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Precaucoes de seguranca

O simbolo de um raio com ponta em forma de seta

dentro de um triangulo serve para alertar o usuario

sobre a presenca do perigo de tensao nao isolada

dentro do gabinete do aparelho, que pode ser alta o

bastante para eletrocutar uma pessoa.

O ponto de exclamacao dentro de um triangulo

equilatero serve para alertar o usuario sobre a pre-

senca de importantes instrucoes de operacao e

manutencao (reparos) na documentacao que acom-

panha o aparelho.

ATENCAO: Nao instalar a unidade num espaco restrito, como

numa estante ou em moveis embutidos.

CUIDADO:

Este aparelho de DVD utiliza um sistema de laser.

Para garantir a correta utilizacao deste aparelho, leia este

manual do proprietario cuidadosamente e guarde-o para

consultas no futuro. Se o aparelho precisar de manutencao,
consulte uma oficina autorizada - consulte "procedimento de

reparo".

A utilizacao de controles e ajustes ou aplicacao de

procedimentos de forma diferente do que e especificado neste

documento podem causar perigo de exposicao a radiacao.

Para evitar exposicao direta ao raio laser, nao tente abrir o

gabinete. Radiacao laser fica exposta quando o aparelho e

aberto. NAO OLHE DIRETAMENTE PARA O RAIO LASER.

CUIDADO: Este aparelho nao deve ser exposto a agua, gote-

jamentos ou salpicos. Nenhum objecto com liquidos, tais como

vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

Este aparelho e fabricado de acordo com as

normas de radio-interferencia, EEC DIRECTIVE

89/336/EEC, 93/68/EEC e 73/23/EEC.

Observacoes sobre direitos autorais (copyright):
E proibido por lei copiar, divulgar, exibir, transmitir via cabo,

reproduzir em publico ou alugar material protegido por direitos

autorais sem permissao.
Este aparelho conta com uma funcao de protecao contra

copias desenvolvida pela Macrovision. Sinais de protecao
contra copia sao gravados em alguns discos. Durante a

gravacao e reproducao de imagens desses discos em um

aparelho de videocassete, a imagem sera exibida com distorcao.
Este aparelho incorpora tecnologia de protecao de direitos

autorais (copyright) que e protegida por certas reservas de

patentes norte-americanas e outras formas de direitos de

propriedade intelectual pertencentes a Macrovision

Corporation e outros detentores de direitos. O uso dessa

tecnologia de protecao de direitos autorais (copyright) deve ser

autorizado pela Macrovision Corporation, e destina-se a utilizacao
de usuarios domesticos e outras formas limitadas de utilizacao,
exceto em casos autorizados pela Macrovision Corporation.

Engenharia reversa ou desmontagem sao praticas proibidas.

NUMERO DE SERIE: O numero de serie encontra-se na parte
de tras deste aparelho. Este numero pertence exclusivamente

a este aparelho e nao e usado por nenhum outro. Informacoes
necessarias devem ser registradas aqui, e este documento

deve ser guardado como comprovacao permanente de sua

compra.

Numero do modelo____________________________

Numero de serie
______________________________

Sobre os simbolos de instrucoes

Indica riscos que podem causar danos ao aparelho
ou outras formas de danos materiais.

Indica caracteristicas especiais de operacao deste

aparelho.

Indica dicas e sugestoes para tornar a tarefa mais

facil.

Fabricado com a autorizacao da Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" e o simbolo do duplo D sao marcas

registadas da Dolby Laboratories. Copyright 1992-1997

Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Fabricado com a autorizacao da Digital Theater Systems
Inc. US Pat. No. 5,451,942 e outras patentes mundiais

atribuidas com a espera de autorizacao. "DTS" e "DTS

Digital Surround" sao marcas registadas da Dolby Theater

Systems, Inc. Copyright 1996 Digital Theater Systems, Inc.

Todos os direitos reservados.

ATENCAO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCENDIO OU

ELETROCUCAO, NAO EXPONHA ESTE APARELHO A

CHUVA OU UMIDADE.

ATENCAO
NAO ABRA. RISCO DE

CHOQUE

ATENCAO: PARA REDUZIR O RISCO DE

ELETROCUCAO
NAO REMOVA A TAMPA (OU PARTE DE TRAS)
NENHUMA DAS PECAS INTERNAS PODEM SER

REPARADAS PELO PROPRIO USUARIO DO

APARELHO CONSULTE UMA OFICINA DE

SERVICO AUTORIZADA

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

CLASSE 1 PRODUIT LASER
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Antes de usar

Discos que podem ser reproduzidos

DVD

(discode8cm/12cm)

Video CD (VCD)

(discode8cm/12cm)

Audio CD

(discode8cm/12cm)

Alem desses formatos, este aparelho e capaz de reproduzir um CD-R

ou CD-RW que contenha faixas de audio ou arquivos MP3.

Observacoes
-- Dependendo das condicoes do equipamento utilizado na

gravacao ou do proprio disco CD-R/RW, alguns discos

CD-R/RW nao poderao ser reproduzidos neste aparelho.
-- Este aparelho nao e capaz de reproduzir discos CD-R/RW

nao contenham dados, ou que contenham tipos de

formatos que nao sejam MP3 e dados CD-DA.

-- Nao cole qualquer selo ou rotulo em nenhum dos lados

(o lado com selo ou o lado de gravacao) de um disco.

-- Nao utilize CDs de formato irregular (como em forma de

coracao ou formato octogonal). Isso pode provocar defeitos.

Observacoes sobre CD DVD e Video

Algumas operacoes de reproducao de DVD e CD Video podem
ser ajustadas intencionalmente pelos fabricantes dos softwares.

Como esta unidade realiza a leitura de DVD e CD Video de acor-

do com o conteudo do disco, projectado pelo fabricante do soft-

ware, muitas caracteristicas de reproducao desta unidade podem
nao estar disponiveis ou podem ser acrescentadas outras

funcoes. Consultar tambem as instrucoes aplicadas ao DVD e CD

Video. Alguns DVDs fabricados para fins comerciais podem nao

ser lidos nesta unidade.

Codigo regional do aparelho e de discos de DVD/TV

Este Receptor DVD/TV foi desenhado e fabricado para a repro-

ducao do software DVD codificado para a regiao "2". O codigo de

regiao nos rotulos de alguns discos de DVD indica que

tipo de aparelho e capaz de reproduzir tais discos. Este

aparelho e capaz de reproduzir somente discos de DVD

identificados como "2" ou "ALL" (TODAS). Se voce reproduzir

quaisquer outros discos, a mensagem "Check Regional Code"

(verifique o codigo de regiao) aparecera na tela do televisor.

Alguns discos de DVD podem nao apresentar nenhum selo de

codigo de regiao, mesmo que sua reproducao seja proibida por

limitacoes de area.

Observacao sobre CDs codificados em formato DTS

Quando realizar a leitura de CDs DTS-codificados, pode-se
ouvir um nivel de audio excessivo da saida estereo analogica.
Para evitar a possibilidade de danos ao sistema de audio,
abaixe o volume antes de reproduzir esse tipo de disco,

ajuste o volume gradualmente e mantenha o volume baixo.

Para se executar reproducao em formato DTS Digital
SurroundTM, e necessario ter um sistema decodificador

externo do tipo canal 5.1 DTS Digital SurroundTM conectado

a saida digital do aparelho.

Termos relacionados aos discos

Titulo (somente DVD)
O conteudo principal do filme ou de conteudo adicional

ou album de musica.

Cada titulo recebe um numero de referencia do titulo

que permite sua facil localizacao.

Capitulo (somente DVD)
Partes de um filme ou obra musical, menores que os

titulos.

Um titulo e composto por um ou varios capitulos. Um
titulo e formado por um ou diversos capitulos. A cada

capitulo e designado um numero, que permite localizar

o capitulo que esta-se a desejar. Dependendo do disco,

pode ser impossivel gravar qualquer capitulo.

Faixa (Apenas para CD Video e CD audio)
Seccoes da imagem ou de uma peca musical numa

faixa do CD video ou CD audio. Cada faixa e indicada

com o numero da faixa, permitindo-lhe localizar a faixa

que esta a desejar.

Cena

Num CD video com funcoes PBC (Controlo de

Reproducao), as imagens em movimento e as imagens

congeladas encontram-se divididas em seccoes
chamadas "Cenas" . Cada cena e visualizada na tela

de menu e e indicado o numero da cena, permitindo-lhe
localizar a cena que esta a desejar.
Uma cena e formada por uma ou varias faixas.

Tipos de CD video

Ha dois tipos de CD video:

CD Video equipado com PBC (Versao 2 0)
As funcoes PBC (Controlo de Reproducao) permitem-lhe

interagir com o sistema atraves dos menus, funcoes de

busca ou outras operacoes tipicas similares ao do com-

putador. Alem do mais, as imagens congeladas de alta

resolucao podem ser lidas, se estiverem incluidas no

disco.

CD Video nao equipado com PBC (Versao 1 1)

Operando do mesmo modo que o CD audio, estes discos

permitem a reproducao de imagens de video assim

como o som, mas nao estao equipados com PBC.

2
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INTRODUCAO

Antes de usar (continuacao)

Precaucoes

Manuseio do aparelho

Transporte do aparelho
O papelao e material de embalagem originais sao muito

uteis. Para garantir o maximo de protecao, embale o

aparelho da mesma que forma que ele foi embalado na

fabrica.

Ajuste do aparelho
A reproducao pode causar distorcoes na imagem e no

som de um aparelho televisor, videocassete ou receptor

que estejam proximos. Nesse caso, posicione o aparelho

longe do televisor, videocassete ou aparelho receptor,
ou desligue o aparelho depois de remover o disco.

Para manter a superficie limpa
Nao utilize liquidos volateis, como sprays inseticidas,

perto do aparelho. Nao use produtos plasticos ou de

borracha em contacto com a unidade, por um longo

periodo de tempo. Eles deixam marcas na superficie.

Instalacao
Nao instalar a unidade num espaco restrito, como

numa estante ou em moveis embutidos.

Permitir uma circulacao de ar adequada para evitar

um aumento do calor interno.

Nao colocar a unidade sobre superficies asperas,
cobertores, etc., ou proxima a materiais (cortinas,

tecidos) que podem bloquear as aberturas de ventilacao.
Nao instalar a unidade proxima a fontes de calor

como radiadores ou conductos de ar ou em locais

expostos a luz directa do sol, poeira excessiva,

vibracoes mecanicas ou choques.
Nao colocar objectos pesados sobre a unidade.

Limpeza do aparelho

Para limpar o gabinete
Utilize um pano macio e seco. Se as superficies
estiverem extremamente sujas, use um pano macio

ligeiramente umedecido com uma solucao suave de

detergente. Nao use solventes fortes, como alcool, benzina

ou "thinner", pois eles podem danificar a superficie do

aparelho.

Para se obter uma imagem clara

O aparelho de DVD/TV e um dispositivo de alta

tecnologia e precisao. Se as lentes de leitura optica e

partes do mecanismo de disco estiverem sujas ou gas-

tas, havera perda na qualidade da imagem.
Recomenda-se uma inspecao e manutencao regular, a

cada 1.000 horas de uso (dependendo do ambiente em

que ele e utilizado).
Para obter mais detalhes, consulte o revendedor mais

proximo de voce.

Observacoes sobre discos

Manuseio dos discos

Nao toque o lado do disco que e reproduzido.

Segure o disco pelas bordas para que nao haja

impressoes digitais na superficie.
Nao cole papel ou fita adesiva no disco.

Armazenamento dos discos

Depois de reproduzir um disco, guarde-o em sua caixa.

