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INTRODUÇÀO
DVD-VÍDEO - O MEIO DE ENTRETENIMENTO DO MILÉNIO

CONSTRUÇÃO

O vídeo nunca foi assim antes! Imagens digitais perfeitas em
qualidade de estúdio com canais de áudio múltiplos a 3
dimensões verdadeiramente digitais. Sequências de histórias
apresentadas no ecrã a partir da sua própria escolha de ângulo
da câmara. Barreiras linguísticas eliminadas por faixas sonoras
em 8 línguas, além dos 32 subtítulos possíveis, se o desejar. E
quer veja o DVD-Vídeo num grande ecrã, quer num televisor
normal, vê-lo-á sempre do modo previsto.

O DVD tem um padrão de gravação quatro vezes mais denso e
com apenas metade do comprimento focal de CD. Mas a
compatibilidade total exige uma leitura de sinal precisa de
ambos os tipos de disco. É por isso que o leitor tem uma lente
dupla, cabeça de leitura óptica de laser único, que garante a
melhor precisão em ambos os casos. Cada lente é optimizada
para evitar a deformação esférica, o que não é possível com
sistemas de hologramas de focagem dupla. A selecção da lente
é automática sempre que se carrega um disco.
A tecnologia de motor passo-a-passo (já demonstrada em
leitores de CD-ROM Philips) assegura um acesso directo muito
rápido ao vídeo e ao áudio da sua preferência. Anos de
experiência em controlo de discos ópticos levaram ao
processador de sinal de alta densidade Philips, que optimiza
o controlo do motor passo-a-passo para obter a melhor leitura
possível dos discos DVD-Vídeo de alta densidade.

O LEITOR MATCHLINE PHILIPS: DVD-VÍDEO NO APGEU DO
SEU BRILHO

PORTUGUÊS

Modelo de topo-de-gama de leitores DVD-Vídeo, o leitor
Matchline DVD930/935 garante-lhe a melhor qualidade,
facilidade e simplicidade de operação disponível neste novo
meio de comunicação. Além disso, proporciona-lhe uma
excelente reprodução de CDs audiovisuais. Assim, poderá obter
o melhor de dois mundos: melhoria do DVD-Vídeo e
possibilidade de desfrutar, ao mesmo tempo, do uso ilimitado
da sua colecção de discos.
É essa a excelente actuação do leitor fora de série da Philips,
que é garantido pela tecnologia mais avançada e baseada na
mais longa experiência da indústria de discos ópticos.
VÍDEO DIGITAL
DVD-Vídeo utiliza a mais avançada tecnologia de compressão
de dados MPEG2 para registar um filme inteiro num single de
5 polegadas. A dupla compressão variável do DVD que
funciona até 9,8 Mbits/segundo, grava mesmo as imagens mais
complexas na sua qualidade original. As imagens digitais
transparentes têm uma resolução horizontal superior a 500
linhas, com 720 píxeis (elementos de imagem) para cada linha.
Esta resolução é mais do dobro da do VHS, superior ao Disco
Laser e totalmente comparável às cópias originais digitais feitas
nos estúdios de gravação.
Os discos DVD-Vídeo são conformes às normas de vídeo PAL e
NTSC. Este leitor standard duplo pode ler ambos os tipos e
reproduzi-los do melhor modo possível no ecrã multi-standard
do seu televisor.
Como sistema de vídeo universal do futuro, o DVD-Vídeo
proporciona óptimas imagens em qualquer ecrã de TV.
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DVD / VIDEO CD / CD PLAYER
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INSTALAÇÃO
• Coloque o leitor numa superfície plana e estável.
• Afaste-o do equipamento doméstico de aquecimento e
coloque-o ao abrigo dos raios directos do sol.
• Se o colocar num móvel fechado, deixe cerca de 2,5 cm em
toda a volta para ventilação adequada.

O seu leitor de vídeo DVD Philips é um dos aparelhos da
primeira geração de leitores para discos de vídeo digitais
conformes à norma universal vídeo DVD. Com ele, será capaz
de desfrutar de todo o filme com verdadeira qualidade de
imagem cinematográfica e som estéreo ou multicanal
(consoante o disco e a configuração de leitura do seu
aparelho). Dele constam características únicas de Vídeo DVD,
como a selecção da faixa de som e as línguas dos subtítulos,
bem como os diferentes ângulos da câmara (mais uma vez
dependente do disco). Além disso, o Controlo Parental Philips
permite-lhe decidir os discos que os seus filhos serão ou não
autorizados a ver.

PARTE FRONTAL DO LEITOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Verá que, através da visualização no ecrã OSD e do visor do
leitor, em conjugação com um controlo remoto, o seu vídeo é
muito fácil de utilizar.

PORTUGUÊS

Para além dos discos Vídeo DVD, poderá igualmente
reproduzir no seu leitor todos os CD de vídeo e de audio. Os
tipos de discos que poderão ser reproduzidos no leitor
apresentam um dos seguintes logótipos na sua própria
embalagem:

DESEMBALAGEM
Quando desembalar o aparelho verifique se o conteúdo da
embalagem do seu leitor corresponde à lista junta:
• Leitor de vídeo DVD.
• Controlo remoto e pilhas em embalagem separada.
• Cabo de 2 fios.
• Cabo Euroconector (Europa).
• Cabos S-Video (EUA).
• Cabo vídeo de 1 via (CVBS).
• Cabo audio de 2 vias.
• Manual de Instruções.
Se algum dos artigos estiver danificado ou faltar, informe o seu
fornecedor o mais brevemente possível.
Guarde o material de embalagem. Poderá precisar dele para
posterior transporte do seu leitor.
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Interruptor ligar/desligar (On/Off).
Gaveta de carregamento de discos (por trás da porta).
Tecla de Abrir/Fechar a gaveta.
Tecla Scan.
Visor.
Tecla Repeat.
Tecla Shuffle.
Tecla Search 22.
Tecla Search 11.
Tecla selectora ETS.
Sensor do controlo remoto.
Indicador de Standby (espera).
Tecla Stop.
O Tecla de título/capítulo/faixa anterior.
Phone: tomada do auscultador
Tecla Pause/Still ;, Step.
Level: controlo do volume dos auscultadores.
P Tecla de título/capítulo/faixa seguinte.
Tecla Play 2.
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PARTE TRASEIRA DO LEITOR
1
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CONTROLO REMOTO

Tomada da corrente
Digital/Audio: terminal de saída
Audio R: saída audio R (direita)
Audio L: saída audio L (esquerda)
Video (CVBS): saída vídeo
DC Power: terminal de saída
Euroconector (Só para a Europa)
S-Video (só para os EUA)
NTSC/PAL: interruptor (para menus de leitores)

1
2
3
4

REPEAT (capítulo,
faixa, título, disco).
AB REPEAT.
21
SCAN ligado/desligado.
20
SUBTITLE: selector da
língua do subtítulo ou
19
activa/desactiva o
18
3
subtítulo.
1
2
SETUP: selecciona menu 17
16
4
SETTINGS do leitor (só
15
em modo Stop).
14
2
Selecciona o ANGLE da 13
J
K
12
9
câmara DVD.
+
+
T-C: selector de
11
modo Título/Capítulo.
--Teclado numérico.
10
Controlo ponto-aponto/permutador
9
Jog/Shuttle.
JOG/PAUSE
(ligado/desligado).
TV VOL - Volume do som
do televisor (+/ -)
1
2
3
STOP 9 (PARAR) ou
EJECT (ejecção do disco). 8
4
5
6
PREVIOUS O
7
8
9
(ANTERIOR).
7
0
PLAY 2 (LEITURA).
6
RETURN (RETORNO).
5
Cursor para baixo 4.
4
Cursor para a esquerda 1. 3
2
Cursor para cima 3.
1
TITLE: menu de títulos
(ligado/desligado).
Selector de controlo do
TV POWER.
Selector do TV/DVD.
DVD/Standby
(espera).
MUTE audio do TV.
MENU: menu da raiz ligado/desligado.
Cursor para a direita 2.
ENTER (reconhece a selecção do menu).
NEXT (SEGUINTE) P.
TV Preset (ascendente/descendente).
OSD (Visualização no ecrã) ligada/desligada.
Selector da língua de AUDIO.
RESUME (RECOMEÇAR) a leitura a partir da última
posição.
SHUFFLE ligado/desligado.
FTS.
TV

