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2 - Polski 

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

•  Szczeliny i otwory w obudowie oraz z tyłu lub na 

spodzie zapewniają niezbędną wentylację. Aby 

zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia oraz 

zapobiec jego przegrzaniu, nigdy nie należy tych 

szczelin i otworów blokować lub zakrywać.

 -  Nie umieszczaj urządzenia tam, gdzie jest mało miejsca, 

np. na półce na książki lub we wbudowanej szafce, 

chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

 -  Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kaloryfera lub 

otworu wentylacyjnego lub nad nimi albo w miejscu, 

w którym będzie bezpośrednio wystawione na 

działanie światła słonecznego.

 -  Nie ustawiaj na urządzeniu naczyń (wazonów, itp.) 

zawierających wodę. Wyciek wody może spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

•  Nie wystawiaj urządzenia na deszcz ani nie ustawiaj go 

w pobliżu wody (w pobliżu wanny, miski, zlewozmywaka 

lub zlewu do prania, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu 

basenu itp.). Jeśli urządzenie przypadkowo się 

zamoczy, odłącz je od gniazda zasilania i niezwłocznie 

skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.

•  To urządzenie wymaga użycia baterii. W danej 

społeczności mogą istnieć przepisy z dziedziny 

ochrony środowiska, które wymagają, aby pozbywać 

się tych baterii w odpowiedni sposób. W celu 

uzyskania informacji na temat likwidacji i recyklingu 

skontaktuj się z miejscowymi władzami.

•  Nie przeciążaj gniazdek, przedłużaczy lub rozgałęziaczy 

ponad ich wydajność, gdyż może to spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

•  Poprowadź przewody zasilania tak, aby było jak 

najmniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś na nie 

nadepnie lub, że zostaną ściśnięte przez umieszczone 

na nich lub przy nich przedmioty. Zwróć szczególną 

uwagę na przewody od strony wtyczki, gniazd zasilania 

oraz w miejscu, gdzie wychodzą z urządzenia.

•  W celu ochrony urządzenia przed burzą lub gdy 

pozostawia się je bez dozoru i nie jest używane przez 

dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania 

i odłącz antenę lub system kabli. Zapobiegnie to 

uszkodzeniu zestawu z powodu uderzenia pioruna i 

przepięcia linii energetycznej.

•  Przed podłączeniem przewodu zasilania prądu 

zmiennego do gniazda zasilacza prądu stałego, upewnij 

się, że oznaczenie napięcia zasilacza prądu stałego jest 

zgodne z lokalnym zasilaniem elektrycznym.

•  Nigdy nie wkładaj żadnym metalowych przedmiotów 

do otwartych części urządzenia. Takie postępowanie 

może stworzyć zagrożenie porażenia prądem.

•  Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie dotykaj 

wnętrza urządzenia. Urządzenie powinien otwierać 

tylko wykwalifikowany technik.

•  Pamiętaj, żeby podłączyć przewód zasilania tak, aby 

był odpowiednio umocowany. W przypadku odłączania 

przewodu zasilającego od gniazda, zawsze ciągnij za 

wtyczkę. Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za przewód zasilający. 

Nie należy dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami.

•  Jeśli urządzenie nie działa normalnie — szczególnie, 

jeśli wydobywają się z niego nietypowe dźwięki lub 

zapachy — natychmiast je odłącz i skontaktuj się z 

autoryzowanym dealerem lub centrum serwisowym.

•  Konserwacja skrzynki.

 -  Przed podłączeniem do odtwarzacza innych 

urządzeń należy je wyłączyć.

 -  Jeśli urządzenie zostanie szybko przeniesione z zimnego 

do ciepłego pomieszczenia, może dojść do skroplenia 

pary wodnej na częściach wewnętrznych urządzenia oraz 

na soczewce, powodując nieprawidłowe odtwarzanie 

płyt. W takim przypadku odłącz urządzenie, odczekaj 

dwie godziny, po czym podłącz wtyczkę do gniazdka. 

