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Utilize esta forma simples e rápida
para ver o seu filme favorito de
DVD e aproveite esta experiência
de ter cinema em casa!
Sugestões Úteis:
Só é necessário proceder a uma ligação vídeo ao
televisor para visualizar a leitura de DVDs.
Se sua TV tiver tomadas de vídeo SVideo ou Component (Y Pb Pr), utilize
uma destas conexões de vídeo em vez das
outras, para obter melhor qualidade de imagem.
Se sua TV tiver somente uma única tomada
Antenna In, será necessário ter um acessório
modulador de RF. O modulador de RF converte o
vídeo proveniente do sistema de DVD. Assim é
possível reproduzi-lo através do conector Antenna
[Antena] da TV. Consulte o manual do proprietário
para saber a conexão adequada.
Ao ouvir programas de TV, pressione o botão AUX no
controle remoto para ajustar o sistema de DVD para o modo
AUX [Auxiliar], para que o som possa ser ouvido.

Parte posterior da TV
(exemplo somente)

Caixa acústica central

Surround
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Surround
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Antena FM

Antena MW

Coluna
(direita)

Coluna
(esquerda)

Ligar o cabo dos altifalantes
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Certifique-se de que o sistema de DVDs e o televisor estão ligados!
Plug & Play
1
2

Ligue o sistema.
“AUTO INSTALL - PRESS PLAY” aparecer no visor.
Prima PLAY 2; no sistema para iniciar a instalação.

\Leitura de discos
3
4
5

6

7

Prima DISC1/2/3 no telecomando.
Também é possível selecione DISC (DISC10203) no painel frontal.
Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.
O padrão de fundo de DVD Philips aparece no ecrã de televisão.
Prima OPEN0CLOSE 0 no sistema para a abrir o tabuleiro de discos. Prima
OPEN0CLOSE 0 para a fechar o tabuleiro de discos.
Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima. Para os discos de duas faces,
coloque a face que pretende ler virada para cima.
Alguns discos são reproduzidos automaticamente.
Se aparecer um menu de disco, utilize 1/¡/5/4 para proceder à selecção pretendida e,
depois, prima OK. Ou utilize o teclado numérico do controlo remoto para seleccionar
funcionalidades. Siga as instruções fornecidas no menu do disco.
Para interromper a leitura, prima STOP 9.

Códigos de Regiões
Para poderem ser lidos neste sistema, os DVDs deve conter
a referência TODAS as regiões ou Região 4.

4

ALL

Você deverá encontrar os acessórios abaixo na caixa de embalagem.
Cabos de áudio
(branco, vermelho)

Cabo de vídeo composto
(amarelo)

Um cabo Component de vídeo
(vermelho/azul/verde)

Pilhas
tamanho AA

Antena de quadro
MW

Cabo DIN OUT (Saída)

Antena de cabo FM

Cabo de alimentação
CA

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são
descritas no manual do utilizador fornecido.
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