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1 Importante
Segurança
a Leia estas instruções.
b Guarde estas instruções.
c Respeite todos os avisos.
d Siga todas as instruções.
e Não use o aparelho perto de água.
f Limpe-o apenas com um pano seco.
g Não bloqueie as ranhuras de ventilação.
Instale-o de acordo com as instruções do
fabricante.
h Não o instale perto de fontes de calor
como radiadores, condutas de ar quente,
fogões ou outros aparelhos (incluindo
amplificadores) que emitam calor.

i Em países com rede polarizada, não
invalide o propósito de segurança da ficha
polarizada ou com ligação à terra. Uma ficha
polarizada possui dois pernos, um maior
do que o outro. Uma ficha com ligação à
terra possui dois pernos e um terceiro com
ligação à terra. O perno maior e o terceiro
perno são incluídos para sua segurança.
Se a ficha fornecida não corresponder à
sua tomada, consulte um electricista para
substituir a tomada.
Atenção: Para evitar choques eléctricos, faça
corresponder o perno maior da ficha ao
orifício maior da tomada e introduza a ficha
por completo na tomada.

j Evite que o cabo de alimentação seja pisado
ou de algum modo manipulado, sobretudo
nas fichas, receptáculos e no ponto de saída
do aparelho.
k Use apenas acessórios especificados pelo
fabricante.

l Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé
ou mesa especificados pelo fabricante ou
fornecidos com o aparelho. Em caso de
utilização de um suporte móvel, tenha
cuidado ao mover o suporte móvel/
aparelho de modo a evitar quedas que
possam resultar em ferimentos.

m Desligue o aparelho durante a ocorrência
de trovoadas ou quando não o utilizar por
longos períodos.
n Solicite sempre assistência junto de pessoal
qualificado. É necessária assistência quando
o aparelho foi de algum modo danificado
– por exemplo, danos no cabo ou ficha
de alimentação, derrame de líquidos ou
introdução de objectos no interior do
aparelho, exposição do aparelho a chuva
ou humidade, funcionamento anormal do
aparelho ou queda do mesmo.

o Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para
evitar derrame das pilhas e potenciais danos
físicos, materiais ou da unidade:
• Coloque todas as pilhas da forma
correcta, com as polaridades + e
– como marcadas na unidade.
• Não misture pilhas (velhas com novas,
de carbono com alcalinas, etc.).
• Retire as pilhas quando o aparelho não
for utilizado por longos períodos.
p O aparelho não deve ser exposto a gotas
ou salpicos.
q Não coloque quaisquer fontes de perigo em
cima do aparelho (por exemplo, objectos
com líquidos ou velas acesas).
r Este produto pode conter chumbo e
mercúrio. A eliminação destes materiais
pode estar regulamentada por razões
ambientais. Para mais informações acerca da
sua eliminação ou reciclagem, contacte as
autoridades locais ou a Electronic Industries
Alliance em www.eiae.org.

Aviso
• Nunca retire o revestimento deste player.
• Nunca lubrifique nenhum componente deste player.
• Nunca coloque o player em cima de outros aparelhos
eléctricos.

• Mantenha o player afastado de luz solar directa, fontes de
chamas sem protecção ou fontes de calor.

• Nunca olhe para o raio laser no interior do player.
• Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação
ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o
player da corrente.

Como ligar uma ficha
Os condutores no cabo de alimentação têm as
seguintes cores: azul = neutro (N), castanho =
corrente (L).
Uma vez que estas cores poderão não
corresponder às marcações de cores que
identificam os terminais da sua ficha, proceda da
seguinte forma:
• Ligue o cabo azul ao terminal com a
marcação N ou de cor preta.
• Ligue o cabo castanho ao terminal com a
marcação L ou de cor vermelha.

