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/HLDHFRPSUHHQGDWRGDVDVLQVWUXo}HV
antes de usar o equipamento. Caso
ocorram danos causados pelo nãoFXPSULPHQWRGHVWDVLQVWUXo}HVD
garantia não será aplicável.
O uso de controles ou ajustes ou
o desempenho de procedimentos
diferentes dos contidos neste documento
podem resultar em exposição perigosa à
UDGLDomRRXRXWUDVRSHUDo}HVLQVHJXUDV
Este aparelho foi projetado somente
para operação em aterramento negativo
(terra) de 12 V DC.
Para reduzir os riscos de acidentes de
trânsito, não assista a vídeos enquanto
dirige.
Para uma direção segura, ajuste o volume
a um nível seguro e confortável.
Fusíveis inadequados podem provocar
danos ou incêndio. Quando precisar
WURFDURIXVtYHOFRQVXOWHXPSURÀVVLRQDO
Use somente o equipamento de
montagem fornecido para uma instalação
VHJXUDHFRQÀiYHO
Para evitar curto-circuito, não exponha
o equipamento, o controle remoto ou as
pilhas do controle à chuva ou água.
Nunca insira objetos nas aberturas de
ventilação ou em outras aberturas do
equipamento.
Nunca coloque objetos além de discos na
bandeja/abertura para disco.
Radiação laser visível e invisível quando
aberto. Evite a exposição a feixes de luz.
Risco de danos à tela! Nunca toque,
empurre, esfregue ou bata na tela com
nenhum objeto.
Não use solventes como benzina,
diluentes, produtos de limpeza
disponíveis no mercado nem sprays
antiestáticos destinados a discos.
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Limpe o equipamento com um pano
úmido e macio. Nunca use substâncias
como álcool, produtos químicos ou
produtos de limpeza doméstica no
equipamento.

Aviso

A criação de cópias não autorizadas de
materiais protegidos contra cópia, incluindo
programas de computador, arquivos,
WUDQVPLVV}HVHJUDYDo}HVVRQRUDVSRGH
representar uma violação a direitos autorais
e constitui um crime. Este equipamento não
deve ser usado para tais propósitos.
Este aparelho contém tecnologia de proteção
contra cópia, que está protegida por
patentes americanas e por outros direitos de
propriedade intelectual da Rovi Corporation.
A engenharia reversa e a desmontagem são
proibidas.
3URGXWRRÀFLDO'LY;&HUWLÀHG5HSURGX]
WRGDVDVYHUV}HVGHYtGHR'LY; LQFOXLQGR
'LY; FRPUHSURGXomRSDGUmRGH
DUTXLYRVGHPtGLD'LY;

62%5(9Ì'(2',9;'LY;pXP
IRUPDWRGHYtGHRGLJLWDOFULDGRSHOD'LY;
,QF(VWHSURGXWRpXPGLVSRVLWLYRRÀFLDO
'LY;&HUWLÀHGFDSD]GHUHSURGX]LUYtGHRV
'LY;9LVLWHZZZGLY[FRPSDUDREWHUPDLV
LQIRUPDo}HVHIHUUDPHQWDVGHVRIWZDUHSDUD
FRQYHUWHUDUTXLYRVHPYtGHR'LY;
62%5(',9;9,'(221'(0$1'
HVWHGLVSRVLWLYR'LY;&HUWLÀHGGHYHVHU
UHJLVWUDGRSDUDUHSURGX]LUFRQWH~GR'LY;
Video-on-Demand (VOD). Para gerar o
FyGLJRGHUHJLVWURORFDOL]HDVHomR'LY;92'
QRPHQXGHFRQÀJXUDomRGRGLVSRVLWLYR

O seu sistema consiste em materiais que
poderão ser reciclados e reutilizados se forem
desmontados por uma empresa especializada.
Observe a legislação local referente ao
descarte de material de embalagem, baterias
descarregadas e equipamentos antigos.

Reciclagem
Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
“Dolby” e o símbolo de “D Duplo” são
marcas comerciais da Dolby Laboratories.
Outras marcas e nomes comerciais são
propriedade dos respectivos proprietários.
Este aparelho inclui este rótulo:

Este produto está em conformidade com
os requisitos da Comunidade Européia para
interferência de radiofreqüência.
4XDOTXHUDOWHUDomRRXPRGLÀFDomRIHLWD
neste dispositivo sem a aprovação expressa
da Philips Consumer Lifestyle poderá anular
a autoridade do usuário para operar o
equipamento.
,QIRUPDo}HVDPELHQWDLV
Todas as embalagens desnecessárias foram
eliminadas. Procuramos facilitar a separação
GRPDWHULDOGDHPEDODJHPHPWUrVFDWHJRULDV
papelão (caixa), espuma de poliestireno
(proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras
de espuma).

Seu produto foi projetado e fabricado com
materiais e componentes de alta qualidade,
que podem ser reciclados e reutilizados.
Sempre que observar o símbolo de proibição
FRPXPDOL[HLUDFRODGRDXPSURGXWRVLJQLÀFD
que o produto está protegido pela Diretiva
(XURSpLD(&

Nunca descarte o seu produto junto com
outros tipos de lixos domésticos. Procure
informar-se a respeito das regras locais
de coleta seletiva de produtos elétricos e
eletrônicos. O descarte correto do seu antigo
produto ajuda a prevenir conseqüências
potencialmente negativas para o meio
ambiente e para a saúde humana.
Seu produto contém baterias cobertas pela
Diretiva Européia 2006/66/EC, as quais não
podem ser descartadas juntamente ao lixo
doméstico cotidiano.
Procure informar-se a respeito das regras
locais de coleta seletiva de baterias.
O descarte correto de baterias ajuda a
prevenir conseqüências potencialmente
negativas para o meio ambiente e para a
saúde humana.
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.
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Acesse vod.divx.com com este código para
ID]HURUHJLVWURHREWHUPDLVLQIRUPDo}HV
VREUH'LY;92'
'LY;'LY;&HUWLÀHGHRVORJRWLSRV
associados são marcas comerciais registradas
GD'LY;,QFHVmRXVDGRVVREOLFHQoD
'LY;&HUWLÀHGSDUDUHSURGXomRGHYtGHR
'LY;LQFOXLQGRFRQWH~GRSUHPLXP

$VHVSHFLÀFDo}HVHVWmRVXMHLWDVDDOWHUDo}HV
sem aviso prévio. As marcas comerciais
pertencem à Koninklijke Philips Electronics
N.V. ou de seus respectivos proprietários.
A Philips se reserva o direito de alterar
produtos a qualquer momento sem a
obrigação de ajustar estoques anteriores.

2 Sistema de
áudio para carro
Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à
Philips! Para aproveitar todos os benefícios
oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu
produto no site www.philips.com/welcome.

,QWURGXomR
Com o Car Entertainment System, você e os
SDVVDJHLURVSRGHPVHGLYHUWLUFRP
 Áudio/vídeo/imagens JPEG de
 DVD, VCD ou CD
 Dispositivos USB
 &DUW}HV6'6'+&00&
 Dispositivos externos
 Rádio FM ou AM (MW)
 Áudio de dispositivos habilitados para
Bluetooth
Você também pode fazer/receber chamadas
telefônicas usando dispositivos habilitados para
Bluetooth.

90
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Conteúdo da caixa
9HULÀTXHHLGHQWLÀTXHRFRQWH~GRGDHPEDODJHP
a

b

c

d

f

e

g

j

h

k

i

l

a Estojo do painel frontal (com o painel
frontal)
b Unidade principal
c Moldura
d Controle remoto
e Suporte de borracha
f &RQHFWRUSDGUmR
g FKDYHVGHUHPRomR
h 4 parafusos M5x8 mm
i 1HQKXPSDUDIXVRSDGUmR 
j Manual do usuário
k Guia para início rápido
l Cabo MP3 Link
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9LVmRJHUDOGDXQLGDGH
principal
a

b

c

k

j

d

i

e

h

p

g

o

n

m l

a LED (verde/vermelho)
 Atende o telefone (verde).
 Disca um número (verde).
 Encerra uma chamada (vermelho).

d Sensor de controle remoto

b SOURCE
 Seleciona fonte de áudio/vídeo.

f

c +/ Aumenta/diminui o volume.

