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3 Aproveite!2 Instalação

A	Localização do canal de exibição

A Pressione 1 na unidade para ligá-la.

 

B Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para 
selecionar o canal de exibição correto.

Nota:  Para pesquisar o canal de exibição correto, 
pressione várias vezes o botão Channel Down no 
controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, °) 
até o canal Video In ser exibido. 

B	Selecione o idioma do display na tela 

A Pressione SETUP.   
Será exibido { Pág. Config. Geral }.

Bloqueio disco 
Idioma na tela                   Auto (ENG)        
Dormir ENGLISH
Sinc. lábios ESPAÑOL                                   
Volume PORTUGUÊS                                            
Auto standby

CÓD VAP DivX(R) 

Pág. Config. Geral

B Use os botões  para selecionar { Idioma na tela } 
e pressione .

C Use os botões  para selecionar um idioma e 
pressione OK para confirmar. (Para a TV Philips 
‘EasyLink’, { Auto } deve ser selecionado.)  

D Pressione SETUP para sair.

Nota: O idioma definido é usado apenas nos menus 
exibidos na TV durante a operação desta unidade, e 
não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (áudio, vídeo, preferências) 
disponíveis nesta unidade. Consulte o manual do usuário 
para obter mais informações.

A	Iniciar a reprodução do disco  

A A reprodução pode ser iniciada automaticamente 
quando um disco é inserido na bandeja de disco.  

Nota: Se o menu do disco aparecer na tela da TV, 
use os botões   para navegar pelo menu do 
DVD.

B Pressione u para iniciar a 
reprodução.

C Para interromper a 
reprodução, pressione n.

Solução de problemas
Para obter mais dicas sobre a 
solução de problemas, consulte o 
manual do usuário.

Sem energia   
• Verifique se o cabo de alimentação AC está 

conectado corretamente.
• Pressione 1 no painel frontal da unidade para ligá-la.

Sem imagem
•  Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que 

os plugues estão bem encaixados.

Sem som ou som distorcido
•  Verifique as conexões de áudio e certifique-se de 

que o dispositivo de áudio conectado está ligado.
•  Para a conexão HDMI, verifique se a configuração 

HDMI ou Digital da TV está definida como LIG. 
Contate o fabricante da TV para obter informações 
detalhadas.

O controle remoto não funciona
•  Verifique se as pilhas estão carregadas ou substitua-as.
•  Reduza a distância entre o controle remoto e a 

unidade.
•  Aponte o controle remoto diretamente para o 

sensor infravermelho.

Precisa de ajuda?
Manual do Usuário
Consulte o manual do usuário que acompanha o DVD player Philips.

On-line
Registre o produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome.
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