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1 Importante
Instruções de segurança importantes
a Leia estas instruções.
b Guarde estas instruções.
c Preste atenção a todos os avisos.
d Siga todas as instruções.
e Não use este equipamento próximo à água.
f Para limpeza, use apenas um pano seco.
g Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de 

acordo com as instruções do fabricante.
h A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como 

radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros 
equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor. 

i Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, 
principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na 
parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.

j Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
k Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa 

especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se 
usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o 
equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes. 

  
l Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou 

quando não for usado por um longo período.
m Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais 

especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o 
equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico 
ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos 
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no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou 
umidade, operação anormal ou queda.

n O equipamento não deve ser exposto a respingos. 
o Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo 

(por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas). 
p Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses 

materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter 
informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com 
as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: www.
eiae.org.

q Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de 
aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse 
dispositivo deve ficar prontamente operável.

Aviso

Nunca remova a estrutura do equipamento.  •
Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento. •
Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico. •
Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.  •
Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento. •
O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de  •
fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.

Como ouvir música com segurança
Ouça a um volume moderado.

O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua • 
audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que 
podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas 
por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são 
oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do • 
tempo, o “nível de conforto” da audição se adapta a volumes mais 
altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o 
volume que parece “normal” pode, na realidade, ser alto e prejudicial 
à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível 
seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.
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Para estabelecer um nível de volume seguro:
Ajuste o controle de volume para um nível baixo. • 
Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e • 
clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:
A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente • 
“seguros”, também pode causar perda auditiva.
Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer • 
pausas freqüentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.
Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis • 
de tempo.
Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua • 
audição for se adaptando.
Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas • 
ao seu redor.
Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso • 
em situações de perigo em potencial. Não use fones de ouvido 
enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de 
bicicleta, skate etc. Isso pode causar perigo no trânsito, além de ser 
ilegal em muitos locais.

Cuidado

O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos  •
contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou 
outras operações inseguras.

Aviso
Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a 
aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a 
autoridade do usuário para operar o equipamento.

 
This product complies with the radio interference requirements of the 
European Community.

PT-BR
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This product complies with the requirements of the following directives 
and guidelines: 2004/108/EC + 2006/95/EC 
Informações ambientais
Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar 
a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), 
espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras 
de espuma). 
O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e 
reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. 
Observe a legislação local referente ao descarte de material de 
embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Reciclagem

 
Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de 
alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Sempre que você observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado 
a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Européia 
2002/96/EC:

  
Nunca descarte seu produto com o lixo doméstico. Procure informar-
se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e 
eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir 
conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a 
saúde humana.
Seu produto contém baterias cobertas pela Diretiva Européia 2006/66/
EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico. 
Sempre que você observar o símbolo de proibição com uma lixeira com 
o elemento químico “Pb”, significa que as pilhas cumprem as exigências 
estabelecidas para chumbo: 
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Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de 
baterias. O descarte correto de baterias ajuda a prevenir conseqüências 
potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.
Sempre leve o produto a um profissional para remover a bateria interna.

 
  
A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, 
incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações 
sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um 
crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos. 
A gravação ou reprodução de materiais requer consentimento. Consulte a 
Lei de Direitos Autorais de 1956 e as Leis de Proteção ao Artista de 1958 
a 1972.

 
“DivX, DivX” Certified e as logomarcas associadas são marcas registradas 
de DivX, Inc. e são usadas sob licença.
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O equipamento inclui este rótulo:
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2 Seu aparelho de DVD portátil
Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os 
benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site 
www.philips.com/welcome.

Introdução
O aparelho de DVD portátil reproduz discos de vídeos digitais segundo o 
padrão universal de vídeo em DVD. Com isso, você pode reproduzir filmes 
com qualidade de imagem cinematográfica e som estéreo ou multicanal 
(dependendo do disco e da configuração da reprodução). 
Você também pode selecionar a trilha sonora, idiomas de legenda e ângulos 
de visão diferentes (novamente dependendo do disco DVD). Além disso, 
poderá restringir a reprodução de discos inadequados para crianças.
Você pode reproduzir os seguintes discos no aparelho de DVD (incluindo 
CD-R, CD-RW, DVD±R e DVD±RW):

DVD-Vídeo

Video CD

CD de áudio

CD de MP3

Arquivos JPEG

PT-BR
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Conteúdo da caixa
Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