g MP3 LINK
 Entrada para dispositivo externo

92
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e


Destrava o painel



Entrada USB

i DISP
 Retorna ao modo de iluminação.
 Durante a produção de vídeo,
mantenha pressionado para ajustar
o contraste da exibição.
j

k




Sintonize uma estação de rádio.
Pula faixas.
Avança/retrocede rapidamente a
reprodução.
/MUTE/OK
Liga ou desliga o aparelho.
Ativa ou desativa a função mudo.
&RQÀUPDDVHOHomR

l 6ORWSDUDFDUWmR6'6'+&00&
m


a

z

PWR

b

/




9LVmRJHUDOGRFRQWUROH
remoto

HOME

c

y

SRC
ZOOM

d
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h Painel sensível ao toque

x

ANGLE

w

BAND

e

f

VOLUME

v

AUDIO
EQ

u

g
h
i

GOTO

j

DVD
MENU

t
s
r

ENTER

k

q

l

SHUFF

1

2

3

m

REPEAT

4

5

6

n

SUB
TITLE

7

8

9

Ejeta o disco.

n &RQH[mRGHHQHUJLDGRSDLQHO
o RESET
 Reinicializa o aparelho quando ele
trava.

o

0

p Slot para disco

p

a HOME
 Acessa o menu principal.
b


PWR
Liga ou desliga o aparelho.

c BAND
 Seleciona a freqüência de rádio.
 Seleciona o formato de entrada de
vídeo no modo DVD.
d


Silencia ou ativa o áudio.
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t

e


Ajusta o brilho/contraste da tela.

f VOLUME +/ Ajusta o volume.
g EQ/AUDIO
 Seleciona os ajustes do equalizador
(EQ).
 Acessa o menu de ajuste de áudio.
h GOTO
 Selecione uma faixa/capítulo.
i




Sintoniza uma estação de rádio.
Pula para a faixa/capítulo anterior.
Faz uma busca para trás.

(verde)
 Atende o telefone.
 Disca um número.

l SHUFF
 Ativa ou desativa a reprodução
aleatória.
m REPEAT
 Seleciona o modo de repetição da
reprodução.
n SUB/TITLE
 Seleciona o idioma das legendas do
'9'RX'LY;
 $FHVVDRPHQXGHFDStWXORVGR'LY;
ou do DVD.
o


Exclui números fornecidos.

p #*
 # símbolo de chamada.
 * símbolo de chamada.
q Teclado numérico
r


(vermelho)
Encerra uma chamada.

s ENTER
 &RQÀUPDDVHOHomR
94
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Sintoniza uma estação de rádio.
Pula para a faixa/capítulo seguinte.
Faz uma busca para a frente.



Inicia ou pausa a reprodução.

u
v %RW}HVGHQDYHJDomR

/
Pula para a estação pré-sintonizada
anterior/seguinte.
Pula para a pasta anterior/seguinte.
Move o cursor para cima/para baixo.

/
Move o cursor para a esquerda/direita.
w

j DVD MENU
 Acessa o menu do DVD
k







x

/ANGLE
Vira para a página anterior.
Seleciona um ângulo/versão diferente
da cena do DVD.




/ZOOM
Vira para a página seguinte.
Amplia ou reduz a imagem/vídeo.



Retorna ao menu anterior ou sai.

y
z SRC
 Seleciona uma origem.

3 Primeiros passos

 Este aparelho foi projetado somente para
Cuidado



 Use os controles somente conforme as
LQVWUXo}HVGHVWHPDQXDOGRXVXiULR

6LJDVHPSUHDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQHVWH
capítulo, respeitando a seqüência.
Ao entrar em contato com a Philips, você será
solicitado a fornecer os números do modelo e
de série do equipamento, localizados na parte
inferior do equipamento. Escreva os números
DTXL
Nº do modelo ________________________
Nº de série ___________________________









Instala a unidade
(VWDVLQVWUXo}HVVHGHVWLQDPDXPDLQVWDODomR
típica. No entanto, se o carro tiver outras
HVSHFLÀFDo}HVIDoDRVDMXVWHVFRUUHVSRQGHQWHV
Se você tiver dúvidas sobre kits de instalação,
consulte o revendedor do seu sistema de áudio
para carros Philips.

operação em aterramento negativo (terra)
de 12 V DC.
Sempre instale este aparelho no painel do
carro. A instalação em outros locais pode ser
perigosa, pois a parte traseira do equipamento
sofre aquecimento durante o uso.
3DUDHYLWDUFXUWRFLUFXLWRDQWHVGHFRQHFWDU
YHULÀTXHVHDLJQLomRHVWiGHVOLJDGD
&HUWLÀTXHVHGHFRQHFWDURVÀRVGHDOLPHQWDomR
amarelo e vermelho depois que todos os outros
estiverem conectados.
9HULÀTXHVHWRGRVRVÀRVH[SRVWRVHVWmR
LVRODGRVFRPÀWDLVRODQWH
9HULÀTXHVHRVÀRVQmRHVWmRSUHVRVVRE
parafusos ou a partes móveis (por exemplo,
o trilho dos assentos).
&HUWLÀTXHVHGHTXHWRGRVRVÀRVGH
aterramento (terra) estejam direcionados para
um ponto de aterramento (terra) comum.
Use somente o equipamento de montagem
IRUQHFLGRSDUDXPDLQVWDODomRVHJXUDHFRQÀiYHO
Fusíveis inadequados podem provocar danos
ou incêndio. Quando precisar trocar o fusível,
FRQVXOWHXPSURÀVVLRQDO

1RWDVREUHRÀRGHDOLPHQWDomR DPDUHOR
 Ao conectar outros dispositivos ao
HTXLSDPHQWRFHUWLÀTXHVHGHTXHD
FODVVLÀFDomRGRFLUFXLWRGRFDUURVHMD
superior ao valor total dos fusíveis de
todos os dispositivos conectados.
1RWDVVREUHDFRQH[mRGRVDOWRIDODQWHV
 1XQFDFRQHFWHRVÀRVGRVDOWRIDODQWHV
à lataria ou ao chassi do carro.
 1XQFDFRQHFWHRVÀRVOLVWUDGRVGRV
alto-falantes uns aos outros.
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Cuidado

9LVmRJHUDOGDVSHoDV
Estas são as peças fornecidas necessárias para
conectar e instalar o aparelho.
a

b

2
c

d

f

Conecte a outra extremidade do
conector padrão fornecido ao aparelho.

e

g

a Estojo de transporte com o painel frontal
b Moldura
c &RQHFWRUSDGUmR
d Suporte de borracha
e FKDYHVGHUHPRomR
f 4 parafusos M5x8 mm
g 1HQKXPSDUDIXVRSDGUmR 

&RQHFWDURVÀRVFRQHFWRUHV,62
Cuidado
 9HULÀTXHVHWRGRVRVÀRVH[SRVWRVHVWmR
LVRODGRVFRPÀWDLVRODQWH

1

Retire os conectores ISO do painel do
carro e conecte-os à extremidade maior
do conector padrão fornecido.

96
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Se for necessário, conecte os seguintes
LWHQV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
"
§

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conector
Cabo azul
Fio verde/
branco

Cabo
branco
Cabo
vermelho
Cabo
branco
Cabo
vermelho
Fio rosa
Cabo
amarelo
Cabo
amarelo
Cabo
amarelo
Cabo
amarelo
Cabo
branco
Cabo
vermelho

&RQH[mRFRP
Saída do subwoofer
Conector do freio de
estacionamento (consulte
¶&RQHFWDURÀRGRIUHLR
de mão’ na página 16)
FRQVXOWH¶&RQHFWDUÀRGR
freio de estacionamento’)
Saída Line Out frontal
esquerda
Saída Line Out frontal
direita
Saída Line Out traseira
esquerda
Saída Line Out traseira
direita
Câmera
Entrada de câmera
Entrada de vídeo
Saída de vídeo 2
Saída de vídeo 1
Entrada de áudio esquerda
Entrada de áudio direita
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1
2

2

9
1
2
3
4
5

8
7
6

1

&RQHFWDURVÀRVVHPFRQHFWRUHV,62
2
Cuidado
 9HULÀTXHVHWRGRVRVÀRVH[SRVWRVHVWmR
LVRODGRVFRPÀWDLVRODQWH

1

9HULÀTXHFXLGDGRVDPHQWHDÀDomRGR
carro e conecte-a ao conector padrão
fornecido.

Retire a extremidade maior do conector
padrão fornecido.