•

Não ligue qualquer um dos cabos ao
terminal de terra na ficha, marcado com E
(ou e) ou de cor verde (ou verde e amarelo).
Antes de colocar a tampa da ficha,
certifique-se de que o grampo do cabo é
instalado sobre o invólucro do cabo - e não
simplesmente sobre os dois condutores.
Ficha de corrente eléctrica
Este aparelho está equipado com uma ficha de 13
amperes aprovada. Para mudar um fusível neste
tipo de ficha, proceda da seguinte forma:
a Retire a tampa do fusível e o fusível.
b Instale o novo fusível que deverá ser
um BS13625 Amp., A.S.T.A. ou tipo BSI
aprovado.
c Instale novamente a tampa.
Se a ficha instalada não for adequada para o seu
tipo de tomadas, deverá ser cortada e em seu
lugar deve ser instalada uma ficha adequada.
Se a ficha de corrente incluir um fusível, deve ter
um valor de 5 Amp. Se for utilizada uma ficha sem
fusível, o fusível no quadro de distribuição não
deve ser superior a 5 Amp.

A ficha retirada deve ser eliminada para evitar
possíveis choques eléctricos caso seja introduzida
numa tomada de 13 amperes.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt,
skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Segurança auditiva
Ouça a um volume moderado.
• Utilizar os auscultadores a um volume
elevado pode prejudicar a sua audição. Este
produto pode produzir sons em gamas de
decibéis que podem provocar perda de
audição numa pessoa normal, mesmo que
a exposição seja inferior a um minuto. As
gamas de decibéis superiores destinam-se
a pessoas que possam sofrer de perda de
audição.

O som pode ser enganador. Com o passar
do tempo, o seu “nível de conforto” auditivo
adapta-se a volumes de som superiores.
Após escuta prolongada, um nível de som
aparentemente “normal” pode, na verdade,
ser demasiado elevado e prejudicar a sua
audição. Para se proteger, regule o volume
para um nível seguro antes que a sua audição
se adapte e mantenha esse nível.
Para estabelecer um nível de volume seguro:
• Regule o controlo de volume para uma
definição baixa.
• Aumente ligeiramente o som até que o
nível de som seja confortável e nítido, sem
distorção.
Ouça durante períodos de tempo razoáveis:
• A exposição prolongada ao som, mesmo a
níveis normalmente “seguros”, também pode
provocar perda de audição.
• Certifique-se de que utiliza o seu
equipamento de forma sensata e que efectua
as devidas pausas.
Certifique-se de que segue as seguintes
orientações enquanto utiliza os seus
auscultadores.
•

•
•
•
•

Ouça a um volume moderado durante
períodos de tempo razoáveis.
Tenha cuidado para não ajustar o volume à
medida que a sua audição se adapta.
Não regule o volume para um nível
demasiado elevado; caso contrário, não
conseguirá ouvir o que o rodeia.
Deve ter cuidados especiais ou deixar de
utilizar temporariamente o dispositivo em
situações potencialmente perigosas. Não
utilize os auscultadores enquanto conduz
veículos motorizados, anda de bicicleta,
pratica skateboard, etc.; pode provocar
acidentes de trânsito e é ilegal em muitas
áreas.

Aviso
Este produto cumpre os requisitos de
interferências de rádio da União Europeia.

Este produto cumpre os requisitos das seguintes
directivas e directrizes: 73/23/CEE + 89/336/CEE
+ 93/68/CEE
Quaisquer mudanças ou modificações a este
dispositivo sem a autorização expressa da
Philips Consumer Electronics poderão invalidar
a autoridade do utilizador para utilizar o
equipamento.

A realização de cópias não autorizadas de
material protegido contra cópia, incluindo
programas informáticos, ficheiros, difusões e
gravações de som, pode constituir uma violação
dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa
criminal. Este equipamento não deve utilizado
para tais fins.
Pode ser necessária autorização para a gravação
ou reprodução de material. Consulte a Lei de
1956 sobre os direitos de autor e as Leis de 1958
a 1972 sobre protecção de artistas.