TV/DVD

TITLE

5

MENU

RETURN

ATENÇÃO!
NÃO TOQUE NOS PINOS INTERIORES DAS FICHAS DO
PAINEL TRASEIRO.
UMA DESCARGA ELECTROSTÁTICA PODERÁ PROVOCAR
DANOS IRREVERSÍVEIS À UNIDADE.

6
7

VISOR

10
2

3

4

5

11

6

12
F TS SHUFFLE PAUSE SCAN A -B REPEAT CHAPTER TITLE TRACK

TITLE

CHAPTER

TRACK

13

TOTAL REM TRACK TIME

14
15
16
17
18
19

V CD
1. 2

12

. 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 +

11

10

9

8

7

1
2
3
4
5
6
7
8

Controlo remoto activado (cintilante).
FTS activado.
SHUFFLE activado.
PAUSE activado.
SCAN activado.
Modo REPEAT A-B/CHAPTER/TITLE/TRACK activado.
Sequência de capítulos ou faixas.
TOTAL/REMaining/TRACK TIME em horas, minutos e
segundos.
9 Leitura de CD (V).
10 Leitura de DVD.
11 Número DVD CHAPTER ou VCD/CD TRACK.
12 Número DVD TITLE.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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22
23
24
25

ENTER

EJECT

26
27

JOG/PAUSE

TV VO

TV P

L

8
9

1

DVD

j+

T-C

SETUP

ANGLE SUBTITLE AUDIO RESUME
....

SCAN

REPEAT REPEAT SHUFFLE
A-B

FTS

28

29
30
31
32
33
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LIGAÇÕES STANDARD
NOTA
– Existem diversas formas de ligação do seu leitor DVD,
segundo o seu televisor ou demais equipamento.

– Sempre que necessário, consulte o(s) manual(ais) de
instruções do seu televisor, câmara vídeo, sistema estéreo,
etc., para realizar correctamente as ligações.

LIGAÇÃO A UM TELEVISOR COM TOMADA EUROCONECTOR AV (EUROPA)
O método a seguir descrito permite obter a melhor qualidade
de imagem e de som possível do seu televisor.
• Ligue o Euroconector (7) na retaguarda do leitor à tomada
correspondente do televisor, utilizando o cabo fornecido.
• Poderá igualmente ligar as tomadas dos canais esquerdo e
direito do audio (3-4) da retaguarda do aparelho às tomadas
correspondentes do seu sistema estéreo.
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Utilize o botão TV/DVD (21) do controlo remoto para mudar
momentaneamente de visualização DVD para TV e vice-versa.
Não ligue o leitor de DVD através do videogravador, porque o
sistema de cópia protegida poderia distorcer a qualidade do
vídeo.

A/V EUROCONNECTOR CABLE

LIGAÇÃO A UM TELEVISOR COM TOMADA S-VIDEO (EUA)
O método que segue permite obter a melhor qualidade de
imagem e de som possível do seu televisor.
• Ligue a tomada S-Video (8) na retaguarda do leitor à tomada
correspondente do televisor, utilizando o cabo fornecido.
• Ligue as tomadas dos canais esquerdo e direito do audio
(3-4) da parte de trás do aparelho às tomadas
correspondentes do televisor utilizando o cabo fornecido. Por
outro lado, poderá usar o mesmo cabo para ligar as tomadas
de audio esquerda e direita da retaguarda do leitor às
tomadas correspondentes no seu sistema estéreo.
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S-VIDEO
IN

AUDIO
IN

S-VIDEO CABLE
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AUDIO CABLE

LIGAÇÃO A UM TELEVISOR COM TOMADA VIDEO (CVBS)
O método que segue permite obter a melhor qualidade de
imagem e de som possível do seu televisor.
• Ligue a tomada Vídeo (5) na retaguarda do leitor à tomada
correspondente do televisor, utilizando o cabo fornecido.
• Ligue as tomadas dos canais esquerdo e direito do audio
(3-4) da parte de trás do aparelho às tomadas
correspondentes do televisor utilizando o cabo fornecido. Por
outro lado, poderá usar o mesmo cabo para ligar as tomadas
audio esquerda e direita da retaguarda do leitor às tomadas
correspondentes no seu sistema estéreo.

20

18

16

14

12

8

10

6

4

2

21
19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

VIDEO CABLE

ATENÇÃO!
NÃO LIGUE A SAÍDA AUDIO DO LEITOR (3-4) À ENTRADA
PHONO DO SEU SISTEMA ESTÉREO.

AUDIO CABLE
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VIDEO
IN

AUDIO
IN

LIGAÇÕES STANDARD
SOM MULTICANAIS PARA "TEATRO EM CASA"
SOM ANALÓGICO MULTICANAIS (DOLBY PRO LOGIC™)

O seu leitor possui saídas de som digitais e analógicas, que lhe
permitem obter som em diversos canais.

Se o seu televisor possuir um descodificador Dolby Pro Logic™,
basta ligar o leitor ao televisor utilizando as ligações
Euroconector, S-Video e audio ou Vídeo (CVBS) e audio. Caso
contrário, precisará de fazer a ligação do Euroconector, do SVideo ou do Video (CVBS) ao televisor da forma acima indicada
e ligar as saídas de audio esquerda e direita do leitor às
entradas correspondentes num receptor Audio/Vídeo Dolby
Pro Logic™, utilizando o cabo fornecido.

SOM DIGITAL MULTICANAIS (MULTICANAL MPEG 2, OU
DOLBY DIGITAL)
Para este efeito, que proporciona a mais elevada qualidade de
som possível, necessitará de um receptor A/V multicanal
digital. Ligue a saída de audio digital do leitor à entrada
correspondente do receptor através do cabo audio digital
opcional. Neste caso, não utilize as saídas audio esquerda e
direita do leitor.

Para as ligações dos altifalantes siga, as instruções constantes
do Manual de Instruções do televisor ou do receptor A/V.

É necessário activar a saída digital do leitor (Ver Regulações, p. 105).

NOTA
– Não poderá utilizar a ligação da antena RF para "teatro em
casa".
– Se o formato de áudio da saída digital não corresponder às
capacidades do seu receptor, não haverá som (muted).

O formato de áudio da saída digital depende do formato de
áudio do fluxo de áudio seleccionado. Assegure-se de que o
fluxo de áudio seleccionado corresponde às capacidades do
receptor conectado à saída digital.
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DIGITAL AUDIO
IN

21
19

17

1

DIGITAL AUDIO
CABLE

Para esta ligação, que proporciona a mais elevada qualidade de
som estéreo possível, necessitará de um amplificador de som
com entrada de audio digital. Ligue a saída de audio digital do

leitor à entrada correspondente do amplificador. Neste caso,
não utilize as saídas de audio esquerda e direita do leitor.

