LH-T7654IA_NAACLLD_POL

Odbiornik DVD

Instrukcja u?ytkownika
MODEL: LH-T760IA
(Jednostka głown:LH-T760
gło?ni: LHS-76IAS, LHS-76IAC,
LHS-76IAW)

R

USB

Przed podł?czeniem, uruchomieniem lub
wyregulowaniem niniejszego produktu, prosimy
przeczyta? całao?? niniejszej instrukcji.

uwa?nie

HDMI

Poł?czenie
Je?eli

posiadasz
podł?czy? go do

Telewizor

zgodny

z

HDMI
HDMI

telewizor lub monitor HDMI mo?esz
odtwarzacza przy pomocy kabla

HDMI.

Podł?cz gniazdo HDMI OUT odtwarzacza z
gniazdem HDMI, telewizora lub monitora zgodnego
z HDMI (H).
2. Ustaw ?rodło
sygnału telewizora na HDMI (patrz
instrukcja obsługi telewizora).
3. W trybie zatrzymania, przez naci?ni?cie
przycisku
HDMI, wybierz tryb HDMI.Naciskaj przycisk
RESOL, aby ustawi? rozdzielczo??.
Uwaga:
Strzałka znajduj?ca si? na zł?czu kabla powinna
by? skierowana do gory dla wła?ciwego
1.

ustawienia
Je?eli

w

odtwarzaczu.

kabel HDMI nie

HDMI nie

b?dzie

jest podł?czony, przycisk

działał.

H

L
AUDIO
R

Ustawienie rozdzielczo?ci
Przez

naci?ni?cie

mo?na

zmienia?

przycisku RESOLUTION na
rozdzielczo??
dla wyj?cia
COMPONENT VIDEO OUT. Poni?ej podane s?

dost?pne

ustawienia rozdzielczo?ci.

POŁ?CZENIE

Dost?pne

WYJ?CIOWE
HDMI

1920

x

VIDEO OUT

1280

x

Je?eli

Wskazowka:

--

DVI.

Podł?czenie

do telewizora HDMI wymaga kabla

HDMI, natomiast podł?czanie do telewizora

adaptera HDMI na DVI.
obsługi sygnału wideo
standardowego, polepszonego oraz wysokiej
rozdzielczo?ci oraz sygnałow audio standardowych
do wielokanałowych surround. HDMI to tak?e
nieskompresowany sygnał cyfrowy wideo, pasmo do
5 gigabajtow na sekund?, jedno zł?cze (zamiast kilku
osobnych kabli i zł?cz): komunikacja pomi?dzy
?rodłem
audio-wideo oraz urz?dzeniem audio-wideo
takim jak telewizory cyfrowe.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia
Interface s? znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy HDMI
licensing LLC.
wyposa?onego
HDMI
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ma

w

DVI wymaga

mo?liwo?ci

x

1080i

720p
576p

NTSC
1920

x

1280

x

720

x

1080i

720p
480p

1440

x

576i

1440

x

480i

COMPONENT

1920

x

1080i

1920

x

1080i

VIDEO OUT

1280

x

1280

x

720p
576p

720p
480p

720

x

720

x

720

x

576i

720

x

480i

720

x

576i

720

x

480i

S-VIDEO

720

x

576i

720

x

480i

SCART

720

x

576i

MONITOR OUT

Gdy korzystasz z poł?czenia HDMI, mo?esz zmieni?
rozdzielczo??
(576p, 720p, 1080i) dla wyj?cia HDMI,
naciskaj?c przycisk RESOL. znajduj?cy si? na pilocie.
Informacje o HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface
Interfejs
multimedialny o wysokiej rozdzielczo?ci) obsługuje
zarowno audio i wideo w pojedynczym zł?czy
cyfrowym dla łatwiejszego cało?ciowego
poł?czenia do telewizora HDMI lub wyposa?onego w

rozdzielczo?ci

PAL

720

wyst?puj? zakłocenia lub linie na ekranie,
prosz? sprawdzi? kabel HDMI.
Nie wszystkie urz?dzenia DVI kompatybilne z
HDCP b?d?
działa? z tym odtwarzaczem DVD.
Je?eli telewizor nie obsługuje HDCP, na ekranie
powstaj? zakłocenia, lub obraz mo?e wibrowa?.