Aparelho de DVD portátil• 
Adaptador de energia AC, DSA-9 W-09 F (DVE) ou AY4132 (Philips)• 
Adaptador redondo para terminal achatado (Adaptador fornecido • 
como acessório nao deverá ser usado nas redes eletricas do Brasil, seu 
uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)
Cabo AV• 
Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC• 
Suporte inteligente para carros• 
Controle remoto• 
Manual do usuário• 
Instruções básicas de uso• 

Visão geral da unidade principal

 
a SOURCE

Alterna entre DVD e USB.• 
b AV OUT

Seleciona o modo de saída AV.• 

a

e

b
c

f

d

gh
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c 
Ajusta o brilho da luz de fundo da tela.• 

d 
Pára a reprodução do disco.• 

e MENU
No caso de DVD, acessa ou sai do menu do disco.• 
No caso de VCD, ativa ou desativa o modo PBC (controle de • 
reprodução).
No caso de VCD versão 2.0 ou SVCD com PBC ativado, • 
retorna ao menu.

f , , , 
Percorre os menus.• 

, 
Seleciona um ângulo de visão diferente de um DVD.• 

, 
Busca para trás/para frente em velocidades diferentes. • 
Pula para o título/capítulo/faixa anterior ou seguinte.• 

 / OK
Confirma uma entrada ou seleção.• 
Inicia, pausa ou retoma reprodução de discos.• 

g OPEN
Abre o compartimento de disco.• 

h POWER
Indicado• r de alimentação (B). 

  
i (CHR)OFF ON

Liga/desliga o aparelho de DVD.• 
j VOL +/-

Aumenta ou diminui o volume.• 

ijkm lno
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k 
Entrada para fone de ouvido (B).• 

l AV OUT
Saída de áudio/vídeo (B).• 

m 
Conecta dispositivos USB.• 

n CHR
Indicador de carga (B).• 

o DC IN 9-12V
Soquet• e de alimentação (B).

Visão geral do controle remoto

 ijklm e

f

h

a b c d

g
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a SOURCE
Alterna entre DVD e USB.• 

b DISPLAY
Exibe informações de reprodução.• 

c 
Ajusta o brilho da luz de fundo da tela.• 

d MENU
No caso de DVD, acessa ou sai do menu do disco.• 
No caso de VCD, ativa ou desativa o modo PBC (controle de • 
reprodução).
No caso de VCD versão 2.0 ou SVCD com PBC ativado, • 
retorna ao menu.

e A-B REPEAT
Marca a seção para a repetição da reprodução.• 
REPEAT 1/ALL
Repete um capítulo/faixa/título.• 

f SUB
Seleciona um idioma de legenda do DVD.• 

g AUDIO
Para DVD, seleciona um idioma de áudio.• 
Para VCD, seleciona um modo de áudio. • 

h ZOOM
Amplia ou reduz a imagem.• 

i 0-9
Insere números.• 

j 
Pára a reprodução do disco.• 

k SETUP
Acessa ou sai do menu de configuração.• 

l , , , 
Percorre os menus.• 

, 
Seleciona um ângulo de visão diferente de um DVD.• 

, 
Busca para trás/para frente em velocidades diferentes. • 
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Confirma uma entrada ou seleção.• 
Inicia, pausa ou retoma reprodução de discos.• 

m  / 
Pula para o título/capítulo/faixa anterior ou seguinte.• 

3 Primeiros passos
Cuidado

Só use os controles de acordo com as instruções contidas no manual do usuário. •
Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência. •

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os 
números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do 
próprio aparelho. Escreva os números aqui:
Nº do modelo __________________________
Nº de série ___________________________

Carregar a bateria

Cuidado

Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação  •
corresponde à voltagem impressa na parte inferior do aparelho.
Use somente o adaptador de AC fornecido para carregar a bateria. •

Nota

A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho. •
O aparelho só pode ser recarregado quando está desligado. •

1 Deslize o botão (CHR)OFF ON até a posição (CHR)OFF.
2 Conecte o adaptador de AC fornecido ao aparelho e à tomada AC.

PT-BR
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O indicador de carga acende. São necessárias cerca de 4,5 horas  »
para carregar totalmente a bateria. 
Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador apagará. »

Instalar a bateria do controle remoto

Cuidado

Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, luz do sol ou fogo. Nunca  •
incinere as pilhas.
Risco de diminuição da vida útil das pilhas! Nunca misture diferentes marcas ou tipos  •
de pilha.
Risco de danos ao produto! Quando o controle remoto não for usado por longos  •
períodos, remova as pilhas.
Material em perclorato — pode ser necessário tratamento especial. Consulte www. •
dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Antes da primeira utilização: 
1 Remova a aba protetora para ativar a bateria do controle remoto.
Para substituir a bateria do controle remoto: 
1 Abra o compartimento da bateria.
2 Insira uma bateria CR2025 com a polaridade correta (+/-), conforme 

indicado.
3 Feche o compartimento da bateria.