Następnie włóż płytę i ponownie spróbuj ją odtworzyć.

•  Pamiętaj, aby wyciągnąć wtyczkę przewodu 

zasilającego z gniazda, jeśli urządzenie nie będzie 

przez jakiś czas używane lub jeśli opuszczasz dom na 

dłuższy okres czasu (szczególnie jeśli zostają same w 

domu dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne).

 -  Zebrany kurz może spowodować porażenie prądem, 

przebicie lub pożar, jeśli sprawi, że przewód zasilający 

wytworzy iskrę i ciepło lub izolacja ulegnie uszkodzeniu.

•  Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym 

w celu uzyskania informacji, jeśli zamierzasz 

zainstalować urządzenie w miejscu, w którym znajdują 

się duże ilości kurzu, panują wysokie lub niskie 

temperatury, wysoka wilgotność, tam gdzie znajdują 

się substancje chemiczne lub gdzie będzie ono 

działało przez 24 godziny na dobę, np. na lotnisku, 

dworcu kolejowym, itp. Jeśli tego nie zrobisz, może to 

prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.

•  Używaj tylko odpowiednio uziemionej wtyczki oraz 

odpowiednio uziemionego gniazda.

 -  Nieprawidłowe uziemienie może spowodować 

porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. 

(Wyłącznie sprzęt pierwszej klasy)

 ✎ Poniższe informacje dotyczą również bezprzewodowego modułu odbioru (SWA-7000).

 UWAGA

 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
NIE OTWIERAĆ

 UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI 

CZĘŚCI TYLNEJ). CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE 

DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE PRACE 

NAPRAWCZE ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

 

 

 Ten symbol oznacza, że wewnętrzna 

część urządzenia jest pod wysokim 

napięciem. Kontakt z dowolną 

wewnętrzną częścią tego urządzenia 

jest niebezpieczny.

 

 

 Ten symbol oznacza, że do tego 

urządzenia dołączono ważną 

dokumentację dotyczącą obsługi i 

konserwacji.
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Inform
acje Dotyczące Bezpieczeństw

a

•  Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je odłączyć 

od gniazda. Z tego względu cały czas musi być łatwy 

dostęp do gniazda zasilania i wtyczki.

•  Nie wolno pozwolić dzieciom na wieszanie się na 

urządzeniu.

•  Przechowuj akcesoria (bateria itp.) w bezpiecznym 

miejscu niedostępnym dla dzieci.

•  Nie instaluj urządzenia w miejscu niestabilnym, np. na 

chwiejącej się półce, nierównej podłodze lub w miejscu 

narażonym na wibracje.

•  Nie wolno upuszczać lub uderzać urządzenia. Jeśli 

urządzenie zostanie uszkodzone, odłącz przewód 

zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym.

•  W przypadku czyszczenia urządzenia należy odłączyć 

przewód zasilający z gniazda zasilającego i wytrzeć 

urządzenie przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. 

Nie używaj substancji chemicznych takich jak wosk, 

benzol, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, 

odświeżacze powietrza, smary lub detergenty. Takie 

środki chemiczne mogą negatywnie wpłynąć na 

wygląd urządzenia lub spowodować wymazanie 

napisów na urządzeniu.

•  Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą 

wodę ani chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także 

stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, 

takich jak wazon.

•  Nie wyrzucaj baterii do ognia.

•  Nie należy podłączać do jednego gniazda kilku urządzeń 

elektrycznych. Przeciążenie gniazdka może spowodować 

jego przegrzanie i doprowadzić do pożaru.

•  W przypadku wymiany baterii używanych w pilocie na 

baterie niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu. 

Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub ich 

odpowiedniki.

  OSTRZEŻENIE:
•  ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU 

OGNIA, ZAWSZE TRZYMAJ ŚWIECE 

I INNE ELEMENTY Z OTWARTYM 

PŁOMIENIEM Z DALA OD URZĄDZENIA.

• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia 

prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego 

urządzenia na deszcz lub wilgoć.

