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 Informações gerais

Como normalmente os filmes em DVD são
lançados em datas diferentes em diversos países
do mundo, todos os aparelhos têm códigos de
região e os discos podem ter um código de
região opcional. Se você colocar um disco de
código de região diferente do código de seu
aparelho, aparecerá um aviso na tela da TV
alertando o fato.    O disco não será reproduzido
e deverá ser retirado do aparelho.

CUIDADO
(LOCAL DO AVISO: NO PAINEL
TRASEIRO DO APARELHO)

NUNCA FAÇA OU REFAÇA
CONEXÕES COM O APARELHO
LIGADO.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” e o símbolo D duplo são
marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Segurança relativa ao laser
Este aparelho funciona com um laser. Devido à
possibilidade de danos aos olhos, somente um
técnico deve remover a tampa do aparelho ou
tentar consertá-lo.

O USO DE CONTROLES, AJUSTES OU
PROCEDIMENTOS NÃO
ESPECIFICADOS NESTE MANUAL
PODERÁ RESULTAR EM EXPOSIÇÃO
PERIGOSA À RADIAÇÃO.

4

Caro usuário:

Leia com atenção as informações contidas no
painel traseiro do DVD VIDEO player e anote
abaixo o Nº de série. Guarde esta informação
para futuras referências.

DVD VIDEO modelo nº
Nº de série __________________________

Nota importante:
Devido às inúmeras versões de novas e
avançadas proteções contra cópia de CDs de
áudio disponíveis em certos discos, a Philips
não tem condições de garantir que este DVD
player é totalmente compatível com esses
novos discos.  Se encontrar alguma dificuldade
para reproduzir algum desses CDs de áudio,
consulte a loja que lhe vendeu o disco.

CUIDADO
RADIAÇÃO LASER VISÍVEL E INVISÍVEL
QUANDO ABERTO, EVITE EXPOSIÇÃO AO
FEIXE LUMINOSO

LASER
Tipo                     Semicondutor laser GaAlAs
Comprimento de onda       650 nm (DVD)
                                        780 nm (VCD/CD)
Potência de saída         7 mW (DVD)
                                        10 mW (VCD/CD)
Divergência do feixe         60 graus

“DTS “ e “DTS DIGITAL SURROUND“ são
marcas comerciais registradas da Digital Theater
Systems, Inc.
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Agradecemos por ter adquirido um DVD player
Philips. Este Manual do Usuário explica as funções
básicas deste DVD player.

Informações ambientais
Evitamos utilizar qualquer material de embalagem
desnecessário. Tentamos tornar a embalagem o
mais simples possível, dividindo-a em três
materiais básicos: papelão (caixa), espuma de
poliestireno (calços) e polietileno (sacos, mantas
protetoras de espuma).

O aparelho é fabricado com material que pode
ser reciclado e reutilizado, caso seja desmontado
por uma empresa especializada. Observe as
normas locais referentes ao destino a ser dado ao
material de embalagem, pilhas descarregadas e
equipamento obsoleto.

Acessórios fornecidos
– DVD-Video player
– Controle remoto com pilhas
– Cabo de áudio
– Cabo de vídeo
– Manual do usuário
– Cabo de Energia

Informações sobre segurança
● Antes de utilizar o DVD player, verifique se a

tensão elétrica indicada na etiqueta de
identificação é a mesma fornecida pela empresa
elétrica de sua região. Se não for, consulte o
revendedor.

● Instale o DVD player em uma superfície plana,
firme e estável.

● Para que se possa abrir a gaveta do aparelho,
deve haver suficiente espaço na frente dele.

● Ao colocar o aparelho em um rack ou estante,
deixe um espaço livre de pelo menos 2,5 cm
(1pol.) em torno dele para que haja uma boa

ventilação.
● Não exponha o aparelho a temperaturas ou

umidade extremas.
● Se o DVD player for levado direto de um lugar

frio para um quente, ou for instalado em um
ambiente muito úmido, a umidade pode se
condensar na lente da unidade de disco do
aparelho. Se isso acontecer, o DVD player não
funcionará normalmente.

● Deixe o aparelho ligado durante cerca de uma
hora sem disco até ser possível reproduzir discos
normalmente.

● Os componentes mecânicos do aparelho têm
mancais autolubrificados; por isso não precisam
ser lubrificados.

● Quando o aparelho está no modo Standby, ainda
está consumindo alguma energia. Para
desconectar o sistema da fonte de alimentação
completamente, remova o cabo de alimentação
de tomada.

Símbolos utilizados neste manual
Os símbolos abaixo aparecem em alguns títulos e
notas com os seguintes significados:

Descrição refere-se à reprodução de discos DVD-vídeo

Descrição refere-se à reprodução de discos CDs-vídeo

Descrição refere-se à reprodução de discos CDs-áudio

Descrição se refere à reprodução de discos super VCDs

Sugestões úteis!
● Alguns discos DVD-vídeo exigem ou
permitem apenas funções limitadas
durante a reprodução.

Introdução
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Funções

Painéis frontal e traseiro

Tomada de corrente
– Conectar ao cabo de energia

Saída de vídeo (Y PB PR)
– conecta-se a uma TV com entradas vídeo

componente

Saída de vídeo (CVBS)
– conecta-se a uma TV com entradas CVBS

AUDIO OUT
– conecta-se a saídas de AUDIO

de um amplificador, receptor ou
sistema estéreo

Saída de vídeo (S-Video)
– conecta-se a uma TV com entradas S-vídeo

Saída Óptica e Coaxial
– conecta-se a um receptor com entradas ópticas e coaxiais

POWER ON/OFF
– liga e desliga o aparelho

Gaveta de disco

DISPLAY
– mostra as condições em que o

aparelho está funcionando

B; PLAY/PAUSE
– inicia/interrompe a reprodução

9 STOP
– interrompe a reprodução

/ OPEN/CLOSE
– abre/fecha a gaveta de disco

MIC 1/2
– tomadas 1/2 de MICs para karaoke

LEVEL 1/2
– controle de volume de MICs 1/2

para karaoke

Cuidado: Não toque nos contatos internos das tomadas do painel traseiro.   Descargas
eletrostáticas podem provocar danos irreversíveis ao equipamento.
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Funções

Controle remoto

RETURN / TITLE
– retorna ao menu anterior /

mostra menu de títulos

DISC MENU
– acessa o menu de um disco DVD

/ ativa ou desativa a função PBC
para discos VCD

1 2 3 4
– seleciona um item do menu /

avanço ou retrocesso rápido,
avanço ou retrocesso lento

OK
– aceita a seleção do menu

S
– vai para um capítulo ou faixa

anterior

STOP ( 9 )
– interrompe a reprodução

PLAY ( B )
– inicia a reprodução

PAUSE ( ; )
– faz uma pausa temporária da

reprodução / reprodução
quadro-a-quadro

REPEAT
– repete capítulo, faixa, título, disco

REPEAT (A-B)
– repete um determinado

segmento

PREVIEW
– Visualiza o conteúdo de uma

faixa ou de um disco inteiro

MUTE
– Desliga ou liga o som

POWER B
– seleciona DVD ON ou o modo

standby-on

0-9 numerical key pad
– seleciona itens numerados em

um menu

DISPLAY
– exibe informações em uma tela

de TV durante a reprodução

SYSTEM MENU
– acessa ou remove o menu do

aparelho

T
– vai para o próximo capítulo ou

faixa

SUBTITLE
– seletor de idioma das legendas /

inter rompe a exibição de
legendas

ANGLE
– seleciona o ângulo da câmera

do DVD
ZOOM
– amplia a imagem no vídeo
AUDIO
– seletor de idioma do áudio

KARAOKE
– exibe o menu Karaoke para ligar

ou desligar o MIC
KEY
– exibe o menu Karaoke para

ajuste do controle de teclas
VOCAL
– seleciona canal de áudio
MODE
– exibe o menu Karaoke

Nota:
Aperte a tecla “1” cerca de 2 segundos
para ABRIR ou FECHAR a gaveta de disco.
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Conexões básicas
● Leia os manuais de sua TV, VCR, Stereo System,

ou outros aparelhos que forem necessários, para
fazer as melhores conexões.

