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Controlo EasyLink
Esta funcionalidade só é aplicável se o Sistema de DVD de 

Cinema em Casa estiver ligado a um televisor compatível 

com HDMI CEC ou dispositivo com cabo HDMI. Permite 

que os dispositivos ligados respondam ou reajam a 

determinados comandos em simultâneo através do 

controlo com um toque.

HDMI

HDMI CEC
TV

HDMI

AUDIO
AUDIO

A Ligue as funções HDMI CEC no televisor e nos 

dispositivos ligados. Para obter mais informações, 

consulte o manual do televisor/dispositivos.

B Pode agora desfrutar dos controlos EasyLink.

Controlar com um toque – [ Despertar Auto TV ]

A Prima PLAY.  

 A unidade liga-se e inicia a reprodução do disco 

(se for detectado um disco de vídeo); o televisor 

liga-se automaticamente e activa o canal de 

visualização correcto.

Nota Tal só é possível se a unidade estiver em modo 

de standby. Se a unidade estiver em modo activo, terá 

de premir DISC e, em seguida, PLAY para iniciar a 

reprodução do disco. 

Desligar com um toque – [ Standby do sistema ]

A Prima e mantenha premido  2. 

  Desligam-se todos os dispositivos ligados.  

Nota Esta unidade responde ao comando de standby 

de outros televisores/dispositivos compatíveis com 

HDMI CEC.   

Alteração da entrada de áudio com um toque

Esta unidade tem capacidade para reproduzir sinais de 

áudio a partir da fonte activa e mudar automaticamente 

para a entrada de áudio correspondente.

Antes de poder desfrutar desta funcionalidade, ligue os 

cabos de áudio da unidade ao televisor/dispositivos e 

siga as instruções em baixo para mapear as entradas de 

áudio dos dispositivos ligados. 

A Prima DISC.

B Prima OPTIONS.

C Prima B.

D Seleccione [ EasyLink ] e, em seguida, prima  B.

Protec ecrã

Cód Vap DivX(R)

Temporizador

Visor escurec
Bloq disco

Idioma no ecrã

EasyLink

Modo Standby

Configuração geral

Despertar Auto TV

Standby do sistema

Controlo sist. áudio

Mapeam. entradas áudio

E Seleccione [ Controlo sist. áudio ] > [ Ligado ] e 

prima OK.

F Seleccione [ Mapeam. entradas áudio ] e prima 

OK.

G Seleccione [ OK ] no menu e, em seguida, prima 

OK para iniciar o varrimento de dispositivos.

H Quando o varrimento estiver concluído, seleccione 

a entrada de áudio desta unidade, que é utilizada 

para ligar ao seu TV/dispositivo (por ex., Entrada 

AUX1) e, em seguida, prima B. 

I Seleccione o TV/dispositivo (aparece com o nome 

da respectiva marca) no painel à direita e prima 

OK.

J  Repita os passos 8~9 para mapear outros 

dispositivos ligados.

K Para sair do menu, prima OPTIONS.

Nota A Philips não garante interoperabilidade a 100% 

com todos os dispositivos compatíveis com 
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1 2 Confi guração

A Localizar o canal de visualização

A Prima 2 para ligar o Sistema de DVD de Cinema 

em Casa. 

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 Channel 

Down no telecomando do televisor (ou o botão 

AV, SELECT, °) até ver o canal Video In.  

B Confi gurar o Ambisound

Siga as instruções no televisor para o confi gurar ao ligar 

pela primeira vez o Sistema de DVD de Cinema em Casa.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Seleccione um idioma para a visualização no ecrã e, 

em seguida, prima B.

B É apresentada a mensagem [ Welcome ]; prima B 

para continuar.

C É apresentada a mensagem [ Room Acoustics ]; 

seleccione o tipo de paredes que rodeiam a sua sala 

e, em seguida, prima B para seleccionar.

D É apresentada a mensagem [ Rear Speaker 

Placement ]; seleccione a colocação dos altifalantes 

traseiros na sua sala e, em seguida, prima B para 

seleccionar.

E Ao ser apresentado o ecrã [ Complete ], prima B 

para sair. 

Nota  Consulte o respectivo manual do utilizador 

para outras opções de confi guração.

Ligação básica

A Posicionamento

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante 

para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

FRONT LEFT

FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B Ligar ao televisor

HDMI IN

HDMI 
OUT

SCART

SCART
OUT

Se o seu televisor for compatível com HDMI

A Remova a tampa da unidade principal, empurrando-a 

para cima e para fora.

B Ligue o cabo HDMI da saída HDMI OUT à entrada 

HDMI IN no televisor.

Nota  A ligação HDMI não suporta a saída de áudio 

do seu TV para esta unidade; é necessária uma ligação 

separada. 

Se o seu televisor for compatível com Scart

A Ligue um cabo Scart da saída SCART OUT da caixa 

de ligação à entrada SCART IN do seu televisor.

Nota  Consulte o manual do utilizador para outras 

ligações de vídeo possíveis. 

C  Ligar os altifalantes

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

CENTERRIGHT LEFT 21
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A Ligue os altifalantes FRONT LEFT, FRONT RIGHT e 

CENTER às tomadas correspondentes no 

subwoofer.

B Ligue o cabo do altifalante REAR RIGHT à tomada 

do altifalante REAR LEFT e, em seguida, ligue o cabo 

de alimentação à tomada eléctrica de CA.

D  Ligar a unidade principal, a caixa de 

ligação e o subwoofer

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT
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A Desenrole o cabo DC da unidade principal e ligue-o 

à tomada TO MAIN UNIT na caixa de ligação.

B Ligue o cabo de interligação à tomada 

TO SUBWOOFER da caixa de ligação e à tomada 

TO JUNCTION BOX do subwoofer.

C  Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada 

eléctrica de CA.

Ligação opcional

A  Ligar a saída de áudio do televisor 

(para controlo EasyLink)

Para ouvir o áudio do televisor a partir do Sistema de 

DVD de Cinema em Casa, ligue um cabo de áudio (não 

incluído) das entradas AUDIO IN-AUX1 às saídas 

AUDIO OUT no televisor.

AUX 1

AUDIO IN

Nota Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima 

repetidamente AUX/DI /MP3 LINK até que seja 

apresentada a mensagem “AUX1 INPUT” 

(Entrada AUX1) no visor.

B  Ligar a antena de rádio
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A Ligue a antena FM ao perno interior da tomada 

FM 75 Ω (nalguns modelos, este cabo já está ligado). 

Estenda a antena para obter a melhor recepção.

Ligar

Unidade principal 

(painel traseiro)

Caixa de Ligação 

(painel traseiro)

Caixa de Ligação (painel traseiro)

Subwoofer (painel traseiro)

Subwoofer 

(painel 

traseiro)

Ou

Subwoofer 

(painel traseiro)

Unidade principal 

(painel traseiro)

Caixa de 

Ligação 

(painel traseiro)