Nao o exponha diretamente a luz do sol, fontes de calor

e nao o deixe em veiculos estacionados expostos a luz

do sol, pois pode haver um consideravel aumento na

temperatura dentro do veiculo.

Limpeza dos discos

Impressoes digitais e poeira no disco causam perda na

qualidade da imagem e distorcao no som. Antes de

reproduzir um disco, limpe-o com um pano bem limpo,
com movimentos do centro para as extremidades.

Nao use solventes fortes como alcool, benzina, "thinner",
outros limpadores ou spray anti-estatica feito para

limpeza de discos de vinil.

Sobre os simbolos

Sobre o simbolo

" "

pode aparecer na tela do televisor durante a

operacao. Este simbolo significa que a funcao explicada
neste manual do proprietario nao esta disponivel
naquele disco de video DVD em particular.

Sobre os simbolos dos discos nas instrucoes

Qualquer secao cujo titulo tenha um dos seguintes simbo-

los refere-se somente ao disco representado pelo simbolo.

DVD

CD Video com a funcao PBC (controlo de

reproducao)

CD Video sem a funcao PBC (controlo de

reproducao)

CDs de audio

Disco de MP3MP3

CD

VCD1.1

VCD2.0

DVD
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Painel frontal e painel de controle

Botao STOP

Botao STANDBY/ON e indicador

Botao PROGRAMME (-)

Botao PROGRAMME (+)

Botao REPEAT

Botao OPEN/CLOSE

Botao FUNCTION

Botoes SKIP (-/+)

Botao PLAY

Botao PAUSE

Entrada de auscultadores

Controlo de Volume

Janela DISPLAY

Indicador SLEEP

Indicador MUTE

Indicador MEMORY

Indicador PROGRAM

Indicadores do

modo de repeticao
de leitura

Indicador do

modo de som

Indicador do numero

de Capitulo/Faixa

Indicador numero de titulo

Indicador PLAY/PAUSE

Indicador angulo de visionamento

Indicador tipo de disco

Indicadores de tempo total de

leitura/Tempodecorrido/Tempo de

atraso/Volume, etc.
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INTRODUCAO

Controle remoto

Faixa de operacao do controle remoto

Aponte o controle remoto para o sensor remoto e

pressione os botoes.

Distancia: cerca de7 metros da parte frontal do

sensor remoto

Angulo: cerca de 30° em cada direcao da parte frontal

do sensor remoto

Instalacao das pilhas do controle remoto

Remova a tampa das pilhas na parte
de tras do controle remoto, e coloque
duas pilhas R03 (tamanho AAA) com

os sinais de e alinhados

corretamente.

Cuidado

Nao misture pilhas novas com pilhas usadas. Nunca

misture diferentes tipos de pilhas (comum, alcalina etc.).

POWER

VOLUME

FUNCTION

MUTE

TV

PLAY

SKIP

REPEAT

TEST TONEPROGRAM

BY-PASS

DELAYLEVEL

PR

ENTER

PR

S-TITLE/

SET UP MENU RETURN

SOUND MODE

SKIPPAUSE

STOP

DISPLAY

SLEEP DIMMER

OPEN/CLOSE

ANGLE/ RPT A-B/

ZOOM/ ?

AUDIO/

MARKER-SEARCH

TEXT MODE LIST

I/II TEXT/

S/SCAN

i

TITLE/ X CLEAR/

*

Botao POWER

Botoes SETA

Para realizar a seleccao no ecran

do MENU e programar.

Botao PAUSE

Botao SKIP ( )

Botao PLAY

Botao TV

Botoes NUMERIC

Botao VOLUME ( )

Botao MUTE

Botao FUNCTION

? Botao REPEAT

? Botao SOUND MODE

? Botao DOLBY PRO-

LOGICII

? Botao BY-PASS

Botao DIMMER

Botao OPEN/CLOSE

? Botoes S/SCAN ( / )
? BotaoTEXT/*

Botao SLEEP

Botao DISPLAY

Botao VOLUME ( )

Botao STOP

Botao SKIP ( )

Botao PROGRAM ?

Botao TEST TONE ?

Botao LEVEL ?

Botao DELAY ?

Botao ENTER

Botao SET UP ?

Botao S-TITLE/( ) ?

Botao ZOOM/( ) ?

Botao AUDIO/( ) ?
i

?

Botao MARKER ?

Botao SEARCH ?

Botao (TV AUDIO) ?I/II

? Botao MENU

? Botao ANGLE/( )
? Botao TITLE/( )
? Botao TEXT MODE

? Botao RETURN

? Botao RPT A-B/( )
? Botao CLEAR/( )
? Botao LIST

X

Botoes Coloridos

? Amarelo/Azul/Vermelho/Verde

(Veja a pagina 22)
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Cuidado

Nao toque os pinos internos dos jacks no painel
traseiro. Uma descarga de energia eletrostatica

pode causar danos permanentes no aparelho.

AERIAL/ANT.IN
AUDIO

OUT

S VIDEO

IN

STEREOPC IN

(STEREO)

IN
S-VIDEO OUT

(DVD ONLY)

L

R

AUDIO

AV1 (DECODER)

AV2 (AUDIO/VIDEO)

PC-IN(RGB) MONITOR OUT
AV3

/

S-VIDEO

AV3

(VIDEO)

L

R

(PROGRESSIVE SCAN)

Conector S-VIDEO OUT

Conector de antena

AUDIO (L/R) OUT Connectors

Base AV1 (DECODIFICADOR)

Conectores de AV3, de ENTRADA DE VIDEO

AV3/S AUDIO (E/D)

Terminais das colunas

Fio de alimentacao
Ligar apenas a uma tomada

CA 220-240V, 50/60Hz.

Conector PC-IN STEREO

Conector STEREO OUT

Porta de SAIDA DO MONITOR (Exploracao progressiva)

Porta PC-IN (RGB)

Conector S-VIDEO IN

Base AV2 (AUDIO/VIDEO)
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PREPARACAO

Conexoes

AERIAL/ANT.IN
AUD O

OUT

S-VIDEO
IN

STEREOPC-IN

(STEREO)

IN
S-VID OUT

(DVD Y)

L

R

AUDIO

AV1 (DECODER)

AV2 (AUDIO/VIDEO)

PC-IN(RGB) MONITOR OUT
AV3

/

S-VIDEO

AV3

(VIDEO)

L

R

PROGRESSIVE SCAN)

R

R

P

P

RGB OUTPUT (SVGA) PC STEREO

OUT
STEREO

IN

S-VIDEO

IN

S

T

RGB INPUT

(SVGA)

TV-ANTENNA

IN

C

SCART INPUT

Efectue uma das conexoes seguintes, conforme as

capacidades do seu equipamento existente.

Dicas

Conforme a sua Televisao e o outro equipamento
que deseje conectar, existem varias maneiras de

ligar o aparelho. Utilize uma das ligacoes descrita

abaixo.

Consulte os manuais da sua Televisao, VCR,
Sistema Estereo ou outros aparelhos conforme

necessario para realizar as melhores conexoes.

Ligacao

1 Ligue o cabo de antena da TV (T: 75 ohms) na

ANTENA na retaguarda do Receptor DVD/TV.

2 Ligue a porta PC-IN (RGB) do Receptor DVD/TV

na porta de SAIDA RGB (SVGA) do PC com o

cabo RGBPC (R).

3 Ligue a porta de SAIDA DO MONITOR do Receptor
DVD/TV na porta de ENTRADA RGB (SVGA) do

Visor PDP.

4 Ligue o adaptador ESTEREO PC-IN do Receptor
DVD/TV na porta de SAIDA ESTEREO PC do PC

com o cabo estereo PC (P).

5 Ligue o adaptador de SAIDA DO ESTEREO do

Receptor DVD/TV na porta de ENTRADA ESTEREO

do Visor PDP com um cabo estereo PC (P).

Conexao S-Video

Ligue o adaptador de SAIDA DO S-VIDEO do Receptor
DVD/TV no adaptador de ENTRADA DO S-VIDEO do

Visor PDP com o cabo opcional do S-Video (S).

Ligacao do decodificador

Ligue o conector do AV1(DECODIFICADOR) do

Receptor DVD/TV no conector SCART 21-pin do

decodificador com um cabo SCART 21-pin (C).

Observacoes
O sinal da tomada macho S-VIDEO OUT so dara

saida quando o modo funcao estiver seleccionado

para CD/DVD.

Sempre que conectar o receptor DVD a sua

Televisao, certifique-se que desligou OFF a corrente

e que retirou ambas as fichas da tomada da parede
antes de efectuar quaisquer conexoes.

Q uando usar a funcao de entrada PC, ajuste a

resolucao adequada PC de acordo com o nivel de

resolucao da TV para obter uma optima imagem.
O OSD nao sera emitido das Bases Scart AV1 e

AV2.

Ao Ligar o Visor PDP & Decodificador

Retaguarda do Decodificador PREMIERE

Retaguarda do Receptor DVD/TV

Retaguarda do PC Retaguarda do Visor PDP
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Conexoes (continuacao)

Como conectar ao Equipamento de Video

AERIAL/ANT.IN
AUDIO

OUT

S-VIDEO
IN

STEREOPC-IN

(STEREO)

IN
S-VI OUT

(DVD LY)

L

R

AUDIO

AV1 (DECODER)

AV2 (AUDIO/VIDEO)

PC-IN(RGB) MONITOR OUT

AV3

/

S-VIDEO

AV3

(VID O)

L

R

(PROGRESSIVE SCAN)

A
V

S

c

SOOPTICAL

DIGITAL

OUT

L

R

DIGITAL

OUT

AUDIO

OUT

VIDEO

OUT

COAXIAL

TO TV

R

CENTER

L

WOOFER

5.1CH AUDIO OUT

FRONT REAR

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

TV-ANTENNA

IN

Ligacao do Video

1 Ligue o adaptador da ENTRADA DE VIDEO do

Receptor DVD/TV no adaptador de saida de video

do leitor DVD com um cabo de video fornecido com

o aparelho (V).

2 Ligue os adaptadores de ENTRADA DE AUDIO

Esquerda e Direita do Receptor DVD/TV nos adap-
tadores de SAIDA DE AUDIO Esquerda e Direita do

leitor DVD com o cabo de audio fornecido com o

aparelho (A).

3 Ligue o adaptador de ENTRADA DE S-VIDEO do

Receptor DVD/TV no adaptador de SAIDA DE S-

VIDEO do leitor DVD com o cabo de S-Video

opcional (S).

Ligacao Scart

Ligue o conector (AUDIO/VIDEO) AV2 do Receptor de

DVD/TV no conector SCART 21-pin do leitor DVD ou no

conector SCART 21-pin do gravador de video, com o

cabo SCART 21-pin (C).

Notas

O sinal do adaptador de SAIDA DE S-VIDEO sera

emitido apenas quando o modo de funcao selec-

cionado for DVD/TV.

Quando ligar o Receptor DVD/TV no seu Visor PDP,

certifique-se de desligar a forca e retirar as fichas da

tomada de parede das unidades, antes de realizar

qualquer ligacao.