pilocie,

-

Uwaga:
Dla rozdzielczo?ci 720p oraz 1080i dla wyj?cia
składowej wideo, mog? by? odtwarzane tylko
płyty nie zabezpieczone przed kopiowaniem.
Je?eli płyta jest zabezpieczona przed
kopiowaniem, b?dzie odtwarzana w rozdzielczo?ci
576p(PAL) lub 480p(NTSC).
Rozdzielczo?ci 1080i, 720p, 576p oraz 480p nie
działaj? przy poł?czeniach analogowych wideo
(MONITOR OUT & S-VIDEO OUT).
Dla składowej (Y/Pb/Pr) w trybie RGB b?dzie
wy?wietlany czarny obraz.
Je?eli zmienisz rozdzielczo??,
wy?wietlenie MENU
(MP3/JPEG/DivX) rownie? zmieni si?.
Je?eli telewizor nie akceptuje ustawionej
rozdzielczo?ci, na ekranie pojawia si? zakłocony
obraz. Prosimy przeczyta? instrukcj? obsługi
telewizora, a nast?pnie ustawi? odpowiedni? dla
niego rozdzielczo??.
Uwaga
Zmiana rozdzielczo?ci, gdy nagrywarka jest
podł?czona przy pomocy zł?cza HDMI mo?e
powodowa? wadliwe działanie. Aby rozwi?za?
problem, wył?cz nagrywark? i wł?cz j? ponownie

AUDIO

5.1

Ka?da

płyta DVD umo?liwia wyboru ro?norodnych
opcji wyj?cia audio. Ustaw opcje AUDIO odtwarzacza
zgodnie z typem systemu audio jaki u?ywasz.

Konfiguracja gło?nikow
ustawienia dla

Wykonaj nast?puj?ce

wbudowanego

dekodera surround kanał 5.1.
1.

Naci?nij

ENTER i

pojawia si?

menu

konfiguracji

5.1.

AUDIO
5.1 Ustawienie M wcy

AUDIO

Wybierz

DRC

Wokalny
HD AV

Sync

0ms

0

dB

0

m

Test
Ruch

Wybierz
Enter

Wybierz

DRC

(System

kontroli

DVD* 1 est formatem

zakresu)

umo?liwiaj?cym

odtwarzanie

?cie?ki

d?wi?kowej bardzo dokładnie i realistycznie
dzi?ki technologii digital audio. Mo?na jednak
zmniejszy? zakres obsługiwanych danych audio
(czyli zmniejszy? rozpi?to?? skali od
najgło?niejszego do najcichszego d?wi?ku). Pozwala
to na odtwarzanie cichszego, ale nie gorszego
jako?ciowo d?wi?ku. Aby uruchomi? t? opcj?, nale?y
ustawi? DRC jako "Wł" (Wł?czone).
*1: Tylko do Dolby Digital
Vocal

Opcj? Vocal nale?y wł?czy? wył?cznie w przypadku,
gdy odtwarzana jest wielokanałowa płyta typu
karaoke. ?rodła d?wi?ku
zostan? dzi?ki temu scalone
w jednolity d?wi?k
stereo.

Przy

3.

Wyreguluj dost?pne opcje

Mo?na
audio

Sync
ustawi?

oraz

wybierz odpowiedni gło?nik.
przy pomocy

przyciskow

v/V/b/B.
4.

Naci?nij ENTER, aby potwierdzi?.
poprzedniego menu.

Wybor

do

Instalcjiprzygowe

gło?nik ktory zamierzasz ustawi?. (Przednie
(Lewy), Gło?nik ?rodkowy, Przednie
(Prawy), Tylnie gło?niki (Prawy), Tylnie
(Lewy) lub SubWoofer)

Niektore

zgodnie

Powrot

gło?nika

Wybierz
gło?niki
gło?niki
gło?niki
Uwaga:

ustawienia
z

gło?nikow s? zabronione
licencyjn? z Dolby Digital.

umow?