PT-BR
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Conectar equipamentos adicionais

Cuidado

Desligue o aparelho antes de conectá-lo a qualquer equipamento adicional. •

Você pode conectar o aparelho a um televisor ou amplificador para assistir a 
DVDs ou usar a função de karaokê.
Faça a correspondência entre a cor dos cabos AV (o cabo AV conectado à 
TV não é fornecido) e a das entradas: o cabo amarelo corresponde à entrada 
de vídeo amarela, o cabo vermelho/branco corresponde às entradas de 
áudio vermelhas/brancas.

  TV
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4 Usar o aparelho
Ligar
Deslize o botão (CHR)OFF ON até a posição ON.

O indicador  » POWER acende.

Selecionar o idioma na tela
Você pode escolher outro idioma para o texto de exibição na tela.
1 Pressione SETUP.

O menu de configuração será exibido. »

  
2 Vá para [Página de configuração geral] > [Idioma OSD]. 
3 Pressione  para selecionar uma opção.
4 Pressione  para confirmar.
5 Pressione SETUP para sair.

Reproduzir discos
1 Deslize o botão OPEN no aparelho.
2 Insira o disco com o rótulo voltado para cima.
3 Empurre o compartimento de disco para fechá-lo.

A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione  »
.

Se aparecer um menu, selecione um item e pressione •  para 
iniciar a reprodução.
Para pausar, pressione • . Pressione novamente para continuar 
a reprodução.

PT-BR
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Para interromper, pressione •  duas vezes.
Para selecionar o item anterior/seguinte, pressione •  ou .
Para iniciar uma pesquisa em um vídeo/áudio, pressione •  ou 

 uma ou mais vezes.

Reproduzir a partir de USB
Este aparelho reproduz/exibe arquivos DivX, VOB, MP3 ou JPEG 
armazenados em dispositivos USB. 
1 Conecte o dispositivo USB ao aparelho.
2 Pressione SOURCE para alternar para o modo USB. 

 O menu de conteúdo será exibido. »
3 Selecione um arquivo e pressione .

A reprodução é iniciada. »
4 Para interromper a reprodução, pressione  ou remova o 

dispositivo USB.

Opções de reprodução
Selecionar idioma de áudio
Para DVDs com dois ou mais idiomas de áudio.

Durante a reprodução, pressione • AUDIO várias vezes até o idioma 
ser selecionado. 

Selecionar um idioma de legenda
Para DVDs com dois ou mais idiomas de legenda.

Durante a reprodução, pressione • SUB várias vezes até o idioma ser 
selecionado.

Repetir
Durante a reprodução, pressione • REPEAT 1/ALL várias vezes para 
selecionar diferentes opções de repetição. 

Dica

Para VCDs, se PBC estiver ativo, não será possível repetir itens. •
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Repetir uma seção
Você pode repetir uma seção específica de um áudio/vídeo em um título/
capítulo/faixa (repetir A-B).
1 Durante a reprodução, no ponto inicial desejado, pressione A-B. 

 » [  A] é exibido. 
2 No ponto final desejado, pressione A-B novamente.

 » [ AB] é exibido. 
A seção selecionada é reproduzida repetidamente.  »

3 Pressione A-B para cancelar.

Zoom
Para DVDs, VCDs e CDs JPEG, você pode ampliar ou reduzir imagens e 
vídeos. 
1 Pressione ZOOM várias vezes para ampliar ou reduzir.
2 Para deslocar-se pelo vídeo ou pela imagem ampliada, pressione , 

,  e .

Girar imagens
Somente para CDs JPEG. Enquanto o arquivo JPEG é exibido:

Pressione •  para girar no sentido anti-horário.
Pressione •  para girar no sentido horário.
Pressione •  para inverter para cima/baixo.
Pressione •  para inverter para a esquerda/direita.

Ajustar o brilho da luz de fundo da tela

Nota

Você pode ajustar o brilho da luz de fundo da tela de acordo com as condições de  •
iluminação. 

Durante a reprodução, pressione  várias vezes para selecionar uma opção.
• [Brilh]
• [Norm.]
• [Escur]
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Dica

Para que a luz fique acesa por mais tempo, selecione  • [Escur].
Para obter a melhor visualização, selecione  • [Brilh].

