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antiestáticos destinados a discos.
Limpe o equipamento com um pano 
úmido e macio. Nunca use substâncias 

produtos de limpeza doméstica no 
equipamento.
O equipamento não deve ser exposto a 
respingos.
Não coloque sobre este equipamento 

Aviso

neste dispositivo sem a aprovação expressa 
da Philips Consumer Lifestyle poderá anular 
a autoridade do usuário para operar o 
equipamento.

Todas as embalagens desnecessárias foram 
eliminadas. Procuramos facilitar a separação 
do material da embalagem em três categorias: 

protetoras de espuma). 
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 

descarregadas e equipamentos antigos.

Reciclagem

Seu produto foi projetado e fabricado com 

que podem ser reciclados e reutilizados.

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções 
antes de usar o equipamento. Caso 
ocorram danos causados pelo não-

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 
radiação ou outras operações inseguras.
Este aparelho foi projetado somente 
para operação em aterramento negativo 
(terra) de 12 V DC.
Para reduzir os riscos de acidentes de 

dirige.

danos ou incêndio. Quando precisar 

Use somente o equipamento de 
montagem fornecido para uma instalação 

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.

aberto. Evite a exposição a este feixe.

nenhum objeto.

PT-BR
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Inc. e são usadas sob licença.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. 

marcas comerciais da Dolby Laboratories.
Outras marcas e nomes comerciais são 
propriedade dos respectivos proprietários. 

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Todos os direitos reservados.

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.

que o produto está protegido pela Diretiva 
Européia 2002/96/EC:

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 

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.

Este produto está em conformidade com 
os requisitos da Comunidade Européia para 
interferência de radiofreqüência.

A criação de cópias não autorizadas de 

representar uma violação a direitos autorais 
e constitui um crime. Este equipamento não 
deve ser usado para tais propósitos. 
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a Unidade principal

b Display

c Suporte da base

d

e Cabo AV

f Cabos de controle

g Suportes de montagem

h Antena GPS

i Parafusos
- M2x6 x 2 unidades
- M2 6x5 mm x 4 unidades
- M5x6 mm x 4 unidades

j Pano para limpeza

a b

c d

e

g

f

h

i j

k l

2 Seu Car 
Entertainment 
System

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à 

produto no site www.philips.com/welcome.

encontrar rapidamente uma rota pelo 
sistema de navegação

Dispositivos USB
Cartões SD/SDHC/MMC 

fácil acesso ao sistema de áudio original 
do carro

Conteúdo da caixa

PT-BR
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e MENU
Retorna ao menu inicial. 

f NAVI
Acessa ou encerra o sistema de 
navegação GPS.

g /MUTE
Liga ou desliga o aparelho.
Silencia ou ativa o áudio.

h Abertura para disco

i
Ejeta o disco do carregador de disco 
do sistema de áudio original do carro.

k Materiais impressos (manual do usuário, 

l

principal

a
Ejeta o disco.

b USB
Abra a tampa e conecte o dispositivo 
AV IN/USB.

c /MAP
Abra a tampa e insira/remova o 
cartão com o mapa SDHC/GPS.

d DISP/ /
Ajusta o brilho da tela.
Ativa/desativa a exibição da tela.

i

e

d

f

g

h

a

b

c
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Cuidado

Ao conectar outros dispositivos a 

todos os dispositivos conectados.

à lataria ou ao chassi do carro.

alto-falantes uns aos outros.

Cuidado

1
conexões.

3 Primeiros passos

Cuidado

O uso de controles ou ajustes ou o 
desempenho de procedimentos diferentes 
dos contidos neste documento podem resultar 
em exposição perigosa à radiação ou outras 
operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste 

Instalar o sistema de áudio 
para carros
Estas instruções se destinam a uma instalação 

consulte o revendedor do seu sistema de áudio 
para carros Philips.

Cuidado

Este aparelho foi projetado somente para 
operação em aterramento negativo (terra) de 
12 V DC.
Sempre instale este aparelho no painel do 
carro. A instalação em outros locais pode ser 

sofre aquecimento durante o uso.

alimentação amarelo e vermelho depois que 
todos os outros estiverem conectados.

trilho dos assentos).

aterramento (terra) estejam direcionados para 
um ponto de aterramento (terra) comum. 
Use somente o equipamento de montagem 
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Instalar no painel

Nota

o aparelho no carro.

1 Se o carro não tiver uma unidade de 
controle interna ou computador de 

bateria do carro. 
Se você desconectar a bateria de 
um carro que tenha uma unidade de 
controle interna ou computador de 

a memória. 
Se a bateria do carro não for 

no outro.