3

&RQH[mRFRP
Bateria do carro de +12 V
ativada ininterruptamente.
Fio de controle da
DQWHQDHOpWULFDRXÀR
GHDOLPHQWDomRGR
DPSOLÀFDGRUGHDQWHQD
Se não houver antena
HOpWULFDRXDPSOLÀFDGRU
de antena, ou se a antena
for telescópica, operada
manualmente, não será
QHFHVViULRFRQHFWDUHVVHÀR
Fio laranja Chave de iluminação
Conector
Fio
amarelo
Fio azul
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4

5

6

7

8

9

Lataria do carro
3ULPHLURFRQHFWHRÀR
preto de aterramento
(terra). Em seguida, conecte
RVÀRVGHDOLPHQWDomR
amarelo e vermelho.
Fio
7HUPLQDOGHDOLPHQWDomRGH
vermelho 9DWLYDGRQDSRVLomR
acessório (ACC) da chave
GHLJQLomR
Se não houver posição
acessório, conecte ao
terminal da bateria do carro
de +12 V que permanece
ativada ininterruptamente.
&HUWLÀTXHVHGHFRQHFWDU
SULPHLURRÀRSUHWRGH
aterramento (terra) à lataria
do carro.
Fios verde Alto-falante esquerdo
e verde/
(traseiro)
preto
Alto-falante esquerdo
Fios
branco e (frontal)
branco/
preto
Fios cinza Alto-falante direito
e cinza/
(frontal)
preto
Fios roxo Alto-falante direito
e roxo/
(traseiro)
preto



Fio preto

3

Encaixe o conector padrão fornecido no
aparelho.

98
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Se necessário, faça as outras
FRQH[}HV 9HMDD~OWLPDHWDSDGD
seção &RQHFWDURVÀRVFRQHFWRUHV
ISO)

Conectar a antena de rádio
Se o carro tiver uma antena de rádio integrada,
conecte-a à antena do rádio do sistema para
melhorar a qualidade de recepção do sinal.

1

Conecte a antena do rádio, atrás do
aparelho, à antena de carro.

&RQHFWHFDL[DGHQDYHJDomR
Para receber sinal de satélites, conecte o
cabo do GPS, atrás do aparelho, à caixa de
navegação.

1

Insira o plugue do cabo do GPS na caixa
de navegação.

1
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&RQHFWDURÀRGDPDUFKDUp
Consulte a ilustração abaixo para conectar
RÀRGDPDUFKDUp

&RQHFWDURÀRGRIUHLRGHPmR

1

Consulte a ilustração abaixo para conectar
RÀRGRIUHLRGHPmR

Green/White
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Instalar no painel
Nota
 Para uma operação apropriada do aparelho
de DVD, o aparelho deve ser instalado
horizontalmente, em um ângulo de 20 graus.
&HUWLÀTXHVHGHTXHRDSDUHOKRVHMDLQVWDODGR
de acordo com essa limitação.

1

Se o carro não tiver uma unidade de
controle interna ou computador de
bordo, desconecte o terminal negativo da
bateria do carro.
 Se você desconectar a bateria de
um carro que tenha uma unidade de
controle interna ou computador de
bordo, o computador poderá perder
a memória.
 Se a bateria do carro não for
desconectada, para evitar curtoFLUFXLWRFHUWLÀTXHVHGHTXHQmR
KDMDÀRVGHVHQFDSDGRVWRFDQGRXP
no outro.

2

9HULÀTXHVHDDEHUWXUDGRSDLQHOGR
FDUURHVWiGHQWURGHVWDVPHGLGDV

m

5m

mm
53.5mm

183

3

Retire os dois parafusos de transporte da
parte superior do aparelho.

100 PT-BR

4

Remova o suporte de instalação usando
as chaves de remoção.

5

Instale o suporte no painel do carro
HGREUHDVDEDVSDUDIRUDSDUDÀ[DUR
suporte.
 6HDXQLGDGHIRUÀ[DGDSHORV
parafusos fornecidos, e não pelo
suporte, ignore esta etapa.

Coloque o suporte de borracha sobre a
extremidade do parafuso.

7

Deslize o aparelho pelo painel do carro
até ouvir um “clique”.

8

2

Insira o lado esquerdo do painel no
DSDUHOKRDWpÀ[iORFRUUHWDPHQWH

3

Pressione o lado direito do painel para a
esquerda e aponte o orifício para o pilar à
direita.

4
5

6ROWHRSDLQHOSDUDÀ[DURODGRGLUHLWR
Pressione a frente do painel para trás, na
direção da unidade principal, até ouvir um
clique.

Reconecte o terminal negativo da bateria
do carro.

Encaixar o painel frontal

1

Encaixe a moldura.
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6

Instalar a bateria do controle
remoto

Ligar
Cuidado

Cuidado

 Risco de acidentes de trânsito! Nunca assista a
vídeos nem faça ajustes enquanto dirige.

 Risco de explosão! Mantenha a bateria distante
do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere a
bateria.
 Risco de diminuição da vida útil da bateria!
Nunca misture diferentes marcas ou tipos de
bateria.
 Risco de danos ao produto! Quando o
controle remoto não for usado por um longo
período, remova a bateria.
 Material em perclorato — pode ser necessário
tratamento especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

1

Pressione para ligar o aparelho.
» A tela a seguir é exibida.

$QWHVGDSULPHLUDXWLOL]DomR

1

Remova a aba protetora para ativar a
bateria do controle remoto.
Para substituir a bateria do controle remoto:

1
2

Abra o compartimento da bateria.

3

Feche o compartimento da bateria.

» Os idiomas OSD (exibição na tela)
disponíveis são exibidos.

Insira uma bateria CR2025 com a
polaridade correta (+/-), conforme
indicado.

2

Toque em um idioma para selecioná-lo.
» O idioma OSD é imediatamente
alterado para o idioma selecionado.



Para desligar o aparelho, pressione e
segure o botão por mais de 2 segundos.

Selecionar o idioma de
H[LELomR
O idioma padrão de exibição na tela é o inglês.
Você pode alterar o idioma de exibição na tela
a qualquer hora.

1
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Toque em no painel sensível ao toque
para exibir o menu principal.

2

3

4

1
2

Toque em

3

Toque em [Hora].
» O menu de ajuste da hora é exibido.

4

Toque em [Modo relógio] para percorrer
DVRSo}HVGHPRGRGHUHOyJLR
 [12 horas]
 [24 horas]

5

Toque em [Def. hora].
» O menu de ajuste do relógio é exibido.

6
7

Toque

Toque em >'HÀQLomR@ para exibir o menu
GHFRQÀJXUDo}HV

Toque em [Idioma].
» A tela a seguir é exibida.

para exibir o menu principal.

Toque em >'HÀQLomR@ para exibir o menu
GHFRQÀJXUDo}HV

Toque em [OSD Language].
» Idiomas disponíveis.

5

Toque em para navegar por todos os
idiomas disponíveis.

6

Toque e selecione o idioma preferido.
» O idioma da tela é alterado para o
idioma selecionado.

/

para alterar cada ajuste.

Toque em para sair do menu de
FRQÀJXUDo}HV
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Ajustar o relógio

4 Ouvir rádio

Usar mapa
Nota
 Você talvez precise atualizar o mapa (vendido
separadamente) antes de usá-lo.

1
2
3

Toque em

para exibir o menu inicial.

Toque em >1DYHJDomR@.
» O menu de navegação é exibido em
alguns segundos.

6LQWRQL]DUXPDHVWDomRGH
rádio
1
2

Toque em

3

Toque em [FM] repetidamente no canto
LQIHULRUGLUHLWRSDUDSHUFRUUHUDVRSo}HV
de freqüência.
 2So}HVGHIUHTrQFLD)0[FM1],
[FM2], [FM3]
 2So}HVGHIUHTrQFLD$0[AM1],
[AM2]

4

Toque em / para sintonizar
manualmente uma estação de rádio.
Para sintonizar uma estação de rádio
automaticamente, toque e segure /
por mais de 1 segundo.

para exibir o menu principal.

Toque em [Rádio].
» O menu de rádio é exibido.

Consulte o manual do mapa para operar
a ferramenta de navegação.



6HOHFLRQDUWUDQVPLVVmRHVWpUHRPRQR
(VWDo}HVFRPVLQDOIUDFRSDUDPHOKRUDUD
recepção, altere para o som mono.

1
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No menu de rádio, toque em .
» 2PHQXGHRSo}HVGHUiGLRpH[LELGR

Toque em para navegar para a segunda
SiJLQDGRPHQXGHRSo}HV

3

Toque em [Local/Distance] várias vezes
SDUDSHUFRUUHUDVRSo}HV
 [Local]VRPHQWHHVWDo}HVFRPVLQDO
forte podem ser transmitidas.
 [Distância]HVWDo}HVFRPVLQDOIRUWH
e fraco podem ser transmitidas.