● Dependendo dos recursos do seu equipamento,
faça uma das conexões abaixo.

As instruções abaixo são opções para se
conseguir a melhor qualidade de imagem e som
que seu DVD player pode oferecer.

Conexão a uma TV
Se a TV tiver um conector de entrada de
vídeo CVBS,

0    Conecte a SAÍDA DE VÍDEO CVBS do aparelho
DVD na ENTRADA DE VÍDEO CVBS (cabo
fornecido com o aparelho).
Se a TV tiver um conector de entrada de
vídeo S-Video,

0   Conecte a SAÍDA S-Video do aparelho DVD na
ENTRADA S-Video (cabo não fornecido com o
aparelho).
Se a TV tiver um conector de entrada
Vídeo componente (Y/PB/PR),

0   Conecte a SAÍDA DE VÍDEO Y/PB/PR do DVD
player no conector correspondente da TV com o
cabo Vídeo componente (não fornecido com o
aparelho).

Cuidado:   Não conecte as saídas Vídeo
componente e S-Video ao mesmo tempo,
pois elas só podem funcionar uma de cada
vez (consulte o capítulo “Configuração de
saída de vídeo”).

Atenção!
– Nunca faça ou refaça conexões com o
aparelho ligado.
– Conecte o DVD player direto na TV, em
vez de, por exemplo, em um videocassete
(VCR), a fim de evitar distorções pelo fato
dos discos DVD-vídeo serem protegidos
contra cópia.
– Não conecte o AUDIO OUT do DVD
player no PHONO IN dele.

Preparação
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Conexão a um aparelho de som
1 Você pode também ouvir o som de discos de

áudio (CD) e de vídeo (DVD) conectando o
DVD-player em um aparelho de som estéreo
opcional.

2 Conecte o AUDIO OUT esquerdo e direito do
DVD player no AUDIO IN esquerdo e direito no
aparelho de som estéreo.

Som
1 As conexões de áudio digital garantem o melhor

som possível. Conecte uma das saídas AUDIO
OUT DIGITAL do aparelho (COAXIAL ou
OPTICAL) no amplificador ou no receptor.

2 Se não for possível fazer conexões digitais,
conecte o AUDIO OUT vermelho e branco do
DVD player no amplificador, receptor, estéreo ou
TV.

Conexão a um equipamento
opcional

● Um componente digital com um decodificador
DTS, Dolby Digital™ ou MPEG 2 interno lhe
permite ouvir confortavelmente o som
envolvente (surround) fazendo-lhe se sentir em
um cinema ou teatro.

Se o receptor estiver equipado com um
decodificador DTS, Dolby Digital™ ou
MPEG 2,
Conecte-o ao um receptor de áudio/vídeo
com um cabo digital coaxial ou óptico

●   Conecte a saída AUDIO OUT DIGITAL
COAXIAL do DVD player na entrada
correspondente do receptor com o cabo de
áudio ou vídeo normal fornecido com o aparelho.

Conexão analógica a um receptor de A/V
multicanal com conectores de 6 canais de
entrada de áudio.

●   Um decodificador multicanal permite a
reprodução de DVDs gravados em surround
multicanal sem necessidade de um decodificador
opcional. Conecte as tomadas de saída de áudio
(audio out) nas tomadas correspondentes do
receptor de A/V com seis cabos. No menu
CONFIG. ALTO-FAL, selecione a opção
DESLIGAR em MIXAGEM e ative a função de
decodificação em 6 canais (6CH) pelo método
incluído no capítulo  [ Página de configuração de
alto-falantes ].

Notas:
Se o formato de áudio da saída digital não
corresponder à capacidade de seu receptor, o
receptor produzirá um som forte e distorcido ou
não produzirá nenhum som.

Preparação
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Preparação

Colocação de pilhas no controle
remoto

1 Abra a tampa do compartimento de pilhas.
2 Instale as pilhas com a polaridade correta

conforme indicado pelo símbolos + e - existentes
no compartimento de pilhas.

3 Feche a tampa.

+

-

+

-

CUIDADO!
– REMOVA AS PILHAS CASO ESTEJAM
DESCARREGADAS OU NãO VãO SER
USADOS POR UM LONGO PERíODO DE
TEMPO.
– NãO USE PILHAS NOVAS E VELHAS OU
DE TIPOS DIFERENTES MISTURADAS.
– AS PILHAS CONTêM SUBSTâNCIAS
QUíMICAS; POR ISSO DEVEM SER
DESCARTADAS DE MANEIRA ADEQUADA
E MANTIDA LONGE DO ALCANCE DE
CRIANçAS .

Uso do controle remoto
● Aponte o controle remoto na direção do sensor

no DVD player.
● Não deixe o controle remoto cair ou sofrer

pancadas.
● Não deixe o controle remoto em ambiente

muito quente o úmido.
● Não molhe ou coloque algo úmido no controle

remoto.

Conversão NTSC/PAL

Este aparelho tem um conversor NTSC/PAL para
converter a saída de vídeo do disco de acordo o
seu sistema de TV.  As conversões possíveis são as
seguintes:

NTSC PAL NTSC

NTSC PAL PAL

NTSC PAL NTSC

NTSC PAL PAL

Disc Output format
Type

DVD

VCD

NTSC

Format Selected mode

PAL

NTSC

PAL

NTSC PAL AUTO

Notas:
– A opção AUTO só pode ser selecionada quando
for usada uma TV que tenha os sistemas NTSC e
PAL.
– Devido a essa conversão, pode haver pequenas
distorções na imagem. Isso é normal. Por isso, o
formato AUTO é o mais adequado para se obter a
melhor qualidade de imagem.
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Conectando o Amplificador
1 Conectar o terminal fêmea do cabo de energia

ao conector do amplificador na parte traseira do
equipamento.

2 Conectar o terminal macho do cabo de energia à
tomada.

Ligar o aparelho
1 Ligue a TV e o DVD player.
2 Ajuste a TV no canal Video IN correto. (ex.: EXT1,

EXT2, AV1, AV2, AUDIO/VIDEO, etc.Para mais
detalhes, consulte o manual da TV)
➜ O display do DVD player acende e a tela
padrão aparece na TV.

3 Se estiver usando um equipamento externo (ex.:
um aparelho de som ou receptor), ligue-o e
selecione a fonte de entrada apropriada usada
para conectar na saída do DVD player. Para mais
detalhes, consulte o manual do equipamento em
questão.

Nota:
Só coloque o DVD Player no modo Progressive
Scan se a TV tiver Progressive Scan (para mais
detalhes, leia a seção Progressive Scan no capítulo
MENU DE CONFIGURAÇÃO). Se a função
PROSCAN estiver ativada (ON) e a TV não tiver
Progressive Scan ou não for usada uma conexão
Progressive Scan, não aparecerá nenhuma imagem
do DVD na tela da TV.

Para desativar Progressive Scan
1   Aperte a tecla POWER ON/OFF no painel

frontal do DVD Player para ligar o aparelho.
2   Aperte a tecla OPEN/CLOSE no painel frontal

para abrir a gaveta de disco.
3   Aperte 1 no controle remoto.
4   Aperte MUTE no controle remoto.

➜   O DVD player se configurará
automaticamente para vídeo componente/vídeo
entrelaçado. A gaveta de disco se fecha
automaticamente para você saber que ele se
configurou.

Preparation Operação

Reprodução básica
1 Aperte a tecla POWER ON/OFF no painel

frontal.
2 Aperte a tecla OPEN/CLOSE no painel frontal

para abrir a gaveta de disco.
3 Coloque o disco desejado na gaveta com o

rótulo impresso para cima.
4 Para fechar a gaveta, aperte OPEN/CLOSE

novamente.
➜ Depois de reconhecer o disco, o DVD player
começa a reproduzi-lo automaticamente.

