy sygna audio zaley od róda d wiku, uytego
gniazda wyjciowego i wybranych ustawie d wiku.
Szczegóy – patrz strona 48.

• Uwagi o pytach BD-RE / BD-R, DVD+RW / DVD+R, DVD-RW /
DVD-R i CD-R / CD-RW

W urzdzeniu nie mona odtwarza niektórych pyt BD-RE /
BD-R, DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R i CD-RW /
CD-R. Zaley to od jakoci nagrania oraz stanu pyty,
parametrów urzdzenia nagrywajcego i oprogramowania.
Nie bd te odtwarzane pyty DVD, które nie zostay
odpowiednio sfinalizowane. Dalszych informacji naley
szuka w instrukcji obsugi urzdzenia nagrywajcego.
Zwracamy uwag, e niektóre funkcje odtwarzania pewnych
pyt DVD+RW / DVD+R nie dziaaj nawet wówczas, gdy
pyta jest prawidowo sfinalizowana. W takim przypadku
naley odtwarza pyt w normalnym trybie.
• Pyty muzyczne zakodowane z uyciem technik ochrony przed
kopiowaniem

Urzdzenie jest przystosowane do odtwarzania pyt zgodnych
ze standardem pyty kompaktowej (CD). W ostatnim czasie
niektórzy producenci nagra wprowadzili na rynek pyty
muzyczne zakodowane z uyciem technik ochrony przed
kopiowaniem. Zwracamy uwag, e zdarzaj si wród nich
pyty niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich pyt
w urzdzeniu moe si okaza niemoliwe.
• Uwagi o pytach DualDisc

DualDisc to pyta dwustronna, której jedna strona zawiera
nagranie DVD, a druga strona nagranie cyfrowego d wiku.
Zwracamy uwag, e urzdzenie moe nie odtwarza
„d wikowej” strony pyty DualDisc, poniewa pyty te s
niezgodne ze standardem CD.
• Uwaga o dwuwarstwowych pytach DVD

W momencie przeczenia warstw moe wystpi krótka
przerwa w obrazie i d wiku.
• Uwaga o pytach BD-RE / BD-R 8 cm

W urzdzeniu nie mona odtwarza niektórych pyt BD-RE /
BD-R o rednicy 8 cm.
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Informacja o odtwarzaniu p³yt
nagranych w formacie AVCHD
Odtwarzacz pozwala na odtwarzanie pyt w formacie AVCHD.
TM

Co to jest format AVCHD?
AVCHD to format wykorzystywany w cyfrowych kamerach
wideo wysokiej rozdzielczoci do zapisu sygnau SD
(o standardowej rozdzielczoci) lub HD (o wysokiej
rozdzielczoci) zgodnego ze specyfikacj 1080i*1 lub 720p*2.
Dziki efektywnej technologii kompresji i kodowania danych,
umoliwia on nagrywanie na pytach DVD. Obraz jest
poddawany kompresji do formatu MPEG-4 AVC/H.264,
natomiast zapis d wiku odbywa si w formacie Dolby Digital
lub Linear PCM. Format MPEG-4 AVC/H.264 umoliwia
bardziej efektywn kompresj obrazu ni standardowe
rozwizania. Pozwala na zapis na pycie DVD sygnau wideo
o wysokiej rozdzielczoci (HD) z kamery cyfrowej, w taki sam
sposób jak przy zapisie standardowego sygnau telewizyjnego
(SD).
„AVCHD” i logo AVCHD s znakami handlowymi Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.
*1 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 1080
efektywnie analizowanych linii wywietlanych z przeplotem.
*2 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 720
efektywnie analizowanych linii wywietlanych kolejnoliniowo.

Uwagi
• Niektórych pyt AVCHD nie mona odtworzy ze wzgldu na stan
nagrania.
• Nie bd te odtwarzane pyty w formacie AVCHD, które nie zostay
odpowiednio sfinalizowane.

Kod regionu BD/DVD
Z tyu odtwarzacza jest nadrukowany kod regionu. Urzdzenie
bdzie odtwarzao tylko pyty BD-ROM / DVD VIDEO oznaczone
identycznym kodem regionu. System ten ma na celu ochron praw
autorskich.
W odtwarzaczu mona te odtwarza pyty DVD VIDEO
z oznaczeniem ALL .
Niektóre pyty BD-ROM / DVD VIDEO mog nie mie oznacze
kodu regionu, chocia ich odtwarzanie podlega ograniczeniu do
okrelonego regionu.

VIDEO
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AC IN

HDMI
OUT

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

VIDEO

PB/CB

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PR/CR
S VIDEO

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

REAR

CENTER

WOOFER

Uwaga dotycz¹ca sposobu
odtwarzania p³yt BD i DVD
Niektóre funkcje odtwarzania pyt BD i DVD mog by celowo
zablokowane przez producentów nagrania. Poniewa urzdzenie
odtwarza pyty BD i DVD zgodnie z zamysem producentów,
uycie pewnych funkcji odtwarzania moe si okaza
niemoliwe. Naley si take zapozna z instrukcj dostarczon
z pyt BD / DVD.

Prawa autorskie
W urzdzeniu wykorzystano technologi ochrony praw
autorskich, która podlega ochronie patentowej USA i z któr
wi si inne prawa wasnoci intelektualnej. Wykorzystanie
tej technologii musi si odbywa za zgod firmy Macrovision
i musi by ograniczone do uytku domowego lub do innych
zastosowa z ograniczon widowni, chyba e Macrovision
wyrazi odmienn zgod. Zabrania si odtwarzania kodu
ródowego i dekompilacji.
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Najwa¿niejsze cechy

Odtwarzacz Blu-ray Disc umoliwia wywietlanie filmów
w standardzie wysokiej rozdzielczoci (HD) i korzystanie
z funkcji biblioteki nagra.

Odtwarzanie p³yt BD-ROM
BD-ROM to dysk optyczny nowej generacji, przeznaczony do
nagra w formacie HD. Dziki duej pojemnoci (25 do 50 GB,
pi razy wicej ni na pytach DVD) i duej szybkoci
przesyania danych (do 54 Mb/s), nowy format gwarantuje
niezrównan jako filmów HD*1*2. Umoliwia ponadto
nagranie do 8 kanaów d wiku i duej iloci dodatkowych
materiaów, jak równie zastosowanie funkcji interaktywnych.
*1 Do uzyskania takiej jakoci obrazu potrzebne jest urzdzenie
wywietlajce zgodne ze standardem HD.
*2 Niektóre pyty mona oglda tylko przy wykorzystaniu poczenia
HDMI.

System 24p True Cinema
Kad sekund obrazu filmowego nakrconego kamer tworz
24 nieruchome obrazy (klatki). Standardowe telewizory
(kineskopowe i paskie) wywietlaj jednak obraz co 1/60 lub
1/50 sekundy. To sprawia, e klatki obrazu nie zmieniaj si
w staym tempie.
Po podczeniu telewizora z systemem 24p odtwarzacz moe
wywietla obraz co 1/24 sekundy — czyli w odstpach,
w jakich kamera rejestrowaa obraz. Dziki temu obraz na
ekranie jest wiern reprodukcj obrazu z planu filmowego.

Sterowanie przez HDMI (funkcja BRAVIA
Theatre Sync)
Funkcja BRAVIA Theatre Sync uatwia obsug urzdze Sony,
które s zgodne z funkcj sterowania przez HDMI. Urzdzenia
te musz by podczone przewodem HDMI (wyposaenie
dodatkowe).

Aplikacje BD-J
Format BD-ROM umoliwia stosowanie funkcji interaktywnych
opartych na jzyku Java.
„BD-J” daje producentom nagra niemal nieograniczone
moliwoci tworzenia interaktywnych tytuów BD-ROM*.

Zgodnoœæ z niepoddanym kompresji,
wielokana³owym dŸwiêkiem Linear PCM
Po podczeniu odpowiedniego wzmacniacza wielokanaowego
odtwarzacz umoliwia reprodukcj do 8 kanaów d wiku
przestrzennego Linear PCM*. W przypadku pozostaych
wzmacniaczy odtwarzacz moe reprodukowa przez gniazda
5.1CH OUTPUT 5.1 analogowych kanaów d wiku o wysokiej
jakoci.
* Zwracamy uwag, e reprodukcja 8 kanaów d wiku nie jest moliwa
przez gniazda DIGITAL OUT (COAXIAL i OPTICAL). Do
reprodukcji 8 kanaów d wiku potrzebny jest przewód HDMI
i urzdzenie HDMI obsugujce sygnay 8-kanaowe.

Obs³uga formatów „Dolby TrueHD” i „DTS-HD”
— 7.1 kana³ów dŸwiêku przestrzennego
Odtwarzacz umoliwia reprodukcj przez interfejs HDMI
sygnau w formacie Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
i DTS-HD High Resolution Audio. Umoliwia take
wykorzystanie interfejsu HDMI przy dekodowaniu formatów
Dolby TrueHD i Dolby Digital Plus do formatu Linear PCM.

Odtwarzanie p³yt w formacie AVCHD
Odtwarzacz jest zgodny z nagraniami HD w formacie AVCHD,
dokonanymi kamer zgodn z formatem AVCHD. Dziki temu
umoliwia odtwarzanie domowych filmów HD
w niepogorszonej jakoci.

Interfejs cyfrowy HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
Odtwarzacz mona podczy do urzdzenia wywietlajcego
z interfejsem HDMI przy uyciu jednego przewodu HDMI.
Takie poczenie umoliwia cyfrow reprodukcj obrazu SD
i HD oraz wielokanaowego d wiku – bez obnienia jakoci.
Elementem specyfikacji HDMI jest technologia ochrony przed
kopiowaniem HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection), która powoduje zakodowanie cyfrowego sygnau
wideo.

Funkcja biblioteki nagranych plików (tylko pliki
z obrazem JPEG, utwory MP3 i filmy MPEG-2
PS)
Przy odtwarzaniu pyt DATA DVD nagranych w innych
urzdzeniach DVD mona korzysta z przegldarek filmów,
muzyki i zdj, uatwiajcych sortowanie, wyszukiwanie
i odtwarzanie, midzy innymi w formie pokazu slajdów.

Zgodnoœæ z technologi¹ x.v.Colour
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Java oraz wszystkie znaki handlowe i logo oparte na nazwie Java
s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami
handlowymi Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Esmertec i Jbed s znakami handlowymi lub zastrzeonymi
znakami handlowymi Esmertec AG.
© 2000-2007 Esmertec AG

Odtwarzacz umoliwia odtwarzanie materiaów wideo z pyt
nagranych z uyciem technologii „x.v.Colour”. Do ogldania
materiau wideo w przestrzeni barw „x.v.Colour” potrzebny jest
telewizor lub inne urzdzenie wywietlajce, które umoliwia
zarówno reprodukcj obrazu wideo z uyciem standardu
„x.v.Colour”, jak i rczne przeczanie przestrzeni barw.
Dalszych informacji naley szuka w instrukcji obsugi
posiadanego urzdzenia wywietlajcego.

* Odtwarzacz nie pozwala na korzystanie z materiaów BD-J do
pobrania.

Informacja o technologii x.v.Colour
– x.v.Colour jest atw do zapamitania, zaproponowan przez
Sony nazw standardu xvYCC oraz znakiem handlowym Sony
Corporation.
– xvYCC to midzynarodowy standard przestrzeni barw
w obrazie filmowym. Standard ten umoliwia reprodukcj
szerszego zakresu barw ni obecnie wykorzystywany standard
transmisji.

Krok 1: Rozpakowywanie

Aby podczy odtwarzacz i wybra w nim
odpowiednie ustawienia, naley wykona
kroki 1 do 7.
Nazwy gniazd i przycisków – patrz
podrozdzia „Wykaz elementów” (strona
58).

Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw zawiera nastpujce
elementy:
• Przewód wideo (wtyk cinch × 1) (1 szt.)
• Przewód audio stereo (wtyk cinch × 2) (1 szt.)
• Przewód zasilajcy (1 szt.)
• Pilot (1 szt.)
• Baterie R6 (2 szt.)
• Informacja o licencji GNU (tylko w jzyku angielskim) (1 szt.)

Czynnoœci wstêpne

Czynnoœci
wstêpne

Uwagi
• Aby zapobiec zakóceniom, naley starannie wcza
przewody.
• Prosimy o zapoznanie si z instrukcjami obsugi
podczanych urzdze.
• Odtwarzacza nie mona podczy do telewizora, który nie
jest wyposaony w gniazdo wejcia wideo.
• Przed wykonywaniem pocze naley odczy od sieci
wszystkie podczane urzdzenia.
• Nie naciska zbyt mocno podczanych przewodów.
Dociskanie przewodu do cianki obudowy itp. grozi
uszkodzeniem przewodu.

• Krok 1: Rozpakowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Krok 2: Pod³¹czanie przewodów wideo / przewodu

HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Krok 3: Pod³¹czanie przewodów audio. . . . . . .12
• Krok 4: Pod³¹czanie przewodu zasilaj¹cego . . .16
• Krok 5: Przygotowanie pilota . . . . . . . . . . . . . .16
• Krok 6: Prosta konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . .18
• Krok 7: Dodatkowe regulacje . . . . . . . . . . . . . .19

9

B Pod³¹czanie do gniazda wejœcia S
VIDEO

Krok 2: Pod³¹czanie
przewodów wideo /
przewodu HDMI

Podcz przewód S VIDEO (wyposaenie dodatkowe).
Zapewnia lepsz jako obrazu.

Uywajc przewodu wideo, podcz odtwarzacz do monitora
telewizyjnego, projektora lub wzmacniacza (amplitunera)
wielokanaowego. W zalenoci od konfiguracji gniazd
wejciowych monitora telewizyjnego, projektora lub
wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego, naley wybra
waciwy wariant A do D.
Chcc wywietla sygna kolejnoliniowy 1080p na telewizorze,
projektorze lub monitorze obsugujcym taki sygna
i wyposaonym w wejcie HDMI, naley wybra wariant D.
Aby wywietla sygna kolejnoliniowy 480p/576p/720p lub
sygna 1080i z przeplotem na urzdzeniu z komponentowymi
gniazdami wejcia wideo, mona wybra wariant C.

Odtwarzacz Blu-ray Disc
COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT
HDMI
OUT

AC IN
IN
AC

Y

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

VIDEO

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PPB/BC/CB B
PPR/RC/CRR

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

VIDEO

Przewód S VIDEO (wyposaenie dodatkowe)

INPUT

S VIDEO

S VIDEO

Telewizor, projektor
lub wzmacniacz
(amplituner)

: Przepyw sygnau

Podcz dostarczony przewód wideo (óty) do ótego gniazda
(wideo). Zapewnia standardow jako obrazu.

VIDEO
OUT

COMPONENT
VIDEO OUT
PY
B/CB

VIDEO

HDMI
OUT

AC IN

PPBR/C/CBR

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PR/CR

L

R

R

REAR

CENTER

WOOFER

S VIDEO

VIDEO
OUT

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

do gniazda VIDEO OUT

VIDEO

(óty)
(óty)

S VIDEO

INPUT
VIDEO

Przewód wideo (dostarczony)

CENTER

WOOFER

do gniazda S VIDEO

VIDEO
OUT

A Pod³¹czanie do gniazda wejœcia
wideo

Odtwarzacz Blu-ray Disc

REAR

S VIDEO

C Pod³¹czanie do gniazd wejœcia
komponentowego sygna³u wideo (Y,
PB/CB, PR/CR)
Do podczenia uyj gniazd COMPONENT VIDEO OUT
i przewodu skadowych wideo (wyposaenie dodatkowe) lub
trzech przewodów wideo (wyposaenie dodatkowe) jednego
rodzaju i dugoci. Uzyskasz precyzyjn reprodukcj barw
i wysok jako obrazu. Jeli telewizor, projektor lub
wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy obsuguje sygnay
kolejnoliniowe 480p/576p/720p lub sygnay 1080i
z przeplotem, uzyskasz wysz jako obrazu.

L
AUDIO

Odtwarzacz Blu-ray Disc

R

: Przepyw sygnau

Telewizor, projektor
lub wzmacniacz
(amplituner)

W przypadku pod³¹czania telewizora z ekranem
4:3.
Obraz z niektórych pyt moe nie wypenia ekranu telewizora.
Zmienianie wspóczynnika ksztatu – patrz strona 45.
Uwaga
Nie podcza odtwarzacza do telewizora za porednictwem
magnetowidu itp. Jeli sygna z odtwarzacza bdzie przechodzi przez
magnetowid, to obraz na ekranie telewizora moe by niewyra ny. Jeli
telewizor ma tylko jedno gniazdo wejcia audio / wideo, naley je
wykorzysta do podczenia odtwarzacza.

Magnetowid

Odtwarzacz
Blu-ray Disc
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Telewizor
Podczy
bezpoœrednio

VIDEO
OUT
HDMI
OUT

AC IN

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

VIDEO

PB/CB

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PR/CR

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

Y

do gniazd COMPONENT
VIDEO OUT
(zielony)
(zielony)

COMPONENT
VIDEO IN
Y

(niebieski)

(niebieski)

(czerwony)

(czerwony)

PB/CB

PR/CR

CENTER

WOOFER

S VIDEO

COMPONENT
VIDEO OUT

REAR

Komponentowy przewód
wideo (wyposaenie
dodatkowe)
: Przepyw sygnau

PB/CB
PR/CR

Telewizor, projektor
lub wzmacniacz
(amplituner)
wielokanaowy

D Pod³¹czanie do gniazda wejœcia
HDMI
Aby uzyska wysok jako obrazu i d wiku transmitowanego
przez gniazdo HDMI OUT, naley uy atestowanego przewodu
HDMI Sony (wyposaenie dodatkowe). Jeli telewizor,
projektor lub wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy
obsuguje sygnay 480p/576p/1080i lub 1080p (zapewniajce
najlepsz jako), uzyskasz wysz jako obrazu.

VIDEO
OUT
HDMI
OUT

AC IN

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

VIDEO

PB/CB

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PR/CR

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

REAR

CENTER

WOOFER

S VIDEO

HDMI
OUT

do gniazda HDMI OUT

Przewód HDMI (wyposaenie dodatkowe)

HDMI IN

Telewizor, projektor
lub wzmacniacz
(amplituner)
wielokanaowy

W odtwarzaczu Blu-ray Disc zastosowano technologi
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo
HDMI i High-Definition Multimedia Interface s znakami
handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi HDMI
Licensing LLC.

Uwagi o pod³¹czaniu do gniazda HDMI OUT
Prosimy o przestrzeganie poniszych zasad. Niewaciwe
postpowanie grozi uszkodzeniem gniazda HDMI OUT i zcza.
• Sprawd ksztaty wtyku HDMI i gniazda HDMI OUT z tyu
odtwarzacza i starannie je dopasuj. Upewnij si, e wtyk nie
jest odwrócony ani przekrzywiony.
MI
HDUT
O

Kiedy odtwarzacz reprodukuje sygna wideo 720p, 1080i lub
1080p, na wywietlaczu na pycie czoowej pali si wska nik
HD. Kiedy jest podczone urzdzenie HDMI, pali si wska nik
HDMI.
Uwagi
• Naley pamita, e nie wszystkie telewizory HD s zgodne z tym
produktem, co moe by przyczyn usterek w wywietlanym obrazie.
W przypadku problemów z sygnaem 480p / 576p / 720p / 1080i /
1080p, zaleca si przeczenie reprodukcji na standardow
rozdzielczo. Ewentualne pytania dotyczce zgodnoci posiadanego
telewizora z sygnaami 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p z tego
odtwarzacza Blu-ray Disc prosimy kierowa do naszego centrum
obsugi klienta.
• Jeli obraz jest niewyra ny, nienaturalny lub niesatysfakcjonujcy,
zmie rozdzielczo sygnau wideo przyciskiem VIDEO FORMAT
(strona 46).
• Uyj przewodu HDMI z logo HDMI.

Czynnoœci wstêpne

Odtwarzacz Blu-ray Disc

WskaŸniki po³¹czenia HDMI

Informacja o funkcjach BRAVIA
Theatre Sync (dotyczy tylko po³¹czeñ
HDMI)
Jeli podczane urzdzenia Sony mog by sterowane przez
HDMI i s podczone przewodem HDMI (wyposaenie
dodatkowe), mona uywa nastpujcych funkcji
uatwiajcych obsug:
• Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem (strona 21)
Naciskajc przycisk H, mona wczy odtwarzacz
i telewizor / amplituner wielokanaowy, wybra w telewizorze
/ amplitunerze wielokanaowym wejcie sygnau
z odtwarzacza i rozpocz odtwarzanie.
• Wyczanie zestawu
Po wyczeniu telewizora przyciskiem POWER na pilocie od
telewizora automatycznie wycz si take urzdzenia zgodne
z funkcj sterowania przez HDMI.

Przed u¿yciem funkcji BRAVIA Theatre Sync
Zmie na „On” ustawienie parametru „HDMI Control” z grupy
„Options” (strona 52).
Uwaga
Dostpno funkcji sterowania przez HDMI zaley od poczonego
urzdzenia. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia.

MI
HDUT
O

• Przed przenoszeniem odtwarzacza naley odczy przewód
HDMI.