Wielko??
Poniewa?

si?
HD AV

pomocy b / B

2.

tu

ustawienia

gło?nika s? stałe,

nie zmienia

ustawie?.

?adnych

Gło?no??
czas

opo?nienia

wideo.

0→10→20→... →300

pomi?dzy sygnałem

Naciskaj?c przyciski 1 / 2 wyreguluj poziom
wyj?ciu wybranego gło?nik(-5dB
5dB)

na

~

Distance

(odległo??)

Je?eli

podł?czone zostały gło?niki do odbiornika
DVD/CD, dzi?ki ustawieniu odległo?ci urz?dzenie ma
zapisane jaka jest odległo?? ktor? musi pokona?
d?wi?k zanim dotrze do słuchacza. Pozwala to na to,
aby d?wi?k z ka?dego gło?nika docierał do
słuchacza

w

tym samym czasie.

b / B

Naciskaj
aby ustawi? odległo?? do wybranego
gło?nika.(nie mo?na dokona? regulacji gło?nikow
przednich/ niskotonowych)
Test

Naci?nij b / B, aby wł?czy? sygnały testowe
tak, aby
ka?dego gło?nika. Wyreguluj gło?no??
dopasowa? j? do sygnałow testowych zapisanych w
systemie.
Przedni lewy (L)
Przedni prawy (R)
?rodkowy
SubWoofer
Tylni prawy (R)
Tylni lewy (L)
→

→

→

→

→
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Odtwarzanie

płyt JPEG

JPEG

To

urz?dzenie pozwala na ogl?danie plikow JPEG
zapisanych na płytach. Zanim rozpoczniesz
odtwarzanie plikow JPEG, przeczytaj uwagi dotycz?ce
plikow JPEG w tabelce po prawej stronie.
Wło?

1.

płyt?

i

Menu JPEG

zamknij szufladk?.
pojawi si? na ekranie

innego pliku
Naci?nij przycisk SKIP (. lub >) podczas
ogl?dania obrazu, aby przej?? do nast?pnego lub
poprzedniego pliku.

Kompatybilno??
odtwarzaczem

telewizora.

PHOTO

Lis

Przechodzenie do

sposob:
?Wzale?no?ci
mo?e

a

JPEG Folder 1

JPEG Folder 5
JPEG Folder 6
JPEG Folder 7
JPEG Folder 8

v / V

aby wybra? katalog

i

naci?nij

V, aby go pod?wietli?

Uwagi:
Podczas ogl?dania pliku JPEG, je?eli rozdzielczo??
ustawiona na 1080i, zostaje zmieniona na 480p.
Mo?na dokonywa? zmiany rozdzielczo?ci na 720p lub

jest

480p.
Wskazowka:

Dost?pne s? cztery opcje pr?dko?ci pokazu slajdow:
>(wolna) >> (normalna), >>> (szybka), oraz II
(wył?czona).
Przy pomocy vVbBzaznacz Speed (pr?dko??).
Nast?pnie u?yj b / B aby zaznaczy? opcj? ktor?
zamierzasz u?y? i naci?nij ENTER.
Je?eli zaznaczysz Off, pokaz nie jest aktywowany.
Pokaz

(Pokaz slajdow)

U?ywaj?c przyciskow vVbBpod?wietl opcj?
(Pokaz Slajdow), a nast?pnie naci?nij ENTER

(WPROWAD?).
Obraz
1.

nieruchomy
Naci?nij PAUSE/STEP (PAUZA/KROK) podczas
pokazu slajdow. Odtwarzacz przejdzie w tryb
PAUSE.

2.
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Całkowita liczba

?

Niektore płyty mog? nie by? kompatybilne z
powodu innego formatu nagrywania lub stanu
płyty.

?