POWER ON/OFF

Notas:
– Os discos DVD podem ter um código de região.
Seu DVD player não pode reproduzir discos com
um código de região diferente do dele.
– Se a função 'Bloqueio de disco' estiver ativada e
o disco usado não puder ser reproduzido, deve-se
digitar o código de 4 dígitos e/ou autorizar a
reprodução do disco (consulte 'Bloqueio de disco').

Detalhes de operação

Controle do vídeo durante a
reprodução
STOP      DVD VCD CD

1   Pode-se reiniciar a reprodução a partir do ponto
em que a mesma foi interrompida; para tanto
basta apertar a tecla STOP uma vez. Se você
apertou a tecla STOP duas vezes para parar a
reprodução, ela vai ser reiniciada desde o
começo.

PAUSE/STEP DVD VCD CD

1   Para conseguir uma imagem parada, aperte a tecla
PAUSE durante a reprodução.

2   Para passar para a próxima imagem, aperte a tecla
PAUSE novamente.

3   Para reiniciar a reprodução normal, aperte a tecla
PLAY.
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Operation

Câmera lenta DVD VCD CD

1   Para fazer uma busca de conteúdo em alta
velocidade, aperte a tecla 2 ou 1 para avançar
ou retroceder rapidamente.

2   Aperte a tecla 1 ou 2 novamente para aumentar
a velocidade de busca.

3   Aper te a tecla PLAY para reiniciar a reprodução
normal.
Câmera lenta

DVD

1    Para ter o efeito de câmera lenta durante uma
reprodução, aperte a tecla 3 ou 4.

2   Aper te 3 ou 4 novamente para ter uma
velocidade de avanço ou retrocesso diferente.

3   Aperte a tecla PLAY para reiniciar a reprodução
normal.

VCD CD

1    Para ter o efeito de câmera lenta durante a
reprodução, aperte a tecla 3.

2   Aper te 3 novamente para ter uma velocidade de
avanço diferente.

3   Aper te a tecla PLAY para reiniciar a reprodução
normal.
Observações:
- A função Retrocesso lento não pode ser usada
com discos Super VCD/VCD/CD.

Controle de áudio durante a
reprodução
MUTE DVD VCD CD

1   Aper te a tecla MUTE para desligar o som.
2   Aper te a tecla MUTE novamente para

restabelecer o som.
Som envolvente

DVD VCD CD

O DVD player pode reproduzir efeitos vir tuais de
som surround.

1   Aper te a tecla Display do controle remoto.
2   Aper te 1 2 para selecionar a opção 3D.
3   Aperte 3 4 para ativá-la ou desativá-la.

Seleção de canais de áudio

VCD CD

1   O SVCD tem dois canais estéreos de áudio que
são usados para a reprodução de karaoke ou

      seleção de idioma do áudio. (Por exemplo, você
      pode selecionar um canal só para o fundo

musical da canção enquanto reproduz o karaoke.)
2   Aperte a tecla AUDIO do controle remoto para

selecionar o canal de áudio desejado.
3   O VCD só tem um canal de áudio estéreo; pode-

se selecionar canal de áudio mono esquerdo ou
direito apertando a tecla AUDIO do controle
remoto.

Repetição
Repetir capítulo/título/disco DVD

● Para repetir o capítulo que está sendo
reproduzido, aperte REPEAT.

● Para repetir o título que está sendo reproduzido,
aperte REPEAT pela segunda vez.

● Para sair do modo Repeat, aperte REPEAT outra
vez.
Repetir faixa/disco VCD  CD
No modo DESLIGADO,

● Para repetir a faixa que está sendo reproduzida,
aperte REPEAT.

● Para repetir o disco inteiro, aperte REPEAT pela
segunda vez.

● Para sair do modo Repeat, aperte REPEAT outra
vez.

Repeat A-B DVD  VCD  CD

DVDs-vídeo: repete uma seqüência de um
título
CDs-vídeo e CDs-áudio: repete uma
seqüência de uma faixa

1 Aperte REPEAT A-B no ponto inicial escolhido.
2 Aperte REPEAT A-B outra vez no ponto final

escolhido.
3 Para sair da seqüência, aperte REPEAT A-B.

Reinício de 5 discos
    DVD   VCD  CD

Este aparelho pode reiniciar a reprodução dos
últimos 5 discos, que devem ser removidos no
modo Stop (aparelho parado).

1   Coloque um disco; isto é, um dos últimos 5
discos.

2    Aperte PLAY quando o DVD player estiver
reconhecendo o disco. Se as informações desse
disco foram armazenadas na memória do
aparelho, elas serão reproduzidas a partir do
ponto em que se parou antes.
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OSD (On-Screen Display)
DVD VCD  

Esta função fornecerá algumas informações na
tela sobre o disco que está sendo reproduzido.

0   Aper te DISPLAY no controle remoto.
Seleção de títulos

1   Aperte 1 2 para selecionar a opção Número do
título.

2   Aperte 3 4 para mudar o número do título.
➜ O DVD player reproduzirá o título
selecionado.
Seleção de capítulos

1   Aperte 1 2 para selecionar a opção Número do
capítulo.

2   Aperte 3 4 para mudar o número do capítulo.
➜ O DVD player reproduzirá o capítulo
selecionado.
Busca por tempo

0   Aper te 1 2 para selecionar a área de exibição
de tempos.
Nos discos DVD:
➜ CC significa que foi reproduzido todo o
tempo referente ao capítulo atual. CR significa o
tempo restante do capítulo atual. TC significa que
foi reproduzido todo o tempo referente ao título
atual. TR significa o tempo restante do título atual.
Nos discos Super VCD ou VCD:
➜ DC significa que foi reproduzido o tempo do
disco. DR significa o tempo restante do disco. TC
significa que foi reproduzido o tempo da faixa
atual. TR significa o tempo restante da faixa atual.

0   Aper te as teclas 1  2 para selecionar o item
TIME (tempo) para poder reproduzir de
qualquer ponto do disco.
➜ Digite o número de horas, minutos e
segundos, da esquerda para a direita, no quadro
de edição de tempo, usando o teclado numérico
do controle remoto (ex.:  0:34:27)
➜ Aperte a tecla OK para confirmar.

Zoom DVD  VCD  

A função Zoom lhe permite ampliar a imagem de
vídeo.

1   Aperte a tecla ZOOM para ativar a função.
➜ Use as teclas 341 2 para ver o restante da
imagem ampliada.
➜ A reprodução continua.

2   Aperte a tecla ZOOM novamente para retornar
ao tamanho original.original size.
NOTA: - Esta função NÃO está disponível para
discos DVD PAL ou alguns discos DVD.
- Esta função não é válida no modo de saída de
vídeo Varredura Progressiva.

Operation

Funções especiais para DVD
Reprodução de um título DVD

Um disco DVD pode ter um ou mais títulos.
Depende do conteúdo (um filme, vídeo clipes,
uma novela, etc) do disco.

0   Depois de colocar um disco no aparelho, as
informações sobre o conteúdo aparecem na tela
aguardando sua escolha. Da mesma forma, pode-
se apertar a tecla TITLE do controle remoto para
retornar ao menu de títulos durante a reprodução.
➜ Aperte a tecla numérica apropriada ou as tecla
341 2 do controle remoto para selecionar sua
opção.
➜ Aperte a tecla OK para confirmar.

Reprodução de um capítulo DVD

Um título selecionado pode ter um ou mais capítulos.
0   Para assistir a outro capítulo durante a

reprodução, aperte a tecla DISC MENU para
retornar ao menu de capítulos (se houver no
disco).
➜ Aperte a tecla numérica apropriada ou as tecla
341 2 do controle remoto para selecionar sua
opção.
➜ Aperte a tecla OK para confirmar.
➜ Depois de selecionado um capítulo, pode-se
também apertar a tecla ¡1 ou 2™  para se fazer
uma mudança.

Ângulo da câmera DVD

Alguns disco contêm cenas que foram gravadas
em vários ângulos simultaneamente.
Este DVD player lhe permite selecionar o ângulo
de câmera desejado.

0   Aperte a tecla ANGLE do controle remoto.
NOTA: A função está disponível para discos DVD
com imagens gravadas em diferentes ângulos.

