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O controle remoto não responde.

BDP7200

Conecte o produto à tomada de alimentação.
Aponte o controle remoto para o produto.
Insira as pilhas corretamente.
Insira pilhas novas no controle remoto.

Não é possível reproduzir um disco.
Verifique se o produto suporta o disco.
Verifique se o Blu-ray Disc player suporta o código de região de DVD ou BD (BD: B, DVD: All ou 2).
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Para DVD±RW/±R: verifique se o disco foi finalizado.

Não há sinal de vídeo no dispositivo de exibição.
Ligue a TV.
Selecione a entrada externa correta na TV.
Selecione a resolução de vídeo correta usando OUTPUT no painel frontal.
Pressione e mantenha pressionado B no painel frontal por 5 segundos para retornar à configuração padrão.

Não há áudio 5.1 canais nos alto-falantes do aparelho de áudio.
O disco contém áudio 5.1 canais? Se o disco não contiver áudio 5.1 canais, esse recurso não estará disponível.
O aparelho de áudio suporta áudio 5.1 canais? Se o aparelho de áudio não contiver áudio 5.1 canais, esse recurso não
estará disponível.
No menu de configurações, defina [Áudio HDMI] como [Desligado].
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Conexão

Conectar a TV
A

Opção 1: Use o HDMI
(ótima qualidade)

Opção 3: Use o Vídeo Composto
(qualidade padrão)

Instalação

Aproveite!
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Localizar o canal de exibição

Iniciar a reprodução do disco

A Pressione 2 para ligar o aparelho.
B Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para

A Pressione OPEN/CLOSE Z para abrir a bandeja de

selecionar o canal de exibição correto.

disco.

B Coloque o disco na bandeja com o rótulo voltado
para cima.
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Se a sua TV suportar HDMI, conecte o cabo HDMI ou
o cabo HDMI-DVI (não fornecido) ao conector HDMI
OUT do aparelho e o conector de entrada HDMI ou
DVI à TV.
Nota

Conecte o cabo de vídeo RCA ao conector
VIDEO OUT do aparelho e o conector de entrada
de vídeo composto à TV.

B

*1) Este aparelho é compatível com o sistema
Progressive Scan. Esse recurso fornece imagens com
qualidade superior às imagens de um sistema de saída
tradicional. Para utilizar esse recurso, é necessária uma
conexão componente ou HDMI.
*2) Esse tipo de conexão não requer nenhuma conexão
de áudio analógico.

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto,
pressione várias vezes o botão Channel Down no
controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, °)
até o canal Video In ser exibido.

Após deixar o aparelho ligado por um determinado
tempo, talvez o menu inicial seja exibido no lugar da
tela de abertura da PHILIPS.
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Product info

• Verifique se o disco é compatível com o aparelho.

BD-vídeo
DVD-vídeo
2

ALL

C Pressione OPEN/CLOSE Z para fechar a bandeja de
disco.
• Pode levar alguns instantes para carregar o disco.

R

D A reprodução poderá ser iniciada automaticamente.
AUDIO IN
R

Caso contrário, pressione PLAY B.

L

Para pausar a reprodução:
• Pressione PAUSE X.

Opção 2: Use o Vídeo Componente
(qualidade muito boa)

Conecte o cabo de áudio RCA ao conector
AUDIO OUT (L/R) da unidade e o conector de
entrada de áudio analógico à TV.

Para retornar à reprodução normal:
• Pressione PLAY B.
Para parar a reprodução:
• Pressione STOP x.
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Conectar o cabo de alimentação
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Conecte o cabo vídeo componente (não fornecido)
ao conector COMPONENT VIDEO OUT do
aparelho e o conector de entrada de vídeo
componente à TV.
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Depois de fazer todas as conexões necessárias,
conecte o cabo de alimentação AC à tomada AC.

PAUSE

STOP

Nota Consulte o manual do usuário para verificar as
possíveis conexões e instruções de segurança
importantes.
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