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Basic Audio/Video Connection

DVP6620 
Leitor de Vídeo DVDGuia de Iniciação 

Rápida

Vídeo  (cabo não incluído)
Áudio Alimentação

Alimentação

COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT
HDMI IN

Afixar o suporte

Áudio e vídeo   
(cabo não incluído)

1 Ligar Ligações de áudio/vídeo básicas

OU

Vídeo componente  
(Qualidade superior) 

HDMI
(A melhor qualidade) 

Vídeo composto CVBS  
(Boa qualidade)

A Coloque esta unidade numa superfície plana com o 
painel frontal voltado para baixo.

Nota  Para evitar que esta unidade se risque, cubra 
sempre a superfíci frontal com um pano antes de 
colocá-la sobre qualquer superfície.

B Coloque o suporte no painel traseiro e deslize para a 
esquerda para fixar a posição.

A B

Leitor de DVD (vista posterior)
Televisor 

(vista posterior)

Leitor de DVD (vista posterior)
Televisor 

(vista 
posterior)

Leitor de Vídeo DVD

O que está na caixa?

Telecomando e 2 pilhas 
AAA

Manual do 
Utilizador

Cabos de vídeo 
composto 

Suporte amovível

COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT
        AUDIO IN                               VIDEO
（L）               ( R )

 INPUT                 OUTPUT

Conversor Scart
Nota: 
Mude para INPUT 
quando for utilizado.Áudio e vídeo Alimentação

Leitor de DVD (vista posterior)

Televisor 
(vista posterior)

        AUDIO IN                               VIDEO
L                ( R )

 INPUT                 OUTPUT

Conversor Scart
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3 Desfrute2 Configuração

A	Localizar o canal de visualização

A Prima STANDBY-ON 1 nesta unidade para a ligar.

 

STANDBY-ON

B Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor 
para seleccionar o canal de visualização correcto.

Nota  Para procurar o canal de visualização correcto, 
prima repetidamente o botão de canal para baixo no 
telecomando do televisor (ou AV, SELECT, °) até ver 
o canal de entrada de vídeo. 

B	Seleccionar o idioma do visor no 
ecrã

A Prima SETUP.   
É apresentada a { Página de configuração geral }.

BLOQUEIO DISC ENGLISH

IDIOMA NA TELA             FRANÇAIS        

SONO DEUTSCH

Sincronização labial ITALIANO

VOLUME ESPAÑOL

CÓD VAP DivX(R) PORTUGUÊS
 NEDERLANDS

 

Página de configuração geral

B Utilize as teclas  para seleccionar { IDIOMA NA 
TELAa } e prima .

C Utilize as teclas  para seleccionar um idioma e 
prima OK para confirmar. (Para televisores Philips 
EasyLink, deve seleccionar { Auto }.)   

D Prima SETUP para sair.

Nota  O idioma definido aqui destina-se apenas aos 
menus apresentados no televisor enquanto trabalha 
com esta unidade e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Configuração de áudio, 
vídeo e de preferências) disponíveis nesta unidade. Para obter 
mais informações, consulte o manual do utilizador.

A	Iniciar a reprodução do disco  

A A reprodução pode iniciar-se automaticamente ao 
introduzir um disco na gaveta do disco.  

Nota  Se for apresentado um menu de disco no 
televisor, utilize as teclas   para navegar no 
menu do DVD. 

B Prima PLAY/PAUSE u para 
iniciar a reprodução.

C Para parar a reprodução,     
prima STOP Ç.

Resolução de 
problemas
Para mais sugestões de resolução 
de problemas, consulte o manual 
do utilizador.

Sem corrente
• Verifique se o cabo de alimentação CA está 

devidamente ligado.
• Prima STANDBY-ON 1 no painel superior desta 

unidade para ligar a alimentação.

Sem imagem
•  Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que 

as fichas estão bem introduzidas.

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

o dispositivo de áudio ligado está activado.
•  Para a ligação HDMI, verifique se a definição HDMI 

ou Digital do seu televisor está na posição ON. 
Contacte o fabricante do seu televisor para obter 
mais informações.

O telecomando não funciona
•  Verifique se as pilhas foram introduzidas 

correctamente ou substitua-as por pilhas novas.
•  Reduza a distância entre o telecomando e esta 

unidade.
•  Aponte o telecomando directamente para o sensor 

de IV.

Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador
Consulte o manual do utilizador incluído com o leitor de DVD Philips.

On-line
Registe o seu produto e obtenha assistência em www.philips.com/
welcome.
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