• Kiedy do odtwarzacza jest podczony przewód HDMI, nie
naley naciska mocno obudowy. Grozi to uszkodzeniem
gniazda HDMI OUT lub przewodu HDMI.
• Przy podczaniu i odczaniu nie przekrca zcza HDMI.
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*1

Krok 3: Pod³¹czanie
przewodów audio
Wybierz poczenie najlepiej dostosowane do zestawu.
Zapoznaj si z instrukcjami obsugi czonych urzdze.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i symbol podwójnego D s znakami handlowymi
Dolby Laboratories.
*2 Wyprodukowano na licencji na wykorzystanie patentu USA
o numerze 5 451 942 oraz innych wydanych i wnioskowanych
patentów USA i innych krajów. DTS jest zastrzeonym znakiem
handlowym, a logo i symbol DTS oraz DTS-HD i DTS-HD Digital
Out s znakami handlowymi DTS Inc. © 1996-2007 DTS Inc.
Wszystkie prawa zastrzeone.

Uwagi o gnieŸdzie HDMI OUT
Poczenie
A
Telewizor

B
Stereofoniczny wzmacniacz
(amplituner) i dwie kolumny
gonikowe

C
Wzmacniacz (amplituner)
wielokanaowy z dekoderem
Dolby*1 Surround (Pro Logic),
do którego jest podczonych od
3 do 6 kolumn gonikowych
• D wik przestrzenny: Dolby
Surround (Pro Logic)
D-1
Wzmacniacz (amplituner)
wielokanaowy z gniazdami
wejcia 5.1 kanaów, do którego
jest podczonych 6 kolumn
gonikowych
• D wik przestrzenny: Dolby
Digital (5.1 kanaów), DTS (5.1
kanaów)
D-2
Wzmacniacz (amplituner)
wielokanaowy z gniazdem
wejcia cyfrowego i dekoderem
Dolby Digital lub DTS*2, do
którego jest podczonych 6
kolumn gonikowych
• D wik przestrzenny: Dolby
Digital (5.1 kanaów), DTS (5.1
kanaów)
D-3
Wzmacniacz (amplituner)
wielokanaowy z wejciem
HDMI, dekoderem Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD lub
DTS-HD High Resolution Audio
i podczonymi 8 kolumnami
gonikowymi
• D wik przestrzenny: Linear
PCM (7.1 kanaów), Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio
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Konfiguracja sprztu

• czc odtwarzacz ze wzmacniaczem (amplitunerem)
wielokanaowym przy uyciu przewodu HDMI, trzeba wybra
jedno z nastpujcych rozwiza:
– poczy wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy
z telewizorem za pomoc przewodu HDMI,
– poczy odtwarzacz z telewizorem przy uyciu przewodu
innego ni HDMI (mona uy przewodu komponentowego,
S VIDEO lub audio / wideo).
• Podczajc przewód do gniazda HDMI OUT, naley starannie
dopasowa zcze HDMI do gniazda. Nie zginaj ani nie
naciskaj mocno przewodu HDMI.
• W przypadku zmiany urzdzenia podczonego do gniazda
HDMI OUT, odpowiednio zmie ustawienie parametru
„Audio (HDMI)” z grupy „Audio Setup” (strona 47).
W pamici odtwarzacza mona zapisa ustawienia transmisji
przez HDMI dla piciu urzdze.
• Interfejs HDMI umoliwia przesyanie 2-kanaowych
sygnaów Linear PCM (48 do 192 kHz, 16 / 20 / 24 bity) i 6do 8-kanaowych sygnaów Linear PCM (48 do 96 kHz, 16 / 20
/ 24 bity), jak równie sygnaów Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS (w tym DTS-ES, DTS96/24)
i DTS-HD High Resolution Audio.
Uwaga
W przypadku podczenia urzdzenia, które nie jest zgodne z wybranym
sygnaem d wikowym, z goników bdzie sycha gony d wik (lub
nie bdzie sycha d wiku), co moe spowodowa uszkodzenie suchu
lub zniszczenie goników.

Pod³¹czanie telewizora

A

Pod³¹czanie wzmacniacza
(amplitunera) stereo i 2 kolumn
g³oœnikowych
B

Po wybraniu tego wariantu podczenia reprodukcja d wiku
bdzie si odbywaa przez goniki telewizora.

Jeli wzmacniacz (amplituner) stereo ma tylko gniazda wejcia
d wiku L i P, to naley wybra wariant B-1 , a jeli ma te
wejcie cyfrowe – wariant B-2 .

VIDEO
OUT
HDMI
OUT

AC IN

VIDEO

Odtwarzacz Blu-ray Disc

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

PB/CB
PB/CB

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

VIDEO
OUT

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

REAR

CENTER

HDMI
OUT

AC IN

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

VIDEO

PPBB/C/CBB

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

REAR

CENTER

PR/CR
PR/CR

PPRR/C/CRR
WOOFER

S VIDEO

WOOFER

S VIDEO

do gniazd AUDIO OUT L/R
(biay)

AUDIO
OUT

B-2

L

B-1

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

R

AUDIO
OUT

Czynnoœci wstêpne

Odtwarzacz Blu-ray Disc

L

(czerwony)

R

Telewizor
INPUT
VIDEO

(biay)

Stereofoniczny
przewód audio
(dostarczony)

do gniazd
AUDIO OUT
L/R

do gniazda DIGITAL
OUT (COAXIAL lub
OPTICAL)

L
AUDIO

(czerwony)

R

: Przepyw sygnau

(biay)

Optyczny
przewód cyfrowy
(wyposaenie
dodatkowe)

lub

Koncentryczny
przewód cyfrowy
(wyposaenie
dodatkowe)

Stereofoniczny
przewód audio
(dostarczony)
(biay)

do koncentrycznego lub optycznego
wejœcia cyfrowego
Kolumny

(czerwony)

(czerwony)

do wejœcia
audio

Wzmacniacz (amplituner) stereo

Przednia (L)

Przednia (P)

: Przepyw sygnau
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Pod³¹czanie wzmacniacza
(amplitunera) wielokana³owego
z dekoderem Dolby Surround (Pro
Logic), do którego jest pod³¹czonych
od 3 do 6 kolumn g³oœnikowych
C

Jeli wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy ma tylko gniazda
wejcia d wiku L i P, to naley wybra wariant C-1 , a jeli ma
te wejcie cyfrowe – wariant C-2 .
D wik przestrzenny mona uzyska tylko przy odtwarzaniu
pyt z d wikiem Dolby Surround lub d wikiem
wielokanaowym (Dolby Digital lub DTS).

Pod³¹czanie wzmacniacza
(amplitunera) wielokana³owego, który
jest wyposa¿ony w gniazda wejœciowe
5.1 kana³ów i do którego jest
pod³¹czonych 6 kolumn g³oœnikowych
D-1

Jeli wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy ma wejcie 5.1
kanaów, to naley wybra wariant D-1 .

Odtwarzacz Blu-ray Disc
VIDEO
OUT
HDMI
OUT

AC IN

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

VIDEO

PPBB/C/CBB

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PPRR/C/CRR

VIDEO
OUT

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

REAR

CENTER

Y

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PB/CB

PR/CR

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

REAR

D-1

AUDIO
OUT

CENTER

WOOFER

S VIDEO

C-1

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO

HDMI
OUT

AC IN

WOOFER

S VIDEO

C-2

Odtwarzacz Blu-ray Disc

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

REAR

CENTER

L
R

R
WOOFER

do gniazd
AUDIO OUT
L/R

do gniazda DIGITAL
OUT (COAXIAL lub
OPTICAL)
(biay)
Optyczny przewód
cyfrowy (wyposaenie dodatkowe)

lub

Koncentryczny
przewód cyfrowy
(wyposaenie
dodatkowe)
do koncentrycznego
lub optycznego
wejœcia cyfrowego
Kolumny

(czerwony)

Stereofoniczny
przewód audio
(dostarczony)
(biay)

Stereofoniczny
przewód audio
(1 szt. w zestawie)

Monofoniczny
przewód audio
(wyposaenie
dodatkowe)

(czerwony)

do wejœcia audio

do wejœcia
audio
Wzmacniacz (amplituner)
wielokanaowy
z dekoderem

Kolumny

Przednia (P)

Tylna (L) Tylna (P)

Centralna

Subwoofer

Przednia (L)

Tylna (mono)

: Przepyw sygnau
z Wskazówka
Informacji o waciwym rozmieszczeniu goników naley szuka
w instrukcji obsugi podczanego urzdzenia.

Uwaga
W przypadku podczania 6 kolumn gonikowych nie jest potrzebna
kolumna „Tylna (mono)”.
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do gniazd 5.1CH
OUTPUT

Kolumny

Kolumny
Wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy
z wejœciami 5.1 kanaów

Tylna (L)

Centralna

Tylna (P)

Subwoofer

Przednia (P)

Przednia (L)

: Przepyw sygnau
z Wskazówka
Informacji o waciwym rozmieszczeniu goników naley szuka
w instrukcji obsugi podczanego urzdzenia.

Pod³¹czanie wzmacniacza
(amplitunera) wielokana³owego, który
jest wyposa¿ony w cyfrowe gniazdo
wejœciowe i do którego jest
pod³¹czonych 6 kolumn g³oœnikowych

Pod³¹czanie wzmacniacza
(amplitunera) wielokana³owego, który
jest wyposa¿ony w gniazdo wejœcia
HDMI i do którego jest pod³¹czonych
8 kolumn g³oœnikowych

Aby korzysta z dekodera Dolby Digital lub DTS wzmacniacza
(amplitunera) wielokanaowego, naley wykorzysta do
poczenia jego cyfrowe gniazdo wejciowe, wybierajc wariant
D-2 . Zapewni to bardziej realistyczny d wik.

Jeli uywany wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy
pozwala na doprowadzenie przez interfejs HDMI 8-kanaowego
sygnau Linear PCM, do reprodukcji d wiku przestrzennego
mona wykorzysta wariant D-3 .

D-2

D-3

VIDEO
OUT
HDMI
OUT

AC IN

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

VIDEO

PB/CB

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PR/CR

L

R

R

REAR

CENTER

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

VIDEO

HDMI
OUT

AC IN

PB/CB

WOOFER

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

PR/CR

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

REAR

CENTER

WOOFER

S VIDEO

D-3

D-2

DIGITAL OUT

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

HDMI
OUT

HDMI
OUT

do gniazda DIGITAL
OUT (COAXIAL lub
OPTICAL)

do gniazda
HDMI OUT

lub

lub

do gniazda HDMI OUT

Koncentryczny
przewód cyfrowy
(wyposaenie
dodatkowe)

Przewód HDMI
(wyposaenie
dodatkowe)

Optyczny przewód
cyfrowy
(wyposaenie
dodatkowe)

do koncentrycznego
lub optycznego
wejœcia cyfrowego

do wejœcia
HDMI
Kolumny

VIDEO
OUT

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

S VIDEO

Przewód
HDMI
(wyposaenie
dodatkowe)

Odtwarzacz Blu-ray Disc

Czynnoœci wstêpne

Odtwarzacz Blu-ray Disc

Wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy
z dekoderem

Kolumny

Tylna (L)

Centralna

Tylna (P)

Subwoofer

do wejœcia HDMI
Kolumny

Wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy
z wyjœciem 8 kanaów

Tylna1 (L)

Tylna2 (P)

Tylna2 (L)

Przednia (L)

Centralna

Subwoofer

Tylna1 (P)

Przednia (P)

Kolumny

Przednia (P)

Przednia (L)

: Przepyw sygnau
z Wskazówka
Informacji o waciwym rozmieszczeniu goników naley szuka
w instrukcji obsugi podczanego urzdzenia.

z Wskazówka
Informacji o waciwym rozmieszczeniu goników naley szuka
w instrukcji obsugi podczanego urzdzenia.

Uwaga
Nie wszystkie wzmacniacze (amplitunery) wielokanaowe zgodne
z HDMI pozwalaj na doprowadzenie 8-kanaowego sygnau Linear
PCM. Naley si ponadto zapozna z instrukcj obsugi podczanego
wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego.
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Krok 4: Pod³¹czanie
przewodu zasilaj¹cego
Po wykonaniu wszystkich innych pocze podcz dostarczony
przewód zasilajcy do gniazda AC IN odtwarzacza. Nastpnie
wcz przewody zasilajce odtwarzacza i telewizora do sieci.

Krok 5: Przygotowanie
pilota
Do sterowania odtwarzaczem mona uywa dostarczonego
pilota. W tym celu naley woy do pilota dwie baterie R6,
dopasowujc bieguny 3 i # do oznacze wewntrz komory na
baterie. Korzystajc z pilota, naley kierowa go w stron
czujnika zdalnego sterowania odtwarzacza (strona 58).

AC IN

do gniazda
AC IN

do sieci

Uwagi
• Nie zostawia pilota w miejscach bardzo gorcych ani wilgotnych.
• Nie pozwoli, aby do wntrza obudowy pilota dostay si jakiekolwiek
obce przedmioty. Szczególn uwag zwraca na to przy wymianie
baterii.
• Nie naraa czujnika zdalnego sterowania na bezporednie
promieniowanie soneczne ani na dziaanie aparatury owietleniowej.
Grozi to awari.
• Jeli pilot nie bdzie uywany przez duszy czas, naley wyj
z niego baterie. Pozwoli to na uniknicie uszkodze, jakie moe
spowodowa wyciek z baterii i pó niejsza korozja.
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Aby sterowaæ telewizorem przy u¿yciu
dostarczonego pilota
Dostarczony pilot umoliwia regulacj gonoci i zmienianie
wejcia w telewizorze Sony oraz wczanie i wyczanie
telewizora.
TV

TV \/1
DISPLAY

1

2

4

5

6

7

8

9

CLEAR

0

AUDIO

3

ANGLE

GREEN YELLOW BLUE

SYSTEM
MENU

2

Pu przycisk TV [/1.

Producent

TOP
MENU

POP UP/
MENU

RETURN

PLAY MODE

PROG

PROG +/–

%

Trzymajc wcinity przycisk TV [/1, wprowad
przyciskami numerycznymi kod producenta
telewizora (patrz tabela).

Numery kodowe telewizorów
Jeli jest podany wicej ni jeden numer kodowy, naley po
kolei wypróbowywa numery a do odnalezienia waciwego.

VIDEO
FORMAT

SUBTITLE

1
t

DIMMER

RED

Pilot umoliwia take regulacj gonoci i zmienianie wejcia
w telewizorach innych ni Sony oraz ich wczanie
i wyczanie.
Jeli telewizor jest wymieniony w poniszej tabeli, naley
zaprogramowa waciwy kod producenta.

2 +/–

Numer kodowy

Sony

01 (standardowy)

Aiwa

01

Grundig

11

Hitachi

23, 24, 72

Loewe

06, 45

Nokia

15, 16, 69, 73

Panasonic

17, 49

Philips

06, 07, 08, 23, 45, 72

Saba

12, 13, 36, 43, 74, 75

Samsung

06, 22, 23, 71, 72

Sanyo

25

Sharp

29

Telefunken

12, 13, 36, 43, 74, 75

Thomson

12, 13, 43, 74, 75

Toshiba

38

LG

06

JVC

33

Przycisk

Funkcja

TV [/1

Wczanie i wyczanie telewizora.

Aby przywróciæ domyœlne ustawienia w pilocie

2 +/–

Regulacja gonoci w telewizorze.
Przeczanie telewizora midzy sygnaem
telewizyjnym a sygnaem z innego róda.

1
2

Wyjmij baterie z pilota.

t
PROG +/–

Wybieranie nastpnych lub poprzednich
kanaów.

3

Odczekaj kilka sekund.

%

Wyciszanie d wiku (tylko w telewizorze
Sony).

Czynnoœci wstêpne

Przyciski
numeryczne

U¿ycie pilota do sterowania innymi
telewizorami

Ponownie wó baterie, trzymajc wcinite
przyciski z cyframi 1, 2 i 3.

Uwaga
Zalenie od podczonych urzdze, niektóre przyciski na dostarczonym
pilocie mog nie sterowa telewizorem.
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d Wska dany jzyk menu ekranowego OSD

Krok 6: Prosta
konfiguracja

i nacinij przycisk ENTER.
Easy Setup
Language

Ponisze czynnoci naley wykona, aby w minimalnym
stopniu skonfigurowa odtwarzacz. Jeli procedura prostej
konfiguracji nie zostanie wykonana, jej ekran bdzie si
pojawia przy kadym uruchomieniu odtwarzacza.
Wybieranie ustawie odbywa si w opisanej poniej kolejnoci.

Przy pierwszym uruchomieniu
Zaczekaj okoo 90 sekund na wczenie si odtwarzacza
i rozpoczcie prostej konfiguracji. Po wykonaniu prostej
konfiguracji czas uruchamiania bdzie o wiele krótszy.

English
Français
Deutsch
Italiano
Español

Select the on-screen display language. Audio, subtitle and BD/DVD menu
language options will be set to the same language as this.
Confirm SYSTEM MENU Exit

Spowoduje to take zmian jzyka d wiku, napisów
i menu BD/DVD.

e Wska wariant „Start” i nacinij przycisk
ENTER, aby rozpocz procedur Prostej
konfiguracji.

TV

"/1
DIMMER

DISPLAY

1

2

3

4

5

6

7

8

CLEAR

0

AUDIO

SUBTITLE

RED

SYSTEM
MENU

Start
Cancel

Please use the Initial Setup if you
want to make more detailed settings.

9

VIDEO
FORMAT

Use

ANGLE

to select then press ENTER.

GREEN YELLOW BLUE

Confirm SYSTEM MENU Exit

TOP
MENU

</M/m/,,
ENTER
RETURN

Easy Setup
Before using, make some simple
settings for the BD player.

POP UP/
MENU

Jeœli powy¿szy ekran nie pojawia siê
Przejd do czynnoci 6. Ten ekran pojawia si tylko przy
pierwszym wczeniu odtwarzacza.

f Wska format sygnau wizji kierowanego do
podczonego telewizora i nacinij przycisk
ENTER.

a Wcz telewizor.
b Nacinij przycisk [/1, aby wczy
odtwarzacz.
Po chwili wczy si odtwarzacz.

c Wybierz w telewizorze waciwe wejcie, tak
aby na ekranie pojawi si sygna
z odtwarzacza.
Jeli nie pojawi si ekran wyboru jzyka menu
ekranowego, wywietl grup ustawie „Options”
i z podgrupy „Easy Setup” wybierz wariant „Start”
(strona 52).
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Informacje o wyjciowym sygnale wizji – patrz
strona 46.
 Kiedy jest u¿ywane gniazdo HDMI OUT
Easy Setup
Output Video Format
Auto
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
1080p
Source Direct
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit

Wybierz wariant „Auto”, „576i/480i”, „576p/
480p”, „720p”, „1080i”, „1080p” lub „Source
Direct” (bezporednie przejcie sygnau)
i przejd do czynnoci 8. Dla parametru „TV
Type” z czynnoci 7 zostanie wybrane
ustawienie „16:9”.

 Kiedy s¹ u¿ywane gniazda inne ni¿ HDMI OUT
Easy Setup
Output Video Format
S-Video/Video only
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
Don't Know

Krok 7: Dodatkowe
regulacje
Ponisze ustawienia i regulacje s konieczne tylko przy
pewnych rodzajach pocze.

Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit

g Wybierz wspóczynnik ksztatu ekranu
telewizora i nacinij przycisk ENTER.

Kiedy s¹ u¿ywane gniazda COMPONENT VIDEO OUT
(Wariant C – strona 10)
• Przyciskiem VIDEO FORMAT wybierz rozdzielczo
wyjciowego sygnau wideo (strona 46).
Kiedy jest u¿ywane gniazdo HDMI OUT
(Wariant D – strona 11)
• Przyciskiem VIDEO FORMAT wybierz rozdzielczo
wyjciowego sygnau wideo (strona 46).
• Za pomoc parametru „YCbCr/RGBPC (HDMI)” z grupy
„Video Setup” wybierz rodzaj sygnau wizji reprodukowanego
przez gniazdo HDMI OUT (strona 45).

Czynnoœci wstêpne

Wybierz wariant „S-Video/Video only” (tylko
S Video/Video), „576i/480i”, „576p/480p”,
„720p”, „1080i” lub „Don’t Know” (nie wiem).
Po wybraniu ustawienia „720p” lub „1080i”
przejd do czynnoci 8. Dla parametru „TV
Type” z czynnoci 7 zostanie wybrane
ustawienie „16:9”.

Po³¹czenia wideo

Po³¹czenia audio

Easy Setup

Kiedy jest u¿ywane gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL lub
COAXIAL)
(Wariant B-2 , C-2 , D-2 – strona 13 do 15)
• Dostosuj ustawienia parametrów „Dolby Digital Output”
i „DTS Output” z grupy „Audio Setup” (strona 47) do
dekodera wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego.

TV Type
16:9
4:3

Select the screen aspect ratio to match
your TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit

 Jeœli masz telewizor panoramiczny albo
standardowy telewizor 4:3 z trybem
panoramicznym
Wybierz ustawienie „16:9” (strona 45).
 Jeœli masz standardowy telewizor 4:3
Wybierz ustawienie „4:3” (strona 45).

h Wska wariant „Finish Setup” i nacinij

Kiedy jest u¿ywane gniazdo HDMI OUT
(Poczenie HDMI, wariant D-2 , D-3 –strona 15)
• Dostosuj ustawienia parametrów „Dolby Digital Output”
i „DTS Output” z grupy „Audio Setup” (strona 47) do
dekodera wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego.
• Za pomoc parametru „Audio (HDMI)” z grupy „Audio
Setup” wybierz sposób reprodukcji sygnau fonii przez
gniazdo HDMI OUT (strona 47).
Kiedy s¹ u¿ywane gniazda AUDIO OUT (L/R)
(Wariant C-1 – strona 14)
• Zmie ustawienie parametru „DTS Downmix” z grupy „Audio
Setup” na „Lt/Rt” (strona 47).
Kiedy s¹ u¿ywane gniazda 5.1CH OUTPUT
(Wariant D-1 – strona 14)
• Zmie ustawienie parametru „Audio Output Mode” z grupy
„Speakers” na „5.1 Channel” (strona 51), po czym wybierz
odpowiednie ustawienia w grupie „Speaker Setup”.

przycisk ENTER.
Easy Setup
Settings are complete.
Enjoy using your BD player!
Finish Setup
Go Back

Uwagi

Use

to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit

z Wskazówki
• Przywracanie fabrycznych ustawie tych parametrów – patrz
podrozdzia „Zerowanie odtwarzacza” (strona 53).
• Aby ponownie wykona Prost konfiguracj, mona wybra wariant
„Easy Setup” z grupy ustawie „Options” (strona 52).