Mudança do idioma do áudio DVD

0 Aperte AUDIO repetidamente para selecionar os
diferentes idiomas.

NOTA: A função é ativada somente se o disco
DVD for gravado com faixas de áudio em vários
idiomas.
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Legendas DVD

0 Aperte SUBTITLE repetidamente para selecionar
as diferentes legendas.

0 Aperte SUBTITLE durante cerca de 2 segundos
para exibir ou suprimir as legendas.
NOTA: A função é ativada somente se o disco
DVD ou Super VCD for gravado com várias
legendas.

 Funções especiais para VCD e
SVCD
Controle de reprodução (PBC)
A função PBC (Controle de reprodução) lhe
permite acessar o menu de índices, que é usado
para selecionar uma faixa do disco SVCD ou
VCD.
Se desejar ativar a função,

1   Aperte a tecla DISC MENU do controle remoto.
➜ Preste atenção nas instruções da tela.

2   Use a tecla ¡1 ou 2™  para selecionar sua opção.
➜ Se os itens dos menus de índices forem
numerados, aperte a tecla numérica apropriada
do controle remoto.
➜ Aperte a tecla OK para confirmar.

3   Aperte a tecla RETURN para entrar no menu de
índices durante uma reprodução.
NOTA:
O conteúdo do menu de índices depende do disco.
Para mais detalhes, leia as instruções do disco.
Se o disco não tiver as informações de controle de
reprodução (PBC), esta função não será executada.

Se desejar pular o menu de índices e
reproduzir direto desde o início,

1   Aperte a tecla DISC MENU do controle remoto
para desativar a função.
➜ Nos discos de karaoke, mesmo que a função
PBC esteja desativada, você ainda pode usar a
tecla ¡1 ou 2™  para selecionar a faixa desejada.

Operação

Visualização
  VCD

No modo STOP, aperte a tecla PREVIEW para
entrar no menu de visualização.

1   Apresentação do disco
Selecione esta função para o DVD player
reproduzir alguns segundos de cada faixa em toda
a tela para ter um resumo do conteúdo do disco.
- Aperte a tecla numérica 1.
- Aperte a tecla OK para confirmar.
- Aperte a tecla STOP para sair do modo de
visualização.

2   Visualização prévia do disco
Esta função reduz a imagem de uma faixa o
suficiente para se exibir um grupo de nove faixas
em toda a tela; isso o ajudará a ter uma
visualização prévia de um disco.

- Aperte a tecla numérica 2.
- Aperte a tecla OK para confirmar.
- Selecione outras faixas, além desta página,
apertando a tecla ¡1  ou 2™ .
- Aperte as teclas numéricas para selecionar a
faixa preferida.
- Aperte a tecla OK para confirmar.

3   Visualização prévia de uma faixa
Esta função é usada para dividir uma única faixa
em nove partes e exibi-las em toda a tela; isso o
ajudará a ver a faixa selecionada previamente.

- Aperte a tecla numérica 3.
- Aperte a tecla OK para confirmar.
- Para ver outras faixas, aperte a tecla ¡1  ou
2™ .
- Aperte a tecla numérica para selecionar o
ponto inicial.
- Aperte a tecla OK para reproduzir o disco a
par tir do ponto inicial.

4   Para sair da função de visualização prévia
- Aperte a tecla numérica 4.
- Aperte a tecla OK para sair.
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Funções
      Este aparelho pode reproduzir imagens no

formato JPEG e arquivos MP3 e é totalmente
compatível com CDs de fotos Kodak.

CD para fotos com imagens no formato JPEG
com extensões de arquivos 'JPG'. O CD pode ser
processado em qualquer computador e as
imagens podem ser de uma câmera digital ou
scanner. Se o usuário desejar, ele pode fazer deste
CD um álbum digital.

Para reproduzir esse álbum digital (CD de fotos)
de maneira adequada, nosso DVD player pode

0   Reproduzir automaticamente as imagens do disco
uma por uma.

0   Exibir uma imagem de sua preferência.
0   Aumentar/diminuir a imagem (zoom).
0   Girar a imagem.
0   Virar a imagem vertical ou horizontalmente.
0   Controlar a velocidade de reprodução.
0   Selecionar álbum e faixa.
0   Repetir (disco / álbum / faixa / imagem).
0   Suportar até 8 níveis de diretórios.
0   Ter um máximo de até 32 álbuns.
0   Ter um máximo de até 96 faixas de MP3

programáveis.

Reprodução básica
1   No modo "SEM DISCO", aperte a tecla SYSTEM

MENU para abrir o menu Configuração.
2   Aperte a tecla 3 4 para selecionar o item

PREFERÊNCIAS.
3   Aperte OK para abrir o menu PREFERÊNCIAS.
4   Aperte as teclas 3 4 para selecionar o menu

MP3 MENU.
5   Aperte a tecla  2 para acessar o menu.
6   Aperte a tecla 3 4 para selecionar o item SEM

MENU ou COM MENU.
      ➜ SEM MENU: reproduz todas as imagens

automatica e seqüencialmente.
      ➜ COM MENU: reproduz imagens na pasta

selecionada.
7   Aperte a tecla OK para confirmar sua opção.

A função especial durante a reprodução:

Reprodução automática
Após a abertura de uma imagem, o aparelho
pode reproduzir cada arquivo automática e
seqüencialmente.

Reprodução de itens selecionados
1   Aper te a tecla numérica para selecionar o

arquivo preferido diretamente.
2  No menu Reprodução de arquivos JPEG, aperte a

tecla 1 2 3 4 para selecionar a pasta desejada
e a tecla OK para abri-la.

3   Aperte a tecla 1 2 3 4 para selecionar o
arquivo preferido e a tecla OK para confirmar.

Função de visualização prévia
1   Aperte a tecla PREVIEW no modo PARAR. Nove

imagens reduzidas aparecem na tela.
2   Aperte a tecla 2™  ou ¡1 para exibir o próximo

grupo, ou o grupo anterior, de nove imagens para
visualização prévia.

3   Aperte a tecla 1 2 3 4 para selecionar uma
das imagens e aperte OK para exibi-la na tela.

Reprodução em diversos ângulos
Ao exibir uma imagem na tela de TV

0   Aperte a tecla 3 4 1 para conseguir diferentes
efeitos.
Tecla 3 : Vira a imagem verticalmente.
Tecla 4: Vira a imagem horizontalmente.

      Tecla 1: gira a imagem no sentido anti-horário.

Controle de velocidade de
reprodução

0   Aperte a tecla 2 para ajustar a velocidade de
reprodução.

Zoom de imagens
0   Aperte a tecla ZOOM para exibir a imagem em

diferentes escalas.
0   Aperte a tecla 1 2 3 4 para ver o restante da

imagem exibida.

CD para fotos e CD para reprodução de arquivos MP3

Nota:
Se desejar passar de uma música MP3 para outra
ou de uma imagem para outra durante uma
reprodução automática, aperte um número válido
que aparece na tela da TV depois do DVD player
ter indexado as músicas ou imagens indexadas do
disco que está na gaveta do aparelho
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Detalhes da função karaoke
1   Conecte o microfone na saída MIC1, MIC2 ou em

ambas. Verifique se o DVD player foi bem
conectado na TV ou no aparelho de som.

2   Aper te KARAOKE no controle remoto para
exibir o menu karaoke.
➜ O menu karaoke aparece na tela da TV e a
opção 'MIC' é destacada.
0   Aperte 3 4  para ativar a função karaokê.

3   Coloque um disco de karaoke no aparelho e
aperte PLAY para reproduzir.

4   Ligue o microfone conectado no DVD player
para se divertir com o Karaoke imediatamente.

➜  Para ajustar o volume do microfone, gire o
botão LEVEL1 ou LEVEL2 no lado direito do
painel frontal.

5   Aper te KARAOKE no controle remoto para
exibir o menu karaoke.
➜ O menu karaoke aparece na tela da TV e a
opção 'MIC' é destacada.
0   Aperte 3 4 para desativar a função karaokê.