Eliminação do produto e da embalagem
O produto foi concebido e fabricado com
materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de um caixote de lixo
com um traço por cima constar de um produto,
significa que esse produto está abrangido pela
Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se quanto ao sistema local de recolha
diferenciada para produtos eléctricos e
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações
locais e não elimine os produtos obsoletos com o
lixo doméstico. A eliminação correcta de produtos
obsoletos evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
Omitiram-se todos os materiais de embalamento
desnecessários. Fizemos todos os esforços
possíveis para que a embalagem seja facilmente
separável num único tipo de material.

Respeite os regulamentos locais respeitantes à
eliminação de embalagens.
This player includes this label:

2 O seu Portable
DVD player

controlo parental para evitar que os seus filhos
tenham acesso a determinados discos.
O leitor de DVD é compatível com os seguintes
discos:
Disco de vídeo DVD

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para tirar máximo partido da assistência oferecida
pela Philips, registe o seu produto em: www.
Philips.com/welcome.

CDs de vídeo
MP3s
CDs de áudio

Introdução
O seu leitor de DVD portátil reproduz discos de
vídeo digital em conformidade com o padrão de
vídeo DVD universal. Poderá assim desfrutar de
filmes com a qualidade de imagem do cinema
e som estéreo ou multicanais (dependendo do
disco e da configuração da reprodução).
É ainda possível seleccionar a banda sonora,
os idiomas de legendas e vários ângulos de
visualização (mais uma vez, dependendo do
disco). Além disso, poderá configurar a função de

CD com ficheiros JPEG

Conteúdo da embalagem
Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:
• Leitor de DVD portátil
• 2 x ecrã LCD de 7”
• Telecomando
• Adaptador de corrente CA

•
•
•
•

Adaptador para automóvel (12 V)
2 x cabo AV
2 x Suporte para automóvel
Cabo de alimentação de tipo Y

Descrição da unidade principal
a
b
e

c

f

d

h
i

g
j

k
m
n

a

•

l

Mover o cursor para cima ou para baixo

b

•
•

c

•

/

Passar para o capítulo, faixa ou título
anterior/seguinte
Mover o cursor para a esquerda ou
direita
Iniciar ou interromper a reprodução

d MENU
• Aceder ou sair do menu do DVD
e

•

Parar a reprodução

f SETUP
• Aceder ou sair do menu de
configuração do sistema
g

•

Tomada para os auscultadores

h – VOL +
• Ajustar o volume dos auscultadores
i POWER
• Ligar e desligar o leitor de DVD
j POWER/IR

•

Indicador do sensor de alimentação/
telecomando

k OPEN
• Abrir a porta do disco para introduzir
ou remover o disco
l AV out 1 e 2
• Saídas de áudio/vídeo
m DC OUT
• Saída de CC para os dois ecrãs
n DC IN
• Tomada de alimentação

Descrição dos visores
a

b

c

f DC IN
• Fonte de alimentação do leitor de DVD
g Audio In L (esquerda) e R (direita)
• Entradas de áudio/vídeo
h VIDEO IN
• Entrada de vídeo

f
g

d
e

h

Descrição do telecomando
1

a DISPLAY
• Configurar a apresentação no ecrã
b POWER ON/OFF
• Ligar e desligar o ecrã
c
d

•

Ajustar o valor de visualização do ecrã

•

Tomada para os auscultadores

e – VOL +
• Ajustar volume

DVD MENU

11

TITLE

12

2

3

OSD

4

13

5
6

MUTE

14

7
8

15

9
10

16

a SETUP
• Aceder ou sair do menu do sistema
b

, OK

•
•

Mover o cursor para cima, para baixo,
para a esquerda ou para a direita.
Confirmar a selecção.