• W przypadku podczenia urzdzenia, które nie jest zgodne
z wybranym sygnaem d wikowym, z goników bdzie sycha
gony d wik (lub nie bdzie sycha d wiku), co moe spowodowa
uszkodzenie suchu lub zniszczenie goników.
• Jeli do poczenia jest uyte gniazdo HDMI OUT lub gniazda
COMPONENT VIDEO OUT i wywietlany obraz jest niewyra ny,
podczone urzdzenie moe nie obsugiwa sygnaów
kolejnoliniowych. W takim przypadku naley podczy urzdzenie
wywietlajce do gniazda S VIDEO lub VIDEO (wariant A lub B –
patrz strona 10), wybra z grupy ustawie „Options” wariant „Easy
Setup” (strona 52), i podczas wykonywania czynnoci 6 wybra
wariant „S-Video/Video only” (strona 18). Naley take ponownie
sprawdzi, czy nie s potrzebne zmiany opisanych powyej ustawie.
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Odtwarzanie p³yty

Czynnoœci
podstawowe
Postpowanie przy odtwarzaniu pyt BD
jest najczciej takie samo jak przy
odtwarzaniu pyt DVD. Ten rozdzia
zawiera ogólny opis odtwarzania pyt BD /
DVD / CD i obsugi odtwarzacza.
Do przegldania plików nagranych na
pytach DATA DVD* mona uy
specjalnej funkcji biblioteki. Patrz strona 32
(filmy), 36 (muzyka) lub 40 (fotografie).
Peny opis funkcji pilota – patrz strona 24.

BD

DVD

CD

TV

Z

Przyciski
numeryczne

\/1
DIMMER

DISPLAY

1

2

4

5

6

7

8

9

CLEAR

0

AUDIO
RED

3

VIDEO
FORMAT

SUBTITLE

ANGLE

GREEN YELLOW BLUE

SYSTEM
MENU

Kolorowe przyciski

TOP
MENU

SYSTEM MENU

TOP MENU
</M/m/,, ENTER

RETURN

* Pyty DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R zawierajce
filmy MPEG-2 PS, utwory MP3 audio i obrazy JPEG.

POP UP/MENU
POP UP/
MENU

RETURN

H
X

PLAY MODE

PROG

x

a Nacinij przycisk \/1.
Po chwili wczy si odtwarzacz.

b Wybierz w telewizorze waciwe wejcie, tak
aby na ekranie pojawi si sygna
z odtwarzacza.

c Nacinij przycisk Z, aby otworzy szuflad
na pyt.
Przednia osona przesunie si do dou i otworzy si
szuflada na pyt.
Aby otworzy przedni oson, nacinij przycisk UP/
DOWN na odtwarzaczu.
• Odtwarzanie p³yty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Wyœwietlane ekrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• U¿ycie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• Wyœwietlanie informacji o p³ycie. . . . . . . . . . . 27
• Uwydatnianie cichych dŸwiêków (Audio DRC) 27
• Korygowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Blokowanie p³yty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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d Wó pyt do szuflady (odtwarzan stron
do dou).

Odtwarzanie p³yt DVD z ograniczeniem
odtwarzania
W przypadku pyty DVD z ograniczeniem odtwarzania pojawia
si proba o podanie hasa. Informacje o ustawieniach funkcji
„DVD Parental Control” – patrz strona 30.

Odtwarzan stron do dou

na pyt.
Zaczekaj chwil, a na wywietlaczu na pycie
czoowej pojawi si typ pyty.

f Nacinij przycisk H, aby rozpocz
odtwarzanie.
Wicej informacji o funkcjach pilota – patrz strona
24.
Przyciski

Opis

X

Wcza pauz w odtwarzaniu lub wznawia
odtwarzanie od miejsca zatrzymania.

x

Zatrzymuje odtwarzanie, a po drugim naciniciu
kasuje zapamitane miejsce wznowienia
odtwarzania.

H

Rozpoczyna odtwarzanie lub wznawia je od
poprzedniego miejsca zatrzymania.

g Po zako

czeniu odtwarzania nacinij
przycisk Z, aby otworzy szuflad na pyt.

h Wyjmij pyt i ponownie nacinij przycisk Z,
aby zamkn szuflad na pyt.

i Nacinij przycisk \/1, aby wyczy
odtwarzacz.

U¿ycie menu p³yty BD lub DVD
Podczas odtwarzania pyty BD-ROM, DVD VIDEO lub
sfinalizowanej pyty DVD+RW, DVD-RW (w trybie Video),
DVD+R lub DVD-R (w trybie Video), mona wywietli menu
pyty, naciskajc w tym celu przycisk TOP MENU lub POP UP/
MENU. Niektóre pyty BD / DVD powoduj automatyczne
wywietlenie menu. W kadym przypadku do wybierania
wariantów w menu uywaj przycisków </M/m/,, ENTER,
przycisków numerycznych lub kolorowych przycisków, zgodnie
z opisem wywietlanym na ekranie. Menu BD mona wywietli
nie przerywajc odtwarzania.

Przyciskami numerycznymi wprowad
czterocyfrowe haso.

2

Potwierd wybór przyciskiem ENTER.
Wprowadzanie i zmienianie hasa – patrz strona 29.

Uwagi o funkcji wznawiania odtwarzania od
miejsca zatrzymania (Resume Play)
• Jeli tytu nie by odtwarzany albo poprzednie miejsce
zatrzymania zostao skasowane, odtwarzanie zacznie si od
pocztku.
• Informacja o miejscu zatrzymania jest kasowana:
– po zmianie ustawie odtwarzacza,
– po wyczeniu odtwarzacza (tylko BD-ROM i DATA DVD),
– po dwukrotnym naciniciu przycisku x,
– po otwarciu szuflady na pyt,
– po uyciu funkcji wyszukiwania.
• Odtwarzacz zapamituje miejsce zatrzymania tylko jednego
tytuu / utworu / pliku. Odtwarzanie muzycznych pyt CD jest
wznawiane od pocztku utworu.
• Dziaanie funkcji wznawiania odtwarzania od miejsca
zatrzymania zaley od pyty.

Czynnoœci podstawowe

e Nacinij przycisk Z, aby zamkn szuflad

1

Funkcja wygaszacza ekranu
Aby zapobiec uszkodzeniu (wypaleniu) urzdzenia
wywietlajcego, po 15 minutach od pozostawienia
odtwarzacza, w którym nie ma pyty lub który nie odtwarza
tytuu / pokazu slajdów, pojawi si obraz wygaszacza ekranu.
Aby go wyczy, nacinij dowolny przycisk na pilocie
odtwarzacza.

Informacja o rozpoczynaniu odtwarzania
jednym przyciskiem (tylko BRAVIA Theatre
Sync)
Nacinicie przycisku H spowoduje wczenie odtwarzacza
i telewizora / amplitunera wielokanaowego oraz wybór
w telewizorze / amplitunerze wielokanaowym wejcia sygnau
z odtwarzacza. Automatycznie rozpocznie si odtwarzanie. Aby
uywa tej funkcji, zmie na „On” ustawienie parametru
„HDMI Control” z grupy „Options” (strona 52).
Telewizor / amplituner wielokanaowy przeczy si take na
wejcie sygnau z odtwarzacza w nastpujcych przypadkach:
– po naciniciu przycisku H, SYSTEM MENU, TOP MENU
lub POP UP/MENU na pilocie,
– po woeniu pyty z funkcj automatycznego odtwarzania.

Odtwarzanie p³yt BD z ograniczeniem
odtwarzania
Zmie ustawienie parametru „BD Parental Control” (strona 31).
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Wyœwietlane ekrany

Title List (lista tytu³ów)
W przypadku pyt DATA DVD ten ekran pozwala na przejcie
do listy tytuów danego rodzaju. Trzy listy tytuów maj
podobny wygld i sposób uycia.

Title List

BD

DVD

DATA DVD

CD

Movies
Photos

Kiedy w instrukcji pojawia si polecenie „Wska odpowiedni
wariant i nacinij przycisk ENTER”, przyciskami </M/m/,
na pilocie wska dany wariant, po czym nacinij rodkowy
przycisk wprowadzania. Odtwarzacz mona obsugiwa przy
uyciu wywietlanych ekranów.

Music

Access the BD-R/RE titles.
Select SYSTEM MENU Exit

Wska list tytuów, któr chcesz wywietli („Movies” (filmy),
„Photos” (zdjcia) lub „Music” (muzyka)), i nacinij przycisk
ENTER.

System Menu
Title List

Movies (filmy)
Zawiera tylko tytuy filmowe (strona 32).

A/V Control
Setup

Photos (zdjêcia)
Zawiera tylko pliki z fotografiami (strona 40).
Search for the part you want to play from a list of the disc's content.
Select SYSTEM MENU Exit

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby
wywietli pokazane powyej menu
systemowe.
Pojawi si gówne menu odtwarzacza, zapewniajce
dostp do wszystkich funkcji.

Music (muzyka)
Zawiera tylko pliki z muzyk (strona 36).

A/V Control (ustawienia A/V) (strona 27)
Suy do wybierania ustawie obrazu i d wiku. Wska wariant
„Video Control” lub „Audio Control” i nacinij przycisk
ENTER.

A/V Control

b Wska odpowiedni wariant i nacinij
przycisk ENTER.

Video Control

Poszczególne warianty prowadz do opisanych
poniej ekranów funkcji. W nawiasach podano
numery stron z opisem obsugi. Aby powróci do
poprzedniego ekranu, nacinij przycisk RETURN.

Audio Control

Set the playback picture quality.
Select SYSTEM MENU Exit

Setup (ustawienia odtwarzacza) (strona 44)
Umoliwia wywietlenie ekranów sucych do zmiany
ustawie odtwarzacza. Wybierz odpowiedni ekran ustawie
i nacinij przycisk ENTER.

Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options

TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output

16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off

Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit

22

Wprowadzanie znaków
DATA DVD
Kiedy pojawia si klawiatura ekranowa (np. przy wyszukiwaniu
tytuu), mona wprowadza znaki w opisany poniej sposób.

s_
B
L
V
2

C
M
W
3
(

D
N
X
4
)

SHFT

E
O
Y
5

F
P
Z
6

G
Q
,
7

H
R
.
8

I
S
:
9

J
T
;
0

SPC DEL CLR

DONE

CANCEL

a Wska znak, który chcesz wprowadzi,
i nacinij przycisk ENTER.
Wybrany znak pojawi si w polu wprowadzania.
W razie potrzeby wska jedn z poniszych opcji
i nacinij przycisk ENTER.
Wariant

Opis

SHFT

Suy do przeczania midzy maymi
a wielkimi literami. Ten wariant naley wybra
przed wprowadzeniem znaku.

SPC

Wstawia spacj.

DEL

Kasuje ostatnio wprowadzony znak.

CLR

Kasuje wszystkie wprowadzone znaki.

Czynnoœci podstawowe

A
K
U
1
_

b Powtarzajc czynno 1, wprowad cay
napis.
c Aby zamkn klawiatur ekranow, wska
wariant „DONE” i nacinij przycisk
ENTER.
Uwaga
Nie mona uywa rozszerzonego zestawu znaków.
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A Z (otwieranie / zamykanie) (strona 20)
– Otwiera i zamyka szuflad na pyt.

U¿ycie pilota

TV &/1 (w³¹czanie / czuwanie) (strona 17)
– Wcza telewizor lub przecza go w tryb
czuwania.
Poniej omówiono wszystkie funkcje pilota. W razie potrzeby
naley korzysta z zamieszczonej listy.

B DIMMER (strona 59)
– Zmienia jasno wywietlacza na pycie czoowej
odtwarzacza (po zmniejszeniu jasnoci do
minimum gasn take wska niki na pycie
czoowej i zapala si wska nik FL OFF).

TV

DIMMER

DISPLAY

1

2

3

4

5

6

7

8

CLEAR

0

AUDIO

SUBTITLE

RED

&/1 (w³¹czanie / czuwanie) (strona 18)
– Wcza odtwarzacz lub przecza go w tryb
czuwania.

DISPLAY (strona 27)
– Wywietla na ekranie informacje o pycie.

9

VIDEO
FORMAT

ANGLE

GREEN YELLOW BLUE

SYSTEM
MENU

TOP
MENU

t (telewizor / wideo) (strona 17)
– Suy do przeczania midzy sygnaem z tunera
telewizora i z innego róda.
C Przyciski numeryczne (strona 26)
– Su do wprowadzania numeru tytuu / rozdziau
itp.
CLEAR
– Kasuje zawarto pola wprowadzania.
D VIDEO FORMAT (strona 45)
– Zmienia rozdzielczo sygnau wideo
reprodukowanego przez gniazdo HDMI OUT
i gniazda COMPONENT VIDEO OUT. Naciskaj
ten przycisk, gdy nie pojawia si obraz.

POP UP/
MENU

RETURN

E AUDIO*1 (strona 49)
– Suy do wybierania cieki d wikowej lub
jzyka nagra na pycie BD/DVD.
*1 Przycisku tego nie mona uy przy suchaniu muzycznej
pyty CD oraz odtwarzaniu z pyty DATA DVD plików
z filmami MPEG-2 lub z muzyk MP3.

PLAY MODE

PROG

SUBTITLE (strona 49)
– Suy do wybierania jzyka napisów na pycie
BD/DVD.
ANGLE
– Suy do zmieniania kta sceny (jeli s dostpne
róne kty).
F Kolorowe przyciski (czerwony / zielony / ¿ó³ty /
niebieski)
– Przyciski skrótu suce do wybierania
wariantów z niektórych menu BD (mona te
take wykorzystywa w interaktywnych
funkcjach BD Java).

Na przyciskach 5, AUDIO, PROG+ i H znajduje si wypuko.
Wypukoci uatwiaj obsug odtwarzacza bez uycia wzroku.
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G SYSTEM MENU (strona 22)
– Wywietla / ukrywa gówne menu odtwarzacza
(„menu systemowe”).
TOP MENU (strona 20)
– Otwiera / zamyka menu „top menu” pyty BD lub
DVD.
POP UP/MENU (strona 20)
– Otwiera / zamyka menu podrczne (pop up menu)
pyty BD lub menu pyty DVD.

</M/m/, (strona 20, 22)
– Przemieszczaj wyrónienie.
Œrodkowy przycisk (ENTER) (strona 20, 22)
– Potwierdza wybór wariantu.
H ./> (poprzedni / nastêpny)
– Su do przechodzenia do poprzedniego /
nastpnego rozdziau, utworu lub pliku.
c/ C (odtwarzanie w zwolnionym tempie /
poklatkowe)*2
– Umoliwiaj odtwarzanie w zwolnionym tempie
lub klatka po klatce. Aby przywróci normalne
odtwarzanie, nacinij przycisk H.
• Aby odtwarza w zwolnionym tempie
C. Kiedy
Podczas odtwarzania nacinij przycisk
rozpocznie si odtwarzanie w zwolnionym tempie,
C, aby wybra prdko: 1/16
naciskaj przycisk
t 1/8 t 1/4 t 1/2 normalnej prdkoci odtwarzania.
• Aby odtwarza obraz klatka po klatce
Podczas odtwarzania nacinij przycisk X, po czym
C.
naciskaj przycisk c lub

m/M (przeszukiwanie)*2
– Suy do przeszukiwania nagrania w ty lub
w przód. Wielokrotne naciskanie przycisku
zmienia prdko przeszukiwania.

% (wyciszanie) (strona 17)
– Wycisza d wik w telewizorze.
2 (g³oœnoœæ) +/– (strona 17)
– Suy do regulacji gonoci w telewizorze.
PROG +/– (strona 17)
– Suy do wybierania w telewizorze nastpnego /
poprzedniego kanau.

Odtwarzanie w niestandardowych
trybach
BD

DVD

DATA DVD

CD

a Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
PLAY MODE.
Dostpne warianty zale od biecego tytuu /
utworu / pliku i rodzaju pyty. Aby zrezygnowa ze
zmiany trybu odtwarzania, ponownie nacinij
przycisk PLAY MODE.
Podczas odtwarzania filmu
Wariant

Opis

Time Search

Suy do wyszukiwania okrelonego
miejsca w nagraniu (strona 26).

Title Search
(tylko BD-ROM / DVD
VIDEO)

Suy do wyszukiwania tytuu (strona 26).

Repeat Chapter
(tylko BD-ROM / DVD
VIDEO)

Powtarzanie biecego rozdziau.

Repeat Title

Powtarzanie biecego tytuu.

Podczas odtwarzania utworu muzycznego
Wariant

Opis

Repeat Track

Powtarzanie biecego utworu.

Repeat All

Powtarzanie wszystkich utworów z pyty
lub z listy tytuów „Music”.

H (odtwarzanie)
– Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie.

Random

Odtwarzanie wszystkich utworów z pyty
lub z listy tytuów „Music”
w przypadkowej kolejnoci.

PLAY MODE
– W czasie odtwarzania umoliwia wybór trybu
odtwarzania (odtwarzanie wielokrotne itp.).
– Suy do wyszukiwania okrelonego miejsca
w nagraniu (strona 26).

Podczas wyœwietlania fotografii

*2 Dostpno funkcji przeszukiwania oraz szybko
przeszukiwania zale od rodzaju pyty lub pliku.

X (pauza)
– Wcza pauz w odtwarzaniu i wznawia
odtwarzanie.
x (zatrzymywanie)
– Zatrzymuje odtwarzanie.
– Po drugim naciniciu kasuje zapamitane
miejsce wznowienia odtwarzania. Miejscem
wznowienia odtwarzania jest ostatnio odtwarzane
miejsce (w przypadku tytuu), ostatni utwór
(w przypadku pliku audio) lub ostatnie zdjcie
(w przypadku pliku z fotografi).

Czynnoœci podstawowe

RETURN (strona 20, 22)
– Umoliwia powrót do poprzedniego ekranu.

I Informacje o telewizorach, które mona obsugiwa
poniszymi przyciskami – patrz strona 17.

Wariant

Opis

Repeat All

Powtarzanie wszystkich plików z pyty
lub z listy tytuów „Photos”.

Random

Odtwarzanie wszystkich plików z pyty
lub z listy tytuów „Photos”
w przypadkowej kolejnoci.
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Wyszukiwanie z u¿yciem pilota
BD

DVD

DATA DVD

CD

Przy wyszukiwaniu mona wprowadzi numer tytuu / rozdziau
/ utworu lub kod czasowy (odlego w czasie midzy
pocztkiem pyty a wybran scen).
TV

Przyciski
numeryczne

DIMMER

DISPLAY

1

2

4

5

6

7

8

9

CLEAR

0

AUDIO
RED

3

VIDEO
FORMAT

SUBTITLE

ANGLE

GREEN YELLOW BLUE

SYSTEM
MENU

TOP
MENU

RETURN

POP UP/
MENU

ENTER

PLAY MODE

PLAY MODE

PROG

Wyszukiwanie tytu³u, rozdzia³u lub utworu
(tylko BD-ROM, DVD VIDEO, CD)

1

Kiedy odtwarzacz jest zatrzymany, przyciskami
numerycznymi wprowad numer tytuu.
Aby wyszuka rozdzia, wprowad numer rozdziau
w czasie odtwarzania. Aby wyszuka utwór, wprowad numer utworu w czasie odtwarzania. W razie
pomyki nacinij przycisk CLEAR i ponów wybór.

2

Nacinij przycisk ENTER, aby rozpocz
odtwarzanie.

Wyszukiwanie okreœlonego miejsca w nagraniu
(tylko BD-ROM, DVD VIDEO, DATA DVD)
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1

Podczas odtwarzania naciskaj przycisk PLAY
MODE, a pojawi si napis „Time Search”.

2

Przyciskami numerycznymi wprowad kod
czasowy.
Wprowad czas w godzinach, minutach i sekundach
(np. „12030” dla 1 godziny, 20 minut i 30 sekund).
W razie pomyki nacinij przycisk CLEAR i ponów
wybór.

3

Nacinij przycisk ENTER, aby rozpocz
odtwarzanie.

Uwaga
Dostpno i dziaanie tych funkcji wyszukiwania zaley od pyty DVD
VIDEO / BD-ROM / DATA DVD/CD.

Wyœwietlanie informacji
o p³ycie
BD

DVD

DATA DVD

Uwydatnianie cichych
dŸwiêków (Audio DRC)
BD

CD

DATA DVD

Dobr syszalno cichych d wików mona uzyska nawet
przy nastawionej maej gonoci.

a Nacinij przycisk DISPLAY.
Przykad: podczas odtwarzania pyty DVD VIDEO.

Audio Control
Audio DRC
Play
DVD-VIDEO

1-1 2.01.23
Chapters 12
Title Total

Repeat Title

Off

Max

Adjusting sound accentual width (dynamic range).
This is effective when playback sound is Dolby Digital.