Upewnij si?,

Aby powroci? do pokazu slajdow naci?nij PLAY
(ODTWARZANIE) lub ponownie PAUSE/STEP
(PAUZA/KROK).

plikow i katalogow
powinna by? mniejsza ni? 999.

rozszerzenie

chcesz

zobaczy? konkretny plik naci?nij
i naci?nij przycisk
ENTER (WPROWAD?), aby go odtworzy?.
Podczas ogl?dania pliku mo?esz nacisn??
STOP,
aby cofn?? si? do poprzedniego menu (JPEG
menu).

v /

?

(WPROWAD?).

(WPROWAD?).
Je?li

przeczyta zawarto??

na

--

Pojawi si? lista plikow znajduj?cych si? w katalogu.
Aby z listy plikow powroci? do listy katalogow u?yj
przyciskow v / V na pilocie zdalnego sterowania,
aby pod?wietli?
po czym naci?nij ENTER
3.

plikow JPEG,

czasu, zanim odtwarzacz

kilku minutach nie

JPEG Folder 4

ENTER

du?o

płyty. Je?li po
rozpocznie si? wy?wietlanie
ekranie, mo?e to oznacza?, ?e niektore pliki s?
wowczas zmniejsz rozdzielczo??
zbyt du?e
plikow JPEG do mniej ni? 2 megapikseli (2760
2048 pikseli) i wypal now? płyt?.

JPEG Folder 3

Naci?nij

od rozmiaru i ilo?ci

upłyn??

DVD/CD

JPEG Folder 2

2.

płyt JPEG z niniejszym
jest ograniczona w nast?puj?cy

płyt?
?

?

Je?li

na

x

dysku

?e

wszystkie wybrane pliki posiadaj?
".jpg" przed skopiowaniem ich na

CD.

pliki posiadaj?
prosimy zmieni? je

rozszerzenia
na

".jpe"

lub

".jpeg"

pliki ".jpg".

Pliki z rozszerzeniami innymi ni? ".jpg" nie b?d?
mogły by? odczytane przez niniejszy odtwarzacz
DVD/CD pomimo, ?e program windows explorer
poka?e je jako pliki JPEG.

Po upływie zadanego czasu odbiornika/odtwarzacz
DVD/CD wył?czy si? samoczynnie

Naciska?

1.

SLEEP

w

ktorym urz?dzenie
samoczynnie.
W oknie

zadany

wył?czy?

XTS ON

wy?wietlacza pojawi si?

wska?nik

SLEEP

oraz

czas.

nast?puj?cym

w

porz?dku.

SLEEP 180 →150 →120→90 →80
50→40→30→20→10→OFF

→

70

→

60→

Uwagi:
Istnieje

mo?liwo??
sprawdzenia czasu, jaki pozostał
do samoczynnego wył?czenia si? odbiornika
DVD/CD, zanim urz?dzenie wył?czy si?.
Nacisn?? SLEEP. Pozostały czas pojawi si? w oknie

Tryb

?CIEMNIACZ

CH

(DIMMER)

→

XTS-P ON...

XTS-

na

samym

poziomie

co

przez

jest tymczasowo wył?czany przy zmianie z
jest wł?czany po zmianie na 2.1 CH.

2.1

5.1 CH i

NORMAL

funkcja poka?e si? na wy?wietlaczu, a dioda LED
gło?no?ci poka?e stan zasilania
Ka?dorazowe naciskanie przycisku DIMMER pozwala
na przemian wł?cza?
i wył?cza?
t? opcj?

WYCISZENIE

NORMAL

tylnie gło?niki na tym
przednie gło?niki.
Uwagi:

wy?wietlacza.
Ta

→

XTS-P ON
Unikalna jako??
d?wi?ku technologii LG tworzy dla
Ciebie optymalny d?wi?k w celu osi?gni?cia
perfe
i
cyjnego odtwarzania oryginalnych d?wi?kow
odczucia ?ywego ?rodła d?wi?ku.
XTS ON
Unikalna jako??
d?wi?ku technologii LG tworzy dla
Ciebie optymalny d?wi?k w celu osi?gni?cia
perfe
i
cyjnego odtwarzania oryginalnych d?wi?kow
odczucia ?ywego ?rodła d?wi?ku.
W trybie 2 CH BYPASS tworzy obrazowy efekt
przez odtwarzanie d?wi?kow
przez

si?