4

Pressione

para sair do menu.

Selecionar intervalo do sintonizador AM

3

Toque em [Mono/ST] várias vezes para
SHUFRUUHUDVRSo}HV
 [ST]WUDQVPLVVmRHVWpUHR
 [Mono]WUDQVPLVVmRPRQR

4

Toque em

$QWHVGHFRPHoDUDSURFXUDUHVWDo}HVGH
rádio AM, você pode selecionar o intervalo
(em hertz) na procura por rádios AM.

1

No menu de rádio, toque em .
» 2PHQXGHRSo}HVGHUiGLRpH[LELGR

No menu de rádio, toque em .
» 2PHQXGHRSo}HVGHUiGLRpH[LELGR

2

Toque em para navegar para a segunda
SiJLQDGRPHQXGHRSo}HV

Toque em para navegar para a segunda
SiJLQDGRPHQXGHRSo}HV

3

Toque em [Grelha AM] várias vezes para
SHUFRUUHUDVRSo}HV
 [10 000]LQWHUYDORGHN+]QD
procura por rádios AM.
 [9000]LQWHUYDORGHN+]QD
procura por rádios AM.

4

Pressione

para sair do menu.

Selecionar a sensibilidade do
sintonizador
$QWHVGHLQLFLDUDSHVTXLVDGHHVWDo}HVGH
rádio, você pode selecionar a sensibilidade do
sintonizador.

1

2

para sair do menu.
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2

Sintonizar por freqüência

$UPD]HQDUHVWDo}HVDXWRPDWLFDPHQWH

1

Toque em [FM] repetidamente no canto
inferior direito da tela para selecionar a
freqüência.

1

Toque em para acessar o menu de
RSo}HVGHUiGLR

2

2
Toque no meio do menu de rádio.
» O menu de sintonização manual é
exibido.

Toque em [Auto Scan].
» A pesquisa automática é iniciada. As
VHLVHVWDo}HVPDLVIRUWHVGDEDQGD
selecionada são salvas automaticamente
nos canais pré-sintonizados de 1 a 6.

$UPD]HQDUHVWDo}HVPDQXDOPHQWH

3

Toque nos números para inserir a
freqüência.
 Toque em para apagar o último
número inserido.
 Toque em para retornar ao menu
anterior.
 Toque em
SDUDFRQÀUPDUD
freqüência informada.
 A estação de rádio na freqüência é
transmitida.

$UPD]HQDUHVWDo}HVGHUiGLRQD
memória
9RFrSRGHDUPD]HQDUDWpVHLVHVWDo}HVHP
cada banda.
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1

Sintonize a estação de rádio preferida.
» Se a estação não estiver na lista de
HVWDo}HVSUpVLQWRQL]DGDVVHUiH[LELGR
um sinal + na linha de base da tela.

2

Toque no sinal +.
» $OLVWDGHHVWDo}HVGHUiGLRSUp
sintonizadas é exibida.
» 3DUDQDYHJDUSRUWRGDVDVHVWDo}HV
pré-sintonizadas, toque em / .

Por tug uê s

3

7RTXHHPXPDGDVHVWDo}HVSUp
sintonizadas.
» A estação é pré-sintonizada.

4

Reproduzir com RDS
A função RDS (Radio Data System, Sistema
de dados de rádio) funciona somente em
iUHDVFRPHVWDo}HV)0TXHWUDQVPLWHPVLQDLV
de RDS. Se você sintonizar uma estação RDS,
o ícone da função RDS e o nome da estação
serão exibidos.

$WLYDUIXQo}HV$)7$5(*&7
Nota
 A função RDS vem desativada por padrão

1

Toque em para exibir o menu de
RSo}HVGHUiGLR

2

Toque em para navegar para a segunda
SiJLQDGRPHQXGHRSo}HV

7RTXHQDVRSo}HVSDUDDWLYDUGHVDWLYDU
cada função.
 AF (alternate frequency,
DOWHUQDUIUHTrQFLD SHVTXLVD
automaticamente outra estação caso
o sintonizador não obtenha uma boa
recepção.
 7$ WUDIÀFDQQRXQFHPHQW
LQIRUPDo}HVGHWUkQVLWR YRFrUHFHEH
DXWRPDWLFDPHQWHLQIRUPDo}HVGH
trânsito independentemente da
origem que estiver ouvindo.
 PTY (program type, tipo de
SURJUDPD SURFXUDHVWDo}HV
transmitidas na categoria
selecionada. Ajuda você a encontrar
certos tipos de programas.
 (21 (QKDQFHG2WKHU1HWZRUNV DV
HVWDo}HVORFDLVVmRLQWHUURPSLGDVSDUD
a transmissão de uma estação nacional
durante os avisos sobre o tráfego.
 &7 FORFNWLPHKRUDGRUHOyJLR 
sincroniza o relógio do aparelho com
o da estação RDS.

3HVTXLVDUXPDHVWDomR5'6FRP
LQIRUPDo}HV37<

1

3

Toque em [PTY] no menu RDS.

Toque em [RDS].
» A função RDS é ligada.
» O menu de RDS é exibido.
» O menu PTY é exibido.
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Item
18
19
20
21

2

Toque em
os tipos.

3

Selecione um tipo de programa tocando
nele.
» O aparelho começa a procurar o tipo
de estação selecionado.

/

para navegar por todos

Tipos de programa RDS
Item
1
2
3

Tipo de
programa
NEWS
AFFAIRS
INFO

4
5

SPORT
EDUCATE

6

DRAMA

7

CULTURE

8
9

SCIENCE
VARIED

10
11
12
13
14
15

POP M
ROCK M
MOR M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M

16
17

WEATHER
FINANCE
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'HVFULomR
Serviços de notícias
Política e atualidades
Programas de
LQIRUPDo}HVHVSHFLDLV
Esportes
Educação e
treinamento
avançado
Radionovelas e
literatura
Cultura, religião e
sociedade
Ciência
Programas de
entretenimento
Música pop
Rock
Música suave
Música clássica suave
Música clássica
Programas de música
especiais
Tempo
Economia

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tipo de
programa
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN

'HVFULomR

Programas infantis
Atualidades
Religião
Programa com
participação por
telefone
TRAVEL
Viagens
LEISURE
Lazer
JAZZ
Jazz
COUNTRY
Música country
NATION M
Música nacional
OLDIES
Músicas antigas
FOLK M
Música folk
DOCUMENT Documentário
TES
Teste de alarme
ALARM
Alarme

6LQWRQL]DUXPDHVWDomR
pré-sintonizada
1

6HOHFLRQHDIUHTrQFLDFRPHVWDo}HV
pré-sintonizadas.

2

Toque em

no lado esquerdo da tela.

» $OLVWDGHHVWDo}HVGHUiGLR
pré-sintonizadas é exibida.
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5 Reproduzir
Inserir discos
3

Toque em / para navegar por todas as
HVWDo}HVSUpVLQWRQL]DGDV

4

Selecione uma estação pré-sintonizada e
toque nela.
» O aparelho sintoniza a estação
selecionada.

Você pode reproduzir vídeos, áudios ou imagens
DUPD]HQDGRVQRVVHJXLQWHVGLVFRV
 DVD de vídeo, DVD-R, DVD-RW
 VCD
 CD de áudio, CD-R, CD-RW

1
2

Pressione

3

Feche o painel frontal.
» Após alguns segundos, a tela será ativada.

1

Para remover o disco, pressione o botão .
» Quando o disco é ejetado, o aparelho
entra automaticamente no modo Rádio.

para abrir o painel frontal.

Insira o disco no slot, com o rótulo
voltado para cima.
» A reprodução é iniciada
automaticamente.

Dica
 Se o disco estiver travar no compartimento de
disco, pressione e segure

até o disco sair.
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Nota
 Dependendo de onde o aparelho foi comprado,
você pode reproduzir DVDs com os seguintes
FyGLJRVGHUHJLmR

Países onde você
comprou o aparelho
China

&yGLJRGHUHJLmR
do DVD suportado

&RVWD3DFtÀFDGDÉVLD
Taiwan, Coréia
América Latina

1

Deslize a tampa protetora da entrada
USB para a esquerda.

2

Insira o dispositivo USB na entrada USB.
» O aparelho inicia automaticamente a
reprodução do dispositivo USB.

Remover o dispositivo USB

1
2

Pressione

para desligar o aparelho.

Remova o dispositivo USB.

,QVHULURFDUWmR6'+&

Rússia, Índia

Inserir um dispositivo USB

1
2

Pressione

para abrir o painel frontal.