REGULAÇÃO NTSC/PAL
Utilize este interruptor para regular a saída do menu do leitor
de acordo com o televisor utilizado.

NOTA
– A saída de vídeo standard para CD de vídeo e discos DVDvideo deve corresponder ao disco que está a tocar.

AUSCULTADORES
Para ouvir directamente o som do leitor, introduza a ficha dos
auscultadores na respectiva tomada situada na parte frontal do
leitor. Regule o volume de som com os botões de controlo de
volume.
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LIGAÇÃO DE SOM AUDIO (ESTÉREO) DIGITAL

LIGAÇÕES STANDARD
LIGAÇÃO À CORRENTE ELÉCTRICA
ATENÇÃO!
A REMOÇÃO DA TAMPA OU A REPARAÇÃO DESTE
APARELHO DEVERÁ SER FEITA UNICAMENTE POR TÉCNICO
QUALIFICADO.

• Introduza a ficha-fêmea do cabo eléctrico fornecido na
tomada (1) situada na parte de trás do leitor.
• Introduza a ficha-macho do cabo na tomada AC.
NOTA
– O leitor ajusta-se automaticamente à voltagem local.
– Ainda que se encontre na posição "OFF", o leitor consome
sempre alguma energia. Se pretender desligar
completamente o seu leitor, retire a ficha da tomada AC.

A UTILIZAÇÃO DE CONTROLOS, AJUSTAMENTOS OU A
EXECUÇÃO DE PROCESSOS NÃO CONSTANTES DESTE
MANUAL PODERÁ PROVOCAR EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES
OU OUTRAS SITUAÇÕES PERIGOSAS.

CONTROLO REMOTO POR INFRAVERMELHOS
COLOCAÇÃO DAS PILHAS
• Abra a tampa do compartimento de pilhas.
• Introduza no compartimento 3 pilhas "AA" (R6 ou SUM3) da
forma indicada.
• Feche a tampa.
ATENÇÃO!
NÃO MISTURE PILHAS VELHAS E NOVAS NEM DIFERENTES
TIPOS DE PILHAS (STANDARD, ALCALINAS, ETC.)

PROGRAMAÇÃO DO CONTROLO REMOTO UNIVERSAL

PORTUGUÊS

O controlo remoto do leitor de DVD-Video pode ser
programado para controlar o seu televisor, amplificador ou
receptor. Para controlo destes produtos, o controlo remoto tem
as seguintes teclas:
• Amplificador - Volume Up/Down e Audio Mute.
• Receptor - Volume Up/Down e Audio Mute.
• Televisor - Volume Up, Volume Down, Channel Up/Down e
TV Mute.
Para adaptar o controlo remoto à sua marca de televisor,
amplificador ou receptor, siga os seguintes passos:

AMPLIFICADORES CÓDIGO
Aiwa
431
Grundig
420, 432
Kenwood 428, 447
Marantz
420
Philips
420, 445
Pioneer
401
Sony
415
Technics
423, 434
Yamaha
427
RECEPTORES CÓDIGO
Aiwa
536, 546, 573, 581,
586, 606, 617, 636,
647, 649
Denon
502, 704
Grundig
557, 561, 580
Harman/
Kardon
531
JVC
521, 630, 645, 658
Kenwood 510, 523, 589, 590
Luxman
660, 705
Marantz
538, 557, 568
Onkyo
528, 535, 539
Philips
557, 663, 677
Pioneer
582, 645
Sansui
665, 689
Sony
545, 549
Technics
564, 588
Yamaha
526, 551, 691

1 Seleccione a sua marca de televisor, amplificador ou receptor
do quadro que segue. Marque o primeiro algarismo do
código de 3 dígitos a seguir ao nome da marca.
2 Carregue em ENTER e RETURN simultaneamente até a tecla
Jog/Pause se iluminar.
NOTA
– Todas as funções do seu controlo remoto ficam assim
desactivadas.
3 Introduza os dígitos do código numérico de 3 dígitos
seleccionado. Cada vez que introduz um dígito, a tecla
Jog/Pause cintila rapidamente. Quando introduzir o último
dígito (3.°), a tecla Jog/Pause cintila duas vezes e depois
muda e depois desliga-se para confirmar que a sequência de
programação foi correctamente executada.
NOTA
– Se carregar numa tecla errada ou introduzir um número incorrecto,
a tecla Jog/Pause desliga-se e cintila uma vez. O controlo remoto
tem de ser reprogramado. Repita os passos 1, 2 e 3.
4 O controlo remoto fica assim programado para controlar o
seu televisor, amplificador ou receptor. Se ele não reagir
adequadamente nas teclas mencionadas, seleccione o código
numérico de 3 dígitos seguinte depois da marca do seu
televisor, amplificador ou receptor e repita os passos 2 e 3.
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Bang &
Olufsen
Grundig

CÓDIGO

057,058
048, 115, 119, 124, 256,
267, 271
Hitachi
026, 029, 033, 034, 064,
071, 074, 079, 095, 120,
121,134, 137, 139, 160,
173, 196, 230, 269, 273,
276
JVC
029, 039, 047, 092, 098,
114, 116, 207
Panasonic 095, 130, 131, 138, 149,
192, 204, 273
Philips
000, 010, 011, 030, 033,
058, 117, 181, 209, 271
Radiola
010, 030, 181
Saba
052, 058, 074, 095, 120,
121, 124, 130, 165, 170,
187, 194, 273
Samsung 000, 007, 030, 032, 059,
134, 155, 166, 184, 206,
253, 257
SBR
010, 011, 030, 033, 117
Schneider 011, 030, 135, 148, 172,
181, 188, 197, 207, 221,
268
Sony
001, 008, 009, 029, 075,
263
Telefunken 006, 051, 056, 068, 074,
130, 151, 154, 173, 187,
194, 251, 260
Thomson 074, 120, 121, 124, 165,
170, 186, 194, 196, 223
Toshiba
028, 029, 048, 147, 262,
270

ARRANQUE
FUNCIONAMENTO/ARRANQUE
NOTA
– Salvo indicação em contrário, todas as operações podem ser
efectuadas com o controlo remoto. Aponte sempre o
controlo remoto directamente para o leitor, tendo o cuidado
de verificar que não existem obstáculos à passagem do feixe
de infravermelhos.
– Sempre que existirem teclas correspondentes no painel da
frente do leitor, poderá igualmente utilizá-las.

LIGAÇÃO (ON)
Ligue o televisor (ON) e seleccione a entrada vídeo para o seu
leitor de vídeo DVD.
Para ouvir o som através do sistema estéreo, ligue o sistema e
seleccione a entrada para o leitor de vídeo DVD.
Para ter som em diversos canais (envolvente) no leitor DVD,
ligue o sistema "Home Theatre" (Teatro em casa) e seleccione a
entrada para o seu leitor.
• Carregue no botão ON/OFF da parte frontal do leitor DVD. O
visor do leitor acende e a OSD pede-lhe para introduzir um
disco.
• Se a leitura automática estiver ligada (regulação de origem)
todo o disco que se encontre no prato começa
imediatamente a ser reproduzido.