Wciskanie SLEEP zmienia ustawienia

2.

Ka?de naci?ni?cie
przycisku XTS pro zmienia
ustawienie w nast?puj?cej
kolejno?ci.

celu ustawienia czasu, po
ma

XTS/XTS pro

D?wi?k

Automatyczne wył?czanie
(funkcja "SLEEP TIMER")

(MUTE)

Wył?czenie trybow

XTS-P i XTS.

VIRTUAL

D?wi?k

Naci?nij przycisk VIRTUAL, aby
d?wi?ku wirtualnego VIRTUAL.

Naci?nij przycisk MUTE ?eby wyciszy? urz?dzenie.
Mo?esz wyciszy? urz?dzenie, ?eby np. odebra? telefon
wowczas wska?nik "MUTE" pulsuje w okienku
wy?wietlacza.

uruchomi?

?rodło

Wy?wietlacz

Efekt

2.1 kan

VIRTUAL

3D STEREO

5.1 kan

VIRTUAL

D?wi?k

tryb

--

Korzystanie z gniazda
słuchawkowego

3D STEREO

Technologia pozycyjnego d?wi?ku 3D dla ?rodeł
stereo, zoptymalizowana dla gło?nikow stereo.
Słuchacze maja wra?enie wspaniałego
wirtualnego efektu otaczania (surround) podczas
słuchania na odtwarzaczach multimedialnych.

Podł?cz wtyczk? słuchawek stereofonicznych
( 3.5mm) do gniazda PHONES.
Gło?niki zostan? automatycznie wył?czone z
chwil? wł?czenia wtyczki słuchawek (wyposa?enie
dodatkowe).

?rodła

Wybor

wej?ciowego

D?wi?k
D?wi?k

w

celu

wej?ciowych
TV-AUDIO:

wybrania sygnału analogowego z gniazd
(L/R) i VIDEO IN.

AV2 AUDIO IN
w

celu

wybrania sygnału

TV audio

z

gniazda

SCART.

Uwagi:
Mo?esz

wielokanałowy (Vitual surround)
wielokanałowy, ktory tworzy z 5.1 kan.
wra?enie d?wi?ku
10.1 kan., tryb ten dostarcza
wspaniałe emocje podczas słuchania a tak?e
mo?na usłysze? szczegoły muzyki.

sygnału

Mo?esz u?ywa?
magnetowidow lub innych urz?dze?
podł?czonych do gniazd AV IN, EURO AV. Wi?cej
informacji znajdziesz w instrukcji obsługi
doł?czonej do urz?dzenia
Naciskaj przyciski AUX na pilocie, aby wybra?
??dane ?rodło sygnału
Ka?dorazowe naci?ni?cie
tego przycisku powoduje
przeł?czenie na inne ?rodło w nast?puj?cej
kolejno?ci
AUX:

wybra? ?rodło sygnału
naciskaj?c przycisk FUNC.

wielokanałowy

rownie?

Tryb D?wi?kowy
Efekt otaczania d?wi?kiem
(surround) mo?na
wykorzystywa? po prostu wybieraj?c jedno z
uprzednio zaprogramowanych pol akustycznych
zgodnie z programem, ktorego chcesz słucha?.
(tylko d?wi?k 2 kan.)
BYPASS
ON STAGE
STUDIO
CLUB
THEATER 1
CHURCH
PL ll MOVIE
PL ll MUSIC
PL ll MTRX
BYPASS...
→

→

→

→

→

→

Uwagi:
Pierwotny tryb d?wi?ku

→

→

HALL

→

→

to BYPASS.

na płycie
wej?ciowego
przedniej.
Naci?nij i przytrzymaj ten przycisk przez około 3
sekundy, a nast?pnie naci?nij go ponownie, aby
wybra? ?rodło sygnału wej?ciowe
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