Insira o cartão SDHC no slot para cartão.
» O aparelho inicia automaticamente a
reprodução do cartão SDHC.

5HWLUDURFDUWmR6'+&
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1
2

Pressione

3

Retire o cartão SDHC

para desligar o aparelho.

Pressione o cartão até ouvir um “clique”.
» O cartão é desacoplado

Pesquisar em uma faixa

1

1

2

Depois que um disco, dispositivo USB ou
cartão SDHC é inserido, a reprodução é
automaticamente iniciada.
 Para discos de vídeo, se for exibido
XPPHQXWRTXHHP / para
navegar pelo menu, em seguida
toque em um item para iniciar a
reprodução.
 3DUDFDUW}HV86%6'GLVFRVTXH
FRQWHQKDP03V:0$RX-3(*V
toque em / para navegar pelas
faixas/imagens e, em seguida,
toque em um item para iniciar a
reprodução.

Durante a reprodução, pressione e segure
/
no controle remoto.
» Procure com avanço/retrocesso rápido
dentro da faixa.

Pesquisa direta
1

Durante a reprodução, toque em

na tela.

Para pausar, toque em .
 Para reiniciar a reprodução, toque
em .
» 2PHQXGHRSo}HVpH[LELGR

Pesquisar uma pasta
1

Toque em
playlist.

para retornar ao menu da

2






Para arquivos de vídeo7RTXHHP
para exibir todos os arquivos de
vídeo disponíveis.
Para arquivos de áudio7RTXHHP
para exibir todos os arquivos de
áudio disponíveis.
Para arquivos de imagem7RTXHHP
para exibir todos os arquivos de
imagem disponíveis.

3

Selecione um arquivo e toque nele.
» A reprodução do arquivo selecionado
é iniciada.



Para pular para a faixa/capítulo anterior/
seguinte, toque em / .

2

Toque em .
» A tela de pesquisa direta é exibida.

3

Toque em várias vezes para selecionar
a pesquisa por capítulo, título ou hora.
 $VRSo}HVGHSHVTXLVDGLVSRQtYHLV
dependem do tipo da fonte de mídia.
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Reproduzir/Pausar

4

5

Toque nos números para informar o
número do capítulo/faixa ou dígitos de
minutos/segundos dentro de uma faixa.
 Para apagar a entrada anterior,
toque .
 Para apagar a entrada inteira,
toque em .
Toque em [OK] na parte inferior da tela.
» A reprodução é iniciada a partir do
SRQWRHVSHFLÀFDGR

Você pode reproduzir faixas, pastas, todos os
arquivos ou uma certa seção dentro de uma
faixa repetidamente.
Durante a reprodução, toque em
H[LELURPHQXGHRSo}HV

Para discos de vídeo que contêm dois ou mais
canais de áudio.

1

Durante a reprodução, toque em
H[LELURPHQXGHRSo}HV

2

Toque em
de áudio.

para

para selecionar um canal

Selecionar um idioma de
legenda

Repetir

1

Selecionar idioma de áudio

3DUDGLVFRV'9'RX'LY;TXHFRQWrPGRLVRX
mais idiomas de legenda.

1

Durante a reprodução, toque em
H[LELURPHQXGHRSo}HV

2

Toque em [Legendas] para selecionar um
idioma.
» O idioma selecionado é exibido.

para

para

Dica
 Você também pode pressionar SUBTITLE
várias vezes no controle remoto para selecionar
o idioma de legenda.

2

7RTXHHP

repetidamente para alternar-se
entre modos de repetição diferentes.

para repetir uma certa seção
dentro de uma faixa.

Reproduzir aleatoriamente
Você pode reproduzir faixas/arquivos em ordem
aleatória.

1

Durante a reprodução, pressione SHUFF
no controle remoto repetidamente
para selecionar diferentes modos de
reprodução aleatória.
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$OWHUDURkQJXORGHH[LELomR
Alguns DVDs contêm cenas alternativas,
como aquelas gravadas de diferentes ângulos
de câmera. Para DVDs desse tipo, você pode
selecionar as cenas alternativas disponíveis.

1

Durante a reprodução, pressione ANGLE
no controle remoto repetidamente para
selecionar diferentes ângulos de exibição.

1

Durante a exibição de imagens, toque em
SDUDH[LELURPHQXGHRSo}HV

2

Use





>'XUDomR@[Ráp.]
>'XUDomR@[Normal]
>'XUDomR@[Lento]
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Girar imagens

para girar a imagem.

Zoom
Você pode ampliar imagens.

1

Durante a reprodução de vídeo ou a
exibição de imagens, toque em para
H[LELURPHQXGHRSo}HV

2

Toque em várias vezes para ampliar/
reduzir a exibição da imagem.

3

Toque em , , ou para deslocar-se
pela imagem ampliada.

6HOHFLRQDUDGXUDomRGD
DSUHVHQWDomRGHVOLGHV
1

Durante a exibição de imagens, toque em
SDUDH[LELURPHQXGHRSo}HV

2

Toque em >'XUDomR@ várias vezes para
VHOHFLRQDU
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6 Usar dispositivo
Bluetooth
Você pode fazer ou receber chamadas pelo
aparelho usando telefones habilitados para
Bluetooth. Também pode ouvir músicas de um
dispositivo habilitado para Bluetooth.

Desconectar dispositivos Bluetooth

1
Emparelhar dispositivos
habilitados para Bluetooth
Na primeira vez que você conectar seu
dispositivo Bluetooth ao aparelho, você deverá
emparelhar o dispositivo ao aparelho. O
emparelhamento só precisa ser feito uma vez.
Até oito dispositivos podem ser emparelhados.

Dica
 O dispositivo também é desconectado ao sair
da faixa operacional.

 Se desejar reconectá-lo ao aparelho,
posicione-o dentro da faixa operacional.

 Se não desejar reconectar automaticamente
o dispositivo ao aparelho, toque em >
>/LJDomRDXWRP@ até que [Des] seja exibido.
3DUDREWHUPDLVLQIRUPDo}HVFRQVXOWHDVHomR
´$MXVWDUDVGHÀQLo}HVGR%OXHWRRWKµ

Nota
 A faixa operacional entre este aparelho e um





dispositivo Bluetooth é de aproximadamente
10 metros.
Antes de conectar um dispositivo Bluetooth a
este aparelho, familiarize-se com os recursos
Bluetooth do dispositivo.
A compatibilidade com todos os dispositivos
Bluetooth não é garantida.
Qualquer obstáculo entre este aparelho e
um dispositivo Bluetooth pode reduzir a faixa
operacional.
Mantenha o aparelho distante de outros
dispositivos eletrônicos que possam causar
interferência.

1
2

Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.

3

Selecione “CED370” na lista de
emparelhamento.

4

Insira a senha padrão “0000”.
» se o emparelhamento for bem-sucedido,
o nome do dispositivo emparelhado
será exibido no painel.

Para desconectar um dispositivo, toque
em
(ícone vermelho).
»
(ícone verde) é exibido.

Dica
 Se o dispositivo emparelhado for movido
para além da faixa operacional e trazido de
YROWDYHULÀTXHVHHOHDLQGDHVWiFRQHFWDGRDR
VLVWHPD
 Se estiver conectado,
(ícone vermelho)
será exibido.
 Se a conexão tiver sido perdida,
(ícone
verde) será exibido. Siga a instrução acima
para emparelhar o dispositivo com o sistema
outra vez.

Procure um dispositivo Bluetooth usando
seu dispositivo.
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Fazer uma chamada
1

Faça o emparelhamento do telefone com
o aparelho.

2

Toque em >[Supor.]>[Bluetooth] para
acessar o menu de chamada telefônica.

3

Toque em / SDUDQDYHJDUSHODVRSo}HV
GHVWHPHQX
 [Quick dial]
 [Cham. efectuadas]
 [Chamadas recebidas]
 >&KDPQmRDWHQ@

4

Toque em uma opção para acessar todas
as chamados ou números nesta opção.

5

Toque em uma chamada.
» O aparelho começa a discar o número
da chamada selecionada.

Se alguém ligar para você, [Recebendo
chamada...] piscará na tela. Fale no
microfone Bluetooth.

2

Ao término da chamada, toque em
(vermelho) para encerrá-la.
Dica

 Você pode optar por atender às chamadas
PDQXDOPHQWHGHÀQLQGR[Atendim. aut.] como
[Des].

$OWHUQDUDOLJDomRSDUDR
celular
Se você não quiser que o passageiro ouça a
ligação recebida, alterne-a para o celular.
Se preferir, toque em para inserir um número
diretamente e, em seguida, toque no
verde
para fazer a chamada.