Retaguarda do Receptor DVD/TV

Painel

Traseiro do VCR Parte traseira do leitor DVD

ou
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Conexoes (continuacao)

Como conectar ao Equipamento Opcional

AERIAL/ANT.IN
AUDIO

OUT

S-VIDEO
IN

STEREOPC-IN

(STEREO)

N
S-VIDEO OUT

(DVD ONLY)

L

R

AUDIO

AV1 (DECODER)

AV2 (AUDIO/VIDEO)

PC-IN(RGB) MONITOR OUT
AV3

/

S-VIDEO

AV3

(VIDEO)

L

R

(PROGRESSIVE SCAN)

Camcorder

Video Game Set

L R

A DIOOU UT VIO

OU PUT

S-VIDEO

INPUT
VIDEO

INPUT

A

C

V

S-VIDEO

INPUT

L R

SCART INPUT AUDIO INPUT

L

VIDEO
INPUT

Ligacao

1 Ligue um cabo SCART 21-pin opcional (C) entre o

AV2 (AUDIO/VIDEO) do Receptor do DVD/TV e o

conector SCART 21-pin da TV.

2 Ligue os dispositivos auxiliares dos adaptadores de

saida de audio e video (por ex. Camcorder, etc.)
nos adaptadores de entrada de audio e video do

Receptor DVD/TV, com o cabo de audio/video

fornecido com o aparelho (A, V).

Cuidado

-- Certifique-se que o Receptor DVD/TV esta directa-

mente ligado a TV. Seleccione a entrada correcta AV

na sua TV.

-- Antes de usar os dispositivos auxiliares, ligue o

Receptor DVD/TV.

-- Nao ligue o seu Receptor DVD/TV na TV atraves do

seu VCR. A imagem do DVD podera ficar distorcida

pelo sistema de proteccao de copia.

Retaguarda do

Receptor DVD/TV

Painel Traseiro da TV
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Conexoes (continuacao)

Montagem e Conexao dos Altifalantes (FE-5000TE)
Os altifalantes dianteiros e traseiros estao separados dos suportes. Ligue os cabos dos altifalantes e monte os

altifalantes dianteiro e traseiro a partir dos seus suportes como indicado.

Para prender o altifalante ao suporte

Como ligar os Altifalantes

Quando nao utilizar o suporte
Ligue os cabos dos altifalantes as terminais apropri-
adas na face inferior de cada altifalante dianteiro e

traseiro.

Quando utilizar o suporte

Depois de ligar os cabos dos altifalantes as termi-

nais apropriadas na face inferior de cada altifalante

dianteiro e traseiro, prenda os altifalantes dianteiro e

traseiro aos suportes superiores .

Para desprender o altifalante do suporte

Empurre um objecto pontiagudo, tal como uma

esferografica, atraves da abertura e abane o altifalante

como indicado.
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Conexoes (continuacao)

AERIAL/ANT.IN
AUDIO

OUT

S-VIDEO
IN

STEREOPC-IN

(STEREO)

IN
S-VIDEO OUT

(DVD ONLY)

L

R

AUDIO

AV1 (DECODER)

AV2 (AUDIO/VIDEO)

PC-IN(RGB) MONITOR OUT
AV3

/

S-VIDEO

AV3

(VIDEO)

L

R

(PROGRESSIVE SCAN)

Conexao do Sistema de Altifalantes

Ligue os altifalantes utilizando os cabos de altifalante fornecidos fazendo coincidir as cores dos terminais com as

dos cabos.

Para obter o melhor som surround possivel, ajuste os parametros dos altifalantes (distancia, nivel, etc.).

Notas

Certifique-se que o cabo do altifalante coincide com o terminal apropriado dos componentes. + para + e --

para
-- Se os

cabos estiverem trocados, o som saira distorcido e faltar-lhe-a base.

Se utilizar os altifalantes dianteiros com baixo grau de entrada maxima, ajuste o volume cuidadosamente para evitar uma

saida excessiva nos altifalantes.

Nao desmonte a capa dianteira do altifalante fornecido.

Altifalante dianteiro

(Direito)

Altifalante traseiro

(Surround Direito)

Subwoofer

Altifalante dianteiro

(Esquerdo)

Altifalante traseiro

(Surround Esquerdo)

Altifalante Central

PREPARACAO
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Conexoes (continuacao)

Posicionamento dos Altifalantes.

No caso de posicionamento normal utilize os 6 altifalantes (2 dianteiros, altifalante central, 2 altifalantes traseiros e o sub-

woofer). Se desejar tocar um som baixo, surround digital DTS ou surround Dolby Digital excelentes, devera ligar um subwoofer.

? Altifalantes frontais

De acordo com a posicao de escuta, ajuste os altifalantes numa distancia igual e num angulo de 45 graus entre um e outro.

? Altifalante central

O ideal e que o altifalante central e os altifalantes frontais fiquem na mesma altura. De outro modo, coloque o altifalante central

acima ou abaixo da televisao.

? Altifalantes traseiros

Coloque o esquerdo e o direito por tras da area de audicao. Estes altifalantes recriam o movimento sonoro e a atmosfera

necessaria para a reproducao de som surround. Para os melhores resultados, nao instale os altifalantes traseiros muito longe
da posicao de audicao e instale-os a altura ou acima das orelhas do ouvinte. E tambem eficaz dirigir os altifalantes traseiros

na direccao de uma parede ou tecto para dispersar o som ainda mais.

No caso de uma sala menor, se os ouvintes encontraram-se proximos a parede posterior, ajuste os altifalantes da retaguarda a

uma altura de 60 -90 cm acima do nivel das orelhas dos ouvintes.

? Subwoofer

Este pode ser colocado em qualquer posicao dianteira.

Altifalante Central

Dianteiro

Altifalante

(Esquerdo)

Exemplo de Posicionamento dos Altifalantes.

Traseiro

Altifalante

(Esquerdo)

Traseiro

Altifalante

(Direito)

Dianteiro

Altifalante

(Direito)

Subwoofer
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Ajustes de Som

Mini-Glossario para o Modo de Som

Permite-lhe usufruir de 5.1(ou 6) canais discretos de alta qualidade audio digital de fontes de programas DTS com marcas registadas tais

como discos, DVD e discos compactos, etc. O DTS Digital Surround produz ate um maximo de 6 canais audio de qualidade transparente

(o que se traduz numa qualidade identica a do padrao original) e resulta numa clareza excepcional por todo um verdadeiro campo sonoro

de 360 graus. O termo DTS e uma marca registada da DTS Technology, LLC. Fabricada sob licenca de DTS Technology, LLC.

O formato Dolby Digital Surround permite-lhe usufruir de um maximo de 5.1 canais de som digital Surround a partir de uma fonte de pro-

gramas Dolby Digital. Se utilizar DVDs com a marca
""

, pode usufruir de uma qualidade de som ainda melhor, de maior rigor espa-

cial, e de uma amplitude dinamica melhorada.

Sempre que reproduzir gravacoes de musica ao vivo e classica, este modo disponibiliza uma sensacao semelhante a que teria se

estivesse numa pequena sala de concertos.

Sempre que reproduzir gravacoes de musica ao vivo e classica, este modo disponibiliza uma sensacao semelhante a que teria se estivesse

numa grande sala de concertos.

Este modo disponibiliza um efeito tridimensional semelhante ao de um cinema.

(II)

Dolby Pro Logic II gera cinco canais de saida de amplitude de banda total a partir de fontes de dois canais. Isto e obtido utilizando um

descodificador avancado, de alta pureza, de matriz surround, que extrai as qualidades espaciais da gravacao original, sem acrescentar

quaisquer outros sons novos ou coloracoes tonais.

Modo PRO LOGIC:

O modo Pro Logic Emulation oferece aos utilizadores o mesmo processamento surround robusto que o original Pro Logic, se o conteu-

do da fonte nao for de optima qualidade, ou se se desejar ouvir antes o programa "como era dantes." Sempre que este modo e utiliza-

do, chama-se Pro Logic, como anteriormente. Nao existe um modo "Pro Logic I". O modo de emulacao Pro Logic e opcional. Dolby nao

exige produtos PLII para utilizar o algoritmo descodificador original Pro Logic. No entanto, se o DSP contiver o codigo original Pro Logic,
e se o fabricante desejar utiliza-lo, is e perfeitamente aceitavel e ate encorajado. Um produto nao deve disponibilizar o modo original
Pro Logic e o modo de emulacao Pro Logic simultaneamente.

Modo MOVIE:

O modo Movie deve ser utilizado com espectaculos de televisao estereo e todos os programas codificados em Dolby Surround. O resul-

tado obtido e uma direccionalidade melhorada do campo sonoro que se assemelha a qualidade do som de um canal 5.1-discreto.

Modo MUSIC:

O modo Music deve ser utilizado com todas as gravacoes de musica estereo, e produz um espaco sonoro amplo e profundo. O modo

Music inclui controlos que permitem que o som se adapte as preferencias individuais do ouvinte.

Modo MATRIX:

O modo Matrix e identico ao modo Music; a unica diferenca e que a logica de melhoramento direccional esta desligada OFF. Pode ser

utilizada para melhorar os sinais mono fazendo-os parecer "maiores." O modo Matrix pode tambem ter utilidade em sistemas auto,

onde as flutuacoes de recepcao FM estereo defeituosa podem, de outro modo, causar sinais surround perturbadores a partir de um

descodificador logico. A "cura" perfeita para uma recepcao FM estereo defeituosa pode ser simplesmente mudar o audio para mono.

SURROUND OFF (2CH STEREO)

Permite a saida do som a partir dos altifalantes frontais esquerdo e direito, e do subwoofer. Duas fontes de canais estereo padrao passam

completamente ao lado do processamento do campo sonoro Isto permite-lhe reproduzir qualquer fonte utilizando apenas os altifalantes

frontais da esquerda e da direita do subwoofer. Pode seleccionar SURROUND OFF premindo BY PASS no controlo remoto.



Ajustes de Som (continuacao)

Modo Som

Pode usufruir do som surround seleccionando

simplesmente um dos campos sonoros pre-programa-
dos, conforme o programa que quer ouvir.

Sempre que o indicador PCM aparecer apenas

no painel de apresentacao:
Sempre que premir o botao SOUND MODE, o modo

som e modificado de acordo com a ordem seguinte;

(Modalidade atual) → HALL1 → HALL2 → THEATER

Sempre que premir o botao ,omodosomdePro

Plogic II e modificado de acordo com a ordem seguinte;;

DOLBY PL → PLII MOVIE → PLII MUSIC→ PLII MATRIX

Dica

Pode seleccionar o modo SURROUND OFF (2CH STEREO)

premindo o botao BY PASS.

Nota

O modo surround nao ira operar no modo Dual I + II

(veja a pagina 18).

Quando a fonte Analogica e recebida ou o indi-

cador PDM (ou PRO LOGIC) esta aceso ou a

fonte Dolby Digital 2CH e recebida no modo

DVD.

Todas as vezes que preme-se o botao ou SOUND

(SOM), o modo som do Pro Logic e mudado na seguinte ordem;

DOLBY PL → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MATRIX

Dica

Pode configurar o modo PRO LOGIC para Off (2CH STEREO)

premindo o botao BY PASS e o indicador PRO LOGIC desaparece.

Para sua informacao
? O Receptor DVD/TV memoriza os ultimos

ajustes do modo para cada uma das fontes

individualmente.

? Para identificar o formato de codificacao do

software do programa basta ver a embalagem.
- Os discos Dolby Digital sao rotulados com o

logotipo .

- Os programas codificados Dolby Surround sao

rotulados com o logotipo .

- Os discos DTS Digital Surround sao marcados com

DTS.

Observacao
Sempre que reproduzir bandas sonoras com uma frequencia
de amostragem de 96 kHz, os sinais de saida serao conver-

tidos para 48 kHz (frequencia de amostragem).

Nivel de Som

Pode configurar o nivel de som do canal desejado.

1
Prima LEVEL.

O indicador de nivel aparecera no painel de apresen-

tacao.

2
Prima / para seleccionar o altifalante que se

deseja configurar.