2h15m34s

Przydatne, gdy nie mona zwikszy goœnoœci (np.
noc)

Czynnoœci podstawowe

Naciskajc przycisk DISPLAY, mona sprawdzi informacje
o tytule / rozdziale / utworze, w tym przepywno sygnau
wideo. Wywietlane informacje zale od rodzaju pyty i stanu
odtwarzacza.

DVD

a Podczas odtwarzania nacinij przycisk
SYSTEM MENU.

b Wska wariant „A/V Control” i nacinij

Pojawi si nastpujce informacje:

przycisk ENTER.

1 Stan odtwarzania

c Wska wariant „Audio Control” i nacinij

2 Typ pyty
3 Informacje o tytule
• Numer obecnie odtwarzanego tytuu / rozdziau
• Liczba rozdziaów w tytule
• Czas trwania tytuu

4 Czas odtwarzania biecego tytuu
5 Tryb odtwarzania

b Ponownie nacinij przycisk DISPLAY.

przycisk ENTER. Pojawi si pokazany
powyej ekran.

d Przy wyrónionym parametrze „Audio
DRC” wska przyciskami </, dane
ustawienie (od „Max” do „Off”).

e Nacinij przycisk ENTER.
Uwaga

Play
DVD-VIDEO

1-1 2.01.23
Chapter Time
Chapter Total

Repeat Title
01.11.56
2h15m34s
10.03 Mbps

Pojawi si nastpujce informacje:

Funkcja „Audio DRC” dziaa tylko przy odtwarzaniu pyt Blu-ray Disc
i DVD z d wikiem Dolby Digital, gdy s spenione nastpujce
warunki:
– dla parametru „Dolby Digital Output” z grupy „Audio Setup” wybrane
jest ustawienie „Downmix PCM” (strona 47), a reprodukcja sygnaów
audio odbywa si przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL lub
COAXIAL) lub gniazdo HDMI OUT;
– dla parametru „Audio (HDMI)” z grupy „Audio Setup” wybrane jest
ustawienie „PCM” (strona 47), a reprodukcja sygnaów audio odbywa
si przez gniazdo HDMI OUT;
– reprodukcja sygnaów audio odbywa si przez gniazda AUDIO OUT
(L/R) lub 5.1CH OUTPUT.

1 Informacje o rozdziale
• Czas odtwarzania biecego rozdziau
• Czas trwania biecego rozdziau

2 Przepywno sygnau wideo i informacja
o strumieniu danych
z Wskazówki
• Informacje o pycie mona take sprawdzi na wywietlaczu na pycie
czoowej (strona 59) i na licie tytuów (strona 22).
• W celu sprawdzenia informacji o d wiku mona nacisn przycisk
AUDIO.
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Korygowanie obrazu

Wybieranie w³asnych ustawieñ obrazu
Memory1

BD

DVD

White Enhancer

Min

Black Enhancer

Min

Max

Green

Red

Min

Max

Hue

DATA DVD

Chroma Level

Zaprogramowane ustawienia obrazu umoliwiaj dostosowanie
parametrów wywietlania do warunków owietlenia, a przez to
uzyskanie lepszego efektu wizualnego przy odtwarzaniu pyty
BD lub DVD. Wariant „Memory” pozwala na wybieranie
wasnych, szczegóowych ustawie.

Max

Use [LL][RR] to set the behavior of film source
input. Press ENTER to preview.

a Podczas wykonywania czynnoci 4
z podrozdziau „Korygowanie obrazu” (strona
28), wybierz wariant „Memory 1” do
„Memory 3”.
b Wska wariant „Detailed Settings” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si pokazany
powyej ekran.

Standard
Detailed Settings

a Podczas odtwarzania nacinij przycisk
SYSTEM MENU.

b Wska wariant „A/V Control” i nacinij
przycisk ENTER.

c Wska wariant „Video Control” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si pokazany
powyej ekran.

d Przyciskami </, wybierz jedno
z ustawie .
Wariant

Opis

Brighter Room

Ponadprzecitnie jasne
pomieszczenie.

Theatre Room

Ciemne pomieszczenie, takie jak
kino domowe.

Standard (fabryczne)

Normalnie wybieraj to ustawienie.

Memory (1-3)

Wybierz to ustawienie, aby
przywróci samodzielnie
zaprogramowane ustawienia obrazu
lub stworzy nowy zestaw
ustawie. W pamici odtwarzacza
mona zapisa trzy zestawy
ustawie (patrz strona 28).

e Nacinij przycisk ENTER.
z Wskazówka
Powyszy opis dotyczy wywietlania obrazu na telewizorze, w którym
s wybrane standardowe ustawienia obrazu.

Uwaga
Ustawienia „Memory” nie wpywaj na sygna wyjciowy w gniazdach
S VIDEO OUT i VIDEO OUT.
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Aby wybra inn pami, nacinij przycisk
RETURN.

c Wskazuj poszczególne parametry obrazu
i zmieniaj ich ustawienia przyciskami </
,.
 Regulacja z podgl¹dem efektu
Wska parametr i nacinij przycisk ENTER, aby
rozpocz jego regulacj. Przyciskami </,
zmieniaj jego ustawienie, obserwujc efekt
w obrazie wywietlanym w tle. Aby zapisa
ustawienie w pamici, nacinij przycisk ENTER.
Podkrelenie oznacza standardowe ustawienia
parametrów z grup „Memory”.
Wariant

Opis

White Enhancer
(Min – (redni) – Max)

Korygowanie jasnoci biaych
fragmentów.

Black Enhancer
(Min – (redni) – Max)

Korygowanie gbi ciemnych
fragmentów.

Hue
(Green – (redni) – Red)

Korygowanie udziau skadowej
zielonej (green) i czerwonej (red)
w obrazie.

Chroma Level
(Min – (redni) – Max)

Korygowanie nasycenia barw.

d Nacinij przycisk RETURN.

Blokowanie p³yty

Wprowadzanie / zmienianie has³a
BD

DVD

Setup

BD

DVD

Wprowadzajc w grupie ustawie „Parental Control” wasne
haso i poziom ochrony, mona zablokowa dostp do pyt
z nieodpowiedni zawartoci.

Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options

Change Password
DVD Parental Control
BD Parental Control

Next Screen
Next Screen
Next Screen

Confirm SYSTEM MENU Exit

Parental Control

BD PLAYER

Use the number buttons to
enter the password to turn
off parental control.

Current Level
Disc Level

3
5

Kiedy pyta DVD przekracza wybrany poziom ochrony,
wymagane jest podanie hasa.

Uwagi
• Dostpu do pyty nie mona ograniczy, jeli pyta DVD VIDEO / BDROM nie ma funkcji blokady rodzicielskiej.
• W razie zapomnienia hasa trzeba przywróci fabryczne ustawienia
wszystkich funkcji odtwarzacza (strona 53).
• Powyszy ekran nie pojawia si przy odtwarzaniu pyt BD-ROM. Jeli
funkcja blokady rodzicielskiej uniemoliwia odtwarzanie pyty
BD-ROM, wybierz wariant „Change Age Restriction” z grupy „BD
Parental Control” (strona 31).

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Setup” i nacinij przycisk
ENTER.
c Wska wariant „Parental Control” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si pokazany
powyej ekran „Parental Control”.

Czynnoœci podstawowe

Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.

d Wska wariant „Change Password (Set
Password)” i nacinij przycisk ENTER.
e Wska wariant „Next Screen” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si ekran hasa.
 Jeœli has³o nie zosta³o jeszcze wprowadzone
Przyciskami numerycznymi wprowad
czterocyfrowe haso i nacinij przycisk m. Dla
potwierdzenia powtórz haso i nacinij przycisk
ENTER.
 Jeœli has³o zosta³o wprowadzone wczeœniej
Przyciskami numerycznymi wprowad
czterocyfrowe haso i nacinij przycisk ENTER.
Wprowad nowe haso, nacinij przycisk m, dla
potwierdzenia powtórz haso i nacinij przycisk
ENTER.
z Wskazówka
Aby kontynuowa wybieranie ustawie blokady rodzicielskiej dla pyt
DVD, przejd do czynnoci 4 z punktu „Wczanie blokady
rodzicielskiej pyt DVD VIDEO” (strona 30).
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W³¹czanie blokady rodzicielskiej p³yt
DVD VIDEO
DVD

Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options

Change Level
Password
Level

Off

Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Setup” i nacinij przycisk
ENTER.
c Wska wariant „Parental Control” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si ekran „Parental
Control”.
d Wska wariant „DVD Parental Control”
i nacinij przycisk ENTER.
e Wska wariant „Change Level” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si pokazany
powyej ekran.
Umoliwi to wybór poziomu ograniczenia
odtwarzania.

f Przyciskami numerycznymi wprowad haso
i nacinij przycisk ENTER.
g Przyciskami </, wska dany poziom
ochrony („Off” do „Level 8”). Nacinij
przycisk ENTER.
Im mniejsza warto, tym ostrzejsze ograniczenie.

h Kiedy z powrotem pojawi si grupa ustawie
„Parental Control”, wska wariant „DVD
Parental Control” i nacinij przycisk
ENTER.
i Wska wariant „DVD Country Code”
i nacinij przycisk ENTER.
Zapewni to wywietlanie scen zgodnie z lokalnym
prawodawstwem.

j Kiedy pojawi si ekran „DVD Country
Code”, wprowad haso przyciskami
numerycznymi i nacinij przycisk ENTER.
k Przyciskami </, wska kod swojego kraju
(patrz strona 63) lub nacinij przycisk m
i wprowad kod kraju przyciskami
numerycznymi.
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l Nacinij przycisk ENTER.
z Wskazówka
Aby kontynuowa wybieranie ustawie blokady rodzicielskiej dla pyt
BD, przejd do czynnoci 4 z punktu „Wczanie blokady rodzicielskiej
pyt BD-ROM” (strona 31).

W³¹czanie blokady rodzicielskiej p³yt
BD-ROM

l Nacinij przycisk ENTER.

BD

Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options

Change Age Restriction
Password
Age Restriction

255

Confirm SYSTEM MENU Exit

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Setup” i nacinij przycisk
ENTER.

Czynnoœci podstawowe

Use the number keys to enter the password, and press ENTER.

c Wska wariant „Parental Control” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si ekran „Parental
Control”.
d Wska wariant „BD Parental Control”
i nacinij przycisk ENTER.
e Wska wariant „Change Age Restriction”
i nacinij przycisk ENTER. Pojawi si
pokazany powyej ekran.
W przypadku pyt BD-ROM, kryterium
ograniczenia stanowi wiek widza, a nie pierwotnie
zdefiniowany poziom.

f Przyciskami numerycznymi wprowad haso
i nacinij przycisk ENTER.
g Przyciskami </, wska dany wiek (od
„0” do „255”) i nacinij przycisk ENTER.
h Kiedy z powrotem pojawi si grupa ustawie
„Parental Control”, wska wariant „BD
Parental Control” i nacinij przycisk
ENTER.
i Wska wariant „BD Country Code”
i nacinij przycisk ENTER.
Zapewni to wywietlanie scen zgodnie z lokalnym
prawodawstwem.

j Kiedy pojawi si ekran „BD Country Code”,
wprowad haso przyciskami numerycznymi
i nacinij przycisk ENTER.
k Przyciskami </, wska kod swojego kraju
(patrz strona 63) lub nacinij przycisk m
i wprowad kod kraju przyciskami
numerycznymi.
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Wyœwietlanie wszystkich
tytu³ów

Odtwarzanie
plików z filmami

DATA DVD
Pocztkowo lista tytuów „Movies” zawiera wszystkie tytuy na
pycie.

Lista tytuów „Movies” Title List
umoliwia przegldanie i sortowanie
plików z filmami MPEG-2 PS nagranych na
pycie DATA DVD.

All Movies

All Movies
Browse
Search
Sort

1214 items

Spider

1:31

Smoother

1:02

Sideway

1:31

Home

1:25

Alpinist

1:33

Electricity

1:26

Lemon Grove

1:57

Bridget

1:36

Finding Never-Ever Land

1:18

Meet My Mom

1:18
List

Select SYSTEM MENU Exit

Menu Browse pojawia si po naciœniciu przycisku <

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

c Wska wariant „Movies” i nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si pokazany powyej ekran „All Movies”,
zawierajcy wszystkie tytuy (do przewijania
zawartoci listy mona uy przycisku m). Kiedy jest
wywietlany ekran „All Movies”, mona
wykonywa operacje dotyczce wszystkich tytuów,
uywajc do tego menu Browse (patrz niej).

U¿ycie menu Browse
Po wykonaniu czynnoci 3 nacinij przycisk <. Pojawi si
warianty dostpne dla listy tytuów „Movies”. Ich opis mona
znale  na stronach, których numery podano w nawiasach.
Dostpne warianty zale od zawartoci ekranu.
Wariant

Opis

All Movies

Lista wszystkich tytuów (jak powyej).

Browse

Wywietlanie gatunków, programów lub
folderów (strona 34).

Search

Wyszukiwanie tytuu z uyciem
klawiatury ekranowej (strona 34).

Sort

Porzdkowanie tytuów wedug dat lub
alfabetycznie (patrz niej).

Przyk³ad: sortowanie wszystkich tytu³ów
A Wska wariant „Sort” i nacinij przycisk ENTER.
• Wyœwietlanie wszystkich tytu³ów . . . . . . . . . . 32
• Przegl¹danie gatunków, programów lub

folderów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Wyszukiwanie tytu³u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Programowanie odtwarzania (Quicklist) . . . . . 35
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B Wska dany porzdek sortowania: „Recent first” (od
najnowszych), „Oldest first” (od najstarszych), „By title
(AtZ)” (alfabetycznie) lub „By title (ZtA)”. Nacinij
przycisk ENTER.

Zawartoœæ listy tytu³ów „Movies” (All Movies)

Odtwarzanie tytu³u
a Po wykonaniu czynnoci 3 z poprzedniego
podrozdziau „Wywietlanie wszystkich
tytuów” wska tytu, który chcesz odtworzy,
i nacinij przycisk ENTER.
Rozpocznie si odtwarzanie tytuu. Zmian ustawie
odtwarzania wybranego tytuu umoliwia menu
„Options” (patrz niej).
All Movies

Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG

1214 items

Spider

1:31

Smoother

1:02

Sideway

1:31

Home

1:25

Alpinist

1:33

Electricity

1:26

Lemon Grove

1:57

Bridget

1:36

Finding Never-Ever Land

1:18

Meet My Mom

1:18
List

Select SYSTEM MENU Exit

1214 items

Options

Spider
Smoother

1:31

Home
Alpinist

1:33

Electricity

1:26

Lemon Grove

1:57

Bridget

1:36

Finding Never-Ever Land

1:18

Meet My Mom

1:18
List

Select SYSTEM MENU Exit

Menu „Options” pojawia si po wskazaniu tytuu
i naciœniciu przycisku ,

U¿ycie menu Options
Zamiast przycisku ENTER nacinij przycisk ,. Pojawi si
menu „Options” z wariantami dotyczcymi danego tytuu.
W powyszym przykadzie dostpne s nastpujce warianty:
Wariant

Opis

Play from Beginning

Odtwarzanie wybranego tytuu od
pocztku.

Add to Quicklist

Dodawanie wybranego tytuu do
programu (Quicklist).

1 Szczegóowe informacje
Informacje o wybranym tytule.
• Date: wywietlany jest rok nagrania.
• Genre: wywietlana jest nazwa gatunku.
• Format: wywietlany jest format kodowania.

2 Pole listy
Zawiera nazwy wszystkich tytuów.

Odtwarzanie plików z filmami

1:02
Play from Beginning
1:31
Add to Quicklist
1:25

Sideway
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG

All Movies

Przyk³ad: wybieranie wariantu „Play from Beginning” dla
wybranego tytu³u
A Wska wariant „Play from Beginning” i nacinij
przycisk ENTER.

Aby odtwarzaæ w niestandardowym trybie
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk PLAY MODE. Tryby
odtwarzania bd si zmieniay nastpujco: „Time Search”
(strona 26) — „Repeat Title” (powtarzanie tytuu) — „Repeat
Off” (powtarzanie wyczone)
Szczegóy – patrz strona 25.
z Wskazówka
Posugiwanie si pilotem – patrz strona 24.
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Przegl¹danie gatunków,
programów lub folderów

Wyszukiwanie tytu³u

DATA DVD

DATA DVD

List tytuów mona zawzi, wybierajc typ kategorii (np.
„Folders”), a nastpnie kategori.

Mona wyszuka tytu o podanej nazwie lub tytuy o podobnych
nazwach.

Folders

2 items

Search Results

Winter games 2006
Interviews

s_

Confirm SYSTEM MENU Exit
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b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

c Wska wariant „Movies” i nacinij przycisk
ENTER.

d Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

e Wska wariant „Browse” i nacinij przycisk
ENTER.

f Wska list, któr chcesz wywietli
(„Genres” (gatunki), „Quicklist” (programy)
lub „Folders” (foldery)). Nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si lista gatunków / programów / folderów,
podobna do zamieszczonej powyej.
Informacje o programach podano w podrozdziale
„Programowanie odtwarzania (Quicklist)” (strona
35).

g Wska gatunek, program lub folder, który
chcesz wywietli, i nacinij przycisk
ENTER.
z Wskazówka
Aby wybra tytu i rozpocz odtwarzanie, mona nacisn przycisk
ENTER albo uy menu „Options” (po naciniciu przycisku ,).
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F
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Z
6
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H
R
.
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SPC DEL

DONE

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.

E
O
Y
5

I
S
:
9

5 items

Say No

1:31

Sea

1:02

Sideway

1:31

Spider

1:25

Stay Alive

1:33

J
T
;
0

CLR

CANCEL

Select SYSTEM MENU Exit

W miar wpisywania znaków zawane s wyniki
wyszukiwania

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

c Wska wariant „Movies” i nacinij przycisk
ENTER.

d Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

e Wska wariant „Search” i nacinij przycisk
ENTER. Pojawi si pokazany powyej ekran.

f Uywajc klawiatury ekranowej, wprowad
nazw tytuu (patrz strona 23).
z Wskazówka
Aby wybra tytu i rozpocz odtwarzanie, mona nacisn przycisk
ENTER albo uy menu „Options” (po naciniciu przycisku ,).

Programowanie
odtwarzania (Quicklist)

Usuwanie tytu³u z programu

1

Wska tytu, który chcesz usun
z wywietlanego programu, i nacinij przycisk
,.

2

Wska wariant „Remove” i nacinij przycisk
ENTER.

DATA DVD
Mona stworzy wasny program i umieci w nim w danej
kolejnoci ulubione tytuy.

z Wskazówka
Naciskajc przycisk PLAY MODE, mona wybra inny tryb
odtwarzania programu (strona 25).

Uwaga
Quicklist

1:31

Smoother

1:02

Sideway

1:31

Home

1:25

Alpinist

1:33

Electricity

1:26

Lemon Grove

1:57

Bridget

1:36

Finding Never-Ever Land

1:18

Meet My Mom

1:18
List

Select SYSTEM MENU Exit

Program „Quicklist” nie powoduje zmian zawartoœci
pyty

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij

Odtwarzanie plików z filmami

Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG

14 items

Spider

Zawarto programu moe by kasowana po wykonaniu pewnych
czynnoci (np. wywietleniu listy tytuów, otwarciu szuflady na pyt,
wyczeniu odtwarzacza itp.).

przycisk ENTER.

c Wska wariant „Movies” i nacinij przycisk
ENTER.

d Kiedy pojawi si lista tytuów „All Movies”,
wska tytu, który chcesz umieci na
pocztku programu, i nacinij przycisk ,.

e Wybierz z menu „Options” wariant „Add to
Quicklist” i nacinij przycisk ENTER.

f Powtarzajc czynnoci 4 i 5, wybierz
wszystkie dane tytuy.
Wybrane elementy bd odtwarzane w takiej
kolejnoci, w jakiej zostay wybrane. Jeden tytu
moe wystpowa w programie wiele razy.
Program moe zawiera do 25 tytuów.

g Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

h Wska wariant „Browse” i nacinij przycisk
ENTER.

i Wska wariant „Quicklist” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si pokazany
powyej ekran.
Lista tytuów „Quicklist” zawiera zaprogramowane
tytuy.

j Wska tytu, od którego chcesz rozpocz
odtwarzanie, i nacinij przycisk ENTER.
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Wyœwietlanie wszystkich
wykonawców

S³uchanie
muzyki z plików

DATA DVD
Pocztkowo na licie tytuów „Music” pojawiaj si nazwy
i nazwiska wykonawców nagra na pycie.

Lista tytuów „Music” umoliwia
przegldanie i odtwarzanie plików
z utworami MP3 nagranych na pycie
DATA DVD. Mona stworzy program
zawierajcy ulubione nagrania i odtwarza
je w rónych trybach.

Artists

7 items

All Artists
Angela Simpson
Blue Glass
Bohemian Beat

6 Albums
5 Albums
6 Albums

Cela

4 Albums

Classic Remix

5 Albums

Commotion

2 Albums

Count Dra"Q"la

2 Albums

Main Menu

Options

Play SYSTEM MENU Exit

Menu Browse pojawia si po naciœniciu przycisku <

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

c Wska wariant „Music” i nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si pokazany powyej ekran „Artists”,
zawierajcy nazwy / nazwiska wszystkich
wykonawców (do przewijania zawartoci listy
mona uy przycisku m). Kiedy jest wywietlany
ekran „Artists”, mona wykonywa operacje
dotyczce wszystkich utworów, uywajc do tego
menu Browse (patrz niej).