1

Durante a ligação, toque em .
» A voz é transferida do alto-falante do
aparelho para o telefone celular.

Ouvir músicas de um
dispositivo Bluetooth

Atender a uma chamada
Por padrão, todas as chamadas são atendidas
automaticamente.

Se o dispositivo Bluetooth conectado suportar
$'3 $GYDQFHG$XGLR'LVWULEXWLRQ3URÀOH 
você poderá ouvir as músicas armazenadas nesse
dispositivo pelo aparelho. Se o dispositivo também
VXSRUWDURSHUÀO$95&3 $XGLR9LGHR5HPRWH
&RQWURO3URÀOH YRFrSRGHUiXVDURFRQWUROH
remoto do aparelho ou do dispositivo para
reproduzir as músicas armazenadas no dispositivo.

1

Emparelhe seu dispositivo com a unidade.
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1

2

Inicie a reprodução de músicas no
dispositivo.

7 Ajustar o som

Se ele suportar AVRCP.

1

Toque em >[Supor.]>[Bluetooth] para
DFHVVDURPHQXGHRSo}HV%OXHWRRWK
» O menu Bluetooth é exibido.

2

Toque em .
» O menu de música é exibido.

Ajustar volume
1

Pressione +/- no painel frontal para
aumentar/diminuir o volume.

Mudo
1
3

Toque em

Durante a reprodução, pressione .
 Para reativar o som, pressione
novamente.
Dica

para iniciar a reprodução.

 Você também pode desativar o som tocando
em

$MXVWDUDVGHÀQLo}HVGR
Bluetooth

na tela.

Nota
 'XUDQWHPRGRPXGRDOJXQVERW}HVTXH

9RFrSRGHDOWHUDUDVVHJXLQWHVGHÀQLo}HVGR
%OXHWRRWK
 [Pal.-passe]GHÀQLURFyGLJRGH
emparelhamento
 [BT]DWLYDURXGHVDWLYDUDIXQomR
“Bluetooth”
 >/LJDomRDXWRP@DWLYDURXGHVDWLYDUD
função de conexão automática
 [Atendim. aut.]DWLYDURXGHVDWLYDUD
função de atendimento automático

1

2

controlam a reprodução, como
desativados.

/

, são

Selecionar o equalizador
SUHGHÀQLGR
1

Toque em >>'HÀQLomR@>[Som] para
DFHVVDURPHQXGHFRQÀJXUDo}HVGHVRP

2

Toque em para acessar a segunda
página do menu.

No menu Bluetooth, toque em .
» 2PHQXGHRSo}HVpH[LELGR

7RTXHQDRSomRSDUDDOWHUDUDGHÀQLomR
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4









1

Toque em [EQ].
» O atual ajuste de equalização é exibido.

Toque ou para alternar-se entre
RSo}HVGRHTXDOL]DGRU
[UTIL.]
[Tecno]
[Rock]
[Clássica]
[Jazz]
[Optimiz.]
[S/ EF]
[Pop]
Toque em ou para ajustar as
FRQÀJXUDo}HVDEDL[R
 [Grav.]IDL[DGHJUDYHVD
 [MÉD]IDL[DGHPpGLRVD
 [AG.]IDL[DGHDJXGRVD
 [LPH]IDL[DGRÀOWURGHWRQVEDL[RV
60, 80, 100, 200.
 [MPF]IDL[DGRÀOWURGHWRQVPpGLRV
500, 1K, 1,5K, 2,5K.
 [HPF]IDL[DGRÀOWURGHWRQVDOWRV
10K, 12,5K, 15K, 17,5K.

2

Toque em para restaurar as
FRQÀJXUDo}HVGHIiEULFD

3

Pressione

Por tug uê s

3

2

Toque em ou para selecionar o
volume do subwoofer.
 [Subwoofer]YROXPHGRVXEZRRIHU
0 a 24.

3

Toque em F, R, L, ou R para ajustar o
valor do atenuante/balanço.
 [De.]IDL[DGRDWHQXDQWHD
) DOWRIDODQWHIURQWDO5 DOWR
falante traseiro)
 [Eq.]IDL[DGHEDODQoRD
/ DOWRIDODQWHHVTXHUGR5 DOWR
falante direito)

4

Toque em

para sair do menu.

$MXVWDUR5HIRUoRGLQkPLFR
de graves (DBB)
1

No menu de ajuste de som, toque em
[DBB] para ativar/desativar o ajuste.

para sair do menu.

$MXVWDUDWHQXDQWHEDODQoR
Você também pode ajustar o balanço dos altofalantes frontal e traseiro, esquerdo e direito e
DVFRQÀJXUDo}HVGRVXEZRRIHU

1

No menu de ajuste de equalização, toque
em
.
» $VRSo}HVGHEDODQoRVmRH[LELGDV
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8 Ajustar
FRQILJXUDo}HV
$MXVWDUFRQÀJXUDo}HVJHUDLV
de sistema
1

Toque em >>'HÀQLomR@ para exibir o
PHQXGHFRQÀJXUDo}HV

2

Toque em [Geral].
» 2PHQXGHFRQÀJXUDo}HVJHUDLVp
exibido.

3

Toque várias vezes em uma opção para
VHOHFLRQDU

&RQÀJXUDo}HV 2So}HV
do sistema
[Si.so]
[Li]

[Des]
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'HVFULomR
Ativa o som de
bipe. Sempre
que você
pressionar
um botão, o
aparelho emitirá
um bipe.
Desativa o som
de bipe.

&RQÀJXUDo}HV 2So}HV
do sistema
[Escurecim.]
[Des]

'HVFULomR

A proteção de
tela nunca é
ativada.
[10s]/
Ativa
[20s]
automaticamente
a proteção
de tela 10/20
segundos após a
última operação.
[Modo reg.
[Des]
A proteção de
luz]
tela nunca é
ativada.
[Li]
Ativa
automaticamente
o escurecimento
da tela 5
segundos após a
última operação.
[Cor teclas]
[Vrm]/
A luz de fundo
[Azul]
GRERWmRÀFD
vermelha/azul.
[Imagem de
[Azul]/
Muda a cor de
fundo]
[Preto]
fundo para azul/
preto.
[Ajuste do
brilho/
Toque na opção
visor]
contraste/ para exibir a
saturação tela abaixo; em
seguida, altere
cada ajuste
tocando em / .
>&DOLEUDomRGR
Calibra a tela de
HFUm@
toque.
[Factory reset]
5HGHÀQHWRGRV
os ajustes
de volta às
GHÀQLo}HVGH
fábrica.
[TFT version]
Versão da tela.

4

Pressione

para sair.

$MXVWHGDVFRQÀJXUDo}HVGR
som
1

2

Toque em >>'HÀQLomR@>[Som] para
H[LELURPHQXGHFRQÀJXUDo}HVGHVRP

3

Pressione

'HVFULomR
Selecione
e ajuste os
controles do
equalizador.
Para ver mais
detalhes,
consulte
“Selecionar o
equalizador
SUHGHÀQLGRµ

para sair.

$MXVWDUDVFRQÀJXUDo}HVGH
vídeo
1

Toque em >>'HÀQLomR@>[Vídeo] para
H[LELURPHQXGHFRQÀJXUDo}HVGHYtGHR

2

Toque várias vezes em uma opção para
VHOHFLRQDU

Toque várias vezes em uma opção para
VHOHFLRQDU

&RQÀJXUDo}HV 2So}HV
de som
[Subwoofer] [Li]/[Des]

[Filtro do
subwoofer]

[DBB]

[60HZ]/
[80 Hz]/
[100HZ]/
[120 Hz]
[Li]/[Des]

'HVFULomR
O subwoofer
é ativado/
desativado.
Seleciona
os critérios
GRÀOWURGR
subwoofer.
A função
Reforço
dinâmico de
graves (DBB)
é ativada/
desativada.

&RQÀJXUDo}HV 2So}HV 'HVFULomR
de vídeo
[Entrada
[Aut.] O formato
vídeo]
FRUUHWRpGHÀQLGR
automaticamente.
Selecione esta
opção se não tiver
certeza do formato
que deve ser
selecionado.
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&RQÀJXUDo}HV 2So}HV
de som
[EQ]

&RQÀJXUDo}HV 2So}HV 'HVFULomR
de vídeo
[NTSC] Usado nos Estados
Unidos, Canadá,
Japão, México,
Filipinas, Coréia do
Sul, Taiwan e em
outros países.
[PAL] Usado na China,
Índia, Cingapura,
países da Europa
Ocidental (exceto
França), Austrália e
em outros países.
[Bloq.
[Li]/
Ative/desative a
estacion.]
[Des]
exibição de vídeo
quando você dirige.
[Código de
Código de exibição
registo Divx]
SDUDUHJLVWUR'LY;

3

Pressione

para sair.