Conectar antena GPS

antena GPS fornecida ao carro e ao sistema.
1

ao sistema.

2 Fixe a outra extremidade da antena GPS 
à lataria do carro.

conectar ao
ORIGINAL

conectar ao
ORIGINAL

conectar ao
ORIGINAL

conectar ao
ORIGINAL

caixa CAN

Tela

conectar ao
ORIGINAL

conectar ao
ORIGINAL

conectar à 
caixa CAN
box

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

segure /MUTE.

Ajustar data e hora
1 Toque em  para exibir o menu principal.

2 Toque em .
3 Toque em [Hora].

O menu de ajuste de data/hora é »
exibido.

Ajustar data
1 Toque em [Data].
2 Toque nas informações de data exibidas.

Um submenu é exibido.»

2
abertura do painel do carro tem entre 
0 e 20 graus. O aparelho não poderá 
ser usado se o ângulo de inclinação da 
abertura do painel do carro for superior 
a 20 graus. 

3 Instale os suportes do display fornecidos 

4 Retire o carregador de disco do sistema 
de áudio original do carro e instale-o no 
aparelho.

5 Instale os suportes de montagem no 
aparelho usando os parafusos.

6
carro usando quatro parafusos.

7 Reconecte o terminal negativo da bateria 
do carro.

Ligar

Cuidado

Risco de acidentes de trânsito! Nunca assista a 

1 Pressione e segure /MUTE para ligar o 
aparelho.

Os idiomas OSD (exibição na tela) »

PT-BR
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4 Usar mapa

Nota

Talvez você precise atualizar o mapa (vendido 
separadamente) antes de usá-lo (consulte a 
seção “Atualizar mapa”)

1 Toque no canto superior esquerdo para 
exibir o menu inicial.

2 Toque em .
O menu de navegação é exibido em »
alguns segundos.

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

Dica

Pressione NAVI para acessar/encerrar o sistema 
de navegação.

Atualizar o mapa
1 Desligue o sistema de som automotivo.
2 Abra a tampa da entrada SD/MAP.
3 Pressione o cartão do mapa (vendido 

separadamente) até ouvir um “clique”.
4 Retire o cartão e leve-o a uma assistência 

técnica autorizada para fazer a atualização.

3 Toque em  ou 
mês e o dia.

1 Toque em .

2 Toque em [12 h] ou [24 h] para selecionar 
o modo do relógio.

Ajustar hora
1 Toque em [Hora].
2 Toque na hora exibida.

Um submenu é exibido.»

3 Toque em  ou  para ajustar as horas e 
os minutos.

Dica

 para 
retornar ao menu principal.
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5 Reproduzir

Inserir discos

armazenados nos seguintes discos:

VCD

Nota

reproduzido. 

1 Insira um disco em sua respectiva abertura 
com o rótulo voltado para cima.

A reprodução é iniciada »
automaticamente. 

» .
»

aparelho alterna para a origem 

Nota

você pode reproduzir DVDs com os seguintes 
códigos de região:

5 Insira o cartão do mapa atualizado no seu 
respectivo slot.

6 Ligue o sistema de som automotivo.
O mapa será atualizado em alguns »
minutos.
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Inserir um dispositivo USB ou 

Nota

ser reproduzido. 
Este aparelho suporta cartão SDHC. 

1 Abra a tampa da entrada USB/SD/MAP.
2 Insira o cartão SD/MMC em seu 

respectivo slot.
A reprodução é iniciada »
automaticamente.

1 Alterne para outra fonte.
2 Pressione o cartão até ouvir um “clique”. 

O cartão é destravado.»

3 Remova o cartão SD ou MMC.

Reproduzir/Pausar
1

é automaticamente iniciada. 

Países onde você 
comprou o aparelho do DVD suportado
China

América Latina

Conectar dispositivo USB

Nota

ser reproduzido. 

1 Abra a tampa da entrada USB.
2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.

A reprodução é iniciada »
automaticamente.

Remover o dispositivo USB
1 Alterne para outra fonte (não-USB).
2 Remova o dispositivo USB.
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2 Toque em .
A tela de pesquisa é exibida.»

»
em  e depois em .

3 Toque nos números para inserir o número 
.

em .

em .

Repetir

diferentes modos de repetição.

1

2 Toque em  para exibir o segundo 
menu.

reprodução.

2 .

em .

