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O que há na Caixa?
Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

Cabo D-sub de 15-pinos
(com uma extremidade fixa à
unidade principal)

Cabo A/V (V/B/A)

um controlo remoto com 2
pilhas AAA
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Caixa externa de vídeo

Antena de cabo FM

Guia de Começo Rápido
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Cabo eléctrico
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Conectar
Configurar
Desfrutar

Passo A

Conectar
1

Tips
– Consulte o Manual do Utilizador para
ver outras opções de ligação do televisor.
– Para conectar a uma TV com
Varrimento Progressivo, reporte-se ao
manual do usuário para as conexões
adequadas e instalação pormenorizada.
– Nunca conecte o cabo de alimentação
AC antes de conectar o cabo Sub de 15
pinos para evitar danos ao aparelho.

Ligue os cabos dos altifalantes (subwoofer).

2
Ligue as antenas FM.

3
Ligue o Cabo A/V (V/B/A) a um televisor.

4
Ligue os cabos de alimentação do sistema e do televisor.
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Cabo eléctrico

Coluna
(esquerda)

Coluna
(direita)
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Antena de cabo FM

Passo B

Configurar

Configurar o televisor
1
Prima SOURCE (DISC no controlo remoto) para seleccionar a fonte do disco.

2
Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.

MCD288 QUG_Por-55

2

2007.7.18, 15:42

Passo B

Configurar

Acertar o relógio
1
No modo de espera, prima e mantenha premido CLOCK SET no controlo remoto.

2
Quando os dígitos da hora ficarem intermitentes, prima VOLUME-/+ (VOL+/- no
controlo remoto) para configurar as horas.

3
Prima novamente CLOCK e os dígitos dos minutos ficam intermitentes. Para acertar as
minutos, prima VOLUME-/+ (VOL+/- no controlo remoto).

4
Prima novamente CLOCK para confirmar a configuração da hora.

Configurar as opções do menu DVD
IMPORTANTE!
Se a função de varrimento progressivo estiver activada mas o televisor ligado não suportar sinais progressivos ou
os cabos não estiverem ligados correctamente, consulte o Manual do Usuário para conhecer a configuração
adequada do varrimento progressivo, ou desactive a função de varrimento progressivo da seguinte forma:
1) Desactive o modo de varrimento progressivo do televisor ou active o modo interligado.
2) Pressione SYSTEM MENU no controle remoto para sair do menu do sistema e, depois, DISC para sair do modo
Progressive Scan.

CLOSED CAPTIONS

DIVX(R) VOD

Tip
Para obter descrições detalhadas, consultar
os capítulos "Preparativos" e "Menu de
Operações DVD" no Manual do utilizador.
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Passo C

Desfrutar

Reproduzir um disco
1
d

e

Insira um disco na abertura do carregador.
➜ Assegure-se que o lado da etiqueta se encontra virado para si.
➜ Assegure-se de que retirou qualquer outro disco da abertura do carregador.
P

2

rin

S

i

ted

A leitura será automaticamente iniciada. Caso não seja, primaÉÅ.

3
Prima 9 para interromper a leitura.

Programar e sintonizar estações de rádio
1
Prima SOURCE (TUNER no controlo remoto) para seleccionar a fonte de sintonização.

2
Prima PROGRAM durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de
banda de frequências.

3
Prima PRESET ¡ / ™ até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

Reprodução de um dispositivo de
armazenamento em massa USB
WesternCom o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), players
de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional
para funcionar com esse sistema Hi-Fi).

1
Introduza uma ficha do cabo USB (não incluído) na tomada

da unidade.

2
Pressione SOURCE uma vez ou mais para seleccionar USB (no comando a distância,
pressione USB/CARD).

3

IMPORTANT!
Desloca-se para
baixo para expor
alguns botões e
tomadas do painel
frontal.

Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD.

Tip
As características de leitura detalhadas e funções adicionais
são descritas no manual do utilizador fornecido.
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