
19

Po
rt

ug
uê

s

PT-BR

Display
Altera o brilho do display do Home Theater.
1 Pressione  SETUP.
2 Selecione [Configuração	Geral] e pressione OK.
3 Selecione [Atenuar	Visor] e pressione OK.
4 Selecione o brilho e pressione OK.

Aplicar	configurações	de	fábrica
Restaura as configurações de fábrica do Home 
Theater. Não é possível restaurar as configurações 
de controle de pais.
1 Pressione  SETUP.
2 Selecione [Config.	Prefer.] e pressione OK.
3 Selecione [Padrão] e pressione OK.
4 Selecione [Ok] e pressione OK.

7 Atualizar o software

Para continuar obtendo os melhores recursos e 
suporte para o Home Theater, atualize o software 
regularmente. Compare a versão do software 
atual com a versão mais recente em www.philips.
com/support.

Verificar	a	versão	do	software
1 Pressione  SETUP.
2 Selecione [Config.	Prefer.] e pressione OK.
3 Selecione [Inform.	da	versão] e pressione OK.

 » A versão do software atual será exibida.

Atualize o software por USB ou 
CD-R
Do	que	você	precisa:
• Um CD-R ou uma unidade flash USB, no 

mínimo, 75 MB de memória. A unidade flash 
USB tem de ser formatada como FAT. Não 
use uma unidade de disco rígido USB.

• Um computador com acesso à Internet.
• Um utilitário de compactação que suporte 

o formato de arquivo ZIP (por exemplo, 
WinZip® for Microsoft® Windows® ou 
Stufflt® for Macintosh®).

Etapa	1:	Baixar	o	software	mais	recente

1 Conecte uma unidade flash USB a seu 
computador ou insira um CD-R.

2 No seu navegador da Web, vá até o 
endereço www.philips.com/support.

3 No site de Suporte da Philips, encontre seu 
produto e localize o Software	e	drivers. 
 » A atualização do software está disponível 

em um arquivo zip.

4 Salve o arquivo zip no diretório raiz da 
unidade flash USB ou CD-R.

5 Use o utilitário de arquivamento para extrair 
o arquivo de atualização de software no 
diretório raiz.

6 Retire a unidade flash USB ou o CD-R de seu 
computador.
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Etapa 2: Atualizar o software

Aviso

 • Se estiver usando uma unidade flash USB, 
certifique-se de que não há nenhum disco 
no compartimento de disco, e que o 
compartimento de disco está fechado.

1 Conecte a unidade flash USB a seu Home 
Theater ou insira o CD-R.

2 Alterne a TV para a fonte correta do Home 
Theater.

3 Siga as instruções exibidas na tela da TV para 
completar a atualização.
 » Quando a atualização de software for 

concluída, o Home Theater desligará 
e ligará automaticamente. Se isso 
não acontecer, desconecte o cabo de 
alimentação por alguns segundos e 
reconecte-o.

Nota

 • Enquanto a atualização do software estiver 
em andamento, não desconecte o cabo de 
alimentação nem retire a unidade flash USB ou 
o CD-R.

8	 Especificações	do	
produto

Nota

 • Especificações e design sujeitos a alterações sem 
notificação prévia.

Códigos	de	região
A plaqueta de tipo na parte posterior ou inferior 
do Home Theater mostra as regiões suportadas.

  
Formatos	de	mídia
• DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, 
CD/SVCD de vídeo, arquivos de imagem,CD 
de MP3, CD de WMA, CD de DivX, 
dispositivo de armazenamento USB

Formatos	de	arquivo
• Audio: .mp3, .wma
• Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
• Picture: .jpg, .jpeg

Country DVD
Europe, United Kingdom

 Latin America

 Australia, New Zealand 

 Russia, India

 China

Asia Pacific, Taiwan, Korea
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