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Aproveite!

Iniciar a reprodução do disco
A Pressione ç para abrir a bandeja de disco.

Registre o produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome
HTS3365

Reproduzir outros dispositivos
suportados

MIC

1
2
3

MIC LEVEL

MP3 LINK

B
C
D
E

Coloque um disco com a etiqueta voltada para cima.

Dispositivo USB

Pressione ç para fechar a bandeja de disco.

A
B
C
D

A reprodução será iniciada automaticamente.
Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões
W XST ou o teclado numérico para selecionar uma
opção no menu e pressione OK para iniciar a reprodução.

z Para desfrutar do potente som surround das

Insira o dispositivo USB na entrada USB.
Pressione USB para ativar o modo ‘USB’.

Conexão
Instalação
Aproveite!

Pressione u para iniciar a reprodução.
Para interromper a reprodução, pressione DISC para
ativar o modo ‘DISC (DISCO)’. Agora você pode
desconectar o seu dispositivo USB.

caixas acústicas, pressione SURROUND no
controle remoto para ativar o modo surround
multicanal.

Guia de início rápido

F Pressione  para interromper a reprodução.
Nota Quando você pressionar o
botão u, a reprodução será
retomada a partir do último ponto de
parada. Para iniciar a reprodução do
início, pressione í.

MIC

MIC LEVEL

MP3 LINK

Conteúdo da caixa
Outros aparelhos de áudio portáteis
A Use um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido)
para conectar a saída do fone de ouvido no aparelho de
áudio portátil ao conector MP3 LINK.

Unidade principal

Manual do
Usuário

Antena de
quadro AM/MW

B Pressione PLAY no aparelho de áudio portátil.
C Pressione MP3 (MP3 LINK) para ouvir a reprodução.

Uma caixa acústica central, duas frontais,
duas traseiras e um subwoofer

Controle remoto
e duas pilhas

Cabo HDMI

Cabo de vídeo
composto

Precisa de ajuda?
Manual do Usuário
Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.
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1
A

Conexão

Posicionamento

2
C

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é
importante para garantir o máximo desempenho de som.

Conecte as caixas acústicas e o
subwoofer

Conecte os diversos plugues coloridos das caixas acústicas e do
subwoofer aos conectores com a mesma cor na parte traseira
da unidade principal.

D

Conecte o cabo de alimentação e as
antenas de rádio

Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para
evitar interferências indesejadas.

A

Instalação

Localização do canal de exibição

A Pressione 2 (Modo de espera ligado) na unidade principal
para ativá-la.

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

Antena de fio FM
FRON
T
LEFT

REAR
LEFT

FRONT CENTER

CEN

TER

FRONT
LEFT

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

Botão do modo de espera

D

FRON
T
RIGHT
FRONT
RIGHT

REAR
RIGHT

A

SUBWOOFER

Unidade principal (parte frontal)

AM/
MW

Unidade principal (parte traseira)

SUBW

OOFER

C
B

A Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
B Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos

Antena de quadro AM/MW

1m da TV.

A Antena FM conectada ao pino interno do conector FM .

C Posicione as caixas acústicas frontais, mantendo a mesma

(Em alguns modelos, a antena FM já vem conectada de
fábrica.) Estenda o fio para uma recepção ideal.

distância em relação à TV.

B Desdobre a antena de quadro AM/MW (fornecida) e fixe a

D Posicione as caixas acústicas traseiras na parte de trás ou

garra no slot.

ao lado da posição de audição.

Conectar a unidade principal à TV

B

Selecione o idioma do display na
tela

A Pressione OPTIONS.

C Pressione as guias AM/MW e insira os fios nos conectores.
D Conecte o cabo de alimentação da unidade principal à

B

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 ver o canal Video In.

tomada de alimentação AC.

{ Configuração Geral } aparece.

B Pressione X.

Unidade principal (parte traseira)
Configuração Geral

Televisão (parte traseira)

Bloq. Disco

E

VIDEO IN
(CVBS)

Conectar a saída de áudio da TV
(opcional)

Para ouvir o áudio da TV por esta unidade, use os cabos de
áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar a
entrada AUDIO IN-AUX da unidade principal aos da
AUDIO OUT na TV

VIDEO IN
(CVBS)

Brilho Visor

Auto

Tela de Idiomas

English

Protetor Tela
Dormir
Cód Vap DivX(R)

Español
Brazil Por

Pressione OPTIONS para sair do menu

C Use os botões ST para selecionar { Tela de Idiomas } e

AUDIO
OUT

pressione X.

AM/
MW

AUDIO OUT

Unidade principal
(parte traseira)

AUDIO
OUT

AUDIO IN

Televisão
(parte
traseira)
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E Pressione OPTIONS para sair.

AM/
MW

Unidade principal (parte traseira)
Nota Se a sua TV suporta HDMI, conecte este
aparelho a ela usando uma conexão HDMI para obter
uma melhor qualidade de imagem. Consulte o manual
do usuário fornecido para obter mais informações.

no menu e pressione OK para confirmar.

Nota O idioma definido é usado apenas nos menus
exibidos na TV durante a operação do sistema de
Home Theatre, e não no menu do disco DVD.

z Use o cabo de vídeo composto fornecido para conectar a
entrada CVBS na unidade principal ao conector VIDEO IN
na TV.

D Use os botões ST para selecionar uma opção de idioma

Nota Ao assistir a programas de TV, você pode
pressionar AUX (MP3 LINK) várias vezes no
controle remoto até ‘AUX 1’ ou ‘AUX 2’ ser exibido
para obter a saída de som das caixas acústicas.

Há várias opções de configuração (Config. Áudio, Config.
Vídeo, Preferências, etc.) disponíveis neste sistema de Home
Theater. Consulte o manual do usuário para obter mais
informações.
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