$MXVWDUDVGHÀQLo}HVGR
Bluetooth
1

Toque em >>'HÀQLomR@>[Bluetooth]
SDUDH[LELURPHQXGHFRQÀJXUDo}HV
Bluetooth.

2

Toque várias vezes em uma opção para
VHOHFLRQDU
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'HÀQLo}HV 2So}HV 'HVFULomR
do Bluetooth
[Bluetooth] [Li]/
A função Bluetooth
[Des]
é ativada/desativada.
[Atendim.
[Li]
Atende
aut.]
automaticamente
às chamadas
do telefone
emparelhado.
[Des]
Atende
manualmente às
chamadas.
>/LJDomR
[Li]
Se o dispositivo
autom.]
previamente
emparelhado estiver
na faixa operacional,
ele será reconectado
de modo automático
ao aparelho.
[Des]
É necessário
reconectar
manualmente.
[Cód.
Exibe o código
emparelh.]
para emparelhar
o aparelho a
outros dispositivos
Bluetooth.
Para inserir novo
FyGLJR
Toque nesta opção
para exibir a tela de
entrada de código,
como mostrado a
seguir.
Toque nos números
para inserir o novo
código.
Toque em para
apagar o último
número inserido.
Toque em
SDUDFRQÀUPDUD
freqüência informada.
Toque em para
retornar ao menu
anterior.

3

Pressione

para sair.

$MXVWDUDVFRQÀJXUDo}HVGH
idioma
1

Toque em >>'HÀQLomR@>[Idioma]
SDUDH[LELURPHQXGHFRQÀJXUDo}HVGH
idioma.

[Legendas do
DVD]

[Des]

2

Toque várias vezes em uma opção para
VHOHFLRQDU

[Menu disco]

3

Pressione

'HVFULomR
Seleciona o
idioma de
exibição na
tela.
Seleciona
o idioma
de áudio
do DVD.
$VRSo}HV
disponíveis
dependem
do DVD.
Seleciona
o idioma
de legenda
do DVD.
$VRSo}HV
disponíveis
dependem
do DVD.
Desativa a
exibição de
idioma de
legenda.
Seleciona
o idioma
do menu
do DVD.
$VRSo}HV
disponíveis
dependem
do DVD.

para sair.

$MXVWDUDFODVVLÀFDomRGR
DVD
1

Toque em >>'HÀQLomR@>[DVD] para
H[LELURPHQXGHFRQÀJXUDo}HVGH'9'

PT-BR 121

Por tug uê s

&RQÀJXUDo}HV 2So}HV
de idioma
[OSD
[Inglês]/
Language]
[Español]/
[Português]/
[ࡩᇓ໗]/
[ᐥᦥɻʼ]
[Áudio DVD]

2

Toque várias vezes em uma opção para
VHOHFLRQDU

&ODVVLÀFDomR 2So}HV 'HVFULomR
do DVD
[Pal-passe]
'HÀQHDVHQKD
para restringir a
reprodução de
discos. A senha
padrão é 0000.
[Nível classif.] [Ad.
Apropriado para
crian.] crianças.
[CP]
Recomenda-se
orientação dos pais.
[G]
Apropriado para
espectadores em
geral.
[CP-13] Recomenda-se
orientação dos pais
para menores de
13 anos.
[CP-R] Recomenda-se que
os pais restrinjam
a exibição para
menores de 17 anos.
[R]
Restrito.
Recomenda-se que
os pais orientem os
ÀOKRVFRPPHQRVGH
17 anos.
[M17] Inadequado para
pessoas com menos
de 17 anos.
[Adult.] Apropriado
somente para
adultos.
[DVD
Restaura as
Factory Set]
FRQÀJXUDo}HV
padrão.

3

Pressione
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para sair.

9 Outros
Ouvir outros dispositivos
Você pode conectar um dispositivo externo de
áudio/vídeo ao aparelho.

1

Conecte o dispositivo à unidade com o
cabo MP3-Link fornecido.

2

Toque em >[Supor.]>[MP3-L].
» A tela do MP3-Link é exibida.

3

Comece a reprodução no dispositivo (leia
DVLQVWUXo}HVGRGLVSRVLWLYR 
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Restabelecer
Se o aparelho travar, você poderá reiniciá-lo.

1

Pressione RESET com uma caneta de
ponta redonda ou uma ferramenta
semelhante.

Substituir os fusíveis
Quando o aparelho não liga, é possível que
RVIXVtYHLVHVWHMDPGDQLÀFDGRVHSUHFLVHPVHU
substituídos.

Dica
 4XDQGRRDSDUHOKRpUHGHÀQLGRWRGRVRV
DMXVWHVYROWDPjGHÀQLomRGHIiEULFD

1
2
3

9HULÀTXHDFRQH[mRHOpWULFD

4

Substitua o fusível.

Retire o aparelho do painel.
Compre um fusível com voltagem igual à
GRIXVtYHOGDQLÀFDGR $

Remover o equipamento
Para fazer reparos, substituir fusíveis ou trocar
de sistema de som automotivo, remova o
aparelho do painel.

1
2

Retire a moldura.

3

Retire o aparelho do painel.

Desparafuse os quatro (4) parafusos do
lado esquerdo/direito do aparelho.

6HRVIXVtYHLVGDQLÀFDUHPVHLPHGLDWDPHQWH
depois de serem substituídos, talvez haja mau
funcionamento interno. Nesse caso, consulte
seu revendedor Philips.
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,QIRUPDo}HVGR
produto
Nota
 $VLQIRUPDo}HVGRSURGXWRHVWmRVXMHLWDVD
DOWHUDo}HVVHPDYLVRSUpYLR

,QIRUPDo}HVJHUDLV
Fonte de alimentação 12 V DC (11 V - 16 V),
aterramento negativo
Fusível
15 A
Impedância adequada 4 - 8
dos alto-falantes
Potência máxima
40 W x 4 canais
Potência contínua
22 W x 4 canais
(4 10% de D.H.T.)
Voltagem da pré2.0 V (modo de
DPSOLÀFDomR
reprodução de CD;
1 kHz, 0 dB, carga de
10 k )
Voltagem de saída do 2.0 V (modo de
subwoofer
reprodução de CD;
61 kHz, 0 dB, carga
de 10 k )
500 mV
Nível de entrada
auxiliar
'LPHQV}HV /[$[3 178 x 100 x 160 mm
Peso (unidade
2,5 kg
principal)
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Player de disco
Sistema

DVD / áudio de
CD / aparelho de
MP3
Resposta em freqüência 20 Hz - 20 kHz
Relação sinal/ruído
>75 dB
Distorção harmônica
Menos de 1%
total
Separação de canais
>55 dB
Formato de sinal de
Somente NTSC
vídeo
Saída de vídeo
1 +/- 0,2 V
Sintonizador
Faixa de freqüência - FM 87,5 - 108,0 MHz
(Europa)
Faixa de freqüência 522 - 1620 KHz
AM (MW)
(Europa)
Sensibilidade utilizável - 5 uV
FM
Sensibilidade utilizável - 50 uV
AM (MW)
LCD
Tamanho da tela
Resolução de imagem
Proporção de contraste
Luminosidade

SRO 
320 x 240 pontos
300
350 cd/m2

Sistema de
comunicação
Saída
Faixa de
comunicação
máxima
Faixa de
freqüência
3HUÀV
Bluetooth
compatíveis

Codecs
suportados
Receber
Transmitir

Bluetooth padrão versão 2.0
Bluetooth padrão classe de
potência 2
Linha de visão de aprox. 8 m

Faixa de 2,4 GHz
(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
+)3 +DQGV)UHH3URÀOH
+63 +DQGVHW3URÀOH
A2DP (Advanced Audio
'LVWULEXWLRQ3URÀOH
AVRCP (Audio Video
5HPRWH&RQWURO3URÀOH

SBC (Sub Band Codec)
SBC (Sub Band Codec)