c OSD
• Aceder às funções disponíveis
d

•

Passar para o capítulo, faixa ou título
anterior

e PLAY/PAUSE
• Iniciar, interromper ou retomar a
reprodução
f MUTE
• Desligar o som
g Teclado numérico 0-9
• Introduzir números
h SUBTITLE
• Seleccionar um idioma de legendas para
a reprodução do DVD
i RETURN
• Regressar ao menu de controlo da
reprodução (PBC) de disco VCD

j A-B
• Configurar a repetição de uma
determinada secção
k DVD MENU
• Regressar ao menu principal do disco
DVD
l TITLE
• Regressar ao menu de título do disco
DVD
m

•

Passar para o capítulo, faixa ou título
seguinte

n STOP
• Parar a reprodução
o AUDIO
• Seleccionar um idioma de áudio
ao reproduzir um disco DVD ou
seleccionar um modo de áudio (Estéreo,
Mono-esquerdo ou Mono-direito) ao
reproduzir um disco VCD/CD
p ZOOM

•

Aumentar ou diminuir o tamanho das
imagens ou da imagem activa

3 Como começar
Atenção
• Utilize os controlos apenas tal como indicado neste
manual do utilizador.

Siga as instruções neste capítulo por ordem.
Se contactar a Philips, terá de fornecer os
números de modelo e de série. Poderá encontrar
os números de série e de modelo deste player na
secção posterior ou na base do mesmo. Anote os
números aqui:
N.º do modelo __________________________
N.º de série ___________________________

Preparação
Para utilizar o player num automóvel, fixe o player
(com os dois parafusos) à parte de trás dos
descansos para a cabeça dos bancos dianteiros.

1
2

Passe as alças dos suportes para automóvel
sobre o descanso.
Introduza o leitor de DVD e os dois ecrãs
nos suportes.

Ligar cabos de vídeo/áudio
Nota
• Faça corresponder a cor do cabo AV com as entradas:

o conector amarelo deve ser ligado à entrada de vídeo
amarela; o conector vermelho/branco deve ser ligado às
entradas de áudio vermelha/branca.

A
B
B

1
3

Feche a fivela e ajuste a cinta ao descanso.

Ligue o cabo AV à unidade principal e ao
ecrã.

Ligar à corrente

•

Atenção
• Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão
•

1
2
3

4

da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa
na parte posterior ou lateral do player.
Risco de choque eléctrico! Ao desligar o adaptador de
CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o fio.

Para ligar à corrente no interior do
automóvel: Ligue o cabo do adaptador
para automóvel à entrada DC IN
da unidade principal e à entrada do
isqueiro.

Car Cigarette Lighter Socket

Ligue o cabo de alimentação (extremidade
de um só conector) à saída DC OUT da
unidade principal.
Ligue um dos conectores da extremidade de
dois conectores do cabo de alimentação à
entrada DC IN de um ecrã.
Repita o passo 2 com o outro ecrã.

Ligar à corrente:

•

Para ligar à corrente a partir de fontes
de alimentação domésticas: Ligue o cabo
do adaptador de CA à entrada DC
IN da unidade principal e à tomada de
corrente eléctrica.

Colocar as pilhas no
telecomando
Atenção
• Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor,

luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

• Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture

Ligar os auscultadores

pilhas de marcas ou tipos diferentes.

Atenção

• Risco de danos no produto! Retire as pilhas do
•

telecomando quando não o utilizar por longos períodos.
Pilhas de perclorato - poderão aplicar-se requisitos de
manuseamento especiais. Consulte www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

• A Philips garante o cumprimento da legislação relativa à

potência de som máxima dos leitores de áudio apenas
no que diz respeito ao modelo original dos auscultadores
fornecidos. No caso de ser necessário substituir os
auscultadores, recomendamos que contacte o seu
vendedor e encomenda um modelo idêntico ao fornecido
pela Philips.

Na primeira utilização:

1

Remova a patilha de protecção para activar
as pilhas.
Para substituir as pilhas:

1
2
3

Abra o compartimento das pilhas.
Introduza 1 pilhas CR2025 3V lithium
battery com as polaridades (+/–) no sentido
ilustrado na figura.
Volte a colocar a tampa no compartimento.

