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(CAPÍTULO)

(REPRODUZIR 

(APAGAR TUDO) 

(CANCELAR)

PROGRAMA)
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 através das teclas numéricas do controle remoto. Se o aparelho verificar que 
o número não existe,  o número desaparecerá do submenu .

Assim

(CANCELAR)
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numéricas do controle remoto.

(APAGAR TUDO)
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(CANCELAR)

Depois de colocar um disco no aparelho, as informações sobre o conteúdo 

aparecem na tela do TV e a reprodução é iniciada automaticamente.

Pressione a tecla “NEXT” ou “PREV” do aparelho ou do controle remoto para 

mudar para a faixa seguinte ou para a faixa anter ior.

Pode-se usar também as teclas amarelas de navegação do controle remoto 

para selecionar a faixa desejada. Basta selecionar a faixa e pressionar a tecla 

“SELECT” para iniciar a reprodução.

Caso o disco tenha mais de quatorze faixas, estas serão mostradas na tela do 

TV de duas em duas colunas com sete faixas por coluna. Os títulos de cada 

faixa aparecerão de forma resumida (oito caracteres no máximo).

Use as teclas amarelas de navegação do controle remoto (para direita e par a 

esquerda) para passar de uma coluna para outr a.

Também é possível usara as teclas numéricas do controle remoto para 

selecionar uma faixa. Caso o número da faixa seja superior a nove, use a tecla 

10+ do controle remoto como nos exemplos abaixo:

Para selecionar a faixa 15: Pressione a tecla 10+ uma vez para aparecer o 

numero 1_ e em seguida pressione a tecla 5 para completar o  numero 15.

Para selecionar a faixa 100: Pressione a tecla 10+ varias vezes até que apareça o 

numero 10_ e em seguida pressione a tecla 0 para completar o  numero 100.

Reprodução de discos com formato MP3

MP3

 



Como selecionar opções após pressionar “SETUP”

(IDIOMA)

(LEGENDA)

(IDIOMA)
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(FORMATO TV)

(SISTEMA TV)

(AC3) 

(OUTROS) 

(Saída analógica) 

(Saída analógica) 

(Saída digital) 

(ORIGINAL) 

(ORIGINAL) 

(Saída digital) 

Selecionando esta função, as opções como

Opções como

(2 CANAIS)

[6CH] (6CANAIS) (DESLIGADO) estarão disponíveis.

 estarão disponíveis para sua escolha.
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Selecionando esta função, as opções como

estarão disponíveis.



(NÍVEL)

(NÍVEL)

(NÍVEL)

(SENHA)

(SENHA)

(SENHA)
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estes 
novamente



(SENHA)

(BLOQUEIO DE DISCO)

(DESBLOQUEADO)

(MAIS SOM)

(LIGADO)

(DESLIGADO)

(SENHA)

(BLOQUEADO)

(NÍVEL)
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Bloqueio de disco

direita

A função bloqueio de discos não funciona para discos MP3,
CD e DVD.



(LIGADO)

(MAIS SOM)

(DESLIGADO)
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DVD Vídeo Philips - Introdução
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Para interromper a reprodução

Para interromper a reprodução (congelar a imagem)
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Componente Vídeo (Y Cb Cr) e S-vídeo / CVBS (vídeo 
comum) não podem trababalhar simultaneamente, por isso,
deve-se ativar apenas um deles, conforme a instrução
“Opção entre componente  Vídeo e S-vídeo” no capítulo
“Detalhes de Operação” da pág. 15.
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Com a gaveta aberta pressione a tecla        slow do controle remoto. A cada
vez que esta tecla for pressionada tecla do TV indicará a opção de saída de
vídeo desejada, CVBS+SVIDEO ou YCbCr.
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O DVD Player e a TV devem estar conectados através dos cabos 
correpondentes a opção desejada:
- Cabo RCA 03 vias para conectar componente Vídeo (Y Cb Cr);
- Cabo RCA 01 via para  vídeo comum (CVBS);
- Cabo S-VHS para vídeo S-VHS.
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