Sempre que premir o botao /
,
modifica-se na ordem

seguinte;

FL (Frente Esquerdo) → C (Centro) → FR (Frente Direito)
→ SR (Surround Direito) → SL (Surround Esquerdo) →

SW (Subwoofer) → FL (Frente Esquerdo)
? No modo estereo de 2 canais, apenas pode seleccionar

SW (Subwoofer).

3
Prima / para ajustar o nivel de som do canal

seleccionado. (--6dB ~+6dB)

4 Repita os passos 2-3 e ajuste o nivel de som

dos outros canais.

5
Quando a configuracao estiver completa, prima
LEVEL.

Teste do Tom

No modo Dolby Digital e Dolby Pro Logic, utilizando a

funcao teste do tom, pode facilmente ajustar o balanco
do som dos altifalantes a partir da posicao do ouvinte.

1
Seleccione o modo teste de tom premindo TEST

TONE.

? Ouve-se um som sibilante durante 2 segundos vindo de

cada um dos altifalantes pela ordem seguinte;
FL (Frente Esquerdo) → C (Centro) → FR (Frente

Direito) → SR (Surround Direito) → SL (Surround

Esquerdo) → SW (Subwoofer) → FL (Frente Esquerdo)

2
Pode-se ajustar o nivel de som enquanto o teste

de tom esta a funcionar. Primeiro, prima LEVEL

(NIVEL) depois prima os botoes /
,
de modo

que o nivel de som de todos os altifalantes

fique o mesmo da posicao dos ouvintes.

? Durante o teste de tom, se ajustar-se o nivel de som,

ele ira parar no canal actual do altifalante.

3
Quando a configuracao estiver completa, prima
TEST TONE.

16
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Ajustes de Som (continuacao)

Configuracao do Periodo de Atraso

No modo Dolby Digital ou Dolby Pro Logic, presume-se que a

distancia do ouvinte para cada um dos altifalantes e igual. Se

nao existir ajuste dos tempos de retardamento do altifalante

central ou posterior, o som sera ouvido simultaneamente pelo
ouvinte. O espaco entre os altifalantes e o ouvinte. Se a dis-

tancia do ouvinte para cada um dos altifalantes for a mesma,

no modo Dolby Digital e Dolby Pro Logic o periodo de atraso

de cada um dos altifalantes e o seguinte.
No modo Dolby Digital
Periodo de atraso do do centro : 0 ~5 ms

Periodo de atraso do da retaguarda: 0 ~15 ms

No modo Dolby Pro Logic
Periodo de atraso do do centro : nao pode configurar-se
Se o periodo de atraso do da retaguarda estiver configu-
rado no modo Dolby Digital, no modo Dolby Pro Logic o

periodo de atraso sera configurado automaticamente.

O periodo de atraso e de 1 msec per 30 cm.

Se os altifalantes do centro e da retaguarda estiverem

mais afastados do ouvinte que os altifalantes do centro,
o periodo de atraso estara no minimo.

Configuracao do periodo de atraso Surround

Se a distancia de DS for igual ou maior que o DF

na figura a esquerda, configure o Periodo de Atraso

Surround para 0ms.Caso contrario, mude as configu-

racoes de acordo com a tabela que se segue.

Ex.) Se a distancia entre os altifalantes da frente para o

ouvinte for de 3 m e dos altifalantes da retaguarda para

o ouvinte for de 1.5 m, no modo Dolby Digital o periodo
de atraso da retaguarda e de 5 msec.

3m (DF) - 1.5m (DS) = 1.5m (B)
1.5m (B) = 150cm / 30cm = 5msec

No Dolby Pro Logic II (tempo de retardamento Surround)
Pro Logic: 10 ~25mseg
Filmes: 10 ~25mseg
Musica: 0 ~15 mseg

Matrix: 0 ~15mseg

Configuracao do periodo de atraso do do

centro (Apenas no modo Dolby Digital)

Se a distancia de DF for igual a distancia de DC na figura a esquer-

da, configure o Periodo de Atraso do do Centro para 0ms. Caso con-

trario, mude as configuracoes de acordo com a tabela que se segue.

Ex.) Se a distancia dos altifalantes do centro para o

ouvinte for de 3m e do altifalante do centro para o ouvinte

for de 2.4m, o periodo de atraso do centro e de 2msec.

3m (DF) - 2.4m (DC) = 60cm (A)
60cm (A) / 30cm = 2msec

Como configurar o periodo de atraso

no modo Dolby Digital e Dolby Pro Logic (II)

1
Prima DELAY.

O tempo de retardamento surround actual ira

aparecer no visor.

2
Prima / para alterar o periodo de atraso.

3
Quando a configuracao estiver completa, prima
DELAY.

Observacoes
Pode ajustar o periodo de atraso do do centro apenas se

aparecer o modo Dolby Digital e o seu periodo de atraso.

Ajuste dos Efeitos de Som no modo

Musica do Dolby Pro Logic (II)

1
Prima repetidamente para seleccionar o

modo Musica.

2
Prima DELAY (RETARDO).

3
Prima / para seleccionar o modo Som.

Cada vez que premer o botao /
,
ele ira mudar na

seguinte ordem;

C WIDTH → DIMENSE → PANOR

4
Prima / para mudar as etapas.

5
Se o ajuste estiver completo, prima DELAY

(RETARDO).

C WIDTH (Center Width)
Este controlo permite que o som do canal do centro se posicione
entre o altifalante do centro e os altifalantes esquerdo/direito
numa escala de oito passos. O passo "3" utiliza uma combinacao
dos tres altifalantes da frente para fornecer a melhor reproducao
vocal, a mais perfeita apresentacao sonora, e e recomendado

para a maior parte das gravacoes. O passo "0" coloca todo o

som central no altifalante do centro. O passo "7" coloca todo o

som central por igual nos altifalantes esquerdo/direito, tal como

um estereo convencional.

DIMENSE (DIMENSION)
Este controlo permite que o utilizador ajuste gradualmente o

campo de som,tanto em direccao a frente como a retaguarda.
Isto pode tornar-se util para se obter o balanco desejado
entre todos os altifalantes nalgumas gravacoes que podem
conter efeitos espaciais muito grandes ou muito pequenos. O

passo "0" e a configuracao recomendada, pois nao tem qual-
quer efeito no som. Os passos 1, 2, e 3 movem gradual-
mente o som para a frente, e os passos --1, --2, e --3 movem

o som em direccao a envolvente.

PANOR (PANORAMA)
Este controlo alarga a imagem estereo da frente de

modo a incluir os altifalantes surround para um fantasti-

co efeito "envolvente" com ressonancia. Resulta espe-
cialmente no caso de gravacoes com um forte elemen-

to do canal esquerdo ou direito na mistura, pois estes

sao detectados e acentuados pelo processo Panorama.

L

SL SR

R
C

DC DF

DS

(A)

(B)

SW
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Antes de iniciar a operacao

Configuracao do Temporizador de Sono

O receptor DVD/TV pode ser programado para desligar

(OFF) automaticamente a uma hora determinada.

1
Prima SLEEP para configurar o hora de deitar

desejada.
O indicador SLEEP e a hora de deitar aparecem na

Janela do Visor.

2
Cada vez que premir SLEEP a configuracao
muda na ordem seguinte.
SLEEP120→90→60→50→40→30→20→10→OFF

Nota

A hora de deitar aparecera na Janela do Visor e ini-

ciara a sua contagem decrescente ate que o periodo
seleccionado expire.

Como Utilizar as Tomadas Macho dos Auriculares

Ligue uma ficha de auricular estereo ( 3.5mm) ao

conector HEADPHONES.

Os altifalantes desligam-se automaticamente assim que

os auriculares (nao fornecidos) forem ligados.

Controlo do Volume

Ajuste o volume para um nivel confortavel, utilizando o

Controlo no painel frontal ou os botoes VOLUME

no controlo remoto.

Mudo

Prima MUTE para silenciar a sua unidade.

Podera emudecer a sua unidade para, por exemplo
atender o telefone, o indicador "MUTE" piscara na

janela do visor.

Seleccao do Estereo e dos Programas
Bilingues
O seu Receptor DVD/TV esta equipado com um decodifi-

cador Sound Multiplex (A2) assim como com um decodifi-

cador estereo Digital (NICAM), realizando a recepcao das

transmissoes possiveis estereo e bilingues.

Enquanto estiver a receber os programas estereos

Todas as vezes que preme-se I/II no modo de entrada de TV,
o modo de saida de audio e mudado na seguinte ordem;

STEREO → MONO

Enquanto estiver a receber os programas estereo e

bilingues (A2)
Todas as vezes que preme-se I/II no modo de entrada de TV,
o modo de saida de audio e mudado na seguinte ordem;

DualI→DualII→DualI+II

Enquanto estiver a receber os programas estereo

NICAM e bilingues
Todas as vezes que preme-se I/II no modo de entrada de TV,
o modo de saida de audio e mudado na seguinte ordem;

NICAMDUALI→NICAMDUALII→NICAMI+II→MONO

NICAM STEREO → MONO

Seleccao dos Discos NTSC ou PAL

Podera desfrutar dos discos PAL ou NTSC ao premer

PAUSE na parte frontal para escolher o disco apropriado.

Quando a bandeja de disco estiver aberta ou a janela do

Visor indicar NENHUM DISCO, prima PAUSE por cerca de

5 segundos. O modo de seleccao e mudado na seguinte
ordem;

PAL: Seleccione quando o Receptor DVD/TV estiver

ligado em PAL-TV.

AUTO: Seleccione quando o Receptor DVD/TV estiver

ligado no Multi sistema de TV.

NTSC: Seleccione quando o Receptor DVD/TV estiver

ligado a NTSC-TV.

Seleccao da Fonte

Podera usar as unidades VCRs ou outras ligadas aos

conectores AV1, AV2, AV3, VIDEO-S, porta PC-IN

(RGB) ou ANTENA. Consultar o manual do usuario

fornecido com o aparelho, para ulteriores informacoes
sobre a operacao.

Prima FUNCTION (FUNCAO) no telecomando ou no

painel frontal para seleccionar a fonte de entrada a

desejar.

CD/DVD: Para seleccionar a fonte do CD/DVD.

RGB-PC: Para seleccionar a fonte ligada na porta PC-IN do

painel posterior(RGB).

TELEVISAO: Para seleccionar a fonte ligada no conector da

ANTENA do painel posterior.

AV 1 : Para seleccionar a fonte ligada a Base AV1 (DECODI-

FICADOR) painel na retaguarda.

AV 2 : Para seleccionar a fonte ligada a Base AV2

(AUDIO/VIDEO) do painel na retaguarda.

AV 3 : Para seleccionar a fonte ligada aos adaptadores
VIDEO3 do painel na retaguarda.

S-AV: Para seleccionar a fonte ligada aos adaptadores
S-VIDEO do painel na retaguarda.

Notas

O sinal de TV e de entrada ou de saida apenas da

Base AV1 (DECODIFICADOR).
O sinal de entrada dos dispositivos auxiliares e de

saida a partir da Base AV3.

Quando selecciona-se o S-AV, o sinal (E/D) da entra-

da de audio e enviado aos Adaptadores AV3.

Se o sinal de video nao e emitido para a Base AV1

(DECODIFICADOR) ou para a Base AV2

(AUDIO/VIDEO), o sinal de entrada de audio nao

sera emitido, porem nao de AV3 ou S-AV.
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Antes de iniciar a operacao (continuacao)

Ajuste do Sintonizador

O receptor precisa memorizar todas as estacoes
necessarias das posicoes dos programas, para poder
receber os programas de TV. Podera sintonizar ate 100

estacoes de TV no seu Receptor DVD/TV.