U¿ycie menu Browse
Po wykonaniu czynnoci 3 nacinij przycisk <. Pojawi si
warianty dostpne dla listy tytuów „Music”. Ich opis mona
znale  na stronach, których numery podano w nawiasach.
Dostpne warianty zale od zawartoci ekranu.

• Wyœwietlanie wszystkich wykonawców . . . . . 36
• Przegl¹danie wykonawców, albumów, gatunków,

programów lub folderów . . . . . . . . . . . . . . 38
• Wyszukiwanie utworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Programowanie odtwarzania (Quicklist) . . . . . 39

36

Wariant

Opis

All Songs

Lista wszystkich utworów (strona 37).

Browse

Wywietlanie wykonawców, albumów,
gatunków, programów lub folderów
(strona 38).

Search

Wyszukiwanie utworu z uyciem
klawiatury ekranowej (strona 38).

Sort

Porzdkowanie utworów alfabetycznie,
chronologicznie itp. (patrz niej).

Now Playing

Wywietlanie w czasie odtwarzania
informacji o utworze i informacji
dotyczcych odtwarzania.

Przyk³ad: sortowanie wszystkich utworów
A Aby wywietli list utworów, wybierz z menu Browse
wariant „All Songs” i nacinij przycisk ENTER.
B Nacinij przycisk <, aby wywietli menu Browse.
C Wska wariant „Sort” i nacinij przycisk ENTER.
D Wska dany porzdek sortowania: „Recent first” (od
najnowszych), „Oldest first” (od najstarszych), „By title
(AtZ)” (tytuy alfabetycznie), „By title (ZtA)”, „By
artist (AtZ)” (wykonawcy alfabetycznie), „By artist
(ZtA)”. Nacinij przycisk ENTER.

Odtwarzanie utworu

Aby wywietli list utworów, nacinij przycisk <
i z menu Browse wybierz wariant „All Songs”.

Uwagi
• W wywietlanym czasie odtwarzania utworów MP3 audio mog
wystpowa bdy.
• Nadanie rozszerzenia „.MP3” plikowi innemu ni MP3 moe by
przyczyn przypadkowego odtworzenia takiego pliku przez
odtwarzacz. Zwracamy uwag, e w takim przypadku moe doj do
uszkodzenia podczonego urzdzenia.
• Po przejciu do innego albumu odtwarzanie moe si zacz
z pewnym opó nieniem.
• Miejscem wznowienia odtwarzania utworu MP3 zawsze jest jego
pocztek.

Zawartoœæ listy tytu³ów „Music” (All Songs)
All Songs

b Wska utwór, który chcesz odtworzy,
i nacinij przycisk ENTER.
Rozpocznie si odtwarzanie tytuu. Zmian ustawie
odtwarzania wybranego utworu umoliwia menu
„Options” (patrz niej).

Artist : DeepGreen
Artist:Deep
Green
Album:Remixes
Album
: Splash!
81-04
Genre:Alternative
Genre
: Alternative
Format:MP3
Format
: MP3

1214 items

Never Let Me Down (Split Mix)

9:31

Policies of Truth

8:00

Shout in Rio

7:31

Home

3:55

Strangled

6:33

Rash (Spiritual Mix)

5:26

I Feel You (Remix)

4:57

Route 57 (Beatmasters Mix)

9:36

Free (DJ Remix)

6:18

Personal Note

All Songs

1214 items

Never Let Me Down (Split Mix)
Options
Policies of Truth
Shout in Rio
Artist : Deep Green
Album : Splash!
Genre : Alternative
Format : MP3

Home

Play SYSTEM MENU Exit

9:31

6:33

Rash (Spiritual Mix)

5:26

I Feel You (Remix)

4:57

Route 57 (Beatmasters Mix)

9:36

Free (DJ Remix)

6:18

Personal Note

6:18
Options

6:18
Options

Play Song 8:00
7:31
Add to Quicklist
3:55

Strangled

Main Menu

Main Menu

S³uchanie muzyki z plików

a Po wykonaniu czynnoci 3 z poprzedniego
podrozdziau „Wywietlanie wszystkich
wykonawców”, zaw list utworów,
wybierajc wykonawc, a nastpnie album.

z Wskazówki
• Posugiwanie si pilotem – patrz strona 24.
• Po zatrzymaniu odtwarzania zostanie ono wznowione od pocztku
ostatnio odtwarzanego utworu.
• W zalenoci od oprogramowania uywanego do nagrywania, znaki
w wywietlanych nazwach utworów i albumów mog róni si od
wprowadzonych.

Play SYSTEM MENU Exit

Menu „Options” pojawia si po wskazaniu utworu
i naciœniciu przycisku ,

U¿ycie menu Options
Zamiast przycisku ENTER nacinij przycisk ,. Pojawi si
menu „Options” z wariantami dotyczcymi danego utworu.
W powyszym przykadzie dostpne s nastpujce warianty:
Wariant

Opis

Play Song

Odtwarzanie wybranego utworu od
pocztku.

Add to Quicklist

Dodawanie wybranego utworu do
programu (Quicklist).

Przyk³ad: wybieranie wariantu „Play Song” dla wybranego
utworu
A Wska wariant „Play Song” i nacinij przycisk ENTER.

1 Szczegóowe informacje
Informacje o wybranym utworze.
• Artist: wywietlana jest nazwa / nazwisko
wykonawcy.
• Album: wywietlana jest nazwa albumu.
• Genre: wywietlana jest nazwa gatunku.
• Format: wywietlany jest format kodowania.

2 Pole listy
Zawiera róne informacje.
• Gówne pole: wywietlane s nazwy utworów.
• Pole pomocnicze: wywietlane s czasy odtwarzania
poszczególnych utworów.

Pliki z utworami audio, których nie mo¿na
odtwarzaæ
Odtwarzacz nie odtworzy pliku w nastpujcych przypadkach:
– pyta DATA DVD nie jest nagrana w formacie MP3 zgodnym
z UDF (Universal Disk Format),
– plik z utworem audio nie ma rozszerzenia „.MP3”,
– dane maj niewaciwy format mimo rozszerzenia „.MP3”,
– Dane maj format inny ni MPEG-1 Audio Layer III.
– dane s nagrane w formacie mp3PRO,
– nazwa pliku zawiera znaki inne ni cyfry i litery alfabetu
angielskiego.

Aby odtwarzaæ w niestandardowym trybie
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk PLAY MODE. Tryby
odtwarzania bd si zmieniay nastpujco: „Repeat Track”
(powtarzanie utworu) — „Repeat All” (powtarzanie wszystkich
utworów) — „Random” (odtwarzanie w przypadkowej
kolejnoci) — „Repeat Off” (powtarzanie wyczone)
Szczegóy – patrz strona 25.
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Przegl¹danie wykonawców, albumów, gatunków,
programów lub folderów

Wyszukiwanie utworu

DATA DVD

DATA DVD

List utworów mona zawzi, wybierajc typ kategorii (np.
„Genres”), a nastpnie kategori.

Mona wyszuka utwór o podanej nazwie lub utwory
o podobnych nazwach.

Genres

20 items

Search Results

All Genres
Alternative

2876 Songs

Blues

195 Songs

Books And Spoken

16 Songs

Celtic

304 Songs

Classical

841 Songs

Comedy

32 Songs

Country

2 Songs

Dance

460 Songs

Dark

60 Songs
Main Menu

Options

Play SYSTEM MENU Exit
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a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

F
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Z
6
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Q
,
7

H
R
.
8

SPC DEL

DONE

Lista nie zawiera gatunków, do których nie naley
aden utwór
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:
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;
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7 items

Raga

9:31

Raging Plants

8:00

Ragamufin

7:31

Ree

7:32

Rise

6:33

Rose Bed

6:34

Rule the World

6:35

CLR

CANCEL

Select SYSTEM MENU Exit

W miar wpisywania znaków zawane s wyniki
wyszukiwania

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

c Wska wariant „Music” i nacinij przycisk
ENTER.

c Wska wariant „Music” i nacinij przycisk
ENTER.

d Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

d Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

e Wska wariant „Browse” i nacinij przycisk
ENTER.

e Wska wariant „All Songs” i nacinij
przycisk ENTER.

f Wska list, któr chcesz wywietli
(„Artists” (wykonawcy), „Albums”
(albumy), „Genres” (gatunki), „Quicklist”
(programy) lub „Folders” (foldery)).
Nacinij przycisk ENTER.
Pojawi si lista wykonawców / albumów / gatunków
/ programów / folderów, podobna do zamieszczonej
powyej.
Informacje o programach podano w podrozdziale
„Programowanie odtwarzania (Quicklist)” (strona
39).

g Wska wykonawc, album, gatunek,
program lub folder, który chcesz wywietli,
i nacinij przycisk ENTER.
z Wskazówka
Aby wybra utwór z listy utworów i rozpocz odtwarzanie, mona
nacisn przycisk ENTER albo uy menu „Options” (po naciniciu
przycisku ,).
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f Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

g Wska wariant „Search” i nacinij przycisk
ENTER. Pojawi si pokazany powyej ekran.

h Uywajc klawiatury ekranowej, wprowad
nazw utworu (patrz strona 23).
z Wskazówki
• Aby wybra utwór z wyników wyszukiwania i rozpocz odtwarzanie,
mona nacisn przycisk ENTER, albo uy menu „Options” (po
naciniciu przycisku ,).
• Wyszukiwanie nazwy gatunku, wykonawcy, albumu lub folderu jest
moliwe z kadej listy tytuów.

Programowanie
odtwarzania (Quicklist)

k Wska wariant „Quicklist” i nacinij
przycisk ENTER. Pojawi si pokazany
powyej ekran.
Lista tytuów „Quicklist” zawiera zaprogramowane
tytuy.

l Wska utwór, od którego chcesz rozpocz

DATA DVD

odtwarzanie, i nacinij przycisk ENTER.

Mona stworzy wasny program i umieci w nim w danej
kolejnoci ulubione utwory.

Quicklist

Wska utwór, który chcesz usun
z wywietlanego programu, i nacinij przycisk
,.

9:31

Policies of Truth

8:00

Shout in Rio

7:31

Artist : Deep Green
Album : Splash!
Genre : Alternative
Format : MP3

2

Wska wariant „Remove” i nacinij przycisk
ENTER.

Options

Play SYSTEM MENU Exit

Program „Quicklist” nie powoduje zmian zawartoœci
pyty

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij

z Wskazówka
Naciskajc przycisk PLAY MODE, mona wybra inny tryb
odtwarzania programu (strona 25).

Uwaga
Zawarto programu moe by kasowana po wykonaniu pewnych
czynnoci (np. wywietleniu listy tytuów, otwarciu szuflady na pyt,
wyczeniu odtwarzacza itp.).

S³uchanie muzyki z plików

1
3 items

Never Let Me Down (Split Mix)

Main Menu

Usuwanie tytu³u z programu

przycisk ENTER.

c Wska wariant „Music” i nacinij przycisk
ENTER.

d Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

e Wska wariant „All Songs” i nacinij
przycisk ENTER.

f Kiedy pojawi si lista tytuów „All Songs”,
wska utwór, który chcesz umieci na
pocztku programu, i nacinij przycisk ,.

g Wybierz z menu „Options” wariant „Add to
Quicklist” i nacinij przycisk ENTER.

h Powtarzajc czynnoci 6 i 7, wybierz
wszystkie dane utwory.
Wybrane elementy bd odtwarzane w takiej
kolejnoci, w jakiej zostay wybrane. Jeden utwór
moe wystpowa w programie wiele razy.
Program moe zawiera do 25 utworów.

i Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

j Wska wariant „Browse” i nacinij przycisk
ENTER.
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Wyœwietlanie wszystkich
folderów

Wyœwietlanie
fotografii
z plików

DATA DVD
Pocztkowo lista „Photos” zawiera wszystkie foldery na pycie.

Folders

2 items

Kurobe-dam 2005
Jungfraujoch 2006

Lista tytuów „Photos” umoliwia
wywietlanie obrazów JPEG nagranych na
pycie DATA DVD. Mona zmieni
kolejno plików i rozpocz wywietlanie
pokazu slajdów.

Confirm SYSTEM MENU Exit

Menu Browse pojawia si po naciœniciu przycisku <,
gdy wyrónienie znajduje si w lewej kolumnie

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

c Wska wariant „Photos” i nacinij przycisk
ENTER.
Pojawi si pokazany powyej ekran „Folders”,
zawierajcy nazwy wszystkich folderów (do
przewijania zawartoci listy mona uy przycisku
m). Kiedy jest wywietlany ekran „Folders”, mona
wykonywa operacje dotyczce wszystkich plików,
uywajc do tego menu Browse (patrz niej).

U¿ycie menu Browse
Po wykonaniu czynnoci 3 nacinij przycisk <. Pojawi si
warianty dostpne dla listy tytuów „Photos”. Ich opis mona
znale  na stronach, których numery podano w nawiasach.
Dostpne warianty zale od zawartoci ekranu.
Wariant

Opis

All Photos

Wywietlanie wszystkich plików
w porzdku alfabetycznym (strona 41).

Browse

Wywietlanie dat, programów lub
folderów (strona 42).

Search

Wyszukiwanie pliku z uyciem
klawiatury ekranowej (strona 42).

Sort

Porzdkowanie plików wedug dat lub
alfabetycznie (patrz niej).

Przyk³ad: sortowanie wszystkich plików
• Wyœwietlanie wszystkich folderów . . . . . . . . . 40
• Przegl¹danie dat, programów lub folderów . . 42
• Wyszukiwanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Programowanie odtwarzania pokazu slajdów

(Quicklist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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A Aby wywietli list wszystkich plików, wybierz z menu
Browse wariant „All Photos” i nacinij przycisk ENTER.
B Przemie wyrónienie do lewej kolumny i nacinij
przycisk <, aby wywietli menu Browse.
C Wska wariant „Sort” i nacinij przycisk ENTER.
D Wska dany porzdek sortowania: „Recent first” (od
najnowszych), „Oldest first” (od najstarszych), „By title
(AtZ)” (alfabetycznie) lub „By title (ZtA)”. Nacinij
przycisk ENTER.

Zawartoœæ listy tytu³ów „Photos” (All Photos)

Wyœwietlanie pokazu slajdów
a Po wykonaniu czynnoci 3 z poprzedniego
podrozdziau „Wywietlanie wszystkich
folderów” nacinij przycisk < i wybierz
z menu Browse wariant „All Photos”.
b Wska plik, od którego chcesz rozpocz
wywietlanie, i nacinij przycisk ENTER,
aby wywietli menu „Options”.
c Wska wariant „Slideshow” i nacinij
przycisk ENTER.
Rozpocznie si pokaz slajdów.
Zmian ustawie odtwarzania wybranego pliku
umoliwia menu „Options” (patrz niej).
1214 items

Options
Slideshow
Add to Quicklist
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG

1214 items

File : DSC00434.jpg
File:Summer
of '06.jpg
Date:July/23/2006
Date
: 12/10/2007
Resolution:196x298
Resolution:
293 x 196
pixels
Format:JPEG
Format:
JPEG

Confirm SYSTEM MENU Exit

1 Szczegóowe informacje
Informacje o wybranym pliku.
• File: wywietlana jest nazwa pliku.
• Date: wywietlana jest data wykonania zdjcia.
• Resolution: wywietlana jest rozdzielczo obrazu
(szeroko × wysoko).
• Format: wywietlany jest format nagrania.

2 Pole listy
Zawiera miniatury wszystkich fotografii.

Pliki z fotografiami, których nie mo¿na
wyœwietlaæ
Confirm SYSTEM MENU Exit

Menu „Options” pojawia si po wskazaniu pliku
i naciœniciu przycisku ENTER

U¿ycie menu Options
Ustawienia dostpne w menu „Options” zale od sytuacji.
W powyszym przykadzie uycia menu „Options” dostpne s
nastpujce warianty:
Wariant

Opis

Slideshow

Rozpoczcie pokazu slajdów zgodnie
z powyszym opisem.

Add to Quicklist

Dodawanie wybranego pliku do programu
(Quicklist) w celu pó niejszego
wykorzystania w pokazie slajdów.

Aby odtwarzaæ w niestandardowym trybie
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk PLAY MODE. Tryby
odtwarzania bd si zmieniay nastpujco: „Repeat All”
(powtarzanie wszystkich utworów) — „Random” (odtwarzanie
w przypadkowej kolejnoci) — „Repeat Off” (powtarzanie
wyczone)
Szczegóy – patrz strona 25.
Zwracamy uwag, e w trybie Random w przypadkowej
kolejnoci odtwarzane s tylko pliki z pola listy (maksymalnie
20 plików).

Odtwarzacz nie odtworzy pliku w nastpujcych przypadkach:
– pyta DATA DVD nie jest nagrana w formacie JPEG zgodnym
z UDF (Universal Disk Format),
– plik z fotografi nie jest nagrany w formacie zgodnym
z DCF*,
– plik ma rozszerzenie inne ni „.JPEG”,
– obraz nagrany w normalnym trybie ma wymiary wiksze ni
4 096 (szeroko) × 4 096 (wysoko) lub jest nagrany
w progresywnym formacie JPEG,
– obraz nie wypenia ekranu (jest zmniejszony),
– nazwa pliku zawiera znaki inne ni cyfry i litery alfabetu
angielskiego.
• Nawet jeli powysze warunki nie s spenione, odtwarzanie
pewnych plików moe by niemoliwe ze wzgldu na stan lub
sposób nagrywania (np. oprogramowanie nagrywarki).
• Niemoliwe bywa przetwarzanie w odtwarzaczu plików
przetworzonych w komputerze.

Wyœwietlanie fotografii z plików

All Photos

All Photos

* „Design rule for Camera File system”: opracowany przez JEITA
(Japoskie Stowarzyszenie Przemysu Elektronicznego
i Informatycznego) standard obrazu z aparatów cyfrowych.

z Wskazówki
• Posugiwanie si pilotem – patrz strona 24.
• Po zatrzymaniu odtwarzania zostanie ono wznowione od pocztku
ostatnio odtwarzanego pliku.

Uwaga
Zalenie od wielkoci i liczby plików, fotografie mog si pojawia
powoli.
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Przegl¹danie dat,
programów lub folderów

Wyszukiwanie fotografii

DATA DVD

DATA DVD

List plików mona zawzi, wybierajc typ kategorii (np.
„Date”), a nastpnie kategori.

Mona wyszuka plik o podanej nazwie lub pliki o podobnych
nazwach.

Year

10 items

Search Results

2007

7 items

2006
2005
File:Summer of '06.jpg
Date:July/23/2006
Resolution:196x298 pixels
Format:JPEG

2004
2003
2002
2001

R_

2000
1999
1998
Confirm SYSTEM MENU Exit
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b Wska wariant „Title List” i nacinij
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a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
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CLR

CANCEL

Select SYSTEM MENU Exit

W miar wpisywania znaków zawane s wyniki
wyszukiwania

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.

przycisk ENTER.

c Wska wariant „Photos” i nacinij przycisk

b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

ENTER.

d Nacinij przycisk <, aby wywietli menu

c Wska wariant „Photos” i nacinij przycisk
ENTER.

Browse.

e Wska wariant „Browse” i nacinij przycisk

d Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

ENTER.

f Wska list, któr chcesz wywietli („Date”
(daty), „Quicklist” (programy) lub „Folders”
(foldery)). Nacinij przycisk ENTER.
Pojawi si lista dat / programów / folderów, podobna
do zamieszczonej powyej.
Informacje o programach podano w podrozdziale
„Programowanie odtwarzania pokazu slajdów
(Quicklist)” (strona 43).

e Wska wariant „All Photos” i nacinij
przycisk ENTER.

f Przemie wyrónienie do lewej kolumny
i nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

g Wska wariant „Search” i nacinij przycisk
ENTER. Pojawi si pokazany powyej ekran.

g Wska dat, program lub folder, który
chcesz wywietli, i nacinij przycisk
ENTER.
z Wskazówka
Chcc wybra plik i rozpocz pokaz slajdów, mona skorzysta z menu
„Options” (po naciniciu przycisku ,).
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h Uywajc klawiatury ekranowej, wprowad
nazw pliku (patrz strona 23).
z Wskazówka
Chcc wybra plik i rozpocz pokaz slajdów, mona skorzysta z menu
„Options” (po naciniciu przycisku ,).

k Wska wariant „Quicklist” i nacinij

Programowanie
odtwarzania pokazu
slajdów (Quicklist)

przycisk ENTER. Pojawi si pokazany
powyej ekran.
Lista tytuów „Quicklist” zawiera zaprogramowane
tytuy.

l Wska plik, od którego chcesz rozpocz

DATA DVD

odtwarzanie, i nacinij przycisk ENTER.

Mona stworzy wasny program i wywietli pokaz slajdów,
wybierajc dan kolejno obrazów.

m Wybierz z menu „Options” wariant
„Slideshow” i nacinij przycisk ENTER.

Quicklist

22 items

Usuwanie elementów programu
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG

Wska plik, który chcesz usun z wywietlanego
programu, i nacinij przycisk ENTER.

2

Wska wariant „Remove” i nacinij przycisk
ENTER.

Confirm SYSTEM MENU Exit

Program „Quicklist” nie powoduje zmian zawartoœci
pyty

a Nacinij przycisk SYSTEM MENU.
b Wska wariant „Title List” i nacinij
przycisk ENTER.

c Wska wariant „Photos” i nacinij przycisk
ENTER.

z Wskazówka
Naciskajc przycisk PLAY MODE, mona wybra inny tryb
odtwarzania programu (strona 25).