CARREGAMENTO DE UM DISCO

PORTUGUÊS

• Na frente do leitor, carregue em Open/Close (Abrir/fechar)
ou carregue e mantenha a pressão sobre o botão Stop/Eject
(12) do controlo remoto para activar a ejecção.
A gaveta de carregamento do disco abre.
• Coloque o disco escolhido no prato com o rótulo virado para
cima.
Certifique-se de que está bem colocado no encaixe correcto.
• Empurre cuidadosamente o prato ou carregue no botão
Open/Close para fechar a gaveta.
– Se a leitura automática estiver ligada (regulação de origem) o
disco começa a ser reproduzido.
– Se a leitura automática estiver desligada, o ecrã (de leitura)
para o tipo de disco introduzido aparece na OSD, e
aparecem igualmente no visor informações sobre o conteúdo
do disco e o tempo total de leitura.
– Para ligar ou desligar a leitura automática, consulte a secção
Regulações p. 105.

POW
ER ON
/OFF

POWE
R ON
/OFF

TITL

E

CHA

PTE

R

OPEN
/CLO
SE

REPE

AT
TITLE

SCAN
REPE
AT
SHUF
FLE

SEAR

NOTA
– Uma vez que é comum os filmes serem transmitidos a
diferentes horas em diferentes regiões do mundo, todos os
leitores possuem códigos das regiões e os discos poderão ter
um código de região opcional. Se introduzir um disco com
um código de região diferente do seu leitor, poderá ver no
ecrã a indicação do código da região. O disco não será
reproduzido e deverá ser retirado.
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LEITURA DE UM DISCO VÍDEO DVD
Poderá reconhecer os discos Vídeo DVD pelo logótipo.
Consoante o conteúdo do disco (filme, anúncios, série
televisiva, etc.) estes podem ter mais do que um título e cada
título poderá ter um ou mais capítulos. O disco deixa de tocar
no final de cada título. Para facilidade de acesso aos títulos e
capítulos, o seu leitor permite-lhe deslocar-se entre títulos e
entre capítulos.

• Poderá recomeçar a leitura a partir do ponto em que foi
interrompida. Carregue em Resume (Recomeçar).
• Esta função Resume aplica-se não só ao disco que está a ser
reproduzido, mas igualmente aos quatro últimos discos que
pôs a tocar. Basta voltar a colocar o disco e carregar em
Resume.
DESLOCAÇÃO PARA OUTRO CAPÍTULO
Sempre que um título de um disco tenha mais do que um
capítulo (que poderá verificar pelo visor do leitor), poderá
deslocar-se de um capítulo para outro da seguinte forma:
• Carregue por instantes em P, durante a leitura, para passar
ao capítulo seguinte.
• Carregue por instantes em O, durante a leitura, para
regressar ao início do capítulo em que se encontra. Carregue
novamente para regressar ao capítulo anterior.
• Para ir directamente a qualquer capítulo, introduza o número
do capítulo com as teclas numéricas.

DVD-VIDEO DISC
TITLE 1
CHAPTER 1

,,
,,

CHAPTER 2

CHAPTER 1

TITLE 2

CHAPTER 2

CHAPTER 3

NOTA
– Durante o tempo de leitura, sempre que as funções forem
seleccionadas, aparecerão no ecrã do televisor diversos ícones
por um período de 10 segundos. Poderá eliminar estes ícones
carregando em OSD.
– Pode-se carregar em OSD durante a leitura para chamar o
Play Banner (insígnia de leitura) que lhe mostra quais as
funções que estão activas, durante cerca de 10 segundos.
Para manter a Play Banner no ecrã, retenha a OSD alguns
segundos. Para a eliminar, carregue novamente em OSD.

NOTA
– Se o número tiver mais de um dígito, carregue nas teclas em
sucessão rápida.
– Para mais informações sobre capítulos, consulte "Verificação
do conteúdo de discos vídeo DVD: Menus" p. 101.
DESLOCAÇÃO PARA OUTRO TÍTULO

PORTUGUÊS

Sempre que um disco possuir de um título (que poderá verificar
tanto pelo visor de OSD como pelo visor do leitor, se carregar
em 9), poderá passar para outro título da seguinte forma:
• Carregue em T-C, e, em seguida, em P por instantes,
durante a leitura, para passar ao título seguinte.
• Carregue em T-C, e em seguida em O por instantes, durante
a leitura, para regressar ao início do título que está a ser
reproduzido. Carregue novamente em O para voltar ao
título anterior.
• Para ir directamente para qualquer título, carregue em T-C e,
em seguida, introduza o número do título com as teclas
numéricas.
NOTA
– Se o número tiver mais de um dígito, carregue nas teclas em
sucessão rápida.
– Para mais informações sobre títulos, consulte "Verificação do
conteúdo de discos vídeo DVD: Menus" p. 101.
CONTROLO
PARENTAL

LEITURA DE UM TÍTULO
• Se a leitura automática estiver ligada (ver Regulações, p. 105),
a leitura começa logo que se feche a gaveta do disco.
• Se a leitura automática estiver desligada, carregue em 2.
NOTA
– Alguns discos vídeo DVD possuem a sua própria leitura
automática, pelo que a leitura inicia-se automaticamente.
• O disco pode pedir-lhe que seleccione uma função de um
menu. Se as selecções estiverem numeradas, carregue na
tecla numérica correspondente; caso contrário, utilize as
teclas Up/Down (para cima/para baixo), Left/Right (para a
esquerda/para a direita) para assinalar a sua opção, e
carregue em OK.
• À medida que o disco vai sendo reproduzido, o visor do leitor
indica o título e o capítulo que estão a ser ouvidos, bem
como o tempo de leitura decorrido.
• A leitura pára no final do título. Para passar ao título seguinte,
carregue em 2.
• Para interromper a leitura em qualquer altura carregue em 9.

• Se activar o
Controlo Parental,
só poderão ser
reproduzidos da
forma acima
indicada discos para
todas as idades que
já tenham sido
previamente
autorizados.
• Para reproduzir qualquer outro disco vídeo DVD, a OSD
pedirá para introduzir o Código PIN do Controlo Parental.
Depois de o fazer, a leitura terá início automaticamente.
• Para activar o Controlo Parental, e consequentemente
permitir a leitura de discos, consulte a secção Activação do
Controlo Parental (p. 106).
NOTA
– Caso se tenha esquecido do seu código PIN, poderá apagá-lo
quando lho solicitarem da forma acima indicada, carregando
quatro vezes em Stop. O Código Parental será então
desactivado. Para o reactivar, consulte a secção Activação do
Controlo Parental (p. 106).
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+

JOG/PAUSE

REPETIÇÃO DE A-B
Para repetir ou ligar uma sequência num título:
Carregue em Repeat A-B no ponto de partida por si escolhido;
aparece no visor do leitor A.
Carregue novamente em Repeat A-B no ponto final por si
escolhido; aparece no visor do leitor A-B e tem início a
sequência de repetição.
Para abandonar a sequência, carregue novamente em Repeat A-B.

+

TV VO
Trata-se de uma
TV CH
L
JOG
SHUTTLE
--forma cómoda de
visualizar imagens
imóveis (Jog) e para
buscar em
movimento lento,
normal ou rápido
(Shuttle). Ambas as
funções actuam
tanto em leitura
para trás como para a frente.
• Para seleccionar Jog/Shuttle, carregue em Jog/Pause. A tecla
ilumina-se e o aparelho fica em modo Pausa.

Jog
• Com o botão permutador na posição central, rode o disco de
regulação ponto-a-ponto para a direita para visualizar as
imagens em movimento para a frente, e para a esquerda
para as visualizar em movimento para trás. Rode-o
lentamente para proceder a enquadramentos graduais e mais
depressa para se deslocar rapidamente numa sequência.
Shuttle
• A partir da posição central, rode o botão permutador para a
direita para obter um movimento para a frente e para a
esquerda para um movimento para trás. Em qualquer dos
casos, poderá optar por 6 velocidades: x1/8, x1/2 da
velocidade normal, velocidade normal, 2x, 4x e 8x a
velocidade normal.
• Para abandonar o modo Jog/Shuttle, carregue em
Jog/Pause: a tecla Jog/Pause apaga-se.

