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

Conectar

1 Conecte as caixas acústicas aos terminais SPEAKERS (8 ohm) com dois cabos de som. Caixa acústica direita

com "R" e esquerda com "L"; fio vermelho com "+" e fio prata com "–". Introduza totalmente a parte descarnada
do cabo do alto-falante no terminal, conforme ilustrado.

2 Ligue a antena de quadro MW e a antena FM aos respectivos terminais. Regule a posição da antena para
obter uma boa recepção.

3 Conecte a porta serial indicada com CONTROL CABLE na parte traseira do aparelho de DVD à mesma
porta na parte traseira do amplificador de potência com o cabo de controle plano fornecido.

4 Conecte a tomada VIDEO OUTPUT na parte traseira do aparelho de DVD à tomada de entrada de vídeo da
TV utilizando o cabo de vídeo fornecido (amarelo).

Dica
– Consulte o Manual do Utilizador para ver outras opções de ligação do
televisor.
– Para conectar a uma TV com Progressive Scan, reporte-se ao manual
do usuário para as conexões adequadas e instalação pormenorizada.

5 Conecte o cabo de alimentação do sistema de DVD à tomada de alimentação da parede.
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Passo B

Configurar

Configurar o televisor

1 Pressione STANDBY ONB no painel frontal do aparelho de DVD ou B no controle remoto para ligar o
sistema de DVD e, depois, selecione a fonte de disco.

MCD700 DVD/RECEIVER/POWER AMPLIFIER

STANDBY-ON

STANDBY-ON

IR SENSOR

2 Ligue a TV. Ajuste o canal de entrada de vídeo correto até que a tela de fundo azul com a marca Philips DVD
apareça na TV.

Dica
Consulte o manual de sua TV para obter mais detalhes.

Ajuste do tipo de TV e preferências

1 Pressione SYSTEM no controle remoto para entrar no menu do sistema.
2 Pressione 1 2 no controle remoto para entrar na 'Preference Page' [Página de

preferências]. Depois selecione o sistema de cores correspondente ao de sua TV e
os idiomas preferidos de áudio, de legendas e do menu do disco utilizando 1 2 3
4 e OK no controle remoto.

3

Pressione 1 2 no controle remoto para entrar na 'General Setup Page' [Página de
configuração geral]. Selecione o idioma de exibição na tela preferido utilizando 1 2
3 4 e OK no controle remoto.

Dica
Só é possível entrar na 'Preference Page' [Página de
preferências] no modo Stop.
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Passo C

Desfrutar

Carregamento de um disco

1 Selecione a fonte de disco. Depois pressione OPEN•CLOSE na parte superior do aparelho de DVD ou 0

no

controle remoto.

2 Coloque um disco DVD com a etiqueta impressa voltada para cima.
3 Aparece o menu do disco.
Reproduzir

1 Utilize 1 2 3 4 e OK ou o teclado numérico (0 a 9) no controle remoto para selecionar uma função ou
item de reprodução.

Dica
Consulte o Manual do Usuário para saber detalhes sobre
reprodução de outros tipos de discos.

2 Pressione PRESET/) ; (ou ); no controle remoto) para iniciar a reprodução.
Tipos de discos utilizados neste
sistema de DVD
Type

Record
DVD+RW

DVD VIDEO
VIDEO CD
Super VCD
AUDIO CD

Playback

Edit

IMPORTANTE!
Se a função Progressive Scan estiver
ativada mas o televisor ligado não suportar
sinais progressivos ou os cabos não estiverem
ligados corretamente, consulte o Manual do
Usuário para conhecer a configuração adequada
do Progressive Scan, ou desative a função
Progressive Scan da seguinte forma:
1) Desative o modo Progressive Scan
do televisor ou ative o modo interligado.
2) Pressione SYSTEM no controle remoto para
sair do menu do sistema e, depois, DISC para sair
do modo Progressive Scan.

VIDEO CD
MP3-CD
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