Pular/pesquisar
1 Toque em  para retornar ao menu da 

playlist.
2

selecionar uma pasta/arquivo:

: para exibir todas as pastas/faixas 

: para exibir todas as pastas/

: para exibir todas as pastas/

3 Toque em  ou  para selecionar uma 
pasta/faixa.

4 Toque em  para iniciar a reprodução.

Pesquisar em um título/pasta
Pesquisa direta
1
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4
toque em  várias vezes até que 
[Rep. A-B desl.] seja exibido.

Reproduzir aleatoriamente
Você pode reproduzir faixas/arquivos de áudio 
em ordem aleatória.
1

várias vezes para ativar ou desativar a 
reprodução aleatória.

 realçado: inicia a reprodução 
aleatória.

 cinza: cancela a reprodução 
aleatória.

Selecionar idioma de áudio

canais de áudio.
1

necessário.
2 Toque em  para exibir o segundo menu.
3 Toque em  várias vezes.

As informações do canal de áudio são »
exibidas na linha superior da tela.

Selecionar o modo de áudio

um modo de áudio (R/L/Stereo).
1

2 Toque em  várias vezes até que o 
modo de áudio seja selecionado.

3 Pressione  para selecionar:
[Repet. cap.]: reproduz 

[Rep. título]: reproduz 

[Rep. desl.]: cancela a repetição da 
reprodução.

Para VCD karaokê:
1 Pressione  para selecionar:

[Repetir um]: reproduz 
repetidamente a faixa atual.
[Rep. tudo]: reproduz repetidamente 
todas as faixas.
[Rep. desl.]: cancela a repetição da 
reprodução.

Para arquivos MP3/WMA:
1  para 

selecionar:
-1: reproduz repetidamente a faixa 

atual.
-Pasta: reproduz repetidamente 

todas as faixas na pasta atual.
 (na cor cinza): cancela a repetição 

da reprodução.

1

necessário.
2 Toque em  para exibir o segundo 

3 Toque em  várias vezes para marcar:
[Repetir A-]
será repetida.
[Repetir A-B]
será repetida.
A seção selecionada é reproduzida 
repetidamente. 
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2 Toque em  várias vezes para ampliar a 
imagem.

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

de slides
1

2 Toque em  várias vezes para selecionar:
Fast: 3 segundos
Normal: 5 segundos
Slow: 8 segundos

Ouvir outros dispositivos
Você pode ouvir rádio e usar todos os outros 
recursos do sistema de áudio original do carro. 
1 Toque em  para exibir o menu principal.
2 Toque em [HOST] para exibir o menu 

do áudio original do carro.

Dica

o manual de instruções do sistema de áudio 
original do carro.

Selecionar um idioma de legenda
Para discos DVD ou DivX que contêm dois ou 
mais idiomas de legenda.
1

necessário.
2 Toque em  para exibir o segundo 

menu.
3 Toque em  várias vezes para selecionar 

um idioma.
O idioma selecionado é exibido.»

Girar imagens
1

necessário.

2 Toque em  várias vezes para girar a 
imagem.

Zoom
Você pode ampliar imagens. 
1

necessário.
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3 Toque em  ou  para selecionar uma 
equalização.

4 Toque em  ou  para ajustar as 

[Grave] faixa de graves: -14 a +14.
[Médio] faixa de médios: -14 a +14.
[Agudo] faixa de agudos: -14 a +14. 
[LPH]

[MPF]

[HPF]

5 Toque em  para restaurar os ajustes de 

6 Toque em  para sair.

Você também pode ajustar o balanço dos alto-

1

2 Toque em .
3 Toque em .

Veja as opções abaixo:»

6 Ajustar o som

Ajustar volume
1 Use o controle de volume do sistema de 

áudio original do carro para aumentar/
diminuir o volume.

Mudo
1 /MUTE.

/MUTE novamente.

Dica

Você também pode tocar em  na tela para 
desligar o som.

Selecionar o equalizador 

Você pode selecionar um equalizador 

[Usuário]
[Techno]
[Rock]
[Clássica]
[Jazz]
[Ideal]
[Uniforme]
[Pop]

1

2 Toque em .
O atual ajuste de equalização é exibido.»
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7 Ajustar

do sistema
1 Toque em  para exibir o menu principal.

2 Toque em .
»

Dica

 para 
retornar ao menu principal.

gerais
1 Toque em [Geral]

2 Toque em  ou  para realçar um ajuste.
3 Toque na opção que deseja exibir/

selecionar.