NOTA: Na opção MIXAGEM, selecione ESQ/DIR,
VSS ou ESTÉREO antes de ativar a função
Karaoke.

KARAOKE

Detalhes de configuração da
função karaoke
Aperte MODE para exibir o menu
karaoke (O menu Karaoke só
aparecerá se nenhuma tecla for
apertada durante um minuto).

Controle de tonalidade
1   Aperte 1 2 para selecionar a opção KEY.
2  Aperte 3 4 para ajustar o tonalidade de acordo

com sua voz.

Volume
1   Aperte 1 2 para selecionar a opção VOL.
2   Aperte 3 4 para ajustar o volume de acordo

com sua voz.

ECO
1  Aperte 1 2  para selecionar a opção ECHO.
2   Aperte 3 4 para ajustar o nível de eco.

Canais de áudio
Com esta função pode-se selecionar canais de
áudio no modo karaoke.

1  Aperte VOCAL no controle remoto para
selecionar ESTÉREO, VOCAL ESQUERDO,
VOCAL DIREITO, MONO ESQUERDO ou
MONO DIREITO.
➜  As opções MONO ESQUERDO E MONO
DIREITO podem reduzir gradualmente o vocal
original.

Função de treinamento de
karaoke e idiomas    VCD  

1   Aperte MODE para exibir o menu karaoke.
➜  Verifique se o microfone MIC está ligado.

2   Aperte 1 2 para selecionar REC D.
3   Aperte 3 para selecionar REC L.
4   Aperte 3 novamente para iniciar a gravação a

par tir do ponto desejado.
➜  O DVD player gravará sua voz e a música
karaoke original.

5   Aperte 3 novamente para encerrar a gravação.
➜  O DVD player reproduzirá a gravação três
vezes para que você possa comparar.

6   Siga as instruções dos passos 4 e 5 para gravar
outra seqüência.

7 Terminada a gravação, aperte a tecla 4 para sair
da função de treinamento de Karaoke e idiomas.

      Nota: Com o cursor de seleção na opção REC,
você poderá gravar apertando3, ou encerrar
apertando 4. Ou então, pressionando as mesmas
teclas (3 ou 4), você terá um efeito de câmera
lenta.
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Funções básicas
1   Aperte SYSTEM MENU no modo

PARAR para acessar o menu
Configuração.

2   Aperte a tecla OK para abrir o
submenu do próximo nível ou confirmar sua
opção.

3   Aperte as teclas 1 2 para acessar o submenu ou
retorne ao menu anterior.

4   Aperte as teclas 34 para selecionar o menu
desejado.

5   Aperte a tecla SYSTEM MENU para sair do
menu Configuração.
➜  Quando o usuário sai do menu Configuração,
a opção selecionada é armazenada na memória
do aparelho e é mantido lá mesmo depois do
aparelho ser desligado.

Menu Detalhes de configuração
Neste menu, há necessidade de alguns
parâmetros, como: DISC BLOQ., PROGRAMA,
OSD IDIOMA, PROT TELA, VFD DIM.
Siga os passos abaixo:

1   Aperte a tecla SYSTEM MENU para acessar o
menu Configuração.

2   Aperte as teclas 34 para selecionar o menu
CONFIG. GERAL.

3   Aperte a tecla OK para confirmar a opção.

Bloqueio de disco
Quando o disco é bloqueado, o DVD player
armazena seu código na memória para
identificação futura.  Na próxima reprodução, o
DVD player pedirá que seja digitada a senha.

1   Aperte as teclas 34 para selecionar o item DISC
BLOQ. no menu PÁGINA
GERAL.

2   EAcesse o submenu aper tando a
tecla 2.

  - BLOQUEIO: Bloqueia o disco que
está sendo reproduzido.

  - DESBLOQ.: desbloqueia o disco.
3   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu PÁGINA

GERAL.
NOTA:
1. Quando da reprodução de um disco bloqueado,
o DVD player lhe pedirá para digitar sua senha ou
a senha 3308 (padrão).
2. Para alterar a senha, consulte a opção SENHA
no menu PREFERÊNCIAS.

Programa  VCD  CD

1   Para selecionar o item PROGRAMA, aperte as
teclas 34.

2  Aperte a tecla 2 para colocar o
cursor no campo do submenu
para selecionar o item LIGAR.
 ➜  LIGAR: Digite o item
PROGRAMA.

3   Aper te OK para acessar a página Programa.
Como programar sua faixa favorita

1   Digite um número de faixa válido com as teclas
numéricas.

2   Aper te as teclas 1 234 para colocar o cursor
na próxima posição selecionada.

3   Repita os passos acima para digitar outro número
de faixa até concluir todo o programa.
Como excluir uma faixa

1   Aper te as teclas 1 234 para
levar o cursor até a faixa a ser
excluída.

2   Digite um número de faixa
inválido para cancelar a referida faixa.
Como cancelar todas as faixas

1   Aper te as teclas 1 234 para colocar o cursor
no botão LIMP.

2   Aperte OK para cancelar todas as faixas.
3   Agora pode programar suas faixas favoritas

novamente.Aperte ¡1 ou 2™ para programar
mais faixas.
Reprodução de faixas
Feita a programação,

1   Aper te as teclas 1 234 para colocar o cursor
no botão PROG.

2   Pressione OK.
➜  O DVD player reproduzirá o programa
selecionado na seqüência programada.
Como interromper a reprodução do
programa
Na página PROGRAMA, depois de concluída a
programação,

1   Aper te as teclas 1 234 para colocar o cursor
no botão SAIR.

2   Para sair deste menu, aper te a tecla OK,

 Menu Configuração
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Ajuste de brilho
Esta função é para ajustar o brilho do display no
painel frontal.

1   Aperte as teclas 34 para
selecionar VFD DIM no menu
PÁGINA GERAL.

2   Acesse o submenu apertando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor apertando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
➜  100: dá mais brilho ao display (VFD) do que o
normal.
➜  70: brilho normal
➜  40: reduz o brilho do display (modo dim).
➜  DESLIGAR: apaga o display (VFD).

4   Aperte OK para confirmar.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu

PÁGINA GERAL.

Idioma na tela
Existem duas opções de informações exibidas na
tela da TV.

1   Aperte as teclas 34  para selecionar OSD
IDIOMA no menu PÁGINA
GERAL.

2   Acesse o submenu apertando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor apertando
as teclas 34 para destacar o item selecionado.

4   Aperte a tecla OK para confirmar.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu

PÁGINA GERAL.

Protetor de tela
Esta função é para ativar e desativar o protetor
de tela.

1   Aperte as teclas 34 para selecionar PROT TELA
no PÁGINA GERAL.

2   Acesse o submenu apertando a
tecla 2.

3  Movimente o cursor aper tando
as teclas 34 para destacar o
item selecionado.
➜  LIGAR: No modo PARAR, se nada acontecer
dentro de 5 a 6 minutos, o protetor de tela será
ativado.
➜  DESLIGAR: O protetor de tela é desativado.

4   Aperte OK para confirmar.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu

PÁGINA GERAL.

 Menu Configuração

Página de configuração de alto-
falantes
Este menu contém as opções de configuração do
sistema de alto-falantes como: MIXAGEM,
D.R.C.(Dynamic Range Compression), CENTRAL,
TRASEIRO, SUBWOOFER, RETARD TRAS.,
RETARD CENTR, TOM DE TESTE e GRAVES,
que permitem ao sistema reproduzir um som de
alta qualidade (surround sound).

1   Aperte SYSTEM MENU.
2   Aperte as teclas 34 para selecionar o item

CONFIG. ALTO-FAL.
3   Aperte OK para confirmar.

Modo DOWNMIX
1   Aperte as teclas 34 para selecionar o item

MIXAGEM.
2   Acesse o submenu aper tando a tecla 2.
3   Movimente o cursor aper tando

as teclas 34 para destacar o
item selecionado.

0   ESQ/DIR
➜  Este item só será usado se o
DVD player estiver conectado em um
decodificador Dolby Prologic. Enquanto isso, o
DVD player pode emitir os sinais Dolby Prologic.