Uwaga
Zawarto programu moe by kasowana po wykonaniu pewnych
czynnoci (np. wywietleniu listy tytuów, otwarciu szuflady na pyt,
wyczeniu odtwarzacza itp.).

Wyœwietlanie fotografii z plików

1

d Nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

e Wska wariant „All Photos” i nacinij
przycisk ENTER.

f Kiedy pojawi si lista tytuów „All Photos”,
wska plik, który chcesz umieci na
pocztku programu, i nacinij przycisk
ENTER.

g Wybierz z menu „Options” wariant „Add to
Quicklist” i nacinij przycisk ENTER.

h Powtarzajc czynnoci 6 i 7, wybierz
wszystkie dane pliki.
Wybrane elementy bd odtwarzane w takiej
kolejnoci, w jakiej zostay wybrane. Jeden plik
moe wystpowa w programie wiele razy.
Program moe zawiera do 25 plików.

i Przemie wyrónienie do lewej kolumny
i nacinij przycisk <, aby wywietli menu
Browse.

j Wska wariant „Browse” i nacinij przycisk
ENTER.
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Korzystanie z ekranów
ustawieñ

Zmienianie
pocz¹tkowych
ustawieñ
Kiedy zachodzi potrzeba zmiany ustawie
odtwarzacza (np. przy zmienianiu
podczonego urzdzenia, lub wyjciowego
sygnau audio / wideo) wywietl menu
„System Menu” i wybierz wariant „Setup”.
W ostatniej czci rozdziau opisano
przywracanie ustawie fabrycznych.
Uwaga
Opisane w tym rozdziale ustawienia odtwarzania mog nie
dziaa, jeli na pycie s zapisane inne ustawienia
odtwarzania. Ustawienia odtwarzania zapisane na pycie
maj wyszy priorytet ni wybrane w odtwarzaczu.

BD

DVD

DATA DVD

CD

Aby zmieni ustawienia odtwarzacza, wywietl menu „System
Menu”, a nastpnie odpowiedni grup ustawie („Setup”).

Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options

TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output

16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off

Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit

a Kiedy odtwarzacz jest zatrzymany, nacinij
przycisk SYSTEM MENU.

b Wska wariant „Setup” i nacinij przycisk
ENTER.

c Wska dan grup ustawie

(„Video
Setup” (ustawienia obrazu), „Audio Setup”
(ustawienia dwiku), „Language”
(ustawienia jzyka), „Parental Control”
(blokada rodzicielska), „Speakers”
(ustawienia goników) lub „Options”
(ustawienia róne)) i nacinij przycisk
ENTER.
Na ekranie „Setup” pojawi si dana grupa
ustawie. Zwracamy uwag, e pozostawienie
nieuywanego odtwarzacza na 15 minut spowoduje
wczenie si wygaszacza ekranu.

d Wska parametr, którego ustawienie chcesz
zmieni, i nacinij przycisk ENTER.
Zapoznaj si z opisami z kolejnych podrozdziaów.

Aby powróciæ do poprzedniego ekranu
Nacinij przycisk RETURN.
• Korzystanie z ekranów ustawieñ . . . . . . . . . . . 44
• Ustawienia obrazu (Video Setup) . . . . . . . . . . 45
• Ustawienia dŸwiêku (Audio Setup) . . . . . . . . . 47
• Ustawienia jêzyka (Language) . . . . . . . . . . . . 49
• Blokada rodzicielska (Parental Control) . . . . . 50
• Kolumny g³oœnikowe (Speakers) . . . . . . . . . . 51
• Ustawienia ró¿ne (Options) . . . . . . . . . . . . . . 52
• Zerowanie odtwarzacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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Ustawienia obrazu
(Video Setup)
Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem.

TV Type
– Okrel typ posiadanego telewizora.

4:3
– Telewizor z ekranem 4:3.
16:9
– Telewizor panoramiczny lub z trybem panoramicznym.

4:3 Video Output

Full
– Wybierz sposób wywietlania obrazu 4:3 na – Wywietlanie na ekranie 4:3 obrazu o wspóczynniku ksztatu 16:9.
ekranie panoramicznego telewizora 16:9.
Normal
– Wywietlanie na ekranie 4:3 obrazu o wspóczynniku ksztatu 4:3 z czarnymi pasami
po bokach. Wybierz to ustawienie, jeli telewizor nie ma trybu ekranu 4:3.

YCbCr / RGBPC (HDMI)

Y, Cb, Cr
–
– Okrel typ sygnau reprodukowanego przez Wybierz to ustawienie, jeli podczone jest urzdzenie HDMI.
gniazdo HDMI OUT.
RGB (16-235)
– Wybierz to ustawienie, jeli podczone jest urzdzenie wyposaone w gniazdo DVI
zgodne z HDCP.
RGB (0-255)
– Wybierz to ustawienie, jeli podczone jest urzdzenie RGB (0-255).

Zmienianie pocz¹tkowych ustawieñ

DVD Aspect Ratio
Letter Box
– Wybierz sposób wywietlania obrazu DVD – Wywietlanie obrazu panoramicznego z czarnymi pasami
16:9 na telewizorze z ekranem 4:3 (parametr u góry i u dou.
dostpny przy wybranym ustawieniu „4:3”
Pan Scan
parametru „TV Type”).
Zwracamy uwag, e wspóczynnik ksztatu – Wywietlanie obrazu w caoci wypeniajcego ekran,
z ucitymi brzegami.
obrazu z niektórych pyt jest stay.
Przykadowo, mimo wybrania ustawienia
„Pan Scan” moe si pojawia obraz
z czarnymi pasami u góry i u dou.

24p Output

On
–
Wysyanie sygnau wideo 1920 × 1080p/24 Hz przy odtwarzaniu materiau
– Przy podczaniu do gniazda HDMI OUT
telewizora obsugujcego sygnay 1080/24p. filmowego z pyty BD-ROM (720p/24 Hz lub 1080p/24 Hz). Wybierz to ustawienie,
gdy s wykonane odpowiednie poczenia.
Off
– Wybierz to ustawienie w przypadku kadego innego wariantu pocze.

Uwaga
Ustawienia parametrów „TV Type” i „DVD Aspect Ratio” mona zmienia, gdy wyjciowy sygna wideo ma rozdzielczo 480i/576i lub 480p/576p.
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Wybieranie rozdzielczoœci wyjœciowego sygna³u wideo
Wybierz dan rozdzielczo przyciskiem VIDEO FORMAT. Zwracamy uwag, e rozdzielczo zaley od urzdzenia
wywietlajcego, gniazda poczeniowego i materiau ródowego, jak pokazano poniej.
Uyte gniazdo
HDMI OUT

COMPONENT VIDEO OUT

VIDEO/S VIDEO

Auto

Automatyczny wybór zalecanej
rozdzielczoci obsugiwanej przez
telewizor.

480i/576i

480i/576i

576i/480i

480i/576i

480i/576i

480i/576i

576p/480p

480p/576p

480p/576p

480i/576i

720p

720p

BD:720p/576i*1, DVD:480p/576i

480i/576i

1080i

1080i

BD:1080i/576i*1, DVD:480p/576i

480i/576i

1080p

1080p

480p/576p

480i/576i

Source Direct

Sygna wyjciowy zaleny od
materiau ródowego*2

Sygna wyjciowy zaleny od
materiau ródowego*3

480i/576i

Ustawienia

*1 576i w trybie 50 Hz dla zapewnienia zgodnoci z normami midzynarodowymi.
*2 Reprodukowany sygna ma rozdzielczo i czstotliwo identyczn z nagraniem na pycie.
*3 Sygnay wideo 1080/24p nie s reprodukowane przez gniazda COMPONENT VIDEO OUT.

Uwagi
• Jeli obraz jest niewyra ny, nienaturalny lub niesatysfakcjonujcy, wypróbuj inne rozdzielczoci dopasowane do pyty i telewizora lub projektora.
Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi telewizora lub projektora.
• Jeli do poczenia s uywane gniazda COMPONENT VIDEO OUT, to przy odtwarzaniu pewnych pyt BD / DVD z systemem ochrony przed
kopiowaniem mog by reprodukowane sygnay wideo 480i/576i lub 480p/576p. Aby w tym przypadku uzyska rozdzielczo HD, naley podczy
urzdzenie wywietlajce do gniazda HDMI OUT przy uyciu przewodu HDMI.
• Odtwarzacz automatycznie koryguje sygna wideo, jeli telewizor nie obsuguje wybranej rozdzielczoci, nawet jeli wybrane jest ustawienie inne ni
„Auto”.

Aby reprodukowaæ sygna³y wideo 1080/24p
Uywany telewizor musi obsugiwa sygnay 1080/24p.

1
2

Zmie ustawienie parametru „24p Output” z grupy „Video Setup” na „On” (strona 45).
Naciskajc przycisk VIDEO FORMAT, wybierz ustawienie „Auto” lub „Source Direct”.

Uwaga
W razie braku obrazu naciskaj przycisk VIDEO FORMAT dotd, a pojawi si waciwy obraz.
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Ustawienia dŸwiêku
(Audio Setup)
Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. Poniewa
na rodzaj wyjciowego d wiku wpywa wiele czynników, naley
si take zapozna z podpunktem „Informacja o wyjciowych
sygnaach audio” na stronie 48.

Dolby Digital Output
– Okrel sygna audio reprodukowany przy
odtwarzaniu pyt Dolby Digital. Wybrane
ustawienie wpywa na sygna
reprodukowany przez gniazdo DIGITAL
OUT (COAXIAL lub OPTICAL).
DTS Output

Dolby Digital
– Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie jest wyposaone w dekoder
Dolby Digital.
Downmix PCM
– Przeksztacanie reprodukowanego sygnau do formatu Linear PCM. Wybierz to
ustawienie, jeli podczane urzdzenie nie zawiera dekodera Dolby Digital.
DTS
– Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie jest wyposaone w dekoder DTS.

DTS Downmix

Stereo
– Redukcja wielokanaowego sygnau audio do dwóch kanaów stereo.
– Okrel rodzaj sygnau dwukanaowego
powstajcego w wyniku redukcji sygnau
Lt/Rt
z wielokanaowych róde DTS (dotyczy
– Moliwo suchania d wiku przestrzennego, jeli podczane urzdzenie jest
pocze audio przy wybranym ustawieniu
wyposaone w dekoder Dolby Pro Logic.
„Downmix PCM” parametru „DTS Output”).

Audio (HDMI)
– Okrel sposób reprodukcji sygnau przez
gniazdo HDMI OUT.

Auto
– Normalnie wybieraj to ustawienie. Sygnay audio s reprodukowane odpowiednio do
stanu podczonego urzdzenia HDMI.
PCM
– Przeksztacanie wszystkich sygnaów audio do formatu Linear PCM.

Zmienianie pocz¹tkowych ustawieñ

– Okrel sygna audio reprodukowany przy
odtwarzaniu pyt DTS. Wybrane ustawienie Downmix PCM
wpywa na sygna reprodukowany przez
– Przeksztacanie reprodukowanego sygnau do formatu Linear PCM. Wybierz to
gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL lub
ustawienie, jeli podczane urzdzenie nie zawiera dekodera DTS.
OPTICAL).
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Informacja o wyjœciowych sygna³ach audio
Wyjciowy sygna audio zaley od róda d wiku, uytego gniazda wyjciowego i wybranych ustawie. Szczegóy podano poniej.
Gniazda / ustawienia Gniazda
AUDIO OUT L/R*1
5.1
Pyta / Ÿródo
2 kanay
kanaów
BD- Linear
2
2 kanay
2 kanay
ROM PCM
kanay

DVD

CD

5.1 ka- Redukcja do
naów*5 2 kanaów

5.1
kanaów

7.1 kanaów

Redukcja do
2 kanaów

Redukcja
do 5.1 kanaów

Dolby Digital

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

Dolby Digital Plus

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

Dolby TrueHD

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

DTS

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

Gniazda DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)*2
Strumie
PCM
danych
2 kanay
2 kanay
LPCM
LPCM
Redukcja do
2 kanaów
LPCM
Redukcja do
2 kanaów
LPCM
Redukcja do
2 kanaów
LPCM
Redukcja do
2 kanaów
LPCM
Redukcja do
2 kanaów
LPCM
Redukcja do
2 kanaów
LPCM

Redukcja do
2 kanaów
LPCM
Redukcja do
2 kanaów
LPCM

Gniazdo HDMI OUT*3
PCM*4

Auto*4

2 kanay LPCM 2 kanay LPCM
5.1 kanaów
LPCM

5.1 kanaów
LPCM

7.1 kanaów
LPCM

7.1 kanaów
LPCM

Dolby Digital

5.1 kanaów
LPCM

Dolby Digital

Dolby Digital

7.1 kanaów
LPCM (Dolby
Digital Plus)*6

Dolby Digital
Plus*8

Dolby Digital

7.1 kanaów
LPCM (Dolby
TrueHD)*7

Dolby
TrueHD*8

DTS

5.1 kanaów
LPCM

DTS

DTS

7.1 kanaów
LPCM
(DTS-HD High
Resolution
Audio)*9

DTS-HD High
Resolution
Audio*8

DTS

DTS-HD High
Resolution Audio

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

Redukcja do
2 kanaów
LPCM

DTS-HD Master
Audio

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

Redukcja do
2 kanaów
LPCM

DTS

5.1 kanaów
LPCM

Linear PCM

2 kanay

2 kanay

2 kanay
LPCM

2 kanay
LPCM

2 kanay LPCM 2 kanay LPCM

Dolby Digital

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

Redukcja do
2 kanaów
LPCM

Dolby Digital

5.1 kanaów
LPCM

Dolby Digital

DTS

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

DTS

5.1 kanaów
LPCM

DTS

MPEG

2 kanay

2 kanay

—

2 kanay LPCM 2 kanay LPCM

2 kanay

2 kanay

2 kanay
LPCM

2 kanay
LPCM

2 kanay LPCM 2 kanay LPCM

Redukcja do
2 kanaów

5.1
kanaów

Redukcja do
2 kanaów
LPCM

DTS

5.1 kanaów
LPCM

Linear
PCM
DTS

2
kanay

Redukcja do
2 kanaów
LPCM
2 kanay
LPCM

DTS

*1 Wybór ustawie „2 Channel” i „5.1 Channel” umoliwia parametr „Audio Output Mode” z grupy ustawie „Speakers” (strona 51).
*2 PCM: kiedy dla parametru „Dolby Digital Output” lub „DTS Output” z grupy „Audio Setup” wybrane jest ustawienie „Downmix PCM” (strona 47).
Strumie danych: kiedy dla parametru „Dolby Digital Output” lub „DTS Output” z grupy „Audio Setup” wybrane jest ustawienie „Dolby Digital”
lub „DTS” (strona 47).
*3 Wybieranie za pomoc parametru „Audio (HDMI)” z grupy „Audio Setup” (strona 47).
*4 Wybieranie za pomoc parametru „Audio (HDMI)” z grupy „Audio Setup” (strona 47). Wynikowy sygna wyjciowy zaley od podczonego
urzdzenia HDMI.
*5 Jeli czstotliwo próbkowania wynosi 192 kHz, odtwarzacz redukuje sygna do 2 kanaów, nawet jeli ródo sygnau zawiera 5.1 kanaów
d wiku.
*6 Reprodukcja 7.1 kanaów LPCM zdekodowanych ze strumienia audio Dolby Digital Plus.
*7 Reprodukcja 7.1 kanaów LPCM zdekodowanych ze strumienia audio Dolby TrueHD.
Odtwarzacz reprodukuje do 7.1 kanaów LPCM przy czstotliwoci próbkowania róda wynoszcej 48 kHz; do 5.1 kanaów przy 96 kHz; do 2
kanaów przy 192 kHz.
*8 Reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT sygnau w formacie Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub DTS-HD High Resolution Audio, gdy uywany
wzmacniacz wielokanaowy obsuguje format Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub DTS-HD.
*9 Reprodukcja 7.1 kanaów LPCM zdekodowanych ze strumienia audio DTS-HD High Resolution Audio.
Odtwarzacz reprodukuje do 7.1 kanaów LPCM przy czstotliwoci próbkowania róda wynoszcej 48 kHz i do 5.1 kanaów przy 96 kHz.
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Ustawienia jêzyka
(Language)
Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem.
Uwagi
• Po wybraniu dla parametru „Audio”, „Subtitles” lub „BD/DVD Menu”
jzyka, który nie jest nagrany na pycie, automatycznie zostanie
wybrany jeden z nagranych jzyków.
• Ustawienia odtwarzania zapisane na pycie maj wyszy priorytet ni
ustawienia opisane tutaj.

OSD
– Wybierz jzyk, w jakim maj si pojawia
informacje na ekranie.

English / Français / Deutsch / Italiano / Español
– Wywietlanie menu i komunikatów w jzyku angielskim / francuskim / niemieckim
/ woskim / hiszpaskim.

Audio (dŸwik)

Subtitles

English / French / German / Italian / Spanish
– Okrel domylny jzyk napisów z pyt BD- – Wywietlanie napisów w wybranym jzyku.
ROM / DVD VIDEO.
Other
– Zapoznaj si z podrozdziaem „Lista kodów jzyków” na stronie 62 i wprowad kod
danego jzyka.

BD/DVD Menu

w/Subtitle Language
– Okrel domylny jzyk menu pyt BD-ROM – Wywietlanie menu pyt BD / DVD w jzyku wybranym dla napisów.
/ DVD VIDEO.
English / French / German / Italian / Spanish
– Wywietlanie menu pyt BD / DVD w wybranym jzyku.
Other
– Zapoznaj si z podrozdziaem „Lista kodów jzyków” na stronie 62 i wprowad kod
danego jzyka.

Subtitle Display

Zmienianie pocz¹tkowych ustawieñ

English / French / German / Italian / Spanish
– Okrel domylny jzyk cieki d wikowej – Odtwarzanie cieki d wikowej w wybranym jzyku.
z pyt BD-ROM / DVD VIDEO.
Other
– Zapoznaj si z podrozdziaem „Lista kodów jzyków” na stronie 62 i wprowad kod
danego jzyka.

On
– Wywietlanie napisów.
Off
– Napisy nie s wywietlane.
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Blokada rodzicielska
(Parental Control)
Ta funkcja ogranicza moliwoci odtwarzania pyt DVD VIDEO
i BD-ROM.
Aby j wczy, zapoznaj si z podrozdziaem „Blokowanie pyty”
(strona 29).
Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem.
Uwagi
• Dostpu do pyty nie mona ograniczy, jeli pyta nie ma funkcji
blokady rodzicielskiej.
• W razie zapomnienia hasa blokady rodzicielskiej trzeba wyzerowa
odtwarzacz (strona 53). Zwracamy uwag, e wszystkie ustawienia
przyjm wówczas wartoci fabryczne.

Change Password (Set Password)

Next Screen
– Wprowadzanie lub zmienianie hasa dla funkcji blokady rodzicielskiej. Przy
odtwarzaniu pyt objtych ograniczeniami i przy zmienianiu poziomu ograniczenia
pojawi si proba o podanie hasa.

DVD Parental Control

Change Level
– Wybieranie poziomu ograniczenia. Jeli poziom zdefiniowany na pycie bdzie
wyszy od wybranego, pojawi si proba o podanie hasa. Standardowym
ustawieniem jest „Off” (funkcja wyczona).
DVD Country Code
– Zapewni to wywietlanie scen zgodnie z lokalnym prawodawstwem. Standardowym
ustawieniem jest „us” (2119).

BD Parental Control

Change Age Restriction
– Wybieranie poziomu ograniczenia. Jeli limit wiekowy zdefiniowany na pycie
bdzie wyszy od wybranego, pojawi si proba o podanie hasa. Standardowym
ustawieniem jest „255.”
BD Country Code
– Zapewnia, e sceny odtwarzane z pyty BD-ROM s zgodne z lokalnym
prawodawstwem. Standardowym ustawieniem jest „us” (2119).
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Kolumny g³oœnikowe
(Speakers)
Ustawienia poniszych parametrów s istotne w przypadku
korzystania z gniazd 5.1CH OUTPUT.
Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem.

Audio Output Mode
– Dla poczenia analogowego.

2 Channel
– Wybierz to ustawienie, jeli do podczenia wzmacniacza (amplitunera)
wielokanaowego s uyte gniazda AUDIO OUT (L/R).
5.1 Channel
– Wybierz to ustawienie, jeli do podczenia wzmacniacza (amplitunera)
wielokanaowego s uyte gniazda 5.1CH OUTPUT.

Speaker Setup

Zmienianie pocz¹tkowych ustawieñ

– Wybrane ustawienie wpywa na sygna
reprodukowany przez gniazda 5.1CH
OUTPUT.

Next Screen
1 Przyciskami M/m wska ustawienie dotyczce goników, które wymaga zmiany.
• „C” (gonik centralny): „Yes” (tak) lub „No” (nie)
• „Ls/Rs” (lewy / prawy gonik d wiku przestrzennego): „Yes” (tak) lub „No”
(nie)
• „L/R” (lewy / prawy przedni gonik): „Large” (duy) lub „Small” (may)
2 Przyciskami </, wybierz odpowiednie ustawienie.
• Parametry „C” i „Ls/Rs” pozwalaj na okrelenie, czy zestaw zawiera
odpowiednie goniki.
• Parametr „L/R” umoliwia wybór wielkoci goników. Jego ustawienia nie
mona zmieni, gdy dla parametru „C” albo „Ls/Rs” jest wybrane ustawienie
„No”.
3 Nacinij przycisk ENTER, aby zapisa ustawienia.
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Ustawienia ró¿ne (Options)

Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem.