Cuidado:

Ligue o Receptor e a TV (ou monitor) e prima
FUNCTION (FUNCAO) ou TV no telecomando para
seleccionar o modo Televisao.

Ao sintonizar as Estacoes deTV de

Modo Automatico

1
Prima MENU.

O menu ira aparecer no ecran.

2
Prima D ou E para seleccionar o Programa de

Modo Automatico e prima G.

3
Prima G e prima D ou E para seleccionar o seu

sistema de TV.

4
Prima F.

5
Prima ENTER e prima D ou E para seleccionar

Iniciar.

6
Prima G para iniciar o processo de sintonia

automatica.

7
Quando a sintonia automatica estiver concluida,
o ecran de confirmacao ira ser visualizado.

Armazenamento na Posicao do Programa

1
Prima D ou E para seleccionar Armazenar e

prima G.

2
Seleccione a posicao do programa que deseja
sintonizar com os botoes numericos ou com os

botoes F e G.

Principais Paises/Areas do Sistema de TV

Australia, Nova Zelandia, Kuwait,

Indonesia, Cingapura, Tailandia, B/G

Malasia, Ira, Arabia Saudita,

Egito, Marrocos, Libano, Iraque

Reino Unido I

China, Mongolia, Russia D/K
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Antes de iniciar a operacao (continuacao)

Ao sintonizar as Estacoes de TV no

Modo Manual

Armazene as estacoes que nao foram armazenadas

durante o processo de sintonia Automatica.

1
Prima MENU.

O menu ira aparecer no ecran.

2
Prima D ou E para seleccionar o programa

Manual e prima G.

3
Prima G e prima D ou E para seleccionar o sis-

tema da sua TV.

4
Prima F.

5
Prima D ou E para seleccionar o Canal e prima
G.

6
Prima D ou E para seleccionar a faixa e inserir o

numero do canal da estacao que deseja sintonizar

com os botoes numericos e prima ENTER.

7
Prima D ou E para seleccionar Procurar.

8
Prima G e prima F ou G para procurar a estacao.

Sugestao
A Busca ira parar quando for localizada a estacao.

BG

I

DK

ENTER MENU

System

Channel

Fine

Search

Name

Storage

BG

I

DK

ENTER MENU

System

Channel

Fine

Search

Name

Storage

ENTER MENU

System

Channel

Fine

Search

Name

Storage

V/UHF

Cable 40

0-9

ENTER MENU

System

Channel

Fine

Search

Name

Storage

V/UHF

Cable 25

Variacao dos Canais da Faixa

VHF/UHF 1~69

CABO 1~47

BG

I

DK

ENTER MENU

System

Channel

Fine

Search

Name

Storage

Principais Paises/Areas do Sistema de TV

Australia, Nova Zelandia, Kuwait,

Indonesia, Cingapura, Tailandia, B/G

Malasia, Ira, Arabia Saudita,

Egito, Marrocos, Libano, Iraque

Reino Unido I

China, Mongolia, Russia D/K
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Antes de iniciar a operacao (continuacao)

9
Prima MENU e prima D ou E para seleccionar o

NomeeprimaG.

10
Prima D ou Epara circular atraves dos carac-

teres, depois prima G
. Insira os caracteres

restantes no mesmo modo (maximo de 5).

Depois de inseridos todos os caracteres,

prima ENTER.

Sugestoes
Os caracteres disponiveis para o nome da estacao
saoem branco, +, -, 0~9,A~Z.

Se cometer um erro, prima F ate que o caracter

incorrecto comece a piscar. Depois, insira o caracter

correcto premendo D e E.

11
Prima D ou E para seleccionar Armazenar e

prima G
.

12
Insira a posicao do programa que deseja
armazenar com os botoes numericos e prima
ENTER.

13
Prima MENU duas vezes para voltar ao ecran

normal.

Estacoes com Sintonia Fina

1
Prima MENU e prima D ou E para seleccionar o

programa de modo manual e prima G
.

2
Prima D ou E para seleccionar 'Fina' e prima G.

3
Prima F ou G para ajustar a sintonia fina das

estacoes e prima ENTER.

4
Prima MENU duas vezes para voltar ao ecran

normal.

BG

I

DK

ENTER MENU

System

Channel

Fine

Search

Name

Storage
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Edicao do programa

Esta caracteristica permite Apagar, Copiar, Mudar ou

Saltar da memoria, no modo manual.

1
Prima MENU.

O menu ira aparecer no ecran.

2
Prima D ou E para seleccionar a edicao de

Programa.

3
Prima G.

O menu de edicao do programa ira aparecer no

ecran e o item Programa ira iluminar-se.

Para Apagar um programa (Vermelho)
1 Prima D/E/F/G para seleccionar o numero do

programa a desejar na lista de programas.

2 Prima o botao Colorido em Vermelho duas vezes

para apagar o programa.

Para Copiar um programa (Verde)
1 Prima D/E/F/G para seleccionar o numero do

programa a desejar na lista de programas.

2 Prima o botao Colorido em Verde para copiar o

programa.

Para Mudar um programa (Amarelo)
1 Prima D/E/F/G para seleccionar o numero do

programa a desejar na lista de programas.

2 Prima o botao Colorido em Amarelo.

3 Prima D/E/F/G para mudar o numero do progra-

ma desejado e o programa desejado sera muda-

do para o novo numero do programa.

4 Prima o botao Colorido em Amarelo de novo

para liberar.

Para Saltar o programa (Azul)
1 Prima D/E/F/G para seleccionar o numero do

programa a desejar na lista de programas.

2 Prima o botao Colorido em Azul e a cor do pro-

grama seleccionado sera mudada para azul.

Nota

As estacoes de TV saltadas podem ser selec-

cionadas apenas com o uso dos botoes numericos.

4
Prima MENU duas vezes para remover os

menus.

Auto programme

Manual programme

Programme edit

Language

To set

ENTER MENU

ENTER MENU

0- - - - - 5C02

1C02 6S05

2C03 7C04

3 BBC 8C06

4C04 9C08

Delete Copy

Move Skip
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Antes de iniciar a operacao (continuacao)

Seleccao dos Idiomas

As escolhas do idioma sao Ingles, Alemao, Frances,
Italiano ou Espanhol, no menu de idiomas.

1
Prima MENU.

O menu ira aparecer no ecran.

2
Prima D ou E para seleccionar Idioma.

3
Prima G e prima D ou E para seleccionar o

idioma a desejar.

4
Prima F e prima MENU.

Verificacao e Seleccao dos Programas
Armazenados

Os programas armazenados podem ser vistos

facilmente no ecran e podem tambem ser

seleccionados.

1
Prima LIST (LISTA).
A Lista de Programas ira aparecer no ecran.

2
Prima D/E/F/G para seleccionar o Programa.

3
Prima ENTER.

O programa seleccionado ira aparecer no ecran.

ENTER MENU

0- - - - - 5C02

1C02 6S05

2C03 7C04

3 BBC 8C06

4C04 9C08

ENTER MENU

0- - - - - 5C02

1C02 6S05

2C03 7C04

3 BBC 8C06

4C04 9C08
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Tele-texto

Tele-texto (ou texto TOP) e uma funcao opcional, todavia

apenas aqueles com o sistema tele-texto podem receber a

transmissao do tele-texto.

O Tele-texto e um servico de transmissao gratuita realiza-

do pela maioria das estacoes de TV que fornece infor-

macoes actualizadas sobre as noticias, tempo, programas

de televisao, cotacoes das acoes e muitos outros itens.

O decodificador do tele-texto pode suportar os sistemas SIM-

PLE, TOP e FASTEXT. SIMPLE (tele-texto padrao) consiste

num numero de paginas que sao seleccionadas com a

insercao directa do numero da pagina correspondente. TOP e

FASTEXT sao os metodos mais modernos que permitem rapi-
da e facilmente a seleccao da informacao do tele-texto.

Ligar/Desligar o Tele-texto

1
Prima TEXT/ *

para ligar o tele-texto.

Apagina inicial ou a ultima pagina irao aparecer no

ecran. Dois numeros de pagina, o nome da estacao
de TV, a data e a hora irao ser visualizados no

cabecalho do ecran. O numero da primeira pagina
indica a sua seleccao, enquanto o segundo mostra

a pagina actual visualizada.

2
Prima TEXT/ *

para desligar o tele-texto.

Texto 'Simple'

Seleccao da pagina
1 Insira o numero da pagina a desejar com um numero

de tres digitos, atraves dos botoes numericos.

Se durante a seleccao tiver premido um numero erra-

do, devera completar o numero de tres digitos e

depois re-inserir o numero correcto da pagina.
2 O D/E podera tambem ser usado para seleccionar a

pagina anterior ou a seguinte.

Programacao do botao colorido no

modo LISTA

Se a TV esta no modo texto SIMPLE, texto TOP ou

FASTEXT, prima TEXTMODE (MODO DE TEXTO) para

ir para o modo LISTA.

Quatro numeros de paginas do tele-texto da sua escol-

ha podem ser codificados com cores e facilmente

seleccionados ao premer o botao colorido correspon-

dente no telecomando.

1 Prima o botao colorido.

2 Com os botoes numericos, seleccione a pagina que

deseja programar.

3 Prima ENTER. A pagina seleccionada e armazenada

assim como o numero da pagina seleccionada, com

um sinal luminoso. A partir dai, pode-se seleccionar

esta pagina com o mesmo botao colorido.

4 Os outros tres botoes coloridos sao programados
neste modo.

Texto 'TOP'

O guia do usuario mostra quatro campos vermelho,

verde, amarelo e azul na parte inferior do ecran. O

campo amarelo representa o proximo grupo e o campo

azul indica o proximo bloco.

Seleccao do bloco / grupo / pagina
1 Com o botao azul, pode-se avancar bloco a bloco.

2 Use o botao amarelo para continuar para o proximo
grupo, com a passagem automatica para o proximo
bloco.

3 Com o botao verde, pode-se continuar para a proxi-
ma pagina existente, com a passagem automatica

para o proximo grupo. (Alternativamente o botao D

pode ser usado.)

4 O botao vermelho permite voltar a seleccao anterior.

(Alternativamente, o botao E pode ser usado.)

Seleccao directa da pagina
De forma correspondente ao modo do texto SIMPLE,

pode-se seleccionar a pagina introduzindo-a com um

numero de tres digitos, com os botoes numericos no

modo TOP.

FASTEXT

As paginas do tele-texto sao codificadas com cores ao

longo da parte inferior do ecran e sao seleccionadas,
ao premer-se o respectivo botao colorido.

Seleccao da pagina
1 Prima para seleccionar a pagina do indice.

2 Pode-se seleccionar as paginas que sao codificadas

com cores, ao longo da linha inferior com os mesmos

botoes coloridos.

3 De forma correspondente ao modo de texto SIMPLE,

pode-se seleccionar a pagina, introduzindo o seu

numero de pagina com tres digitos atraves dos

botoes numericos no modo FASTEXT.

4 O botao D/E pode tambem ser usado para selec-

cionar a pagina anterior ou a seguinte.

i
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Funcoes Especiais do Tele-texto

?

REVEAL (REVELAR)
Prima esse botao para visualizar a informacao
oculta, assim como as solucoes de enigmas ou

quebra-cabecas. Prima este botao de novo

para remover a informacao do visor.

SIZE (TAMANHO)
Selecciona o texto com altura dupla.
Prima este botao para aumentar a metade da

parte superior da pagina.
Prima este botao de novo para aumentar a

metade da parte inferior da pagina.
Prima este botao de novo para voltar para a

visualizacao normal.