0   ESTÉREO
➜  Este item ajudará a misturar o sinal Dolby
Digital com os sinais estéreo que saem direto do
conector L/R.

0   VSS
Ë Esta função é para fazer o DVD player
reproduzir efeitos de som envolvente virtual
(surround virtual).

0   DESLIGAR
➜  Desabilita o modo MIXAGEM para você
configurar o sistema de alto-falantes

4   Pressione OK.
5   Aperte a tecla 1 e retorne ao menu PÁG.

CONFIG. DE ALTO-FAL.

D.R.C. (Dynamic Range
Compression)
Quando você não quiser incomodar seus vizinhos
ou familiares no meio da noite, o DVD player fará
a compressão de faixa dinâmica dos efeitos
sonoros.

1   Aperte as teclas 34 para selecionar D.R.C.
2   Acesse o submenu aper tando a tecla 2.
3   Movimente o cursor aper tando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
➜  LIGAR: Ativa D.R.C
➜  DESLIGAR: Desativa D.R.C

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar

ao menu PÁG. CONFIG. DE ALTO-FAL.
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 Alto-falante central
Esta função só é executada quando a função
MIXAGEM está desativada. Quando estiver
usando um alto-falante central,
selecione a opção CENTRAL do
menu.

1   Aperte a tecla 34 para
selecionar o item CENTRAL.

2   Acesse o submenu apertando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor apertando as teclas 34
para destacar o item selecionado.
➜ LIGAR: Ative a emissão de sinais para o alto-
falante central.
➜ DESLIGAR: Desative Ative a emissão de sinais
para o alto-falante central.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 e retorne ao menu PÁG.

CONFIG. DE ALTO-FAL.

Alto-falante surround
Esta função só é executada quando a função
MIXAGEM está desativada. Quando estiver
usando um alto-falante surround, selecione a
opção TRASEIRO do menu.

1   Aperte as teclas 34 para selecionar o item
TRASEIRO.

2   Acesse o submenu apertando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor apertando
as teclas 34 para destacar o
item selecionado.
➜ LIGAR: Ative a emissão de
sinais para o alto-falante surround.
➜ DESLIGAR: Desative a emissão de sinais para o
alto-falante surround.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu PÁG.

CONFIG. DE ALTO-FAL.

Alto-falante subwoofer
Esta função só é executada quando a função
MIXAGEM está desativada.
Quando estiver usando um alto-
falante subwoofer, selecione a
opção SUBWOOFER do menu.

1   Aperte as teclas 34 para
selecionar o item SUBWOOFER.

2   Acesse o submenu aper tando a tecla 2.
4   Movimente o cursor apertando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
➜ LIGAR: Ative a emissão de sinais para o alto-
falante subwoofer.
➜ DESLIGAR: Desative a emissão de sinais para o
alto-falante subwoofer.

5   Aperte OK.
6   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu PÁG.

CONFIG. DE ALTO-FAL.

Retardo no alto-falante central
Selecione CENTRAL no menu de configuração
para retardar a reprodução do
som do alto-falante central.

1   Aper te as teclas 34 para
selecionar o item RETARD
CENTR.

2   Acesse o submenu aper tando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor aper tando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
4   Aper te OK.
5   Aperte a tecla 1 e retorne ao menu PÁG.

CONFIG. DE ALTO-FAL.

Retardo no alto-falante surround
Selecione TRASEIRO no menu de configuração
para retardar a reprodução do
som dos alto-falantes surround.

1   Aper te as teclas 34 para
selecionar o item RETARD TRAS..

2   Acesse o submenu aper tando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor aper tando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
4   Aper te OK.
5   Aperte a tecla 1 e retorne ao menu PÁG.

CONFIG. DE ALTO-FAL.

 Reorientação de graves
Esta opção pode reproduzir sons graves dos alto-
falantes frontais e do alto-falante
central transferindo os sinais de
grave para eles em vez de
transferir para o subwoofer.

1   Aper te as teclas 34 para
selecionar o item GRAVES.

2   Acesse o submenu apertando a tecla 2.
3   Pressionando 34 para destacar o item exigido.

- LIGAR: ativa a reorientação do som grave.
- DESLIGAR: desativa a reorientação do som
grave.

4   Aper te OK.

Menu Configuração
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Teste de áudio
Este item é usado para testar a conexão do
aparelho de som. Quando a função TOM DE
TESTE está ativada, todos os alto-falantes emitem
um som sibilante.

1   Aperte as teclas 34 para
selecionar o item TOM DE
TESTE.

2   Acesse o submenu apertando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor apertando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
➜ LIGAR: Ativa a função de teste de áudio.
➜ DESLIGAR: Desativa a função de teste de
áudio.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 e retorne ao menu PÁG.

CONFIG. DE ALTO-FAL.

Configuração de Pro Logic
Este item é usado para selecionar os parâmetros
dos sinais Dolby Pro Logic.

1   Aperte a tecla SYSTEM MENU
para acessar o menu
Configuração.

2   Aperte as teclas 34 para
selecionar o menu CONFIG.
PROLOGIC.

3   Aperte OK para acessar.
4   Acesse o submenu apertando a tecla 2 .
5   Movimente o cursor apertando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
➜ LIGAR: Emite os sinais Dolby Pro Logic.
➜ DESLIGAR: Não permite a emissão dos sinais
Dolby Pro Logic.
➜ AUTO: A ativação ou desativação da função
PRO LOGIC depende do formato de áudio do
disco a ser reproduzido.

6   Aperte OK.
7   Aperte a tecla 1 e retorne ao menu PÁG.

CONFIG. DE ALTO-FAL.
8   Aperte as teclas 34 para selecionar PAG PRINC

e confirme apertando OK.

Configuração de SPDIF
Neste menu, você pode configurar o formato de
áudio digital emitido por terminais coaxiais e
ópticos.

1   Aperte a tecla SYSTEM MENU para acessar o
menu Configuração.

2   Aperte as teclas 34 para selecionar o menu
CONFIG. SPDIF.

3   Aperte OK.

NOTA:
SPDIF é a abreviatura de Sony Philips Digital
Interface, que é um protocolo de transferência de
dados digitais.

Configuração de SPDIF OUT
1   Aperte as teclas 34 para selecionar o item

SAÍDA ÁUDIO.
2   Acesse o submenu aper tando a

tecla 2.
3   Aperte as teclas 34 para

destacar o item selecionado.
➜ ORIGINAL: Sinais digitais originais emitidos.
➜ PCM: Converte os sinais a serem emitidos em
PCM.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 e retorne ao menu SPDIF

CONFIG..

Modo LPCM 96K
Neste menu, você pode configurar a taxa de
amostragem para decodificar sinais de áudio
LPCM.

1   Aperte as teclas 34 para selecionar o item
LPCM 96K.

2   Acesse o submenu aper tando a
tecla 2 .

3   Movimente o cursor aper tando
as teclas 34 para destacar o
item selecionado.
➜ LIGAR: Detecta o disco colocado para
determinar a taxa de amostragem apropriada.
➜ DESLIGAR: O processo de decodificação é
com uma taxa de amostragem de 48 KHz.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu SPDIF

CONFIG..

 Menu Configuração

 DVD Q35/781 Br IFU 2002.6.6, 11:33 AM69

” «



70

DVDQ35 IFU for /781            3141 015 20201

Po
rtu

gu
ês

Configuração de Video Out
No menu SAÍDA DE VÍDEO PÁGINA existem
itens como MODO TV,  VÍDEO SAÍDA,  TIPO TV,
BRILHO, FONTE IMAG e PROGRESSIV.

1   Aperte STOP duas vezes.
2   Aperte SYSTEM MENU para acessar o menu.
3   Selecione o item CONFIG. SAÍDA DE VÍDEO

apertando as teclas 34.
4   Aperte OK.

Saída de vídeo
Neste menu, você pode selecionar a saída de
vídeo para uma imagem de alta qualidade.

