
Ligar o DVD
1	Prima OPEN CLOSE            no painel frontal 

do sistema de DVD para abrir a gaveta do disco.

2	Coloque o DVD na gaveta com a etiqueta virada 
para cima.

3	Volte a premir OPEN/CLOSE            .

4	Prima UP       , DOWN        , RIGHT       ou 
LEFT       para navegar pelas opções do menu do 
DVD.

5	Prima PLAY        na opção pretendida.

6	Para parar, prima STOP      .

Sugestão: Prima PLAY      para retomar a 
partir de onde parou ou prima STOP     e 
PLAY      para começar do início do título.

7 Prima DISC MENU       para voltar ao menu do 
DVD.
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Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador
Para mais informações sobre o produto, consulte o manual do 
utilizador do sistema de cinema em casa.
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Resolução de problemas
Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Problema	 Sugestão
Sem corrente	 •	Verifique se o cabo de alimentação CA está devidamente ligado.
	 •	Prima o botão STANDBY-ON na parte da frente do sistema de DVD para ligar a unidade.

Sem imagem	 •	Prima DISC no telecomando.
	 •	Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Sem som ou 	 •	Ajuste o volume.
som distorcido	 •	Verifique as ligações e definições dos altifalantes.
	 •	Verifique as ligações áudio e prima o botão SOURCE para seleccionar a fonte de entrada �
	 	 correcta.

O telecomando 	 •	Verifique se as pilhas estão bem carregadas ou substitua as pilhas por novas.
não funciona	 •	Seleccione a fonte (DISC ou TUNER, por exemplo) antes de premir o botão de função.
	 •	Reduza a distância entre o telecomando e o sistema.
	 •	Aponte o telecomando directamente para o sensor de IV.

Sistema de DVD

Cabo Scart
(preto)

Altifalantes traseiros 
(esquerdo e direito)

Ouvir Rádio
1	Prima TUNER     .

2	Prima e mantenha premido PLAY         até 
‘START’ (Iniciar) aparecer.

Sugestão: Esta funcionalidade apenas 
está disponível na primeira configu-
ração, consulte o manual do utilizador 
se pretender programar novamente as 
estações de rádio ou para a progra-
mação manual.

3	Quando terminar, pode utilizar NEXT      ou 
PREVIOUS       para seleccionar uma estação de 
rádio.

(Visor frontal)

Telecomando 
e 2 pilhas
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Altifalante central

Subwoofer

(Sistema de DVD (frente))

Altifalantes frontais 
(esquerdo e direito)

Experimente o Som Surround
1	Prima SURR      para alternar entre Estéreo e 

Multicanais.

2 Prima SOUND     para efeitos sonoros 
predefinidos de Concerto, Drama, Acção ou 
Ficção científica.

Antena de quadro 
AM/MW

Antena de cabo FM

Manual do utilizador

Ligar

Configurar

Desfrutar

Desfrutar

O que está na caixa



Localizar o canal correcto

1	Prima STANDBY-ON      no telecomando do 
sistema de DVD.

2	Prima DISC      no telecomando 
até ‘DISC’ (Disco) aparecer no 
painel frontal.

3	Ligue o televisor.

4	Prima '0' no 
telecomando do 
televisor, depois prima 
repetidamente o botão 
de Canal Para Baixo 
até ver o ecrã de fundo 
do DVD. Este é o canal 
correcto do sistema de 
cinema em casa.

Sugestão: nalguns 
televisores, para encontrar o 
canal correcto, pode 
continuar a premir os botões 
AV ou SELECT. Se mesmo 
assim não conseguir 
encontrar o canal correcto, 
verifique novamente as 
ligações ou consulte o 
manual do televisor.

Ligar os Altifalantes e o 
Subwoofer ao Sistema de DVD

   Ligue as várias fichas coloridas dos altifalantes e 
do subwoofer à entrada da mesma cor na parte 
de trás do sistema de DVD.

Fixar as Antenas	

1 Ligue a antena FM à ficha FM, puxe a antena para 
fora e fixe-a à parede.

(Sistema de DVD (atrás))

2	Desdobre a antena de quadro AM/ MW e fixe o 
gancho na ranhura.

3 Puxe a patilha para trás e introduza cada fio na 
ranhura.

Posicionar os Altifalantes e o 
Subwoofer

1	Coloque o altifalante central sobre ou próximo 
do televisor.

2	Coloque o subwoofer no chão

3	Coloque os altifalantes frontais a igual distância do 
televisor e num ângulo de 45 graus do ouvinte

4 Coloque os altifalantes traseiros virados para o 
ouvinte, a igual distância à esquerda e à direita.

Introduzir as pilhas no 
telecomando 

1	Retire a tampa do compartimento das pilhas. 

2	Introduza as pilhas incluídas no telecomando. 
Repare no posicionamento dos pólos positivo e 
negativo.

3	Volte a colocar a tampa do compartimento das 
pilhas.

{Telecomando (atrás))

(Antena de 
quadro MW)

(Sistema de DVD (atrás))

Ligar o sistema de DVD ao 
televisor

1	Utilize o cabo de vídeo amarelo para ligar a 
ficha CVBS amarela à parte de trás do sistema 
de DVD e a ficha VIDEO IN amarela à parte de 
trás do televisor.

2	Ligue o cabo de alimentação do sistema de 
DVD a uma tomada CA.

    Sugestão: para ligar outros 
dispositivos ao sistema de DVD, 
consulte o manual do utilizador.

(Para a 
antena 

ou 
set-top 

box)

(Sistema de DVD (atrás))

(Televisor (atrás))

Ligar Configurar

(Altifalante 
traseiro 
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traseiro 
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frontal 
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