5 Ajustar configurações
Para otimizar a experiência de reprodução, use SETUP para ajustar as 
configurações.
1 Pressione SETUP. 

O menu de configuração é exibido. »
2 Pressione  para selecionar uma opção e, em seguida, pressione 

 para confirmar.

[Página de configuração geral]
[Idioma OSD] Seleciona o idioma de exibição na tela.
[Prot. tela] Ativa/desativa o protetor de tela.
[Reiniciar] Seleciona se a reprodução será iniciada 

do ponto em que foi interrompida pela 
última vez.

[Marca de âng] Seleciona as opções de exibição de marcas 
de ângulo.

[Página de configuração da tela]
[Brilho] Ajusta o brilho da tela.
[Contraste] Ajusta o contraste da tela.
[Tela] Seleciona a proporção da exibição.
[Pg. conf. duração da bateria]
[Luz do LCD] Ajusta o nível de brilho padrão da luz de 

fundo da tela.
[Página de preferências]
[Áudio] Seleciona o idioma de áudio.
[Legenda do DVD] Seleciona o idioma de legenda do DVD.
[Legenda DivX]* Seleciona o idioma de legenda do DivX.
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[Menu do disco] Seleciona um idioma para o menu do 
disco.

[Contr. de pais] Seleciona o controle de pais.
[Senha] Altera a senha (3308 por padrão).
[DivX VOD] Obtém o código de registro DivX.
[Padrão] Restaura as configurações de fábrica.

3 Pressione  para retornar ao nível anterior do menu.
4 Pressione SETUP para sair.

Nota

*Há três opções para [Legenda DivX]. 
Latim: albanês, bretão, catalão, dinamarquês, holandês, inglês, feorês, finlandês,  •
francês, celta, alemão, islândês, irlandês, italiano, norueguês, português, espanhol e 
sueco. 
Europa Central: albanês, croata, tcheco, holandês, inglês, alemão, húngaro, irlandês,  •
polonês, romeno, eslovaco, esloveno e sérvio. 
Turco: albanês, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, celta, alemão,  •
italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco. 

6 Informações do produto
Nota

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

Dimensões 195 x 39 x 153 mm
Peso 0,71 kg
Fonte de alimentação Entrada: 100-240 V 50/60 Hz 0,3 A

Saída: DC 9 V 1 A
Consumo de energia 9 W
Faixa de temperatura operacional 0 a 45°C
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Comprimento de onda do laser 650 nm
Sistema de vídeo NTSC e PAL
Resposta de freqüência 20 Hz-20 KHz ± 1dB
Relação sinal/ruído  80 dB
Distorção de áudio + ruído  -80 (1 KHz)
Separação de canais  80 dB
Faixa dinâmica  80 dB
Saída de áudio (áudio analógico) Nível de saída: 2 V ± 10%
Impedância de carga 10 K
Saída de vídeo Nível de saída: 1 Vp - p ± 20%
Impedância de carga 75
Potência de saída 250 mW RMS

7 Solução de problemas
Aviso

Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.  •

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta 
própria. 
Se encontrar problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos 
antes de solicitar atendimento. Se o problema persistir, registre o aparelho e 
obtenha suporte em www.philips.com/welcome. 

Sem energia
Verifique se ambas as tomadas do cabo principal estão conectadas  •
corretamente.
Verifique se há energia na tomada AC. •
Verifique se a bateria interna está descarregada. •
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Não há som
Verifique se o cabo AV está conectado corretamente.• 

Imagem distorcida
Limpe o disco. Limpe o disco com um pano limpo, sem fiapos e  •
macio, passando-o no disco do centro para a borda.
Verifique se o formato de saída de vídeo do disco é compatível com  •
a TV.
Altere o formato de saída de vídeo de acordo com a TV ou o  •
programa.
O LCD foi fabricado com tecnologia de alta precisão. No entanto,  •
você poderá ver minúsculos pontos pretos e/ou brilhantes (vermelho, 
azul, verde) constantemente exibidos no LCD. Este é um resultado 
normal do processo de fabricação e não indica falha.

Não é possível reproduzir o disco
Verifique se o rótulo do disco está voltado para cima. •
Limpe o disco. Limpe o disco com um pano limpo, sem fiapos e  •
macio, passando-o no disco do centro para a borda.
Experimente outro disco para verificar se o disco desejado está com  •
defeito.

O aparelho está quente
Quando o aparelho é usado por muito tempo, a superfície aquece. • 
Isso é normal.
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