1   Aperte as teclas 34  para selecionar VÍDEO
SAÍDA no menu SAÍDA DE VÍDEO PÁGINA.

2   Aperte a tecla 2 para selecionar o item do
submenu.

3   Aper te as teclas 34 para
escolher um item.
➜  S-VIDEO: Sinais de vídeo
transmitirão um sinal de saída
através do S-VIDEO existente no painel traseiro
do DVD player.
➜  YPBPR: Se seu aparelho de TV tiver uma
entrada Y/PB/PR, você pode escolher uma
imagem de alta qualidade.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu SAÍDA

DE VÍDEO PÁGINA.
NOTA: Nenhuma opção terá influência sobre a
emissão de sinais de vídeo composto.

 Menu Configuração

Tela da TV
Selecione a relação largura/altura da tela da TV a
ser conectada.
WIDE ➜ quando se conecta uma TV de tela
panorâmica (wide-screen) no DVD player.
NORMAL/LB ➜ quando se conecta uma TV
normal no DVD player. Exibe uma imagem
panorâmica com faixas nas áreas superior e
inferior da tela da TV.
NORMAL/PS ➜ quando se conecta uma TV
normal no DVD player. Exibe a imagem
panorâmica em toda a tela da TV com uma área
suprimida automaticamente.

Tipo de TV
Antes de assistir ao DVD ou VCD, verifique se a
configuração PAL ou NTSC do sistema
corresponde à do aparelho de TV.

1   Aperte as teclas 34  para
selecionar TIPO TV no menu
SAÍDA DE VÍDEO PÁGINA.

2   Acesse o submenu aper tando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor aper tando
as teclas 34 para destacar o item necessário.

4   Aper te OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu SAÍDA

DE VÍDEO PÁGINA.

NOTA: A seleção do item NTSC indica que o
aparelho funcionará no sistema NTSC; da mesma
forma, pode-se operar no sistema PAL
selecionando o item PAL. O item MULTI significa
que a saída de vídeo depende do formato dos
discos DVD ou VCD.

Configure o item da seguinte maneira,
1   Aperte as teclas 34  para selecionar o item

MODO TV no menu SAÍDA DE VÍDEO
PÁGINA.

2   Acesse o submenu apertando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor apertando
as teclas 34 para destacar o
item selecionado.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu SAÍDA

DE VÍDEO PÁGINA.

4:3
NORMAL/LB

4:3
NORMAL/PS

WIDE(16:9)
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Setup Menu

Varredura Progressiva
As tomadas Y Pb Pr VIDEO OUT do DVD Player
podem transmitir Vídeo Progressive Scan ou
Vídeo Componente/Entrelaçado. Ative ou
desative a função Vídeo Progressive Scan ou
Vídeo Componente/Entrelaçado
da seguinte maneira.

1   Aperte as teclas 34 para
selecionar o item PROSCAN no
menu VIDEO OUTPUT PAGE, e
depois aperte 2 .

2   Aperte a tecla 3 ou 4 key para selecionar ON
ou OFF, e depois aperte OK.
➜  ON ativa a função Vídeo Progressive Scan.
➜  OFF desativa a função Vídeo Progressive Scan
e ativa a função Vídeo Componente/Entrelaçado.
Se a função PROSCAN for ativada, o menu
desaparece automaticamente. Uma barra de
progresso PROSCAN é exibida rapidamente na
tela da TV para mostrar que a função Progressive
Scan está sendo ativada.
Nota: Se estiver tendo problemas para conseguir
imagens do DVD e exibi-las em sua TV, pode ser
que seja necessário desativar a função Progressive
Scan; consulte a seção Para desativar
Progressive Scan no capítulo Preparação.

Brilho
1   Aperte as teclas 34 para selecionar BRILHO no

menu SAÍDA DE VÍDEO PÁGINA.
2   Aperte a tecla 2 para selecionar

o item do submenu.
3   Aper te as teclas 34 para ajustar

o brilho.
4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar

ao menu SAÍDA DE VÍDEO PÁGINA.

Origem da imagem
No caso de alguns discos DVD, o DVD player
poderá não reconhecer bem se o tipo de disco é
progressivo, ou não; seria melhor selecionar o
tipo de disco correto manualmente para se ter a
melhor imagem possível.

1   Aperte as teclas 34 para
selecionar o item FONTE IMAG
no menu SAÍDA DE VÍDEO
PÁGINA.

2   Acesse o submenu apertando a tecla 2.
3   Movimente o cursor apertando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
➜  AUTO: reproduz o disco automaticamente.
➜  FILM: o disco DVD é progressivo.
➜  VIDEO: o disco DVD é entrelaçado.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu SAÍDA

DE VÍDEO PÁGINA.

Configuração de preferências
Os itens inclusos no menu PREFERÊNCIAS são:
AUDIO, LEGENDA, MENU DISCO, FAMILIAR,
SENHA, PADRÕES e MP3 MENU.

1   Aperte a tecla STOP duas vezes.
2   Aperte SYSTEM MENU para acessar o menu.
3   Selecione o item PREFERÊNCIAS apertando as

teclas 34.
4   Pressione OK para confirmar a opção.

Idioma de áudio
Os discos DVD podem ter áudio em vários
idiomas. Use este item para selecionar o idioma
de áudio padrão de sua preferência.

1   Aperte as teclas 34  para selecionar o item
AUDIO.

2   Acesse o submenu aper tando a   tecla 2.
3   Movimente o cursor aper tando

as teclas 34 para destacar o
item selecionado.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar

ao menu PÁGINA PREFERÊNCIA.

NOTA: Seu DVD pode não ter o idioma do áudio
definido no menu SETUP (Configuração). Se for o
caso, o aparelho usará outro idioma de áudio.

Idioma das legendas
Os discos DVD são fornecidos com vários
idiomas de legendas.Este item é usado para
escolher o idioma padrão das legendas.

1   Aperte as teclas 34 para selecionar o item
LEGENDA.

2   Acesse o submenu aper tando a tecla 2.
3   Movimente o cursor aper tando

as teclas 34 para destacar o
item selecionado.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar

ao menu PÁGINA PREFERÊNCIA.

NOTA: Seu DVD pode não ter a legenda definido
no menu SETUP (Configuração). Se for o caso, o
aparelho usará outro idioma de áudio e legendas.
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Controle familiar DVD

Os filmes dos DVDs podem conter cenas
impróprias para crianças. Por isso, os discos
poderão conter informações do tipo ‘Parental
Control’ que se aplicam a todo o disco ou
determinadas cenas do disco.Essas cenas são
classificadas de 1 a 8, e no disco existem cenas
alternativas mais apropriadas. A classificação
depende de cada país. A função ‘Parental Control’
(Controle familiar) lhe permite evitar que cer tos
discos sejam assistidos pelas suas crianças ou
reproduzir certos discos com cenas alternativas.

0   Os VCDs, SVCDs e CDs não têm níveis definidos,
por isso a função Controle Familiar não funciona
nesses tipos de discos.

0   Para configurar o Controle Familiar, siga os passos
abaixo:

1   Aper te as teclas 34 para
selecionar o item FAMILIAR.

2   Acesse o submenu aper tando a
tecla 2.

3   Em seguida use as teclas 3/4  para selecionar
uma classe de 1 a 8 do disco a ser reproduzido.

4   Aperte OK para confirmar, e depois aperte a
tecla 1 para retornar ao menu PÁGINA
PREFERÊNCIA.

Sem controle familiar
A função Controle familiar não está ativada. O
disco será reproduzido integralmente.

1   Selecione o item S CTRL FAM.
2   Aper te OK.

Classes de 1 a 8:
O disco contém cenas impróprias para crianças.
Se você atribuir uma classe para o DVD player,
todas as cenas com a mesma classe, ou menor,
serão reproduzidas. As cenas de classe superior
não serão reproduzidas; a não ser que haja no
disco uma alternativa com a mesma classe ou
classe inferior. Se não houver uma alternativa
adequada, a reprodução será interrompida e a
senha de 4 dígitos terá que ser digitada.