1

Ligue os auscultadores à tomada para os
auscultadores na unidade principal ou ecrã.

Seleccionar o idioma do ecrã
O Inglês é o idioma predefinido de apresentação
no ecrã. Poderá mudar este idioma.

1
2
3

Deslize o botão POWER do leitor de DVD
para a posição ON (ligado).
Prima o botão POWER ON/OFF num dos
ecrãs.
Prima SETUP.

4 Utilizar o player
Ligar
1
2

Deslize o botão POWER do leitor de DVD
para a posição ON (ligado).
Prima o botão POWER ON/OFF nos ecrãs.

Reproduzir discos
4
5

Seleccione [General] > [Language].
Seleccione o idioma e prima OK.

1
2
3

Prima OPEN na unidade principal.
Introduza o disco com a etiqueta virada para
cima.
Empurre para fechar o compartimento do
disco.
» A reprodução começa automaticamente.
•
•

Se for apresentado um menu, seleccione
um item e prima OK para iniciar a
reprodução.
Para parar, prima STOP .

•
•
•

•

Para interromper a reprodução, prima
PLAY/PAUSE . Prima novamente para
retomar a reprodução.
Para seleccionar o item anterior/
seguinte, prima
ou
.
Para iniciar a pesquisa no vídeo/áudio,
prima e mantenha sob pressão
ou
. Prima por breves momentos
ou
durante a procura para ajustar a
velocidade de procura.
Para CDs de vídeo SVCD: Prima
RETURN para regressar ao menu
anterior.

Ajustar volume

Dica
• Quando os auscultadores estão ligados, não se ouve som
pelos altifalantes dos ecrãs.

Ajustar o visor
1

Para auscultadores ligados ao player:

1

Ajuste o controlo de volume no player.
Para os altifalantes dos ecrãs:

1

Ajuste o controlo de volume no ecrã.

2

Prima DISPLAY no ecrã repetidamente para
seleccionar:
• [Brightness]: ajustar o brilho ( ) do
ecrã
• [Contrast]: ajustar o ecrã ( ) do ecrã
• [Display ratio] : seleccionar o modo de
apresentação de 16:9 ( ) ou de 6:9 (
)
Prima

ou

para mudar o valor.

Seleccionar legendas de vídeo DivX

1
2
3
Opções de reprodução
Seleccionar o idioma de áudio
Para DVDs que contêm dois ou mais idiomas de
áudio.

1

Durante a reprodução, prima AUDIO
repetidamente até seleccionar o idioma
pretendido.

Seleccionar o idioma das legendas
Para DVDs que contêm dois ou mais idiomas de
legendas.

1

Durante a reprodução, prima SUBTITLE
repetidamente até seleccionar o idioma
pretendido.

4

Prima SETUP.
Seleccione [Video] > [Mpeg-4 subtitles].
Seleccione uma opção e prima OK para
confirmar.
Prima SETUP para sair.

Seleccionar o modo de áudio
Ao reproduzir VCDs/CDs, é possível seleccionar
um modo de áudio.

1

Prima AUDIO repetidamente até o modo
de áudio ser seleccionado.

Zoom
Com DVDs, VCDs e CDs de imagens, é possível
aumentar e diminuir o tamanho das imagens ou
vídeos.

1
2

Prima ZOOM para mudar as dimensões.
Quando a imagem tiver sido aumentada,
prima
para a percorrer.

Repetir uma secção

2

É possível repetir uma determinada secção
de áudio/vídeo de um título, capítulo ou faixa
(repetição A-B).

3

1
2
3
4

Durante a reprodução, prima A-B para
assinalar o início da secção a repetir.
Mantenha
ou
sob pressão para
procurar o fim da secção.
E prima A-B para marcá-lo.
» A secção seleccionada é reproduzida de
forma repetida.
Prima A-B para cancelar.

Repetir um/tudo

1
2

Durante a reprodução, prima OSD.
Seleccione [Repeat 1] ou [Repeat all] e
prima OK para confirmar.