UPDATE (ACTUALIZAR)
Visualiza a imagem de TV no ecran enquanto

aguarda a proxima pagina do tele-texto. A

visualizacao ira aparecer no canto superior

esquerdo do ecran. Quando a pagina actual-

izada estiver disponivel, depois a visualizacao
ira mudar para o numero da pagina.

Prima este botao para ver a pagina do

tele-texto actualizada.

X

X

X

MANTER

Interrompe a mudanca automatica da pagina,
que e necessaria, se a pagina do tele-texto for

formada por 2 ou mais subpaginas. O numero

das subpaginas e a subpagina visualizada e,

geralmente, mostrada no ecran em baixo da

hora. Quando preme-se este botao, o simbolo

de parar e visualizado no canto esquerdo

superior do ecran e a mudanca automatica da

pagina e inibida.

Para continuar, prima de novo o botao.

MIX

Visualiza as paginas do tele-texto sobrepostas
na imagem da TV.

Para desligar a imagem da TV, prima de novo

este botao.

HORA

Ao assistir um programa de TV, prima este botao

para visualizar a hora no canto superior direito do

ecran. Prima de novo este botao para remover a

visualizacao. No modo tele-texto, prima este

botao para seleccionar o numero da subpagina.
O numero da sub pagina e visualizado no canto

inferior do ecran. Para manter ou mudar a

subpagina, prima os botoes VERMELHO/VERDE,
D/E ou NUMERO.
Prima este botao de novo para sair desta funcao.
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Cuidado:

Antes de usar o controle remoto, premer o botao

FUNCTION para seleccionar o dispositivo a ser operado.

Explicacoes gerais
Este manual fornece as instrucoes basicas para operacao
do aparelho de DVD/TV. Alguns discos em DVD exigem
formas de operacao especificas ou permitem somente for-

mas de operacao limitadas durante a reproducao. Quando

isso acontece, o simbolo aparece na tela do televisor,
indicando que a operacao nao e permitida pelo aparelho
de DVD/TV ou nao esta disponivel no disco.

Painel de controle na tela

A condicao geral de reproducao pode ser exibida na tela

do televisor. Alguns itens no menu podem ser alterados.

Operacao do painel de controle na tela

1
Pressione DISPLAY durante a reproducao.

2
Pressione ou para selecionar um item.

O item selecionado aparecera em destaque.

3
Pressione 1 ou 2 para alterar o ajuste de um

item.

Os botoes de numeros tambem podem ser usados

para selecao de numeros (como numeros de titulos).
Para determinadas funcoes, pressione ENTER

para executar a selecao.

Icones do Campo de Controle Temporario

Repetir titulo

Repetir capitulo

Repete a Faixa (Apenas CD Video nao PBC)

Repete Todas as Faixas (Apenas CD Video

nao PBC)

Repetir A-B

Repeticao desligada

Reiniciar reproducao a partir deste ponto

Comando proibido ou nao disponivel

Observacoes
Alguns discos podem nao conter todas as opcoes do

painel de controle na tela relacionadas abaixo.

Se nenhum botao for pressionado por 10 segundos, o

painel de controle desaparece da tela.

OFF

AB

ALL

TRACK

CHAPT

TITLE

Itens

Numero do titulo

Numero do capitulo

Procurar tempo

Idioma de audio e

modo de saida de

audio digital

Idioma da legenda

Angulo

Funcao (Pressione 3/4 para selecionar o item desejado)

Mostra o numero do titulo que esta sendo reproduzido
e o numero total de titulos, e avanca para o numero do
titulo desejado.

Mostra o numero do capitulo que esta sendo reproduzi-
do e o numero total de capitulos, e avanca para o

numero do capitulo desejado.
Mostra o tempo de reproducao ja transcorrido, e

procura pelo ponto diretamente pelo tempo transcorrido.

Mostra o idioma da faixa de audio que esta sendo

reproduzida, metodo de codificacao, numero do canal

e altera a selecao.

Mostra o idioma das legendas que estao sendo

exibidas e o numero total de angulos, e altera a selecao.

Mostra o numero do angulo que esta sendo utilizado,
e altera o numero do angulo.

Metodo de selecao

1 / 2, ou numerico,

ENTER

1 / 2, ou numerico,
ENTER, SKIP

Numerico, ENTER

/

AUDIO

1/3

1/12

0:16:57

1 ENG

D

5.1 CH

OFF

1/1

Itens

Numero da Faixa

Tempo

Canal de Audio

Funcao (Pressione 3/4 para selecionar o item desejado)

Mostra o numero da faixa actual, o numero total de faixas e

o modo On PBC, e para pular ate o numero da faixa que estiv-
er a desejar.

Mostra o tempo de leitura transcorrido (Apenas o Visor).

Mostra o canal de audio, e

muda o canal de audio.

Metodo de selecao

1 / 2, ou numerico,

ENTER, SKIP

--

PBC

0:16:57

STER.

VCD2.0 VCD1.1

DVD

/

S-TITLE

/

ANGLE

/

AUDIO
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Ajustes iniciais

E possivel ajustar suas proprias preferencias pessoais
no aparelho.

Operacao geral dos ajustes iniciais

1
Pressione SETUP.

O menu de configuracao aparece.

2
Pressione 3/4 para selecionar o item desejado.
A tela exibira a selecao atual do item selecionado,
alem das outras selecoes possiveis.

3 Enquanto o item desejado estiver selecionado,

pressione 2, em seguida pressione 3/4 para
selecionar a opcao desejada.

4
Pressione ENTER para confirmar sua selecao.
Alguns itens podem exigir procedimentos adi-

cionais.

5
Pressione SETUP, RETURN ou PLAY para sair

do menu de configuracao.

Idioma

Idioma do disco

Selecione um idioma para o menu, audio e legendas do

disco.

Original : O idioma original do disco e selecionado.

Other : Para selecionar outro idioma, pressione os botoes de

numero para inserir o numero de 4 digitos correspondente de acordo

com a lista de codigos de idiomas na pagina 37. Se voce inserir um

codigo de idiomas incorreto, pressione CLEAR (LIMPAR).

Idioma do menu

Selecione um idioma para o menu de configuracao,

aquele que voce ve quando pressiona SETUP.

Imagem
Aspecto da TV

4:3 Letterbox: Selecione quando um televisor comum

de 4:3 estiver conectado. Mostra imagens de simulacao
com tarjas acima e abaixo da imagem.
4:3 Panscan: Selecione quando um televisor comum

de 4:3 estiver conectado. Mostra imagens recortadas

para preencher a tela do seu televisor. Ambos os lados

de uma imagem sao cortados.

16:9 Wide: Selecione quando um televisor de 16:9

estiver conectado.

Controlo de Gama Dinamica (DRC)

No formato DVD, pode ouvir a melhor qualidade possivel
de som gracas a tecnologia de audio digital. Todavia,

podera querer comprimir a gama dinamica da saida de

audio (a diferenca entre os sons mais altos e os mais

baixos). Assim, podera ouvir um filme com o som mais

baixo, sem perder a claridade do som. Ligue o DRC

(on) para obter este efeito.

PBC

PBC On/Off

Ajuste do Controlo de Reproducao (PBC) para On

(Ligar) ou Off (Desligar).
On (Ligar) : A leitura dos Cds Video com PBC e realizada de

acordo com o PBC.

Off (Desligar) : A leitura dos CDs Video com PBC e realizada

do mesmo modo dos CDs Audio.

VCD2.0

DVD

DVD

DVD

Disc Subtitle

Disc Menu

Rating

Country Code

TV Aspect

Menu Language

Others

Disc Audio Original

Spanish

English

Chinese

Polish

Hungarian

Russian

French

German

Italian

Other------------

Disc Subtitle

Disc Menu

Rating

Country Code

TV Aspect

Menu Language

Others

Disc Audio 4:3 Letterbox

4:3 Panscan

16:9 Wide

Disc Subtitle

Disc Menu

Rating

Country Code

TV Aspect

Menu Language

Others

Disc Audio Original

Spanish

English

Chinese

Polish

Hungarian

Russian

French

German

Italian

Other------------

Antes de iniciar a operacao (continuacao)

Disc Subtitle

Disc Menu

Rating

Country Code

TV Aspect

Menu Language

Others

Disc Audio DRC On

PBC On

Disc Subtitle

Disc Menu

Rating

Country Code

TV Aspect

Menu Language

Others

Disc Audio English

Spanish

French

German

Italian

Disc Subtitle

Disc Menu

Rating

Country Code

TV Aspect

Menu Language

Others

Disc Audio DRC On

PBC On
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Interdicao de acesso a programas

Nivel de interdicao
Os filmes em DVD podem conter cenas nao aconselhaveis

a menores. Assim, os discos podem conter informacao
de interdicao que se aplicam a todo o disco ou a algumas
cenas. Estas cenas tem oito niveis e, opcionalmente
em alguns discos, podem ser seleccionadas cenas

mais adequadas. Os niveis variam de pais para pais. A

funcao de interdicao de acesso permite-lhe impedir que

as criancas vejam certos discos ou que sejam escolhi-

das as cenas altenativas.

1
Seleccione "Rating" utilizando os botoes 3/4

no menu de configuracao.

2
Quando "Rating" estiver seleccionado, prima 2.

3
Se nao tiver ainda inserido a senha;

Indique uma palavra-chave de 4 digitos utilizando

as teclas numericas e de seguida prima ENTER.

Introduza a palavra passe novamente e prima
ENTER para confirmar.

Se ja tiver inserido a senha;
Introduza a palavra-chave de 4 digitos utilizando as

teclas numericas e de seguida prima ENTER.

Se cometer um erro ao digitar a palavra-chave, prima
CLEAR e introduza novamente a palavra-chave.

4
Seleccione um nivel entre os oito disponiveis
utilizando as teclas 3/4. O nivel um (1) tem o

menor numero de restricoes, enquanto que o

oito (8) tem o maior numero de restricoes.
Sem restricoes (Unlock): Se seleccionar Unlock,
a interdicao de acesso nao esta activa. O disco

sera reproduzido na totalidade.

Niveis 1 a 8: Alguns discos contem cenas nao

aconselhaveis a menores. Se seleccionar um dos

niveis, serao reproduzidas todas as cenas do filme

com um nivel igual ou menor. As cenas com um

nivel mais alto nao serao reproduzidas a nao ser

que exista uma cena alternativa no disco. A alterna-

tiva deve ser do mesmo nivel ou menor. Se nao

existir cena alternativa, a reproducao para. Tem de

introduzir a palavra-chave de 4 digitos ou mudar o

nivel de interdicao para poder reproduzir o disco.

5
Prima ENTER para confirmar a escolha de nivel

e prima SETUP para sair do menu.

Codigo regional

Introduza o codigo do pais/zona (ver "Lista de codigos
regionais", pagina 38) cujos padroes foram utilizados

para estabelecer o nivel de interdicao do disco de DVD.

1
Seleccione o codigo regional utilizando as

teclas 3/4 no menu de configuracao.

2
Quando estiver seleccionado Country Code,

prima 2.

3 Siga o passo 3 das instrucoes relativas ao nivel

de interdicao (a esquerda).

4
Seleccione o primeiro caracter utilizando as

teclas 3/4.

5 Faca avancar o cursor utilizando as teclas 1/2 e

seleccione o segundo caracter utilizando as

teclas 3/4.

6
Prima ENTER para confirmar o seu codigo
regional e prima SETUP para sair do menu.

Observacao
E necessaria a confirmacao da palavra-chave de 4 digi-
tos quando o codigo e alterado (ver abaixo "Alterar o

codigo de 4 digitos")

Alterar o codigo de 4 digitos

1 Siga os passos 1 e 2 tal como indicado a esquerda
(Nivel de interdicao)

2 Introduza o codigo antigo e prima ENTER.

3 Seleccione Change utilizando as teclas 3/4 e de

seguida prima ENTER.