On Screen Display
On
– Okrel, czy na ekranie ma si pojawia stan – Wywietlanie stanu odtwarzania.
odtwarzania (zatrzymanie, odtwarzanie itp.). Off
– Stan odtwarzania nie jest wywietlany.
Auto Power Off
– Okrel, czy ma by wczona funkcja
automatycznego wyczania odtwarzacza.

On
– Automatyczne wyczanie odtwarzacza pozostawionego na 30 minut w trybie
zatrzymania lub pauzy.
Off
– Odtwarzacz bdzie pozostawa wczony.

Easy Setup

Start
–
Nacinij przycisk ENTER i zapoznaj si z podrozdziaem strona 18.
– Umoliwia ponowne wykonanie procedury
prostej konfiguracji w celu wyboru
podstawowych ustawie odtwarzacza.
HDMI Control

On
– Okrel, czy w odtwarzaczu ma by wczona – Funkcja wczona.
Off
funkcja sterowania przez HDMI
–
Funkcja wyczona.
(„Informacja o funkcjach BRAVIA Theatre
Sync (dotyczy tylko pocze HDMI)” na
stronie 11).
Hybrid Disc Playback Layer
– Okrel priorytetow warstw przy
odtwarzaniu pyt hybrydowych. Wyjmij
pyt, jeli chcesz zmieni ustawienie.
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BD
– Odtwarzanie warstwy BD.
DVD
– Odtwarzanie warstwy DVD.
CD
– Odtwarzanie warstwy CD.

Zerowanie odtwarzacza

Mona przywróci fabryczne ustawienia wszystkich funkcji
odtwarzacza.
@/1

A OPEN/CLOSE

HDMI

HD

FL OFF

x

a Nacinij przycisk A OPEN/CLOSE, aby
otworzy szuflad na pyt.

odtwarzaczu i nacinij przycisk @/1.

c Kiedy szuflada na pyt zamknie si, pu oba
przyciski.
Zamknie si ruchoma osona, po czym odtwarzacz
wyczy si i przywrócone zostan fabryczne
ustawienia wszystkich jego funkcji.

Zmienianie pocz¹tkowych ustawieñ

b Przytrzymaj wcinity przycisk x na
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Rozwi¹zywanie problemów

Informacje
dodatkowe

Jeli w czasie eksploatacji odtwarzacza wystpi jeden
z opisanych tu problemów, to przed dostarczeniem urzdzenia
do serwisu naley spróbowa samodzielnie rozwiza problem,
korzystajc z podanych tu wskazówek. Jeli problem nie daje si
rozwiza, prosimy o kontakt z najblisz autoryzowan stacj
serwisow Sony.

Zasilanie
Zasilanie nie w³¹cza siê.
, Sprawd , czy przewód zasilajcy jest starannie podczony.
, Zaczekaj chwil na uruchomienie si odtwarzacza.

Obraz
Brak obrazu / zak³ócenia w obrazie.

• Rozwi¹zywanie problemów. . . . . . . . . . . . . . . 54
• Funkcja samoczynnej diagnostyki. . . . . . . . . . 57
• Wykaz elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
• S³owniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
• Lista kodów jêzyków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Lista kodów krajów (blokada rodzicielska) . . . 63
• Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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, Jeszcze raz starannie podcz przewód poczeniowy.
, Przewody poczeniowe s uszkodzone.
, Sprawd sposób podczenia telewizora (strona 10)
i wybierz w nim waciwe wejcie, tak aby na ekranie
pojawi si sygna z odtwarzacza.
, Pyta jest brudna lub zdeformowana.
, Jeli obraz z odtwarzacza dociera do telewizora przez
magnetowid lub jeli odtwarzacz jest podczony do
zestawu telewizor/magnetowid, to na jako obrazu moe
wpywa sygna ochrony przed kopiowaniem stosowany
w niektórych nagraniach BD/DVD. Jeli problem wystpuje
nawet wtedy, gdy odtwarzacz jest podczony bezporednio
do telewizora, naley spróbowa go podczy do wejcia
S VIDEO telewizora (strona 10).
, Odtwarzacz jest podczony do urzdzenia niezgodnego
z HDCP (nie pali si wska nik HDMI na pycie czoowej).
Patrz strona 11.
, Jeli reprodukcja obrazu odbywa si przez gniazdo HDMI
OUT lub gniazda COMPONENT VIDEO OUT,
w rozwizaniu problemu moe pomóc zmiana
rozdzielczoci sygnau wyjciowego (strona 46). Naciskaj
przycisk VIDEO FORMAT, a obraz bdzie wyglda
prawidowo.
, Po wybraniu przyciskiem VIDEO FORMAT ustawienia
innego ni „480i” jako obrazu z niektórych pyt moe by
niska, nawet odtwarzacz jest podczony przewodem
komponentowym lub HDMI do telewizora obsugujcego
sygna kolejnoliniowy lub HD. W takim przypadku naley
naciska przycisk VIDEO FORMAT, a wybrany zostanie
format „480i”.
, W momencie przeczenia warstw podczas odtwarzania
dwuwarstwowej pyty DVD moe wystpi krótka przerwa
w obrazie i d wiku.

Brak obrazu lub zak³ócenia w obrazie przy
korzystaniu z gniazda HDMI OUT.
, Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz
i wcz go na nowo. 2Wycz podczone urzdzenie
i wcz je na nowo. 3Odcz i ponownie podcz przewód
HDMI.
, Jeli reprodukcja obrazu odbywa si przez gniazdo HDMI
OUT, w rozwizaniu problemu moe pomóc zmiana
rozdzielczoci sygnau wyjciowego (strona 46). Naciskaj
przycisk VIDEO FORMAT, a obraz bdzie wyglda
prawidowo.

Obraz nie wype³nia ekranu pomimo nastawienia wspó³czynnika kszta³tu obrazu za pomoc¹
parametru „TV Type” z grupy „Video Setup”.
, Wspóczynnik ksztatu obrazu jest zablokowany przez
sygna nagrany na pyt BD/DVD. Patrz strona 45.

Ciemne czêœci obrazu s¹ za ciemne / jasne
czêœci s¹ za jasne lub wygl¹daj¹ nienaturalnie.

DŸwiêk
Brak dŸwiêku.
, Pyta jest brudna lub zdeformowana.
, Jeszcze raz starannie podcz przewód poczeniowy.
, Przewód poczeniowy jest uszkodzony.
, Odtwarzacz jest podczony do niewaciwego gniazda
wejciowego wzmacniacza (amplitunera) (strona 12).
, We wzmacniaczu (amplitunerze) jest wybrane niewaciwe
wejcie.
, Odtwarzacz pozostaje w trybie pauzy lub odtwarza
w zwolnionym tempie.
, Odtwarzacz pracuje w trybie przeszukiwania.
, Jeli sygna audio nie jest reprodukowany przez gniazdo
DIGITAL OUT (OPTICAL lub COAXIAL) / HDMI OUT,
zmie ustawienia d wiku (strona 47).
, Urzdzenie podczone do gniazda HDMI OUT nie
obsuguje sygnau audio w tym formacie. W takim
przypadku zmie ustawienie parametru „Audio (HDMI)”
z grupy „Audio Setup” na „PCM” (strona 47).

Niew³aœciwa reprodukcja dŸwiêku.
, Jeli reprodukcja d wiku odbywa si przez gniazda
AUDIO OUT (L/R) lub 5.1CH OUTPUT, sprawd
ustawienie parametru „Audio Output Mode” z grupy
„Speakers” (strona 51).

Przez gniazdo HDMI OUT nie jest
reprodukowany dŸwiêk.
, Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz
i wcz go na nowo. 2Wycz podczone urzdzenie
i wcz je na nowo. 3Odcz i ponownie podcz przewód
HDMI.
, Gniazdo HDMI OUT jest podczone do urzdzenia DVI
(gniazda DVI nie obsuguj sygnau fonii).

, D wik nagrany na niektóre pyty BD / DVD jest bardzo
cichy. Poziom d wiku moe si poprawi po zmianie
ustawienia parametru „Audio Control” z grupy „A/V
Control” (strona 27).

Obs³uga
Nie dzia³a pilot.
, Baterie w pilocie s wyczerpane (strona 16).
, Na linii midzy pilotem a odtwarzaczem znajduj si jakie
przeszkody.
, Pilot znajduje si za daleko od odtwarzacza.
, Pilot nie jest skierowany w stron czujnika zdalnego
sterowania na odtwarzaczu.

Nie mo¿na odtworzyæ p³yty.
, Pyta zostaa woona spodem do góry. Wó pyt do
szuflady tak, aby odtwarzana strona znajdowaa si u dou.
, Pyta jest przekrzywiona.
, W odtwarzaczu nie mona odtwarza pewnych rodzajów
pyt (strona 6).
, Kod regionu na pycie BD / DVD nie jest zgodny z kodem
na odtwarzaczu.
, W odtwarzaczu skroplia si para wodna (strona 3).
, W odtwarzaczu nie mona odtwarza pyt, które nie zostay
waciwie sfinalizowane (strona 6).
, Plik z filmem jest wikszy ni 2 GB.
, Nazwa pliku na pycie DATA DVD zawiera znaki inne ni
cyfry i litery alfabetu angielskiego.

Nie mo¿na odtworzyæ utworu MP3 audio
(strona 36).

Informacje dodatkowe

, Zmie ustawienie parametru „Video Control” z grupy „A/V
Control” na „Standard” (standardowe) (strona 28).
, Skoryguj ustawienie kadego z parametrów w podgrupie
„Memory” grupy „Video Control”, nadajc im warto
rodkow (standardow) (strona 28).

DŸwiêk jest za cichy.

, Pyta DATA DVD nie jest nagrana w formacie MP3
zgodnym z UDF (Universal Disk Format).
, plik z utworem audio nie ma rozszerzenia „.MP3”,
, dane maj niewaciwy format mimo rozszerzenia „.MP3”,
, Dane maj format inny ni MPEG-1 Audio Layer III.
, Odtwarzacz nie pozwala na odtwarzanie utworów audio
w formacie mp3PRO.
, Nazwa pliku zawiera znaki inne ni cyfry i litery alfabetu
angielskiego.

Nie mo¿na wyœwietliæ fotografii (strona 40).

, Pyta jest brudna lub zdeformowana.
, pyta DATA DVD nie jest nagrana w formacie JPEG
zgodnym z UDF (Universal Disk Format),
, Plik ma rozszerzenie inne ni „.JPEG” lub „.JPG”.
, Obraz nagrany w normalnym trybie ma wymiary wiksze
ni 4 096 (szeroko) × 4 096 (wysoko). (Niektórych
progresywnych obrazów JPEG nie mona wywietli, nawet
jeli wielko pliku mieci si w podanym limicie.)
, obraz nie wypenia ekranu (jest zmniejszony),
, Format pliku z fotografi jest niezgodny z DCF* (strona
41).
, Nazwa pliku zawiera znaki inne ni cyfry i litery alfabetu
angielskiego.
* „Design rule for Camera File system”: opracowany przez JEITA
(Japoskie Stowarzyszenie Przemysu Elektronicznego
i Informatycznego) standard obrazu z aparatów cyfrowych.
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Nazwa pliku jest wyœwietlana niew³aœciwie.
, Odtwarzacz moe wywietla tylko litery alfabetu i cyfry.
Inne znaki mog by wywietlane w inny sposób.
, W zalenoci od oprogramowania uywanego do
nagrywania, wprowadzone znaki mog by wywietlane
w inny sposób.

Odtwarzanie nie zaczyna siê od pocz¹tku p³yty.
, Wczona jest funkcja odtwarzania w przypadkowej
kolejnoci lub powtarzania (strona 25).
, Wczona jest funkcja wznawiania odtwarzania od miejsca
zatrzymania (Resume Play) (strona 20).

Odtwarzacz automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie p³yty.
, Pyta ma funkcj automatycznego odtwarzania.

, Sprawd , czy przewód zasilajcy podczonego urzdzenia
jest starannie podczony.
, Sprawd ustawienia funkcji sterowania przez HDMI
wybrane w podczonym urzdzeniu. Zapoznaj si
z instrukcj obsugi urzdzenia.
, Po zmianie poczenia HDMI podcz i odcz przewód
zasilajcy, a jeli wystpi przerwa w dopywie energii,
zmie ustawienie parametru „HDMI Control” na „Off”
i z powrotem na „On” (strona 52).
, Wicej informacji o funkcji sterowania przez HDMI – patrz
punkt „Informacja o funkcjach BRAVIA Theatre Sync
(dotyczy tylko pocze HDMI)” (strona 11).

Automatycznie zmienia siê jêzyk, w którym
pojawiaj¹ siê informacje.
, Przy wybranym ustawieniu „On” parametru „HDMI
Control” (strona 52) jzyk wywietlania zmienia si
automatycznie w przypadku zmiany ustawie jzyka
w podczonym telewizorze.

Odtwarzanie automatycznie siê zatrzymuje.
, Niektóre pyty zawieraj sygnay automatycznej pauzy. Przy
odtwarzaniu takiej pyty odtwarzacz zatrzymuje si po
napotkaniu sygnau automatycznej pauzy.

Odtwarzacz dzia³a niew³aœciwie.

Nie mo¿na u¿yæ pewnych funkcji, takich jak
zatrzymywanie, wyszukiwanie, odtwarzanie
w zwolnionym tempie, powtarzanie lub
odtwarzanie w przypadkowej kolejnoœci.

Szuflada na p³ytê nie otwiera siê, a na
wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ
komunikat „LOCK”.

, Niektóre pyty mog nie pozwala na uycie czci
z wymienionych tu funkcji. Zapoznaj si z opisem
dostarczonym z pyt.

Nie mo¿na zmieniæ jêzyka œcie¿ki dŸwiêkowej.
, Zamiast przycisków bezporedniego wyboru na pilocie
spróbuj uy menu pyty BD lub DVD (strona 21).
, Odtwarzana pyta BD / DVD nie zawiera cieki
d wikowej nagranej w wielu jzykach.
, Pyta BD / DVD uniemoliwia zmian jzyka cieki
d wikowej.

Nie mo¿na zmieniæ jêzyka napisów albo
wy³¹czyæ napisów.
, Zamiast przycisków bezporedniego wyboru na pilocie
spróbuj uy menu pyty BD lub DVD (strona 21).
, Odtwarzana pyta BD / DVD nie zawiera napisów
w rónych jzykach.
, Pyta BD / DVD uniemoliwia zmian jzyka napisów.

Nie mo¿na zmieniaæ k¹tów.
, Zamiast przycisków bezporedniego wyboru na pilocie
spróbuj uy menu pyty BD lub DVD (strona 21).
, Odtwarzana pyta BD / DVD nie zawiera scen
zarejestrowanych pod wieloma ktami.
, Pyta BD / DVD uniemoliwia zmian któw.

Nie dzia³a funkcja sterowania przez HDMI.
, Jeli nie pali si wska nik HDMI na pycie czoowej,
sprawd poczenie HDMI (strona 11, 15).
, Zmie ustawienie parametru „HDMI Control” na „On”
(strona 52).
, Sprawd , czy podczone urzdzenie pozwala na uycie
funkcji sterowania przez HDMI. Szczegóów szukaj
w instrukcji obsugi urzdzenia.

56

, Kiedy adunki statyczne itp. spowoduj niewaciw prac
odtwarzacza, naley wyczy odtwarzacz z sieci.

, Skontaktuj si z lokaln autoryzowan stacj serwisow
Sony.

Pomimo naciœniêcia przycisku Z nie otwiera
siê szuflada na p³ytê i nie mo¿na wyj¹æ p³yty.
, Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz
i wcz go na nowo, po czym natychmiast nacinij przycisk
UP/DOWN, aby opuci ruchom oson.
2Gdy tylko na wywietlaczu na pycie czoowej pojawi si
napis „POWER ON”, naciskaj przycisk x na odtwarzaczu
(nie na pilocie) a do otwarcia szuflady. Jeli szuflada nie
otworzy si przy pierwszej próbie, kilkakrotnie powtórz t
procedur.

Przy odtwarzaniu p³yty DATA DVD pojawia siê
komunikat o b³êdzie i nie mo¿na odtworzyæ
pliku.
, Zapoznaj si take z punktami „Nie mona wywietli
fotografii” i „Nie mona odtworzy utworu MP3 audio”
(strona 55).
, Próbowano odtworzy lub wywietli uszkodzony utwór
MP3 audio lub plik z obrazem JPEG.
, Dane maj format inny ni MPEG-1 Audio Layer III.
, Format pliku z obrazem JPEG jest niezgodny z DCF*
(strona 41).
, Plik z obrazem JPEG ma rozszerzenie „.JPEG” lub „.JPG”,
ale nie ma formatu JPEG.
* „Design rule for Camera File system”: opracowany przez JEITA
(Japoskie Stowarzyszenie Przemysu Elektronicznego
i Informatycznego) standard obrazu z aparatów cyfrowych.

Odtwarzacz nie reaguje na naciskanie ¿adnego
przycisku.
, Na co najmniej pi sekund nacinij przycisk \/1 na
odtwarzaczu, tak aby zgasy wska niki na pycie czoowej.
Przed ponownym wczeniem odtwarzacza odczekaj co
najmniej 10 sekund.

Funkcja samoczynnej
diagnostyki
Kiedy wczy si funkcja samoczynnej diagnostyki,
zapobiegajca niewaciwej pracy odtwarzacza, na
wywietlaczu na pycie czoowej pojawia si kod „ERR”
wskazujcy przyczyn bdu.
Kod bdu

Przyczyna i / lub rozwizanie

AACS ERR

Niepowodzenie odczytu AACS.
tWyjmij zabezpieczon pyt.

LSI1 ERR
LSI2 ERR
LSI3 ERR
MEM ERR
FLASH ERR
ROM ERR

tSkontaktuj si z lokaln
autoryzowan stacj serwisow
Sony i podaj kod bdu.

Informacje dodatkowe
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Wykaz elementów

Przyciski na pilocie i odtwarzaczu, które maj takie same lub podobne nazwy, peni identyczne funkcje.
Szczegóy mona znale  na stronach, których numery podano w nawiasach.

P³yta czo³owa

HDMI

A @/1 (20)
– Wcza odtwarzacz lub przecza go w tryb
czuwania.
B Szuflada na p³ytê (20)
C H, X, x (20)
– Rozpoczyna odtwarzanie, wcza pauz,
zatrzymuje odtwarzanie.
D UP/DOWN (20)
– Przesuwa ruchom oson w gór i w dó.
E A OPEN/CLOSE (20)
– Otwiera i zamyka szuflad na pyt.
F ./> (24)
– Su do przechodzenia do poprzedniego /
nastpnego rozdziau lub utworu.
– Po przytrzymaniu umoliwiaj przeszukiwanie
w ty lub w przód.
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HD

FL OFF

G WskaŸnik HDMI (11)
– Pali si, kiedy jest podczone urzdzenie HDMI.
WskaŸnik HD (11)
– Pali si w czasie reprodukcji sygnau wideo 720p
/ 1080i / 1080p.
WskaŸnik FL OFF (24)
– Pali si po wyczeniu wywietlacza na pycie
czoowej i pozostaych wska ników.
H Czujnik zdalnego sterowania (16)
I WskaŸnik Blu-ray Disc
– Pali si, gdy jest rozpoznany format BD/AVCHD.
– Pali si przez kilka sekund po wczeniu
odtwarzacza.
J Wyœwietlacz na p³ycie czo³owej (59)

Wyœwietlacz na p³ycie czo³owej

Informacje dotyczce odtwarzania s wywietlane
w nastpujcy sposób:

A H
– Pali si w czasie odtwarzania.

Przykad: przy odtwarzaniu pyty DVD VIDEO lub BD-ROM

B Informacje dotycz¹ce odtwarzania
z Wskazówka
Do zmiany jasnoci wywietlacza na pycie czoowej mona uy
przycisku DIMMER (strona 24).

A Numer obecnie odtwarzanego tytu³u

C Czas odtwarzania tytu³u

Informacje dodatkowe

B Numer obecnie odtwarzanego rozdzia³u
Numer rozdziau nie pojawia si, jeli od pocztku
tytuu upyno ponad 10 godzin.

Ty³ obudowy
Informacje o poczeniach – patrz strona 10 do 16.

VIDEO
OUT
AC IN

HDMI
OUT

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

PB/CB

PR/CR
S VIDEO

AUDIO
OUT

DIGITAL OUT

VIDEO

PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL

5.1CH OUTPUT
FRONT

L

L

R

R

REAR

CENTER

WOOFER

A Z³¹cze AC IN (16)

F Gniazda AUDIO OUT (L/R) (13, 14)

B Gniazdo HDMI OUT (11, 12, 15)

G Gniazda 5.1CH OUTPUT (FRONT L/R, REAR L/R,
CENTER, WOOFER) (14)

C Gniazda VIDEO OUT (VIDEO/S VIDEO) (10)
D Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR)
(10)
E Gniazda DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (13, 14)
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S³owniczek

AACS
„Advanced Access Content System”
– system zarzdzania cyfrowymi
materiaami rozrywkowymi na
nonikach nowej generacji, zarówno
nagranymi fabrycznie, jak
i samodzielnie. System ten umoliwia
korzystanie z cyfrowych materiaów
rozrywkowych, w tym materiaów
w formacie HD.