ÂNGULO DA CÂMARA
• Se o disco contiver sequências gravadas de diferentes
ângulos de câmara, aparece o ícone do ângulo,
apresentando o número de ângulos existentes e o ângulo
que está a ser visualizado. Se quiser, nessa altura poderá
alterar o ângulo da câmara.
• Para obter um novo ângulo, carregue em Angle. O ícone do
ângulo mostrará então o ângulo seguinte.
• Para se deslocar directamente para qualquer dos ângulos,
introduza o número do ângulo utilizando as teclas numéricas (1-9).
NOTA
– O ícone do ângulo mantém-se no ecrã, a menos que
desactive o parâmetro do ângulo. Terá de o fazer se quiser
utilizar as teclas numéricas para alterar um título ou capítulo
para outra finalidade.
• Para desligar o parâmetro do ângulo, carregue em OSD: o
ícone do ângulo desaparece.
• Para o voltar a activar, carregue novamente em Angle:
reaparece o ícone do ângulo.
ALTERAÇÃO DA LÍNGUA E DA CONFIGURAÇÃO DO CANAL
DE AUDIO
Esta função altera a língua e a configuração do canal de audio,
se existirem estas alternativas no disco.
• Carregue em Audio durante a leitura. Aparecem no ecrã, por
um período de 2 segundos, os ícones da língua e da
configuração do canal de audio.
• Carregue repetidamente em Audio para ir passando pelas
diversas opções. Em cada fase, a língua altera-se. Se a
configuração do som também se alterar (por exemplo, de
canais múltiplos para estéreo), aparece igualmente essa
indicação no ecrã.

IMAGEM IMÓVEL E ENQUADRAMENTO GRADUAL (NA PARTE
FRONTAL DO LEITOR)
• Para obter uma imagem imóvel, carregue em ; durante a
leitura.
• Para passar ao enquadramento da imagem seguinte,
carregue novamente em ; .
• Para voltar à leitura, carregue em 2.
BUSCA (NA PARTE FRONTAL DO LEITOR)
• Para buscar para a frente ou para trás no disco ao dobro da
velocidade normal (x2), carregue em 11 ou 22 durante a
leitura.
• Tem início a busca e o som é interrompido.
Para mudar para velocidade 8 x superior à normal, carregue
novamente em 11 ou 22.
• Para passar directamente à velocidade 8x superior à normal,
retenha 11 ou 22 até aparecer o ícone (8x).
• Para regressar à velocidade dupla da normal (x2), carregue
novamente em 11 ou 22.
• A velocidade e o sentido da busca são indicados no ecrã
durante 2 segundos, sempre que carregar em 11 ou 22
• Para terminar a busca, carregue em 2, ; ou 9, conforme
quiser.

SUBTÍTULOS
• Se existirem subtítulos num disco, poderá activá-los
carregando e mantendo Subtitle durante a leitura, até
aparecerem os subtítulos.
• Para ir passando através das opções de línguas, carregue
repetidamente em Subtitle.
• Para desactivar os subtítulos, retenha novamente Subtitle.
SCAN
Reproduz os primeiros 10 segundos de cada título do disco.
• Carregue em Scan.
• Para continuar a reproduzir o título por si escolhido, carregue
novamente em Scan ou em 2.

SHUFFLE
Este muda a ordem de leitura dos capítulos dentro de um título
se o título possuir mais do que um capítulo.
• Carregue em Shuffle durante a leitura. Aparece o ícone
Shuffle no ecrã durante cerca de 10 segundos.
• À medida que cada capítulo for reproduzido, o seu número
desaparece da sequência de faixas.
• Para regressar à leitura normal, carregue novamente em
Shuffle.
REPETIÇÃO DE CAPÍTULO/TÍTULO/DISCO
• Para repetir o capítulo que está a ser reproduzido, carregue
em Repeat: aparece no visor do leitor REPEAT CHAPTER.
• Para repetir o título que está a ser reproduzido, carregue uma
segunda vez em Repeat: aparece no visor REPEAT TITLE.
• Para repetir todo o disco, carregue uma terceira vez em
Repeat: aparece no visor REPEAT.
• Para abandonar o modo de repetição, carregue uma quarta
vez em Repeat.

VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DE DISCOS VIDEO DVD:
MENUS
Poderão ser incluídos no disco menus de selecção para títulos e
capítulos. A função Menu DVD permite-lhe efectuar selecções a
partir destes menus. Se as selecções forem numeradas,
carregue na tecla numérica respectiva; caso contrário, utilize as
teclas Up/Down, Left/Right para indicar a sua selecção, e
carregue seguidamente em OK.
• Carregue em Title. Se o disco possuir um menu de títulos,
este aparecerá na OSD.
• Para retirar o menu de títulos, volte a carregar em Title.
• Carregue em Menu. Se o título em questão tiver um Menu
Root, este aparecerá na OSD.
• O Menu Root poderá indicar as opções relativas aos ângulos
da câmara, à língua falada e aos subtítulos, bem como os
capítulos do título.
• Para retirar o Menu Root, carregue novamente no Menu.
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LEITURA DE UM CD VÍDEO
LEITURA DE UM CD VÍDEO
DESLOCAÇÃO PARA OUTRO ÍNDICE

Reconhecerá os CDs de vídeo pelo logótipo. Consoante o
conteúdo do disco (filme, anúncios, série televisiva, etc.) estes
podem ter mais do que uma faixa e as faixas podem ter mais
do que um Índice, tal como indicado na caixa do disco. Para
facilidade de acesso, o seu leitor permite-lhe deslocar-se entre
Faixas e entre Índices.
Alguns CDs de vídeo possuem Play Back Control - PBC
(Controlo de leitura), que é uma sequência de leitura para trás
pré-definida, armazenada no disco.
NOTA
– Durante a leitura, aparecerão no ecrã do televisor, por 2
segundos, diversos ícones, confirmando a selecção de uma
determinada função. Poderá eliminar estes ícones carregando
em OSD.
– Em qualquer altura durante a leitura poderá carregar em OSD
para chamar o Play Banner (insígnia de leitura) que lhe
mostra quais as funções que estão activas, durante cerca de 2
segundos. Para manter a Play Banner no ecrã, retenha o OSD
carregado por alguns segundos. Para a eliminar, carregue
novamente em OSD.