 PRODUKT LASEROWY KLASY 1
 Ten produkt jest klasyfikowany jako produkt LASEROWY 

KLASY 1. Korzystanie z urządzeń sterujących, ustawień 

lub wykonywanie procedur innych niż tutaj opisane może 

skutkować narażeniem się na ryzyko promieniowania.

  UWAGA:
•  NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PRZY 

OTWIERANIU I PO OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH 

ZABEZPIECZEŃ. UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA 

DZIAŁANIE PROMIENI.

 

 CLASS 1 LASER PRODUCT

 KLASSE 1 LASER PRODUKT 

 LUOKAN 1 LASER LAITE

 KLASS 1  LASER APPARAT

 PRODUCTO LÁSER CLASE 1

 Środki ostrożności dotyczące 

funkcji 3D

 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW BHP 

W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM OBRAZÓW 3D. 

Przed użyciem funkcji 3D należy przeczytać ze 

zrozumieniem poniższe informacje dotyczące 

bezpieczeństwa. 

•  Oglądając telewizję 3D można odczuwać nieprzyjemne 

efekty, takie jak zawroty głowy, nudności lub ból głowy. 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych 

objawów należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć 

Aktywne Okulary 3D i odpocząć.

•  Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas może 

powodować zmęczenie oczu. W przypadku zmęczenia 

oczu należy przestać oglądać telewizję 3D, zdjąć 

Aktywne Okulary 3D i odpocząć.

•  Osoba dorosła powinna często kontrolować dzieci 

korzystające z funkcji 3D. Jeśli dziecko skarży się 

na zmęczenie oczu, ból głowy, zawroty głowy lub 

nudności, należy nakazać mu zakończenie oglądania 

telewizji 3D i odpoczynek.

•  Nie używaj Aktywnych Okularów 3D do innych celów 

(na przykład jako zwykłych okularów, okularów 

przeciwsłonecznych, okularów ochronnych itp.)

•  Nie używaj funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D w 

czasie chodzenia lub przemieszczania się. Korzystanie 

z funkcji 3D lub Aktywnych Okularów 3D podczas 

przemieszczania się może spowodować wpadanie 

na przedmioty, potknięcie się i/lub upadek, a w 

konsekwencji doprowadzić do poważnych obrażeń.

•  Aby oglądać treść w trybie trójwymiarowym, podłącz 

urządzenie 3D (odbiornik AV lub telewizor obsługujący 

technologię 3D) do gniazda HDMI OUT urządzenia, 

przy użyciu szybkiego przewodu HDMI. Przed 

włączeniem treści 3D załóż okulary 3D.

•  Urządzenie wysyła sygnały 3D tylko przez przewód 

HDMI podłączony do gniazda HDMI OUT.

•  Rozdzielczość wideo w trybie odtwarzania 3D jest 

uzależniona od rozdzielczości oryginalnego wideo 3D. 

Rozdzielczości nie można zmienić.

•  Niektóre funkcje, na przykład BD Wise, regulacja 

rozmiaru ekranu oraz regulacja rozdzielczości mogą nie 

działać prawidłowo w trybie odtwarzania 3D.

•  Do prawidłowego wysyłania sygnału trójwymiarowego 

należy używać szybkiego przewodu HDMI.

•  Oglądając obrazy 3D, należy zachować od telewizora 

odległość równą trzykrotnej szerokości ekranu. Na 

przykład: jeśli posiadasz 46-calowy ekran, usiądź w 

odległości 3,5 metra od ekranu.

•  Aby uzyskać najlepszy obraz trójwymiarowy, ekran 

wideo 3D należy ustawić na wysokości oczu.

•  Po podłączeniu odtwarzacza do niektórych urządzeń 

3D tryb trójwymiarowy może nie działać prawidłowo.

•  Niniejsze urządzenie nie przekształca treści 2D w 3D.

•  Logo „Blu-ray 3D” i „Blu-ray 3D” są znakami 

towarowymi Blu-ray Disc Association.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