Reproduzir de forma aleatória
Apenas para CDs de áudio e CDs MP3.

1

Prima OSD.

Seleccione [Shuffle] e prima OK para
confirmar.
Seleccione [On] ou [Off] e prima OK para
confirmar.

Rodar imagens
Apenas para CDs de imagens.

1
2
3
4

Durante a apresentação de uma imagem,
prima OSD.
Prima

para rodar para a direita.

Prima

para rodar para a esquerda.

Volte a premir OSD para sair.

5 Ajustar as
definições
Opções de controlo de
reprodução
1
2
3
4

Prima SETUP.
Seleccione [General] > [PBC settings].
Seleccione uma opção e prima OK para
confirmar.
Prima SETUP para sair.

Código de DivX Video-onDemand
DivX é uma tecnologia de suportes multimédia
popular criada pela DivX, Inc. Os ficheiros
multimédia DivX contêm vídeo altamente
comprimido com uma elevada qualidade

visual, mantendo o ficheiro com um tamanho
relativamente pequeno. Os ficheiros DivX
também podem incluir funções multimédia
avançadas como menus, legendas e faixas de
áudio alternativas. Inúmeros ficheiros DivX
estão disponíveis para transferência na Internet;
além disso, é possível alugar e comprar vídeos
DivX através do serviço DivX VOD (Video on
Demand). Para utilizar esse serviço, necessitará o
código de registo DivX VOD deste player. Para
mais informações e instruções, visite www.divx.
com/vod.

1
2
3
4

Prima SETUP.
Seleccione [General] > [DivX (VOD)].
» É apresentado o código de registo DivX
Anote o número para referência futura.
Prima SETUP para sair.

“DivX, DivX” Certified e os logótipos associados
são marcas comerciais da DivX, Inc., sendo
utilizadas sob licença.

Produto com certificação DivX® oficial.
Reproduz todas as versões de vídeo DivX®
(incluindo DivX® 6) e permite a reprodução
padrão de ficheiros multimédia DivX®.

Restringir o acesso
1
2
3
4
5

Prima SETUP.
Seleccione [General] > [Parental].
Seleccione uma definição e prima OK para
confirmar.
Introduza a palavra-passe.
• Se esta for a sua primeira utilização
desta função, introduza 9999 como a
palavra-passe.
Prima SETUP para sair.

Definir a palavra-passe

1
2
3

Prima SETUP.
Seleccione [General] > [Set password].
Introduza a palavra-passe actual.

•

4
5
6

Se esta for a sua primeira utilização
desta função, introduza 9999 como a
palavra-passe.

Introduza a nova palavra-passe de 4 dígitos e
prima OK para confirmar.
Volte a introduzir nova palavra-passe e prima
OK para confirmar.
Prima SETUP para sair.

Repor as predefinições
Nota
• Quando repõe as predefinições, a palavra-passe de
restrição do acesso não é reposta.

1
2
3

Prima SETUP.
Seleccione [General] > [Factory settings] e,
de seguida, prima OK.
» As definições retomam os valores iniciais.
Prima SETUP para sair.

Seleccionar o rácio de aspecto
da apresentação no televisor

Seleccionar o formato de saída
de vídeo

Configurar o formato de ecrã em função da
imagem que pretende apresentar no seu televisor:

O formato de saída de vídeo predefinido foi
escolhido de acordo com o formato transmitido
no seu país. Se a imagem apresentar algum tipo
de defeito, mude a saída de vídeo.

1
2

3
4

Prima SETUP.
Seleccione [Video] > [TV Display] e uma
opção:
• [16:9]: Para televisores panorâmicos
• [4:3 LB]: Para televisores normais
(imagem panorâmica). São apresentadas
barras pretas na parte superior e
inferior do ecrã.
• [4:3 PS]: Para televisores normais
(imagem de ecrã inteiro). As
extremidades da imagem poderão surgir
cortadas.
Prima OK para confirmar.
Prima SETUP para sair.