AVCHD (strona 7)
AVCHD to format wykorzystywany
w cyfrowych kamerach wideo wysokiej
rozdzielczoci do zapisu sygnau SD
(o standardowej rozdzielczoci) lub HD
(o wysokiej rozdzielczoci) zgodnego ze
specyfikacj 1080i*1 lub 720p*2. Dziki
efektywnej technologii kompresji
i kodowania danych, umoliwia on
nagrywanie na pytach DVD. Obraz jest
poddawany kompresji do formatu
MPEG-4 AVC/H.264, natomiast zapis
d wiku odbywa si w formacie Dolby
Digital lub Linear PCM. Format
MPEG-4 AVC/H.264 umoliwia
bardziej efektywn kompresj obrazu
ni standardowe rozwizania. Pozwala
na zapis na pycie DVD sygnau wideo
o wysokiej rozdzielczoci (HD)
z kamery cyfrowej, w taki sam sposób
jak przy zapisie standardowego sygnau
telewizyjnego (SD).
*1 Specyfikacja obrazu o wysokiej
rozdzielczoci zoonego z 1080
efektywnie analizowanych linii
wywietlanych z przeplotem.
*2 Specyfikacja obrazu o wysokiej
rozdzielczoci zoonego z 720
efektywnie analizowanych linii
wywietlanych z przeplotem.

Aplikacje BD-J
Format BD-ROM umoliwia stosowanie
funkcji interaktywnych opartych na
jzyku Java.
„BD-J” daje producentom nagra niemal
nieograniczone moliwoci tworzenia
interaktywnych tytuów BD-ROM.

BD-R (strona 6)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) to
pyta Blu-ray Disc do jednokrotnego
zapisu, dostpna w takich samych
pojemnociach, jak opisana poniej
pyta BD. Poniewa nagrania mona
dokona tylko raz, pyta BD-R nadaje si
do archiwizacji wanych danych oraz do
nagrywania i rozpowszechniania
materiaów wideo.
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BD-RE (strona 6)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) to
pyta Blu-ray Disc do wielokrotnego
zapisu, dostpna w takich samych
pojemnociach, jak opisana poniej
pyta BD. Zdolno do wielokrotnego
nagrywania umoliwia intensywn
edycj oraz wykorzystanie do
zastosowa z przesuniciem czasu.

BD-ROM(strona 6)
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) to produkowane w celach
komercyjnych pyty o takich samych
pojemnociach, jak opisana poniej
pyta BD. Oprócz zapisu standardowych
materiaów filmowych, umoliwiaj one
korzystanie z funkcji interaktywnych,
obsug przy uyciu menu podrcznych
(patrz niej), wywietlanie napisów
i wywietlanie pokazów slajdów. Mimo
e pyty BD-ROM mog zawiera
dowolny rodzaj danych, na wikszoci
z nich znajd si filmy w formacie High
Definition, przeznaczone do odtwarzania w odtwarzaczach Blu-ray Disc.

Blu-ray Disc (BD) (strona 6)
Format pyty przeznaczony do
nagrywania / odtwarzania filmów
o wysokiej rozdzielczoci (HD)
(wykorzystywanych w HDTV itp.) oraz
do zapisywania duych iloci danych.
Na jednowarstwowej pycie Blu-ray
Disc mieci si do 25 GB danych, a na
pycie dwuwarstwowej – do 50 GB.

Dolby Digital (strona 47)
Technologia kompresji cyfrowego
d wiku opracowana przez firm Dolby
Laboratories. Jest ona zgodna z wielokanaowym d wikiem przestrzennym.
Tylny kana jest stereofoniczny;
w formacie tym wystpuje te
wydzielony kana subwoofera. Dolby
Digital zapewnia niezalene kanay
cyfrowego d wiku o wysokiej jakoci,
które s identyczne z kanaami
uywanymi w kinowych systemach
Dolby Digital. Niezaleny zapis
wszystkich kanaów gwarantuje ich
dobr separacj. Cyfrowe przetwarzanie
danych ze wszystkich kanaów sprawia,
e znieksztacenia d wiku s
minimalne.

Dolby Digital Plus (strona 48)
Technologia kodowania d wiku
stanowica rozszerzenie systemu Dolby
Digital i obsugujca 7.1 kanaów
d wiku przestrzennego.

Dolby Surround (Pro Logic)
(strona 47)
Technologia przetwarzania sygnau
audio d wiku przestrzennego
stworzona przez firm Dolby
Laboratories. Jeli sygna wejciowy
zawiera skadow d wiku
przestrzennego, proces Pro Logic

reprodukuje sygnay kanaów przednich,
centralnego i tylnego. Tylny kana jest
monofoniczny.

Dolby TrueHD (strona 48)
Dolby TrueHD to technologia
bezstratnego kodowania zapewniajca
obsug 8 kanaów d wiku przestrzennego i przeznaczona do wykorzystania
na nonikach optycznych nowej generacji. Odtwarzany d wik jest wiern
reprodukcj oryginalnego nagrania.

DTS (strona 47)
Technologia kompresji cyfrowego
d wiku opracowana przez firm DTS
Inc. Jest ona zgodna z wielokanaowym
d wikiem przestrzennym. Tylny kana
jest stereofoniczny; w formacie tym
wystpuje te wydzielony kana
subwoofera. DTS zapewnia niezalene
kanay cyfrowego d wiku o wysokiej
jakoci.
Niezaleny zapis wszystkich kanaów
gwarantuje ich dobr separacj. Cyfrowe
przetwarzanie danych ze wszystkich
kanaów sprawia, e znieksztacenia
d wiku s minimalne.

DTS-HD (strona 48)
DTS-HD jest rozszerzeniem systemu
kodowania d wiku Coherent
Acoustics, który obejmuje take formaty
DTS Digital Surround, DTS-ES i DTS
96/24. DTS-HD cechuje si du
elastycznoci pod wzgldem liczby
niezalenie obsugiwanych kanaów
d wiku przestrzennego. Zgodnie
z planami, na pytach Blu-ray Disc
nagrywanych bdzie 7.1 kanaów
d wiku, z moliwoci redukcji
sygnau do 5.1 lub 2 kanaów
i reprodukcji d wiku albo przy
przepywnoci sygnau DTS Digital
Surround, albo bez strat.

DVD VIDEO (strona 6)
Pyta, która moe pomieci do 8 godzin
obrazu filmowego, cho jej rednica jest
taka sama jak rednica pyty CD.
Pojemno jednowarstwowej,
jednostronnej pyty DVD wynosi
4,7 GB (gigabajtów), dwuwarstwowej,
jednostronnej pyty DVD – 8,5 GB,
jednowarstwowej, dwustronnej pyty
DVD – 9,4 GB, a dwuwarstwowej,
dwustronnej pyty DVD – 17 GB.
Efektywno kompresji danych
o obrazie filmowym zapewnia format
MPEG 2. Dla zapewnienia wysokiej
jakoci obrazu, stosowana jest
technologia kodowania ze zmienn
przepywnoci, sterujca iloci
zapisywanych danych odpowiednio do
znaczenia obrazu. Dane o d wiku s
rejestrowane w formacie
wielokanaowym, takim jak Dolby
Digital, co pozwala na uzyskanie
bardziej realistycznego d wiku.

DVD-R (strona 6)
Pyta DVD-R jest nonikiem
jednokrotnego zapisu i ma rednic
pyty DVD VIDEO. Na pycie DVD-R
mona dokona tylko jednego nagrania,
którego format jest taki sam jak na pycie
DVD VIDEO. Pyty DVD-R mona
nagrywa w dwóch trybach: trybie VR
i trybie Video. Pyty DVD nagrane
w trybie Video maj format identyczny
z pyt DVD VIDEO. Pyty utworzone
w trybie VR (Video Recording)
pozwalaj na programowanie i monta
zawartoci.

DVD-RW (strona 6)
Pyta DVD-RW jest nonikiem
wielokrotnego zapisu i ma rednic
pyty DVD VIDEO. Pyty DVD-RW
mona nagrywa w dwóch trybach:
trybie VR i trybie Video. Pyty DVD
nagrane w trybie Video maj format
identyczny z pyt DVD VIDEO. Pyty
utworzone w trybie VR (Video
Recording) pozwalaj na
programowanie i monta zawartoci.

Pyta DVD+R (plus R) jest nonikiem
jednokrotnego zapisu i ma rednic
pyty DVD VIDEO. Na pycie DVD+R
mona dokona tylko jednego nagrania,
którego format jest taki sam jak na pycie
DVD VIDEO.

DVD+RW (strona 6)
Pyta DVD+RW (plus RW) jest
nonikiem wielokrotnego zapisu.
Format zapisu pyt DVD+RW jest
podobny do formatu pyt DVD VIDEO.

Format kolejnoliniowy
(progresywny)
W odrónieniu od formatu z przeplotem,
w którym klatki tworzone s z dwóch
pól zawierajcych parzyste i nieparzyste
linie obrazu, format kolejnoliniowy
pozwala na wywietlenie caego obrazu
naraz, jako jednej klatki. Dziki temu
format kolejnoliniowy umoliwia
wywietlenie 50 – 60 klatek na sekund,
podczas gdy w formacie z przeplotem
wywietlanie odbywa si w tempie 25
lub 30 klatek (50 – 60 pól) na sekund.
Ronie wic ogólna jako obrazu,
w którym statyczne obrazy, napisy
i linie poziome staj si ostrzejsze.

Format z przeplotem
(z wybieraniem miêdzyliniowym)
W formacie z przeplotem jako
pojedyncze „pole” wywietlana jest co
druga linia obrazu. Jest to standardowa
metoda wywietlania obrazów na
telewizorze. Pole z parzystym numerem
zawiera parzyste linie obrazu, a pole
z nieparzystym numerem – linie
nieparzyste.

HDMI jest interfejsem cyfrowym
umoliwiajcym przesyanie obrazu
i d wiku. Poczenie HDMI umoliwia
przesyanie w cyfrowej postaci, bez
obnienia jakoci, sygnaów wizji
o standardowej lub duej rozdzielczoci
i wielokanaowych sygnaów fonii do
urzdze audiowizualnych, takich jak
telewizor z HDMI.
Specyfikacja HDMI jest zgodna z technologi ochrony przed kopiowaniem
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection), przeznaczonej dla
cyfrowych materiaów rozrywkowych
przesyanych przez HDMI.

MPEG-2
Jeden z systemów kompresji danych
o obrazie filmowym opracowany przez
grup Moving Picture Experts Group
(MPEG) i powszechnie stosowany na
wiecie na pytach DVD VIDEO
i w przekazie cyfrowym. W systemie
tym zdefiniowano format MPEG-2 PS
(Program Stream) dla noników nagra,
takich jak DVD VIDEO, i MPEG-2 TS
(Transport Stream) dla audycji
cyfrowych i innych rodzajów cznoci.

Menu podrêczne
Udoskonalone menu dostpne na
pytach BD-ROM. Menu podrczne
mona wywietli w czasie odtwarzania,
naciskajc przycisk MENU.

Nagrania filmowe, nagrania wideo
Pyty DVD mona podzieli na
wyprodukowane z nagra filmowych
i z nagra wideo. Pyty DVD
z nagraniami filmowymi zawieraj
obraz identyczny z tym, który jest
wywietlany w kinach (24 klatki na
sekund). Pyty DVD z nagraniami
wideo, takimi jak seriale telewizyjne czy
komedie sytuacyjne, zawieraj obraz
wywietlany w tempie 30 klatek / 60 pól
(25 klatek / 50 pól) na sekund.

Rozdzia³ (strona 25)
Blok filmu lub utworu muzycznego,
który jest mniejszy ni tytu. Tytu
skada si z kilku rozdziaów. Niektóre
pyty mog nie zawiera rozdziaów.

Dane techniczne

System
Laser: Laser póprzewodnikowy

Wyjœcia
(Nazwa gniazda: typ gniazda / poziom
wyjciowy / impedancja obcienia)
AUDIO OUT L/R:
Cinch / 2 V wart. skut. /
10 kiloomów
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optyczne gniazdo wyjciowe /
-18 dBm (dugo fali 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Cinch / 0,5 Vp-p / 75 omów
5.1CH OUTPUT:
Cinch / 2 V wart. skut. /
10 kiloomów
HDMI OUT:
Standardowe zcze HDMI
(19-stykowe)
COMPONENT VIDEO OUT(Y, PB/
CB, PR/CR):
Cinch / Y: 1,0 Vp-p, PB/CB, PR/CR:
sygna kolejnoliniowy lub
z przeplotem
= 0,7 Vp-p / 75 omów
VIDEO: Cinch / 1,0 Vp-p / 75 omów
S VIDEO: 4-stykowe mini DIN / Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL) / Y:
1,0 Vp-p, C: 0,286 Vp-p (NTSC) /
75 omów

Informacje dodatkowe

DVD+R (strona 6)

HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (strona 8)

Dane ogólne
Zasilanie:
Napicie przemienne 220 do 240 V,
50/60 Hz
Pobór mocy: 33 W
Wymiary (w przyblieniu):
430 u 99,2 u 361 mm (szer. × wys. ×
g.) razem z wystajcymi
elementami
Waga (w przyblieniu): 4,8 kg
Zakres temperatur przy pracy:
5 do 35 °C
Zakres wilgotnoci przy pracy:
25 do 80%

Dostarczane wyposa¿enie

Tytu³ (strona 27)

Patrz strona 9.

Najduszy blok obrazu lub d wiku na
pycie DVD; film itp., gdy chodzi
o nagranie wideo; cay album itp., gdy
chodzi o nagranie audio.

Konstrukcja i dane techniczne mog
ulec zmianie.

x.v.Colour (strona 8)
x.v.Colour jest zaproponowan przez
Sony nazw standardu xvYCC oraz
znakiem handlowym Sony.
xvYCC to midzynarodowy standard
przestrzeni barw w obrazie filmowym.
Standard ten umoliwia reprodukcj
szerszego zakresu barw ni obecnie
wykorzystywany standard transmisji.
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Lista kodów
jêzyków
Szczegóy – patrz strona 49.
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Jzyk (skrót)

Kod

Jzyk (skrót)

Kod

Hindi (hi)

0809

Syngaleski (si)

1909

Chorwacki (hr)

0818

Sowacki (sk)

1911

Wgierski (hu)

0821

Soweski (sl)

1912

Armeski (hy)

0825

Samoaski (sm)

1913

Interlingua (ia)

0901

Szona (sn)

1914

Interlingue (ie)

0905

Somalijski (so)

1915

Jzyk (skrót)

Kod

Inupiak (ik)

0911

Albaski (sq)

1917

Japoski (ja)

1001

Indonezyjski (in)

0914

Serbski (sr)

1918

Angielski (en)

0514

Islandzki (is)

0919

Siswati (ss)

1919

Francuski (fr)

0618

Hebrajski (iw)

0923

Soto (st)

1920

Niemiecki (de)

0405

Jidysz (ji)

1009

Sundajski (su)

1921

Woski (it)

0920

Jawajski (jw)

1023

Szwedzki (sv)

1922

Hiszpaski (es)

0519

Gruziski (ka)

1101

Suahili (sw)

1923

Holenderski (nl)

1412

Kazachski (kk)

1111

Tamilski (ta)

2001

Rosyjski (ru)

1821

Grenlandzki (kl)

1112

Telugu (te)

2005

Chiski (zh)

2608

Kambodaski (km)

1113

Tadycki (tg)

2007

Koreaski (ko)

1115

Kannara (kn)

1114

Tajski (th)

2008

Grecki (el)

0512

Kaszmirski (ks)

1119

Tigre (ti)

2009

Afar (aa)

0101

Kurdyjski (ku)

1121

Turkmeski (tk)

2011

Abchaski (ab)

0102

Kirgiski (ky)

1125

Tagalski (tl)

2012

Afrykanerski (af)

0106

aciski (la)

1201

Tswana (tn)

2014

Amharski (am)

0113

Lingala (ln)

1214

Tonga (to)

2015

Arabski (ar)

0118

Laotaski (lo)

1215

Turecki (tr)

2018

Assamski (as)

0119

Litewski (lt)

Ajmarski (ay)

0125

otewski (lv)

Azerski (az)

0126

Baszkirski (ba)

0201

Biaoruski (be)

1220

Tsonga (ts)

2019

1222

Tatarski (tt)

2020

Malgaski (mg)

1307

Twi (tw)

2023

Maoryjski (mi)

1309

Ukraiski (uk)

2111

0205

Macedoski (mk)

1311

Urdu (ur)

2118

Bugarski (bg)

0207

Malajalam (ml)

1312

Uzbecki (uz)

2126

Biharski (bh)

0208

Mongolski (mn)

1314

Wietnamski (vi)

2209

Bislama (bi)

0209

Modawski (mo)

1315

Wolapik (vo)

2215

Bengalski (bn)

0214

Maratyjski (mr)

1318

Wolof (wo)

2315

Tybetaski (bo)

0215

Malajski (ms)

1319

Khosa (xh)

2408

Bretoski (br)

0218

Maltaski (mt)

1320

Joruba (yo)

2515

Kataloski (ca)

0301

Birmaski (my)

1325

Zuluski (zu)

2621

Korsykaski (co)

0315

Nauraski (na)

1401

Czeski (cs)

0319

Nepalski (ne)

1405

Walijski (cy)

0325

Norweski (no)

1415

Duski (da)

0401

Langwedocki (oc)

1503

Bhutaski (dz)

0426

(Afan) Oromo (om)

1513

Esperanto (eo)

0515

Orija (or)

1518

Estoski (et)

0520

Pendabski (pa)

1601

Baskijski (eu)

0521

Polski (pl)

1612

Perski (fa)

0601

Paszto (ps)

1619

Fiski (fi)

0609

Portugalski (pt)

1620

Fidi (fj)

0610

Keczua (qu)

1721

Farerski (fo)

0615

Retoromaski (rm)

1813

Fryzyjski (fy)

0625

Kirundi (rn)

1814

Irlandzki (ga)

0701

Rumuski (ro)

1815

Szkocki celtycki (gd)

0704

Kinyarwanda (rw)

1823

Galisyjski (gl)

0712

Sanskryt (sa)

1901

Guarani (gn)

0714

Sindhi (sd)

1904

Gudaracki (gu)

0721

Sangho (sg)

1907

Hausa (ha)

0801

Serbsko-chorwacki (sh)

1908

Lista kodów
krajów (blokada
rodzicielska)
Szczegóy – patrz strona 50.

Skorowidz

Terminy w cudzysowach pojawiaj si
na ekranach.

„Memory” 28
„Movies” 32
MPEG 32
„Music” 36

N

Kod

Argentyna (ar)

0118

Liczby

Australia (au)

0121

5.1CH OUTPUT 14, 51

Austria (at)

0120

Belgia (be)

0205

Brazylia (br)

0218

Kanada (ca)

0301

Chile (cl)

0312

Chiny (cn)

0314

Dania (dk)

0411

0618

Niemcy (de)

0405

Hongkong (hk)

0811

Indie (in)

0914

Indonezja (id)

0904

A
„A/V Control” 22
AACS 60
ANGLE 24
AUDIO 24
„Audio Control” 27
„Audio Output Mode” 51
„Audio Setup” 47
AVCHD 7, 60

B
Baterie 16
BD-R 5, 60
BD-RE 5, 60
Blu-ray Disc 6, 60
BRAVIA Theatre Sync 11

Nagrania filmowe 61
Nagrania wideo 61

O
„Options” 52

P
„Parental Control” 50
„Photos” 40
Pilot 16, 17, 24
Pyta czoowa
wywietlacz 59
Pyty, których mona uywa 6
Podczanie
przewody audio 12
przewody wideo 10
POP UP/MENU 25
Pro Logic 14, 47, 60
Prosta konfiguracja (Easy Setup) 18

Wochy (it)

0920

Japonia (jp)

1016

C

Korea (kr)

1118

CD 6

R

Malezja (my)

1325

Meksyk (mx)

1324

D

Rozdzia 25, 61
Rozwizywanie problemów 54

Holandia (nl)

1412

Nowa Zelandia (nz)

1426

Norwegia (no)

1415

Pakistan (pk)

1611

Filipiny (ph)

1608

Portugalia (pt)

1620

Rosja (ru)

1821

Singapur (sg)

1907

Hiszpania (es)

0519

DIMMER 24
DISPLAY 24
Dolby Digital 14, 60
„Dolby Digital Output” 47
Dolby Digital Plus 48, 60
Dolby TrueHD 48, 60
DTS 60
„DTS Downmix” 47
„DTS Output” 47
DTS-HD 48, 60
DVD VIDEO 5, 60
DVD+R 5, 61
DVD+RW 5, 61
DVD-R 5, 61
DVD-RW 5, 61

Szwajcaria (ch)

0308

Szwecja (se)

1905

Tajwan (tw)

2023

Tajlandia (th)

2008

E

Wielka Brytania (gb)

0702

Ekrany ustawie 44

Stany Zjednoczone (us)

2119

F
Format kolejnoliniowy 61
Format z przeplotem 61

H
HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61

I
Informacje o pycie 27

S

Informacje dodatkowe

0609

Francja (fr)

„Language” 49
Lista tytuów 22

M

Kraj (skrót)

Finlandia (fi)

L

„Setup” 22
„Slideshow” 41
„Speaker Setup” 51
„Speakers” 12, 51
Sterowanie przez HDMI 11, 21, 52
SUBTITLE 24

T
TOP MENU 25
„TV Type” 45
Tytu 26, 61

V
„Video Control” 28
„Video Setup” 45

W
Wyszukiwanie 26, 34, 38, 42
Wywietlacz na pycie czoowej 59

X
x.v.Colour 8, 61

Z
Zerowanie odtwarzacza 53

K
Kod regionu 7
Kolorowe przyciski 24
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Dla klientów z krajów europejskich

 Wskazówki i informacje dotyczące produktów i usług Sony można znaleźć
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