4 Toque em  ou  para selecionar o 
volume do subwoofer.

[Sub] volume do subwoofer: 0 a 24.
5 Toque em F R L ou R para ajustar o 

valor do atenuante/balanço.
[Atenuante] faixa do atenuante: +24 

alto-falante traseiro)
 faixa de balanço: -24 a +24. 

falante direito)
6 Toque em  para sair.

de graves (DBB)
1 Toque em  para alternar entre os 

ajustes.
[DBB]  acende.
[DBB]

PT-BR
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gerais
[WallPaper] [Blue] Ativa o fundo 

azul.
[Black] Ativa o fundo 

preto.
[Red] Ativa o fundo 

vermelho.
[F1] Selecionar a 

imagem F1 
como papel de 
parede.

[Calibragem]  Calibra a tela 
de toque.

4 Toque em  para sair.

som
1 Toque em [Som].

2 Toque várias vezes em uma opção para 
selecionar:

de som
[DBB] [Lig.] A função Reforço 

dinâmico de graves 
(DBB) é ativada.

[Dsl.] A função DBB é 
desativada.

gerais
[Blecaute] [off] A proteção de 

tela nunca é 
ativada.

[10 s] Ativa automati-
camente a pro-
teção de tela 
10 segundos 
após a última 
operação.

[20 s] Ativa automati-
camente a pro-
teção de tela 
20 segundos 
após a última 
operação.

[Dimmer 
Mode]

[Night] Selecione este 
modo à noite.

[Escuro] Selecione 
este modo 
em ambientes 
escuros.

[Normal] Restaura o 
brilho normal 
da tela.

[Bright] Selecione 
este modo 
em ambientes 
claros.

[Cor dos [Vermelho] A luz de fundo 

vermelha.
[Azul] A luz de fundo 

azul.
[Bipe] [Lig.] Ativa o som de 

bipe. Sempre 
que você 
pressionar 

aparelho emitirá 
um bipe.

[Dsl.] Desativa o som 
de bipe.
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vídeo
[NTSC] Usado nos 

Taiwan e em 

[PAL]

Ocidental (exceto 

e em outros 

[Secam]
Rússia e em 

[Estaciona-
mento]

[Lig.] Desativa a 

enquanto você 
dirige.

[Dsl.] Ativa a exibição 

você dirige.

DivX]
Código de 
exibição para 
registro DivX.

3 Toque em  para sair.

idioma
1 Toque em [Idioma].

de som
[DRC] [Lig.] Suaviza sons altos 

e amplia sons 
suaves para que 
você assista a 

sem incomodar as 
pessoas.

[Dsl.] A função DRC é 
desativada.

3 Toque em  para sair.

vídeo
1 Toque em [Vídeo].

2 Toque várias vezes em uma opção para 
selecionar:

vídeo
[Prop. da 
imagem]

[Tela cheia] Para exibição em 
widescreen.

[Normal] Para exibição 
normal.

[Entr. de 
vídeo]

[Automá-
tico]

O formato cor-

automaticamente. 
Selecione esta 
opção se não 
tiver certeza do 
formato que deve 
ser selecionado.
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idioma
[ ]
[ ]
Español
Português

3 Toque em  para sair.

volume
Você pode ajustar um volume diferente para 
cada modo. 
1 Toque em [Volume].
»

é exibido.

2 Toque em uma fonte.
[DVD]
[USB]
[SDHC]
[AV-IN1]
[AV-IN2]

3 Toque em  ou  para atribuir um valor 
de 0 a 12.
»

volume aumentará automaticamente.

4 Toque em  para sair.

AV-IN1
AV-IN2

2 Toque várias vezes em uma opção para 
selecionar:

idioma
[OSD] [Inglês] Seleciona o 

idioma de 
exibição na tela.

[ ]
[ ]
Español
Português

[Áudio do 
DVD]

[Inglês] Seleciona o 
idioma de áudio 
do DVD. As 

dependem do 
DVD.

[ ]
[ ]
Español
Português

[Legenda 
do DVD]

[Inglês] Seleciona o 
idioma de legenda 
do DVD. As 

dependem do 
DVD.

[ ]
[ ]
Español
Português
[Off] Desativa a exibição 

de idioma de 
legenda.

[Menu do 
disco]

[Inglês] Seleciona o 
idioma do menu 
do DVD. As 

dependem do 
DVD.
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do DVD
[Adulto] Apropriado 

somente para 
adultos.
Restaura as 

padrão.

3 Toque em  para sair.

1 Toque em [Class. DVD].

2 Toque várias vezes em uma opção para 
selecionar:

do DVD

para restringir a 
reprodução de 
discos. A senha 
padrão é 0000.

[Seg. Apropriado para 
crianças.

[G] Apropriado para 
espectadores em 
geral.

[PG] Recomenda-se 
orientação dos 
pais.