Idioma do menu do disco
Os discos DVD são fornecidos com vários
idiomas de menu do disco. Este item é usado
para escolher o idioma padrão do menu do disco.

1   Aperte as teclas 34 para
selecionar o item MENU DISCO.

2   Acesse o submenu apertando a
tecla 2.

3   Movimente o cursor apertando
as teclas 34 para destacar o item selecionado.

4   Aperte OK.
5   Aperte a tecla 1 para retornar ao menu

PÁGINA PREFERÊNCIA.
NOTA: Se seu DVD não tiver o idioma de menu
definido, o aparelho usará outro idioma gravado.

Senha
Esta senha é usada para o controle familiar e
bloqueio de disco. Quando solicitado pelo DVD-
player, digite sua senha.

1   Aperte as teclas 34 para selecionar o item
SENHA.

2   Acesse o submenu aper tando a tecla 2.
3   Movimente o cursor apertando as teclas 34

para destacar o item selecionado.
4   Digite o atual código de 4 dígitos.
5   ISe tudo correr bem, o aparelho solicitará um

novo código.
6   Depois, digite a nova senha outra vez para

reconfirmar.
7   Aperte a tecla PLAY para retornar ao menu

PÁGINA PREFERÊNCIA.
➜ O novo código de 4 dígitos passa a valer.

NOTA:
1. Pode-se mudar a configuração de controle
familiar e bloqueio de disco digitando-se uma
senha válida.
2. Se esquecer a senha, você pode digitar a senha
padrão 3308 e mudar sua senha depois de entrar
no sistema.

Menu Configuração
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Configuração padrão (à esquerda)
Se houver algum problema durante a
configuração do DVD, o item PADRÕES é usado
para fazer todos os itens retornarem ao padrão
original de fábrica apagando toda a sua
configuração pessoal.

1   Aperte as teclas 34 para
selecionar o item PADRÕES.

2   Acesse o menu apertando a
tecla 2.

3   Aperte OK.

NOTA: Quando esta função for executada, todas as
configurações originais de fábrica serão
restabelecidas.

Seletor de opções inteligente
Neste menu, você terá diferentes opções para a
reprodução de CDs com imagens e CDs com
arquivos MP3.

1   Aperte as teclas 3 4 para
selecionar o menu MP3 MENU.

2   Pressione 2 para acessar o menu.
3   Aperte a tecla 3 4 para

selecionar o item SEM MENU ou COM MENU.
➜ SEM MENU: reproduz automática e
seqüencialmente todas as imagens ou músicas em
MP3
➜ COM MENU: reproduz imagens ou músicas
em MP3 da pasta selecionada.

4   Aperte a tecla OK para confirmar sua opção.

 Menu Configuração
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SISTEMA DE REPRODUÇÃO
DVD Video
Video CD & SVCD
CD
Picture CD
MP3 CD
CD-R, CD-RW
DVD+RW

DESEMPENHO DE VÍDEO
* CVBS                        1Vpp --- 75Ω
* S-VIDEO                    Y: 1.00Vpp --- 75Ω
                                   C: 0.30Vpp --- 75Ω
* Saída de Vídeo Componente        Y: 1.00Vpp --- 75Ω
                                                   PR: 0.7Vpp --- 75Ω
                                                   PB: 0.7Vpp --- 75Ω

FORMATO DE ÁUDIO
Digital              Mpeg/ AC-3/ DTS       compressed Digital
                       PCM                          16, 20, 24 bits
                                                         fs, 44.1, 48, 96 kHz
                        MP3(ISO 9660)          24, 32, 56, 64, 96, 128,
                                                         256 kbps & variable
                                                         bit rate fs, 16, 22.05,
                                                         24, 32, 44.1, 48 kHz
Som estéreo analógico
Som envolvente Dolby Digital multicanal em 2 canais
(downmix).

DESEMPENHO DO SISTEMA DE ÁUDIO
Conversor D/A                                    24bit
Relação sinal-ruído (1KHz)                    90 dB
Faixa dinâmica (1 KHz)                          >80 dB
DVD                   fs 96 kHz         4Hz- 44kHz
                          fs 48 kHz         4Hz- 22kHz
SVCD                 fs 48 kHz         4Hz- 22 KHz
                          fs 44.1kHz        4Hz- 20kHz
CD/VCD             fs 44.1kHz        4Hz- 20kHz

PADRÃO DE TV (PAL / 50 Hz) (NTSC / 60
Hz)
Número de linhas            625                        525
Reprodução                     Multistandard        (PAL / NTSC)

CONEXÕES
Saída de vídeo Componente            Cinch
Saída S-Video                                 4 pinos mini DIN
Saída de vídeo                                Cinch
Saída de áudio                                Cinch
Saída digital 1 coaxial / optical

IEC958 for CDDA / LPCM/ MPEG1
IEC1937 for MPEG 2, Dolby
Digital and DTS

GABINETE
Dimensões (L x P x A)                 435 x 235 x 71  mm
Peso                                           Cerca de 4.0 kg

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso

 Especificações

Limpeza do gabinete
¶ Use um pano macio um pouco úmido com um

detergente suave. Não use soluções com álcool,
solventes, amoníaco ou abrasivos.

Limpeza de discos
¶ Quando um disco estiver sujo, limpe-o com um

pano apropriado. Limpe-o do centro para fora.
Não limpe com movimentos circulares.

¶ Não use solventes como benzina, diluentes,
produtos de limpeza comuns ou spray anti-
estático que se usa em discos analógicos.

    

Manutenção
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 Correção de problemas

ATENÇÃO
Em hipótese alguma você deve tentar consertar o aparelho; se o fizer, a garantia será cancelada.
Não abra o aparelho pois há risco de choques elétricos.

Se houver algum problema, antes de levar o aparelho para conserto, verifique primeiro os pontos
indicados abaixo.  Se não for possível resolver o problema seguindo as instruções abaixo, consulte
o revendedor ou o posto de assistência técnica mais próximo.

Problema Solução

Falta de energia – - Verifique se o cabo de alimentação CA está bem
conectado.

Sem imagem – - Verifique se a TV está ligada.
                                                                               - Verifique a conexão do vídeo.

Imagem distorcida – - O disco está bastante riscado ou sujo.
                                                                               - Às vezes pode haver uma pequena distorção na

imagem. Isso não é considerado um problema.

Imagem completamente distorcida ou – - Verifique se a configuração NTSC/PAL do DVD
em preto e branco com DVD ou CD-vídeo         player corresponde ao sinal de vídeo da TV.

(Consulte a seção Conversão NTSC/PAL)

Sem som ou com som distorcido – - Ajuste o volume.
                                                                               - Verifique se os alto-falantes estão conectados

corretamente.

Sem som na saída digital – - Verifique as conexões digitais.
                                                                               - Verifique o menu de configurações e certifique-se

de que a saída digital está configurada para ALL ou
PCM.

                                                                               - Verifique se o formato de áudio do idioma
selecionado corresponde às características  do
receptor.

O disco não pode ser reproduzido – - Verifique se a face impressa do disco está virada
para cima.

                                                                               - Verifique se o disco tem algum defeito
experimentando outro disco.

Tela inicial não é exibida quandoo                       - Reinicie a operação do aparelho desligando e
disco é retirado.                                                    religando-o outra vez.

O aparelho não responde ao controle                 - Aponte o controle remoto direto para o sensor
remoto   no painel frontal do aparelho.
                                                                               - Reduza a distância até o aparelho.
                                                                               - Substitua as pilhas do controle remoto.
                                                                               - Coloque as pilhas com as polaridades (sinais +/–)

nas posições indicadas.

As teclas não funcionam – - Para reinicializar o aparelho completamente, retire
o cabo de alimentação CA da tomada.

O aparelho não responde a alguns                      - Provavelmente as operações não são permitidas
comandos durante a reprodução.                        pelo disco.
                                                                               Consulte as instruções do disco.

O DVD player não pode ler CDs/DVDs – - Use um produto de limpeza de CDs/DVDs
comum para limpar as lentes antes de enviar o
DVD player para conser to.
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