Dispositivos USB compatíveis:
 0HPyULDÁDVK86% 86%RX86%
 3OD\HUVGHÁDVK86% 86%RX86%
 &DUW}HVGHPHPyULD 6'00&6'+&
Formatos suportados:
 86%RXIRUPDWRGHDUTXLYRGHPHPyULD
FAT16, FAT32
 7D[DGHELWVGH03 WD[DGHGDGRV D
320 Kbps e taxas de bits variáveis
 WMA v9 ou anterior
 Alinhamento de diretórios até o máximo
de 8 níveis
 1~PHURGHiOEXQVSDVWDVPi[LPR
 1~PHURGHIDL[DVWtWXORVPi[LPR
 Marca ID3 v2.0 ou posterior
 Nome do arquivo em Unicode UTF8
WDPDQKRPi[LPRE\WHV










Os formatos de arquivo não suportados
são ignorados. Por exemplo, documentos
do Word (.doc) ou arquivos MP3 com
extensão .dlf são ignorados e não são
reproduzidos.
Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
Arquivos WMA protegidos por DRM
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Arquivos WMA no formato Lossless
ISO9660, Joliet
0D[LPXPWLWOHQXPEHU GHSHQGLQJ
RQÀOHQDPHOHQJWK
0D[LPXPDOEXPQXPEHU
6XSSRUWHGVDPSOLQJIUHTXHQFLHVN+]
44.1kHz, 48 kHz
6XSSRUWHG%LWUDWHVa NESV 
variable bit rates

Formatos de vídeo suportados:
 DVD
 Divx Home theater
 MP4
 ;YLG
Nota
 Para garantir uma reprodução de melhor
qualidade, a taxa de bits recomendada é de
4,5 Mbps.

)RUPDWRVQmRVXSRUWDGRV
 ÉOEXQVYD]LRVXPiOEXPYD]LRQmR
contém arquivos MP3/WMA e não
aparece no display.
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Bluetooth

6ROXomRGH
problemas
Cuidado
 Nunca remova a tampa ou carcaça do
equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente
consertar o aparelho por conta própria.
Se tiver problemas ao usar o aparelho,
YHULÀTXHRVVHJXLQWHVSRQWRVDQWHVGHVROLFLWDU
DWHQGLPHQWR6HRSUREOHPDSHUVLVWLUDFHVVHR
site da Philips em (www.philips.com/support).
$RHQWUDUHPFRQWDWRFRPD3KLOLSVÀTXH
próximo ao aparelho e tenha em mãos os
números do modelo e de série.
Sem energia

O motor do carro não foi ligado. Ligue-o.

$VFRQH[}HVHVWmRLQFRUUHWDV

O fusível está queimado. Substitua o
fusível.
1mRKiVRP

O volume está muito baixo. Ajusta o
volume.

$VFRQH[}HVGRVDOWRIDODQWHVHVWmR
incorretas.
2GLVFRQmRpUHSURGX]LGR

O disco foi inserido ao contrário.
&HUWLÀTXHVHGHTXHRODGRLPSUHVVR
esteja voltado para cima.

O disco está sujo. Limpe o disco com um
SDQROLPSRPDFLRHTXHQmRVROWHÀDSRV
Passe o pano do centro do disco para
fora.

O disco está com defeito. Insira outro
disco.

Disco incompatível usado. Insira outro
disco.

$FODVVLÀFDomRGRGLVFRH[FHGHD
GHÀQLomRGHUHVWULomR$OWHUHDV
GHÀQLo}HVGHFODVVLÀFDomRSDUDXPQtYHO
mais baixo.
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O código de região do disco não é
compatível com o aparelho. Use um disco
com o código de região apropriado.

1mRKiLPDJHP

$FRQH[mRGRÀRGRIUHLRGH
HVWDFLRQDPHQWRHVWiLQFRUUHWD9HULÀTXH
DÀDomRGRIUHLRGHHVWDFLRQDPHQWR
A imagem pisca ou está distorcida

$VFRQÀJXUDo}HVGH'9'GHYtGHR
não coincidem com o DVD. Ajuste as
FRQÀJXUDo}HVGR'9'

A conexão de vídeo está incorreta.
9HULÀTXHDVFRQH[}HV
5XtGRQDVWUDQVPLVV}HV

O sinal está muito fraco. Selecione outras
HVWDo}HVFRPVLQDOPDLVIRUWH

9HULÀTXHDFRQH[mRGDDQWHQDGRFDUUR

Altere a transmissão de estéreo para
mono.
3HUGDGHHVWDo}HVSUpVLQWRQL]DGDV

O cabo da bateria não está conectado
corretamente. Conecte o cabo da bateria
ao terminal que permanece ativado
ininterruptamente.
O fusível está partido

O tipo do fusível não é o certo.
Substitua-o por um fusível de 15 A.

2ÀRGRDOWRIDODQWHRXGHHQHUJLDHVWi
DWHUUDGR9HULÀTXHDVFRQH[}HV
O display mostra ERR-12

Erro de dados no dispositivo USB.
9HULÀTXHRGLVSRVLWLYR86%

Sobre dispositivos Bluetooth
$UHSURGXomRGHP~VLFDVHVWiLQGLVSRQtYHO
QRVLVWHPDPHVPRGHSRLVGHXPDFRQH[mR
Bluetooth bem-sucedida.

O dispositivo não pode ser usado com o
aparelho para reproduzir músicas.

12 Glossário

1mRpSRVVtYHOFRQHFWDURGLVSRVLWLYRDR
sistema.

2GLVSRVLWLYRQmRVXSRUWDRVSHUÀV
exigidos pelo sistema.

A função Bluetooth do dispositivo não
está ativada. Consulte o manual do
usuário do dispositivo para saber como
ativar essa função.

O sistema não está no modo de
emparelhamento.

O sistema já está conectado a outro
dispositivo habilitado para Bluetooth.
Desconecte o dispositivo ou todos os
outros dispositivos conectados e tente
novamente.

Bluetooth
%OXHWRRWKpXPSURWRFRORVHPÀRGHFXUWR
alcance que permite que dispositivos móveis
FRPSDUWLOKHPLQIRUPDo}HVHDSOLFDWLYRVVHP
a preocupação de incompatibilidades de
cabos ou interfaces. Esse nome vem de um
UHLYLNLQJTXHXQLÀFRXD'LQDPDUFD2SHUDHP
*+]3DUDREWHUPDLVLQIRUPDo}HVFRQVXOWH
bluetooth.com.

O telefone celular emparelhado se conecta e
desconecta constantemente.

A recepção Bluetooth está fraca.
Aproxime o telefone celular do sistema ou
remova quaisquer obstáculos entre eles.

Alguns telefones celulares podem se
conectar e desconectar constantemente
quando você faz ou encerra chamadas.
Isso não indica falha do sistema.

Em alguns celulares, a conexão Bluetooth
pode ser desativada automaticamente
como um recurso de economia de
energia. Isso não indica falha do sistema.
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$TXDOLGDGHGRiXGLRÀFDUXLPDSyVDFRQH[mR
com um dispositivo habilitado para Bluetooth.

A recepção Bluetooth está fraca.
Aproxime o dispositivo do sistema ou
remova quaisquer obstáculos entre eles.

B

C
&yGLJRGHUHJLmR
Sistema que só permite que discos sejam
reproduzidos na região (grupo de países)
designada. Este equipamento só reproduz
discos com os códigos de região compatíveis.
O código de região deste equipamento é
indicado na etiqueta do produto. Alguns
discos são compatíveis com mais de uma
UHJLmR RXFRPWRGDV$//

M
MMC
Cartão Multimídia. Tipo de cartão de memória
ÁDVK
MP3
Formato de arquivo em um sistema de
compressão de dados sonoros. MP3 é a
abreviação de Motion Picture Experts Group 1
(ou MPEG-1) Audio Layer 3. No formato MP3,
um CD-R ou CD-RW pode conter 5 a 10
vezes mais dados que um CD de áudio.

S
SD
Secure Digital. Tipo de cartão de memória
ÁDVK
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SDHC
SDHC (Secure Digital High Capacity) é um
WLSRGHFDUWmRGHPHPyULDÁDVKEDVHDGR
QDHVSHFLÀFDomR6'$$HVSHFLÀFDomR
6'$SHUPLWHTXHFDUW}HV6'DWLQMDP
capacidades mais altas, de 4 GB a 32 GB ou
mais.

T
Taxa de bits
Transferência máxima de dados pela porta
USB.

W
WMA (Windows Media Audio)
Formato de áudio da Microsoft, que faz parte
da tecnologias Microsoft Windows Media.
Inclui as ferramentas de Gerenciamento de
direitos digitais da Microsoft, a tecnologia
GHFRGLÀFDomR:LQGRZV0HGLD9LGHRHD
WHFQRORJLDGHFRGLÀFDomR:LQGRZV0HGLD
Audio.
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