[PG-13] Inadequado para 
crianças com 
menos de 13 anos.

[PG-R] Recomenda-se que 
os pais restrinjam 
a exibição para 
menores de 
17 anos.

[R] Restrito. 
Recomenda-
se que os pais 

com menos de 
17 anos.

[NC-17] Inadequado para 
pessoas com 
menos de 17 anos.
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Remover o equipamento

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

2 Retire o aparelho do painel.

Substituir os fusíveis

1 Retire o aparelho do painel.
2
3

4

Nota

seu revendedor Philips.

8 Outros

Ouvir outros dispositivos
Você pode conectar um dispositivo externo de 

1
está conectado ao aparelho.

2 Toque em  para exibir o menu principal.
3 Toque em [CAR AUX] para reproduzir o 

conteúdo do dispositivo.

Dica

Se você tiver conectado o aparelho a outro 
REAR OUT L/R

[AV-IN2] para ouvir as músicas desse dispositivo.

Restabelecer

1 Abra a tampa da entrada USB.
2 Pressione o botão RESET usando uma 

semelhante.

Dica
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Player de disco

Sistema DVD / áudio de 
CD / aparelho de 
MP3

Resposta em freqüência 20 Hz - 20 kHz
>75 dB

Distorção harmônica 
total

Menos de 1%

Separação de canais >55 dB
Formato de sinal de Somente NTSC

LCD

Tamanho da tela 8 polegadas (16:9)
Resolução de imagem 800 x 480 pontos
Proporção de contraste 300
Luminosidade 350 cd/m2

Dispositivos USB compatíveis:

Cartões de memória (SD / MMC / SDHC)

Formatos suportados:
USB ou formato de arquivo de memória: 

Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 
320 Kbps e taxas de bits variáveis
WMA v9 ou anterior
Aninhamento de diretórios até o máximo 

Número de álbuns/pastas: máximo 99

ID3 Tag v2.0 ou posterior
Nome do arquivo em Unicode UTF8 
(tamanho máximo: 128 bytes)

Formato de disco MP3 suportado:

(dependendo do tamanho do nome do 
arquivo)
Número máximo de álbuns: 255

produto

Nota

As informações do produto estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.

Geral

Fonte de 
alimentação aterramento negativo

15 A
Impedância 
adequada dos 
alto-falantes

4 a 8 

Potência máxima 50 W x 4 canais
24 W x 4 canais (4
10% de D.H.T.)

Voltagem da pré- 2.0 V (modo de 
reprodução de CD; 

10 k )

do subwoofer
2.0 V (modo de 
reprodução de CD; 

10 k )

auxiliar
500 mV

Dimensões (L x A 
x P)

248 x 182 x 220 mm

Peso (unidade 
principal)
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problemas

Aviso

Nunca remova a tampa ou carcaça do 
equipamento. 

consertar o aparelho por conta própria. 

site da Philips em www.philips.com/welcome. 

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.
As conexões estão incorretas.

O volume está muito baixo. Ajusta o 
volume.
As conexões dos alto-falantes estão 
incorretas.

O disco foi inserido ao contrário. 

esteja voltado para cima.
O disco está sujo. Limpe o disco com um 

Passe o pano do centro do disco para 
fora.
O disco está com defeito. Insira outro 
disco.

disco.

Freqüências de amostragem suportadas: 

Taxas de bits suportadas: 32 a 320 Kbps 
e taxas de bits variáveis

Formatos de vídeo suportados:
DVD
Divx Home theater
MP4
Xvid

Nota

Para garantir uma reprodução de melhor 
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11 Glossário

C

Sistema que só permite que discos sejam 

designada. Este equipamento só reproduz 

O código de região deste equipamento é 
indicado na etiqueta do produto. Alguns 

região (ou com todas: ALL.)

M
MMC

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 

10 vezes mais dados que um CD de áudio. 

O código de região do disco não é 

com o código de região apropriado.

A imagem pisca ou está distorcida

não coincidem com o DVD. Ajuste as 

O fusível está partido

O display mostra ERR-12
Erro de dados do dispositivo USB ou 

USB ou o cartão SD/MMC.
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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 

Audio. 

R
RDS (Radio Data System, Sistema de dados 
de rádio)
Sintonizadores RDS podem sintonizar 

tipos de música (ou programa) transmitidos. 
O RDS também permite que um receptor 

em um sinal de suboperadora dentro do 

sintonizadores equipados com RDS também 

emergência. Existem muitos outros recursos 
úteis oferecidos pelo crescente número de 

S
SD

SDHC
SDHC (Secure Digital High Capacity) é um 

mais.

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