4 Introduza o novo codigo de 4 digitos e prima
ENTER.

5 Introduza o mesmo codigo uma segunda vez e

confirme-o premindo ENTER.

6 Prima SETUP para sair do menu.

Caso se esqueca do codigo de 4 digitos

Caso se esqueca da palavra-chave, siga os passos
descritos abaixo.

1 Prima SETUP para ver o menu de configuracao.

2 Utilize as teclas numericas para introduzir o codigo
"210499".

A palavra-chave de 4 digitos e apagada. Surge "P CLr" no

visor. A mensagem surgira se a gaveta estiver fechada e so

desaparecera quando escolher outra funcao.

3 Introduza um novo codigo tal como indicado a

esquerda (nivel de interdicao)

DVD

DVD

Disc Subtitle

Disc Menu

Rating

Country Code

TV Aspect

Menu Language

Others

Disc Audio Code Set

ES

Disc Subtitle

Disc Menu

Rating

Country Code

TV Aspect

Menu Language

Others

Disc Audio 8

7

6

5

4

3

2

1

Unlock

Change
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Operacao com DVD e CD Video

Leitura de DVD e CD Video

Reproducao

Ligue a televisao e seleccione a fonte de entrada de

video que esta ligada ao receptor de DVD/TV.

Se desejar ouvir o som a partir da aparelhagem de som,

ligue a aparelhagem e seleccione a fonte de entrada de

audio a que esta ligada o receptor de DVD/TV.

1
Prima OPEN/CLOSE para abrir a gaveta do

disco.

2 Coloque o disco pretendido na gaveta, com a

etiqueta virada para cima.

Quando e introduzido um disco de dupla face,

certifique-se de que o lado que deseja reproduzir
esta virado para cima.

3 Carregue em OPEN/CLOSE para fechar a gaveta.

Surge a indicacao READING no ecra da televisao e

a reproducao inicia-se automaticamente. Se a

reproducao nao se iniciar, prima PLAY.

Em alguns casos, pode surgir o menu do disco.

Se o ecran de menu e visualizado

O ecran do menu pode ser visualizado primeiro, apos
carregar um CD DVD ou Video que contem o menu.

Utilize as teclas 1 2 3 4 para seleccionar o

titulo/capitulo que deseja ver e de seguida prima
ENTER para iniciar a reproducao.

Carregue em TITLE ou DISC MENU para regressar ao

ecra de menu.

Use os botoes de numeros para seleccionar a faixa

que deseja ver.

Pressione RETURN (VOLTAR) para voltar ao ecran

do menu.

O ajuste do menu e os procedimentos exactos de

operacao para uso do menu podem divergir depen-
dendo do disco. Siga as instrucoes em cada ecran do

menu. Pode-se tambem ajustar PBC em Off na

instalacao. Veja a pagina 27.

Notas

-- Se estiver seleccionada a interdicao de acesso e o

disco nao estiver de acordo com o nivel de acesso

seleccionado (nao autorizado), deve introduzir o codigo
de 4 digitos e/ou autorizar a reproducao do disco (Ver

"Interdicao de acesso a programas" na pagina 28).
-- Os discos de DVD podem conter um codigo de

regiao.
-- O seu leitor nao reproduz discos que tem um codigo
de regiao diferente do leitor. O codigo de regiao para

este receptor de DVD e o 2 (dois).

Caracteristicas

Observacao
Anao ser em caso de indicacao contraria, todas as

operacoes descritas sao baseadas na utilizacao do

comando a distancia. Algumas operacoes podem ser

feitas atraves do menu de configuracao.

Seleccionar outro titulo

Quando um disco tem mais de um titulo, pode
seleccionar outro da seguinte forma:

Prima DISPLAY quando a reproducao estiver parada
e prima o numero desejado (0-9) para seleccionar o

numero do titulo.

Seleccionar outro capitulo/faixa

Quando um titulo num disco possui mais de um capitulo
ou um disco possui mais de uma faixa, pode-se mudar

para outro capitulo/faixa como descrito a seguir:
Pressione . ou > brevemente durante a repro-

ducao para seleccionar o proximo capitulo/faixa ou

para voltar para o inicio do capitulo/faixa actual.

Pressione . brevemente duas vezes para voltar

para o capitulo/faixa anterior.

Para ir directamente para qualquer capitulo durante a

receptor do DVD, pressione DISPLAY (VISUALIZAR).

Depois, pressione 3/4 para seleccionar C (capitulo)
(ou para um CD Video, seleccionar T para faixa).

Depois, introduzir o numero do capitulo/faixa usando

os botoes numerados (0-9).

Observacao
Para numeros de dois digitos, carregue rapidamente
nas teclas.

Camara Lenta

1 Prima S/SCAN m o M durante a reproducao.
O aparelho entra em modo de Camara Lenta.

2 Utilize as teclas S/SCAN m o M para seleccionar

a velocidade desejada: t 1/16, t 1/8, t 1/4 ou t

1/2 (bpara tras), ou T 1/16, T 1/8, T 1/4 ou T 1/2

(para a frente).
3 Para sair do modo de camara lenta, prima PLAY.

Observacao
A reproducao em camara lenta para tras, nao aplica-se
ao CD Video.

VCD1.1VCD2.0DVD

1/31/12

VCD1.1DVD

1/3

DVD
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VCD1.1VCD2.0DVD
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Operacao com DVD e CD Video (continuacao)

Caracteristicas (continuacao)
Pausa de Imagem e reproducao imagem a

imagem

1 Prima PAUSE durante a reproducao.
O leitor entra em modo de pausa.

2 Pode avancar imagem a imagem premindo PAUSE

varias vezes no comando a distancia.

Pesquisa
1 Prima durante dois segundos SKIP . ou >

durante a reproducao.
O receptor entra em modo de pesquisa.

2 Prima SKIP . ou > varias vezes para selec-

cionar a velocidade pretendida: mX2, mX4,

mX16, mX100 (para tras) ou MX2, MX4,

MX16, MX100 (para a frente).

Com um CD Video, a velocidade de Busca muda:

mX2, mX4, mX8 (para tras) ou MX2, MX4,
MX8 (avancar).

3 Para sair do modo de Pesquisa, prima PLAY.

Repeticao

Discos DVD -- Repetir Capitulo/Titulo/Desligar
1 Para repetir o capitulo a ser reproduzido, prima
REPEAT.

O icone de repeticao do capitulo surge no ecra da televisao.

2 Para repetir o titulo a ser reproduzido, prima REPEAT

uma segunda vez.

O icone de repeticao de titulo surge no ecra da televisao.

3 Para sair do modo de repeticao, prima REPEAT uma

terceira vez.

O icone de repeticao desligada surge no ecra da televisao.

CD Video - Repetir Capitulo/Titulo/Desligar
1 Para repetir a faixa que esta a ser lida actualmente,

pressione REPEAT (REPETIR).
A Faixa repetida aparece no ecran da TV.

2 Para repetir a leitura do disco actual, pressione
REPEAT (REPETIR) de novo.

O icone Repetir Tudo ira a aparece no ecran da TV.

3 Para sair do modo Repetir, pressione REPEAT

(REPETIR) pela terceira vez.

O icone Repetir Desligado ira aparecer no ecran da TV.

Observacao
Num CD Video com PBC, deve-se ajustar PBC em Off,
durante o menu de instalacao para usar a funcao Repetir.
Veja a pagina 27.

Repeticao A-B

Para repetir uma sequencia de um titulo:

1 Prima RPT A-B para marcar o ponto de inicio.

A indicacao A- surge por alguns instantes no ecra de televisao.

2 Prima RPT A-B novamente para marcar o ponto de fim.

A indicacao A-B surge no ecra de televisao por breves

instantes e a sequencia de repeticao e reproduzida (surge a

indicacao a-b no visor do recepor).

3 Para cancelar a sequencia, prima RPT A-B.

Pesquisa de tempo

A funcao de pesquisa de tempo permite-lhe iniciar a

reproducao do disco numa altura especifica.

1 Prima DISPLAY durante a reproducao. Surgem as

indicacoes no ecra da televisao.

A caixa de pesquisa de tempo mostra o tempo decorrido de

reproducao.

2 Dispoe de 10 segundos para premir 3/4 e seleccionar

o icone de pesquisa de tempo do ecra de informacoes.
Surge "-:--:--" na caixa de pesquisa de tempo.

3 Dispoe de 10 segundos para, utilizando as teclas

numericas, introduzir o tempo de inicio desejado.
Introduza na caixa as horas, minutos e segundos da

esquerda para a direita.

Se introduzir os numeros errados, prima CLEAR para apagar

os numeros que introduziu e de seguida digite os numeros

correctos.

4 Dispoe de 10 segundos para premir ENTER e confir-

mar o tempo de inicio.

A reproducao inicia-se a partir do tempo seleccionado. Se

introduziu um tempo invalido, a reproducao faz-se a partir
do ponto em que se encontra.

-:--:--0:16:57

DVD

OFFABA*

VCD1.1VCD2.0DVD

OFFALLTRACKTITLECHAPT

VCD1.1VCD2.0DVD

VCD1.1VCD2.0DVD

VCD1.1VCD2.0DVD



OPERACAO

31

Operacao com DVD e CD Video (continuacao)

Caracteristicas (continuacao)

Zoom

A funcao de Zoom permite-lhe ampliar a imagem de

video a move-la.

1 Prima ZOOM durante a reproducao ou pausa de

imagem para activar a funcao de Zoom.

Se premir ZOOM varias vezes, o nivel de ampliacao
aumenta ate 6 vezes.

2 Utilize 1/2/3/4 para mover a imagem ampliada.

3 Prima CLEAR para regressar a reproducao ou pausa

de imagem.

Observacoes
A funcao de zoom pode nao funcionar em alguns
discos de DVD.

A funcao de zoom pode nao funcionar em cenas

multi-angulos.

Pesquisa de marcador

Pode iniciar a reproducao a partir de um ponto
memorizado. Podem ser memorizados ate 9 pontos.
Para introduzir um marcador, siga os seguintes passos.

1 Durante a reproducao do disco, prima MARKER

quando a reproducao atinja o local que pretende
memorizar.

O icone de marcador surge no ecra da televisao por breves

instantes.

2 Repita o passo 1 para fazer um maximo de nove

marcacoes para um disco.

Para escolher uma cena marcada

1 Durante a reproducao do disco, prima SEARCH.
O menu de pesquisa de marcadores surge no ecra.

2 Dispoe de 10 segundos para premir 1/2 e seleccionar

o numero de marcador que desejado.

3 Prima SELECT /ENTER.

A reproducao ira ter inicio a partir da cena Marcada.

4 Para remover o menu de pesquisa de marcadores,

prima SEARCH.

Para apagar a marcacao de uma cena

1 Durante a reproducao, prima SEARCH.
O menu de pesquisa de marcadores surge no ecra.

2 Prima 1/2 para seleccionar o numero de marcador

que deseja apagar.

3 Prima CLEAR.

O numero de marcador sera apagado da lista.

4 Repita os passos 2 e 3 para apagar mais numeros

de marcadores.

5 Para remover o menu de pesquisa de marcadores,

prima SEARCH.

Cacteristicas unicamente para

discos de DVD

Verificar os conteudos dos discos de

DVD: Menus

Os discos de DVD podem conter menus que lhe per-

mitem obter acesso a opcoes especiais. Para utilizar o

menu de um disco, prima MENU. De seguida, prima a

tecla numerica apropriada para seleccionar um item, ou

entao utilize as teclas 1/2/3/4 para marcar a sua

seleccao e de seguida prima ENTER.