Sempre que uma faixa tiver mais de um índice (como indicado
na caixa do disco), poderá deslocar-se de um índice para outro
da seguinte forma:
• Carregue por instantes em P, durante a leitura, para
avançar para o índice seguinte.
• Carregue por instantes em O, durante a leitura, para
regressar ao início do índice em que se encontra. Carregue
novamente por instantes em O para regressar ao índice
precedente.
• Para passar directamente para um determinado índice,
introduza o número do índice com as teclas numéricas.
NOTA
– Se o número tiver mais de um dígito, carregue nas teclas em
sucessão rápida.
CONTROLO DE LEITURA
• Introduza um CD de vídeo com PBC e carregue em 2.
O menu PBC aparece no ecrã do televisor.
• Percorra o menu com as teclas indicadas no ecrã do televisor
até começar a ouvir a passagem que escolheu.
Se o menu PBC consistir numa lista de títulos, poderá
seleccionar directamente um título.
• Introduza a parte que escolheu utilizando as teclas P / O
ou as teclas numéricas.
• Carregue em 2 para começar a reproduzir o título.
• Carregue em Return para voltar ao menu anterior.
CONTROLO
PARENTAL

LEITURA DE UM DISCO

PORTUGUÊS

• Se a leitura automática estiver ligada (ver Regulações, p. 105),
a leitura começa quando fechar a gaveta do disco.
• Se a leitura automática estiver desligada, carregue em 2.
• À medida que o disco é reproduzido, o visor do leitor indica a
faixa que está a ser reproduzida e o tempo de leitura já
decorrido.
• A leitura pára no final do disco.
• Para interromper a leitura em qualquer altura, carregue em 9.
• Poderá recomeçar a leitura a partir do ponto em que a
interrompeu. Carregue em Resume.
• A função Resume aplica-se não só ao disco em leitura, mas
igualmente aos quatro últimos discos que pôs a tocar. Basta
voltar a colocar o disco e carregar em Resume.
DESLOCAÇÃO PARA OUTRA FAIXA
Sempre que um disco tiver mais do que uma faixa (que poderá
verificar através do visor da OSD e do visor do leitor), se
carregar em 9, poderá deslocar-se de uma faixa para outra da
seguinte forma:
• Carregue em T-C e em seguida, por instantes, em P
durante a leitura, para avançar para as faixas seguintes.
• Carregue em T-C e em seguida por instantes em O, durante
a leitura, para regressar ao início da faixa em que se encontra.
Carregue de novo por instantes em O para regressar à faixa
anterior.
• Para passar directamente para qualquer faixa, carregue em
T-C e, em seguida, introduza o número da faixa com as teclas
numéricas.
NOTA
– Se o número tiver mais de um dígito, carregue nas teclas em
sucessão rápida.
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• Se activar o
Controlo Parental,
só poderão ser
reproduzidos da
forma acima
indicada discos
para todas as
idades que tenham
sido previamente
autorizados.
• Para reproduzir qualquer outro CD de vídeo, a OSD pedirá
para introduzir o Código PIN do Controlo Parental. Depois de
o fazer, a leitura arranca automaticamente.
• Para activar o Controlo Parental, e consequentemente
permitir a leitura de discos, consulte a secção Activação do
Controlo Parental (p. 106).
NOTA
– Caso se tenha esquecido do seu código PIN, poderá apagá-lo
quando lho solicitarem da forma acima indicada, carregando
quatro vezes em Stop. O Código Parental será então
desactivado. Para o reactivar, consulte a secção Activação do
Controlo Parental (p. 106).
JOG/ SHUTTLE

+
TV VO

JOG/PAUSE

+
CH

TV
L
JOG
SHUTTLE
Trata-se de uma
--forma cómoda de
visualizar imagens
imóveis (Jog) e para
buscar em
movimento lento,
normal ou rápido
(Shuttle). Ambas as
funções actuam
tanto em leitura para trás como para a frente.
• Para seleccionar Jog/Shuttle, carregue em Jog/Pause. A tecla
ilumina-se e o aparelho fica em modo Pausa.

LEITURA DE UM CD
LEITURA DE UM CD VÍDEO
* A velocidade e o sentido da pesquisa são indicados no ecrã
durante 2 segundos, sempre que carregar em 22 ou 11.
• Para terminar a busca, carregue em 2, ; ou 9, conforme
quiser.

Jog
• Com o botão permutador na posição central, rode a
regulação ponto-a-ponto para a direita para visualizar
imagens fixas em movimento para a frente, e para a
esquerda para as visualizar em movimento para trás. Rode-o
lentamente para proceder gradualmente a enquadramentos
e mais depressa para passar rapidamente com uma
sequência.

SHUFFLE
Esta função muda a ordem de leitura das faixas, se o disco tiver
mais do que uma.
• Carregue em Shuffle durante a leitura. Aparece o ícone do
Shuffle no ecrã durante cerca de 2 segundos.
• À medida que cada faixa for reproduzida, o seu número
desaparece da sequência de faixas.
• Para regressar à leitura normal, carregue novamente em
Shuffle.

Shuttle
• A partir da posição central, rode o botão permutador para a
direita para obter um movimento para a frente, e para a
esquerda para um movimento para trás. Em qualquer dos
casos poderá optar por 6 velocidades: x1/8, x1/2 da
velocidade normal, velocidade normal, 2x, 4x e 8x a
velocidade normal.
• Para abandonar o modo Jog/Shuttle, carregue em
Jog/Pause: a tecla Jog/Pause apaga-se.

REPETIÇÃO DE FAIXA/DISCO
• Para repetir a faixa de som que está a ser reproduzida,
carregue em Repeat: aparece no visor do leitor REPEAT
TRACK.
• Para repetir todo o disco, carregue uma segunda vez em
Repeat: aparece no visor REPEAT.
• Para abandonar o modo de repetição, carregue uma terceira
vez em Repeat.

IMAGEM IMÓVEL E ENQUADRAMENTO GRADUAL (NA PARTE
FRONTAL DO LEITOR)
• Para obter uma imagem imóvel, carregue em ; durante a
leitura.
• Para passar ao enquadramento da imagem seguinte,
carregue novamente em ;.
• Para voltar à leitura, carregue em 2.

REPETIÇÃO A-B
Para repetir ou ligar uma sequência:
• Carregue em Repeat A-B no ponto de partida por si
escolhido; aparece no visor do leitor A.
• Carregue novamente em Repeat A-B no ponto final por si
escolhido; aparece no visor A-B, e tem início a sequência de
repetição.
• Para abandonar a sequência, carregue novamente em Repeat A-B.

BUSCA (NA PARTE FRONTAL DO LEITOR)
• Para buscar para a frente ou para trás no disco ao dobro da
velocidade normal (x2), carregue em 22 ou 11 durante a
leitura.
• Tem início a busca e o som é interrompido.
Para mudar para velocidade 8x superior à normal, carregue
novamente em 22 ou 11.
• Para passar directamente à velocidade 8x superior à normal,
retenha 22 ou 11 até aparecer o ícone (8x).
* Para regressar à velocidade dupla da normal (x2), carregue
novamente em 22 ou 11.

LEITURA DE UM CD
Os CD de audio contêm unicamente faixas de música.
Reconhecerá facilmente estes CD pelo seu logótipo. Poderá
ouvi-los no estilo convencional, utilizando um sistema estéreo,
ou através do televisor, utilizando a OSD. Com a OSD poderá
compilar programas FTS para os seus discos, quer
seleccionando, quer excluindo faixas.

PAUSA
• Carregue em Jog/Pause durante a leitura.
• Para voltar à leitura, carregue em 2.
BUSCA (NA PARTE FRONTAL DO LEITOR)

Poderá pôr um CD de audio a tocar com a OSD ou utilizando
unicamente um sistema estéreo, através das teclas do controlo
remoto e/ou as do painel dianteiro do leitor.
LEITURA DE UM CD
• Se a leitura
automática estiver
ligada, a leitura
começa logo que
fechar a gaveta do
disco. Se a leitura
automática estiver
desligada,
carregue na tecla
Play 2.
• O disco começa a
ser reproduzido; se o televisor estiver ligado, aparece na OSD
o ecrã de leitura de CD.
• A leitura pára no final do disco. Para interromper a leitura em
qualquer altura, carregue em Stop 9.

