
Sugestões Úteis:
Se o televisor não estiver equipado com um
conector SCART, ligue o televisor através da saída
correspondente CVBS A ou S-Video B.
Utilize a ligação C das tomadas Pr/Cr Pb/Cb Y,
se o televisor aceitar sinais progressivos (televisor
de varrimento progressivo).

Notas: No televisor
– A tomada CVBS poderá ser denominada de Video,
Composite ou Baseband e, geralmente, é amarela.
– A tomada S-Video In poderá ser denominada de YIC,
S-Video ou S-VHS.
– As tomadas Pr /Cr Pb/Cb Y poderão ser denominadas
de Component Video In ou YUV e, geralmente, são
vermelhas, azuis e verdes.

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:
É possível ouvir canais de
transmissão televisiva normais
através do sistema sonoro cinema
em casa a partir dessa ligação
áudio.

Ao ouvir programas de televisão,
é necessário definir o sistema de

DVDs para o modo TV/AV para
se ouvir o som.

Disposição recomendada dos altifalantes
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Ligue o sistema de DVDs e o subwoofer às saídas de energia só
depois de ter terminado todas as ligações.
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As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual
do utilizador fornecido.
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Certifique-se de que o sistema de DVDs
e o televisor estão ligados!

SOUND
VOLUME

SURROUND

SOURCEOPEN/CLOSE

iR
SENSOR

STANDBY-ON
ECO POWER

               DVD VIDEO /SACD DIGITAL SURROUND SYSTEM

AV IN

ö Ligar a energia e ouvir estações de rádio memorizadas

1 A mensagem “AUTO INSTALL- PRESS PLAY”  aparece no visor. Caso contrário, prima e mantenha premido ÉÅ
no sistema.

2 Prima ÉÅ novamente no sistema para iniciar a instalação de todas as estações de rádio disponíveis.

3 Depois de concluir, a última estação de rádio sintonizada é reproduzida. Prima 1 2 para seleccionar uma estação de rádio
memorizada.
Para sintonizar uma estação de rádio não memorizada, prima S  T breve e repetidamente.

ö Ler um disco

1 Com o sistema de DVDs ligado, prima DISC no controlo remoto.

2 Ligue o televisor e defina o canal de Entrada de Vídeo correcto ou o modo
Áudio/Vídeo correcto. A protecção de ecrã do sistema de DVDs aparece no televisor.
O cabal de Entrada de Vídeo do televisor poderá denominar-se AUX ou AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO ou
A/V IN, EXT 1 ou EXT 2, etc. Frequentemente, estes canais estão perto do canal 00. Consulte o manual do televisor
para obter mais informações.

3 Prima OPEN/CLOSE no sistema e coloque um disco e, depois, prima novamente

OPEN/CLOSE para fechar o tabuleiro dos discos.

4 A leitura inicia-se automaticamente. Caso contrário, prima ÉÅ.
Se aparecer um menu de disco, utilize 3 4 1 2 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.

5 Durante a leitura, pode alterar certas operações ou funcionalidades (por exemplo, alterar o idioma das
legendas, ler em movimento lento, etc.). Prima SYSTEM MENU no controlo remoto e, depois, utilize 3
4 1 2 para seleccionar as opções preferidas e prima OK para confirmar.  Para retirar a barra de menu,
prima novamente SYSTEM MENU.
Consulte o capítulo “Funcionalidades DVD/VCD especiais” do manual do utilizador para obter mais informações.

6 Para interromper a leitura, prima Ç.

Códigos de Regiões
Para poderem ser lidos neste sistema, os DVDs deve conter a referência TODAS as regiões
ou Região 2.

ö Reproduzir outros equipamentos ligados ao sistema de DVDs

1 Para utilizar as capacidades surround de cinema em casa do sistema de DVDs,
ligue outros equipamentos e seleccione a fonte de entrada correcta.
Consulte o capítulo “Ligar Componentes Adicionais” do manual do utilizador para obter mais
informações.

2 Ligue e/ou prima PLAY no equipamento respectivo para iniciar a
leitura.
Se for necessário, ligue a Saída Vídeo do equipamento ligado (VCR ou leitor de disco laser) ao
televisor para visualização.
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