1
2
3
4

Prima SETUP.
Seleccione [Video] > [TV Standard].
Seleccione uma opção e prima OK para
confirmar.
Prima SETUP para sair.

Seleccionar a saída de áudio
1
2
3
4

Prima SETUP.
Seleccione [Audio] > [Dolby].
Seleccione uma opção e prima OK para
confirmar.
Prima SETUP para sair.

Seleccionar a saída de áudio
digital
Se ligar o player a um sistema de som que
suporte o som digital, seleccione um formato de
saída de áudio digital compatível.

1
2
3
4

Prima SETUP.
Seleccione [Audio] > [Digital (SPDIF)].
Seleccione uma opção e prima OK para
confirmar.
Prima SETUP para sair.

6 Resolução de
problemas
Aviso
• Nunca retire o revestimento deste player.

Para manter a validade da garantia, nunca tente
reparar o sistema por sua iniciativa.
Se tiver problemas na utilização deste player,
verifique os seguintes pontos antes de pedir
assistência. Se o problema persistir, visite a página
web da Philips (www.Philips.com/support), ou
contacte a Philips (consulte os números de
telefone). Quando contactar a Philips, certifiquese de que o player se encontra na proximidade e
que o número do modelo e o número de série
estão disponíveis (consultar ‘Como começar’ na
página 29).
Sem corrente
•
Verifique se ambas as fichas do cabo de
alimentação estão correctamente ligadas.

•
•

Verifique se a tomada de CA tem corrente.
Certifique-se de que as pilhas foram
introduzidas correctamente.
•
Certifique-se de que o adaptador para
automóvel foi ligado correctamente.
É apresentada uma mensagem indicando a
inexistência de sinal
•
Confirme que o player está ligado.
•
Certifique-se de que o cabo AV está ligado
correctamente.
Imagem distorcida
Limpe o disco. Com um pano limpo, macio
•
e sem fibras, limpe o disco do exterior para
o centro.
•
Certifique-se de que o formato de saída de
vídeo do disco é compatível com o televisor.
Mude o formato de saída de vídeo de modo
•
a corresponder ao televisor ou programa
(consultar ‘Seleccionar o formato de saída de
vídeo’ na página 49).
O ecrã LCD é fabricado utilizando tecnologia
•
de alta precisão. No entanto, poderá ver
pequenos pontos pretos e/ou brilhantes
(vermelhos, azuis ou verdes). Este fenómeno
é um resultado normal do processo de

fabrico e não indica qualquer funcionamento
incorrecto.
Sem som
Certifique-se de que o cabo AV está ligado
correctamente.
Impossível reproduzir o disco
•
Certifique-se de que a etiqueta do disco se
encontra voltada para cima.
Limpe o disco. Com um pano limpo, macio
•
e sem fibras, limpe o disco do exterior para
o centro.
•
Confirme se o disco está avariado, inserindo
um outro disco.
Sem resposta à pressão de botões no
telecomando
•
Certifique-se de que a distância entre
o telecomando e o player está livre de
obstáculos.
A partir de uma distância curta, aponte o
•
telecomando directamente para o player.
Substitua as pilhas do telecomando.
•
A utilização do telecomando não é
•
compatível com este disco. Consulte as
instruções do disco.
O player está quente ao toque

•

A superfície do player aquece quando o
utiliza por períodos prolongados. Isto é
normal.

7 Informações do
produto
Nota
• As informações do produto estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.

Dimensões (leitor)
Dimensões (ecrã)
Peso (leitor)
Peso (ecrã)
Fonte de alimentação
Consumo de energia
Limite de temperaturas
de funcionamento
Largura de banda laser
Sistema de vídeo

204 x 168 x 33 mm
204 x 168 x 33 mm
1,9 kg
1,9 kg
CC 12 V 2,0 A
<20 W
0 - 50°C
650 nm
NTSC / PAL / AUTO