• Para efectuar uma busca no disco para a frente ou para trás
ao dobro da velocidade normal (x2), carregue em 11 ou 22
durante a leitura.
• Tem início a busca e o som é parcialmente interrompido.
• Para mudar para uma velocidade 8x superior à normal,
carregue novamente em 11 ou 22.
• A busca passa a efectuar-se à velocidade 8x e o som é
interrompido.
• Para passar directamente à velocidade 8x superior à normal,
retenha 11 ou 22 até aparecer o ícone (8x).
• Para regressar à velocidade dupla da normal (x2), carregue
novamente em 11 ou 22.
• Se o televisor estiver ligado, a velocidade e o sentido da busca
são indicados no ecrã, sempre que carregar em 11 ou 22.
• Para terminar a busca, carregue em 2, ; ou 9, conforme
quiser.
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SCAN
Esta função reproduz os primeiros 10 segundos de cada faixa
de som do disco.
• Carregue em Scan.
• Para continuar a reproduzir o título por si escolhido, carregue
novamente em Scan ou em 2.

LEITURA DE UM CD
LEITURA DE UM CD
SHUTTLE

Compilação de um programa FTS
Neste leitor, os programas FTS podem ser compilados por
selecção das faixas que pretende reproduzir (Track Selection),
ou pela exclusão das que não quer reproduzir (Exclude Tracks).

É uma maneira cómoda de busca a grande velocidade. Esta
função opera tanto em busca para a frente como em busca
para trás.
• Para seleccionar Shuttle, carregue em Jog/Pause. A tecla
ilumina-se e o leitor passa para modo de pausa.
• Na posição central, rode o anel Shuttle para a direita, para
movimento para a frente e, para a esquerda, para
movimento para trás. Nos dois casos, pode escolher entre 2
velocidades: x2 e x8.
• Para sair da função Shuttle, carregue em Play ou Jog/Pause: a
tecla Jog/Pause apaga-se.

Para excluir faixas:
Carregue um disco
e active o modo
Stop.
• Carregue em <.
• Utilize as teclas <
ou > para passar
para o número da
primeira faixa que
pretende excluir.
• Carregue na tecla
4.
• Exclua os outros
números de faixas da mesma forma.
• Se mudar de ideias, poderá voltar a incluir qualquer número
de faixa que tenha excluído, voltando para trás até ao seu
número e carregando na tecla 3.
• Para eliminar toda a selecção efectuada e recomeçar o
processo, carregue em 9.

DESLOCAÇÃO PARA OUTRA FAIXA SONORA
• Carregue por instantes em P, durante a leitura, para
avançar para a faixa seguinte.
• Carregue por instantes em O, durante a leitura, para
regressar ao início da faixa em que se encontra. Carregue
novamente por instantes em ÿ| ou O para regressar à faixa
anterior.
• Para passar directamente para qualquer faixa, introduza o
número da faixa com as teclas numéricas.
SHUFFLE

Para seleccionar
faixas:
• Carregue um
disco e active o
modo Stop.
• Carregue em >.
• Utilize as teclas <
ou > para passar
para o número da
primeira faixa que
pretende
seleccionar.
• Carregue na tecla 3.
• Seleccione os outros números de faixas da mesma forma. Se
mudar de ideias, poderá excluir qualquer número de faixa
que tenha seleccionado, procedendo pela ordem inversa e
carregando na tecla 4 de cada vez que proceder a uma
eliminação.
• Para eliminar toda a sua selecção e recomeçar o processo,
carregue em 9.

• Carregue em Shuffle durante a leitura. A ordem das faixas
altera-se.
• À medida que cada faixa for sendo reproduzida, o seu
número desaparece do visor do leitor.
• Para regressar à leitura normal, carregue novamente em
Shuffle.
REPETIÇÃO DE FAIXA/DISCO

PORTUGUÊS

• Para repetir a faixa que está a ser reproduzida, carregue em
Repeat: aparece no visor REPEAT TRACK.
• Para repetir todo o disco, carregue uma segunda vez em
Repeat: aparece no visor REPEAT.
• Para abandonar o modo de repetição, carregue uma terceira
vez em Repeat.
REPETIÇÃO DE A-B
Para repetir ou ligar uma sequência:
• Carregue em Repeat A-B no ponto de partida por si
escolhido; aparece no visor A.
• Carregue novamente em Repeat A-B no ponto final por si
escolhido; aparece no visor A-B, e tem início a sequência de
repetição.
• Para abandonar a sequência, carregue novamente em Repeat A-B.

Quando o seu programa FTS estiver concluído, carregue em
Play para iniciar a leitura, ou em Return para regressar ao modo
Stop. Em qualquer dos casos, o programa FTS será
automaticamente memorizado.

SCAN
NOTA
– Poderá ter pelo menos 100 discos programados FTS. Se
exceder este número, o(s) programa(s) menos
frequentemente reproduzidos serão automaticamente
eliminados.

Esta função reproduz os primeiros 10 segundos de cada faixa
do disco.
• Scan (varrimento).
• Para continuar a reproduzir a faixa escolhida, carregue
novamente em Scan ou em 2.
FTS
NOTA
– O programa FTS - Favorite Track Selections (Selecção das
faixas preferidas) - só pode ser utilizado com a OSD activado.
Se estiver activado Auto FTS (FST automático) (ver Regulações
p. 105), a leitura do programa FTS começa imediatamente.
Caso contrário:
• Carregue em FTS; aparece no visor do leitor a mensagem FTS.
• Carregue em Play.
• Para voltar à leitura normal, carregue novamente em FTS.
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REGULAÇÕES
REGULAÇÕES
No menu de configuração, poderá adaptar o seu leitor aos seus
requisitos específicos.
Em modo Stop:
• Carregue em Setup para obter o ecrã Settings:

VIDEO-SHIFT:
A regulação de fábrica é tal que o vídeo ficará centrado no seu
ecrã.
Utilize esta regulação para personalizar a posição da imagem
do seu televisor, fazendo-a desfilar para a esquerda ou para a
direita.
SAÍDA DIGITAL:
A regulação de fábrica OFF (desligado) significa que não há
sinal de áudio na saída digital.
Mude a regulação para ON (ligado).
Se o seu equipamento não comportar um descodificador
digital (por ex. altifalantes digitais), regule a saída digital para
PCM.
FORMATO DA TV:
A regulação de origem prevê um ecrã largo (16:9). Se tiver um
televisor normal (4:3), poderá optar entre Letterbox para uma
"largura de ecrã" com barras pretas no topo e no fundo, ou Pan
Scan, para obter uma imagem a toda a altura do ecrã com as
partes laterais compensadas. Se o disco tiver Pan Scan, então a
imagem deslocar-se-á horizontalmente para manter a acção
principal no ecrã.

• Desloque-se para a função que deseja alterar utilizando 3/4,
e em seguida utilize </> para encontrar a sua opção preferida.

PORTUGUÊS

• Para abandonar o menu Settings, carregue em Return ou
Setup.
AUDIO:
O som será emitido na língua que escolher, desde que esta
esteja prevista no disco que está a ser reproduzido. Caso
contrário, a elocução será feita na primeira língua falada prédefinida para o disco.
LEGENDA:
A língua dos subtítulos será a que escolher, desde que exista no
disco que está a ser reproduzido. Caso contrário, a língua dos
subtítulos será a primeira língua pré-definida para os subtítulos
do disco.
BLOQUEIO INFANTIL:
A sua descrição encontra-se em separado na secção "Controlo
Parental" p. 106.
AUTO PLAY:
A regulação ON de origem significa que os discos começam
automaticamente a ser reproduzidos quando colocados no
prato. Se preferir começar a reproduzir manualmente, coloqueo em OFF.

IDIOMA DO OSD:
A língua visualizada no ecrã do leitor será a que você escolher.

AUTO FTS :
A regulação ON de origem significa que quando um disco com
um programa FTS (ver "Compilação de um programa FTS"
p. 104) é introduzido no leitor, o programa FTS começa
automaticamente a ser reproduzido. Se preferir controlar
manualmente a leitura do FTS, coloque-o em OFF.
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CONTROLO PARENTAL
ACTIVAÇÃO DO CONTROLO PARENTAL
Só poderá ser efectuada no modo Stop.
• Carregue em Settings para chegar ao menu de configuração.
• Desloque-se para Parental Control com as teclas (para
cima/para baixo).
• Carregue em < ou > para activar o Parental Control.
• Ser-lhe-á solicitada a introdução de um código PIN de 4
dígitos à escolha e, em seguida, a confirmação dessa mesma
escolha.
• Assim, este código deverá ser introduzido sempre que se
pretenda reproduzir qualquer Vídeo DVD ou CD de vídeo, a
menos que tenha previamente classificado o disco como
sendo adequado para todas as idades.
• Para desactivar o Controlo Parental, repita o processo
indicado.

Selecção de discos autorizados
1 Carregue o disco que deseja autorizar e feche a gaveta.
2 O OSD pedir-lhe-á o seu código pin. Introduza-o.
3 Avance para STOP e carregue em STOP 9.
4 Seleccione o Controlo Parental no OSD carregando em >: o
OSD pedir-lhe-á que introduza o seu código pin.
5 O disco está agora autorizado e tocará normalmente sem
código pin. Para cancelar a sua autorização, repita os passos
4 e 5.
NOTA
– Ao todo, poderá ter 50 discos autorizados. Se exceder este
número, o(s) disco(s) menos frequentemente reproduzidos
serão automaticamente eliminados.

Controlo
Controlo Parental
Parental activado
activado

Coloque
Coloque o
o disco
disco
Abra
Abra aa gaveta
gaveta
NÃO
NÃO OK
OK
TENTE
TENTE
3x
3x

Introduza
Introduza o
o
código
código PIN
PIN

NÃO
NÃO Este
Este disco
disco está
está
autorizado?
autorizado?

OK
OK
JA
JA
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Operação
Operação
normal
normal

Carregue
Carregue em
em
STOP
STOP

Seleccione
Seleccione
Parental
Parental Control
Control

Altere
Altere a
a
Autorização
Autorização

Introduza
Introduza o
o código
código PIN
PIN

OK
OK
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NÃO
NÃO OK
OK

ANTES DE CHAMAR A ASSISTENCIA TECNICA
SINTOMAS

Se lhe parecer que o leitor de vídeo CD apresenta algum
defeito, consulte primeiro a lista abaixo. Nunca tente reparar o
sistema, pois perderá o direito à garantia.
Procure os sintomas exactos. Em seguida, limite-se a executar
as acções indicadas para remediar unicamente esses sintomas.
SOLUÇÀO

Não tem alimentação ...• Verifique se a tecla on/off (1) está
ligada.
• Verifique se as ligações estão
correctas.
• Verifique se a tomada tem corrente.
Não tem imagem .........• Verifique se a televisão está ligada.
• Seleccione o mesmo canal ou
circuito na televisão e verifique as
ligações do video.

Não há áudio pela saída
digital............................• Verifique as conexões digitais
• Verifique no menu das regulações se
a saída digital está activada..
• Verifique se o formato de áudio da
língua de áudio seleccionada
corresponde às capacidades do seu
receptor.
As teclas não
funcionam.....................• Desligue e volte a ligar o leitor com
a tecla de corrente ON/OFF (1) na
parte frontal do leitor.
Limpeza de discos

Imagem distorcida .......• Verifique se o disco está sujo com
dedadas e limpe-o com um pano,
do centro para fora.
• Às vezes, pode ver-se a imagem um
pouco distorcida. Não se trata de
mau funcionamento.

Podem ocorrer alguns problemas quando o disco estiver sujo
no interior do leitor.
Para evitar tais problemas, limpe regularmente os seus discos
da seguinte maneira:
• Limpe os discos com um
pano limpo, esfregando-os do
centro para o exterior.
ATENÇÃO!
NÃO UTILIZE SOLVENTES,
COMO BENZINA, DILUENTES,
LIQUIDOS DE LIMPEZA OU
AEROSSOIS ANTIESTATICOS,
PARA DISCOS DE GRAVAÇÃO
ANALOGICA
COMERCIALIZADOS NO
MERCADO.

Imagem completamente
distorcida com
menu de leitor ..............• O interruptor NTSC/PAL está na
posição incorrecta.
Imagem sem cor com
menu de leitor ..............• o interruptor NTSC/PAL está na
posição incorrecta.
Não se pode pôr o
disco a tocar .................• Assegure-se de que o rótulo do
disco está voltado para cima.
• Limpe o disco
• Verifique se o disco tem algum
defeito, experimentando com outro.
Não tem som ................• Verifique as ligações de audio.
• Se estiver a utilizar o amplificador
do seu sistema HiFi, experimente
outra ligação.
O som do
amplificador
sai distorcido ................• Verifique se as ligações de audio são
compatíveis com o amplificador.
Não regressa
ao ecrã de
arranque quando
o disco é retirado .........• Desligue o leitor e volte a ligar.
• Verifique se o programa
precisa de mais outro disco.
O leitor não responde ao
controlo remoto ...........• Aponte o controlo remoto
directamente para o sensor do
leitor.
• Evite a existência de obstáculos
entre o controlo remoto e o leitor.
• Verifique e substitua as pilhas.
Imagem distorcida ou a preto
e branco com disco DVD
ou CD de vídeo.............• O formato do disco não é conforme
ao televisor utilizado (PAL/NTSC).

107

OUTRAS INFORMAÇÕES
Se leitor continuar a funcionar mal, pode efectuar primeiro o
Programa de Diagnóstico no leitor.
Como funciona o Programa de Diagnóstico?
Pode efectuar o Programa de Diagnóstico seguindo estas
instruções passa a passo:
Instruções
1 Desligue o leitor com a tecla de corrente ON/OFF.
2 Carregue nas teclas OPEN/CLOSE e PAUSE simultaneamente
e mantenha-as carregadas enquanto liga o leitor com a tecla
de corrente ON/OFF.
3 Aparece no visor a mensagem BUSY (ocupado), juntamente
com um contador. Este contador indica o fim do teste
quando obtém zero.
4 Passados alguns minutos a mensagem do visor local muda de
BUSY para ERROR ou PASS.
5 Se aparecer no visor a mensagem ERROR, há aparentemente
uma avaria no seu leitor e é necessário repará-la.
6 Contacte o seu concessionário ou o Centro de Informação ao
Consumidor (CIC) para informações sobre a oficina de
reparações mais próxima do seu país. O número de telefone
do CIC está indicado no folheto de garantia.
7 Se a mensagem PASS aparecer no visor, aparentemente não
há qualquer avaria no seu leitor. Neste caso, a falha pode vir
de uma má interpretação das instruções de funcionamento
ou da utilização de um disco não adequado; pode ser
também por causa de uma má ligação do seu leitor. Se assim
for, peça assistência ao seu concessionário ou ao Centro de
Informação ao Consumidor da Philips para solucionar o
problema.
8 Se o problema persistir, então passe ao ponto 6 destas
instruções para encontrar a oficina de reparação mais
próxima.
9 Desligue o leitor com a tecla de corrente ON/OFF para sair
do Programa de Diagnóstico.

PORTUGUÊS

SINTOMAS

SOLUÇÀO