Menu de Titulo

1 Prima TITLE.

Se o titulo possuir um menu, este surgira no ecra. Caso

contrario, pode surgir o menu do disco.

2 O menu pode indicar os angulos de camara, linguagem
falada, opcoes de legendas e capitulos para este titulo.

3 Para remover o menu de titulo, prima TITLE

novamente.

Menu de disco

1 Prima MENU.

Surge o menu de disco.

2 Para remover o menu de disco, prima MENU novamente.

Angulo de Camara

Se disco contem sequencias gravadas a partir de difer-

entes angulos de camara, o icone de angulo pisca no

visor. Pode entao mudar o angulo de camara se assim

o desejar.
Prima ANGLE varias vezes durante a reproducao

para seleccionar o angulo desejado.
O numero do angulo seleccionado surge no ecra.

Mudar a linguagem audio

Prima AUDIO varias vezes durante a reproducao para

ouvir as varias linguagens de audio ou faixas de audio.

Legendas

Prima S-TITLE varias vezes durante a reproducao para

ver as varias linguas de legendagem.

Observacao
Se surgir o simbolo

,
o disco nao dispoe desta

funcao.

1 ENGDVD

1 ENG

D

6CH

DVD

1/1DVD

DVD

DVD

DVD

MARKER SEARCH
1/9

VCD1.1VCD2.0DVD

VCD1.1VCD2.0DVD



32

Funcionamento com CD de Audio e de MP3

Reproduzir um CD de audio e de MP3

leitor de DVD/TV pode ler gravacoes em formato MP3

em discos CD-ROM, CD-R e CD-RW.

Antes de iniciar a reproducao de gravacoes em MP3,
leia as notas acerca das gravacoes MP3 na pagina 34.

1
Introduza um disco e feche a gaveta.

Surge o menu no ecra da televisao.

Menu de CD audio Menu MP3

2
Prima 3/4 para seleccionar uma faixa e prima
PLAY.

A reproducao e iniciada.

Durante a reproducao, o tempo decorrido da faixa a

ser lida e indicado no visor.

A reproducao para no fim do disco.

3
Para terminar a reproducao a qualquer altura,

prima STOP.

Pausa

1 Prima PAUSE durante a reproducao.

2 Para regressar a reproducao, prima novamente PLAY

ou PAUSE.

Escolher outra faixa

Prima SKIP . ou > uma vez durante a repro-

ducao para avancar para a faixa seguinte ou regres-

sar ao inicio da faixa a ser lida.

Prima SKIP . duas vezes para recuar para a faixa

anterior.

No caso de um CD de audio, pode escolher directa-

mente uma faixa carregando nas teclas numericas

durante (0-9) a reproducao.

Repetir Faixa/Todas/Desligado

1 Para repetir a faixa que esta a ser lida, prima REPEAT.

Surge o icone de repeticao de faixa no ecra do menu.

2 Para repetir todas as faixas do disco, prima REPEAT

uma segunda vez.

Surge o icone de repeticao de todas as faixas no ecra do

menu.

3 Para sair do modo de repeticao, prima REPEAT uma

terceira vez.

Surge o icone de repeticao desligada no ecra do menu.

Pesquisa
1 Prima durante dois segundos SKIP . ou >

durante a reproducao.
O receptor entra em modo de pesquisa.

2 Prima SKIP . ou > varias vezes para selec-

cionar a velocidade pretendida: mX2, mX4,
mX8 (para tras) ou MX2, MX4, MX8 (para a

frente).

3 A velocidade e direccao de pesquisa sao indicadas

no ecra do menu.

4 Para sair do modo de pesquisa, prima PLAY.

Observacao
O som e emudecido durante o modo BUSCAR.

Repeticao A-B

Para repetir uma sequencia.
1 Durante a reproducao, prima RPT A-B para marcar o

ponto de inicio.

A indicacao A e icone de repeticao surgem no ecra do menu.

2 Prima RPT A-B novamente para marcar o ponto de

fim.

A indicacao A-B e icone de repeticao surgem no ecra do

menu e a sequencia de repeticao e reproduzida imediatamente.

3 Para cancelar a sequencia, e regressar a reproducao
normal, prima RPT A-B.

O icone de repeticao e "OFF" surgem no ecra do menu.

Mudar o canal de audio

Prima AUDIO varias vezes durante a reproducao para

ouvir um canal de audio diferente (ESTEREO,
ESQUERDA ou DIREITA).

CD

CD

CD

MP3

CD

MP3CD

MP3CD

ProgramCD

Clear All

TRACK 1

TRACK 2

TRACK 3

TRACK 4

TRACK 5

TRACK 6

TRACK 7

TRACK 8

0:56:35 STER.

ProgramMP3

Clear All

TRACK 1.MP3

TRACK 2.MP3

TRACK 3.MP3

TRACK 4.MP3

TRACK 5.MP3

TRACK 6.MP3

TRACK 7.MP3

TRACK 8.MP3

00:00 1 OFF
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Reproducao programada VCD1.1VCD2.0MP3CD

Reproducao programada com CD de

audio e MP3

A programacao permite-lhe guardar as suas faixas

favoritas de um dado disco na memoria do leitor.

Um programa pode conter 32 faixas (CD de audio) ou

60 faixas (CD de MP3).

1
Introduza o disco e feche a gaveta.
Surge o menu no ecra da televisao.

2
Prima PROGRAM durante a reproducao ou em

modo de paragem para entrar no modo de

edicao de programa.

Surge a marca a direita da palavra Program no lado

direito do ecra de menu.

Observacao
Prima PROGRAM para sair do modo de edicao de pro-

grama; A marca desaparece.

3
Prima 3/4 para seleccionar a faixa e prima
ENTER para colocar a faixa seleccionada na lista

de programacao.

4 Repita o passo 3 para colocar mais faixas na

lista de programacao.

Menu de CD audio Menu MP3

5
Prima 2.

A ultima faixa programada que seleccionou e indicada na

lista de programacao.

6
Prima 3/4 para seleccionar a faixa que deseje

reproduzir inicialmente.

Prima TITLE para avancar para a pagina seguinte.
Prima MENU para regressar a pagina anterior.

7
Prima PLAY para iniciar a reproducao.
A reproducao e feita na ordem das faixas programadas.
A reproducao para apos todas as faixas da lista de

programacao terem sido reproduzidas uma vez.

Reproducao Programada com CD Video

Observacao
Num CD Video com PBC, deve-se ajustar PBC em Off,
no menu de instalacao, para usar a funcao do Programa.
Veja a pagina 26.

1
Introduza o CD Video e feche a bandeja.

2
Pressione PROGRAM enquanto a reproducao
esta parada.
O menu de Programa VCD ira aparecer.

Observacao
Pressione RETURN (VOLTAR) ou PROGRAM (PROGRA-
MA) para sair do menu de Programa.

3 Siga as etapas 3-7 da "Reproducao programada
com CD de audio e MP3" a esquerda.

Repeticao das faixas programadas
Para repetir a faixa que esta a ser lida, prima REPEAT.

Surge o icone de repeticao de faixa no ecra do menu.

Para repetir todas as faixas da programacao, prima
REPEAT uma segunda vez.

Surge o icone de repeticao de todas as faixas no ecra do

menu.

Para sair do modo de repeticao, prima REPEAT uma

terceira vez.

Surge o icone de repeticao desligada no ecra do menu.

Apagar uma faixa da lista de programacao
1 Prima PROGRAM durante a reproducao ou em modo

de paragem para entrar no modo de edicao de programa.

Surge a marca .

2 Prima 2 para avancar para a lista de programacao.
3 Prima 3/4 para seleccionar a faixa que pretende
apagar da lista de programacao.

4 Prima CLEAR.

A faixa sera apagada da lista de programacao.

Apagar toda a lista de programacao
1 Siga os passos 1-2 de "Apagar uma faixa da lista de

programacao" tal como indicado acima.

2 Utilize 3/4 para seleccionar "Clear All" e de seguida
prima ENTER.

Toda a programacao relativa ao disco sera apagada.
A programacao tambem e apagada quando se retira o disco.

Para regressar a reproducao normal quando
em modo de reproducao programada

Prima continuamente PROGRAM ate que a indicacao
"PROG." desapareca do visor.

E

E

E

ProgramCD

Clear All

TRACK 1

TRACK 2

TRACK 3

TRACK 4

TRACK 12

TRACK 8

TRACK 10

TRACK 3

TRACK 5

TRACK 6

TRACK 7

TRACK 8

STER.

E

0:56:35

ProgramMP3

Clear All

TRACK 1.MP3

TRACK 2.MP3

TRACK 3.MP3

TRACK 4.MP3

TRACK 8.MP3

TRACK 2.MP3

TRACK 4.MP3

TRACK 3.MP3

TRACK 5.MP3

TRACK 6.MP3

TRACK 7.MP3

TRACK 8.MP3

00:00 1 OFF

E

VCD
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Program E
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Memorizacao do ponto de leitura

O leitor memoriza o ultimo ponto de leitura do ultimo

disco que visionou. Os ajustes permanecem memoriza-

dos mesmo se retirar o disco do leitor ou se desligar o

aparelho. Se introduzir um disco que tenha os ajustes
memorizados, o ultimo ponto de leitura e automatica-

mente retomado.

Observacoes
-- Os ajustes sao memorizados e podem ser utilizados

a qualquer altura.

-- O receptor nao faz memorizacoes se desligar o apar-

elho antes de reproduzir um disco.

Protector de ecra

A imagem do protector de ecra surge quando deixa o

leitor de DVD parado durante cerca de 5 minutos.

Quando o protector de ecra estiver a funcionar durante

mais de 5 minutos, o aparelho desliga-se automatica-

mente.

Ajuste do modo de video

Com alguns discos, a imagem de reproducao pode
saltar ou sofrer do efeito de "pixelizacao" nas linhas

horizontais. Isso significa que a interpolacao vertical

ou o efeito de nao entrelacamento nao esta de acordo

com o disco. Nesse caso, a qualidade da imagem

pode ser melhorada escolhendo outro modo de

video.

Para mudar o modo video, prima e mantenha premido
DISPLAY por 3 segundos durante a reproducao do

disco. O numero do modo de video e indicado no

ecra da televisao. Verifique se a qualidade da

imagem melhorou. Pode repetir o mesmo procedi-
mento ate que a qualidade de imagem seja do seu

agrado.

O modo de video e alterado da seguinte ordem:

MODO1 → MODO2 → MODO3 → MODO4 → MODO5 →

MODO1

Se desligar o aparelho, o modo de video regressa ao

modo inicial (MODO1).

Notas acerca dos discos de MP3

Acerca do formato MP3

Um ficheiro de MP3 representa informacao de audio

comprimida utilizando o formato de compressao
MPEG1. Os ficheiros com a extensao ".mp3" sao

designados como "Ficheiros MP3".

O aparelho nao pode ler um ficheiro MP3 que nao

tenha uma extensao de ficheiro ".mp3".
O aparelho nao pode ler um ficheiro MP3 "falso" que

tenha uma extensao de ficheiro ".mp3".

Limitacoes dos discos MP3 compativeis com
este leitor:

1. Frequencia de amostragem de apenas 44,1 kHz

2. Bit rate entre 96 -- 192kbps
3. O formato de CD-R deve ser "ISSO 9660"

4. Se gravar ficheiros MP3 utilizando um programa

que nao permita criar um sistema de ficheiros, tal

como o "Direct-CD" etc., e impossivel ler ficheiros

MP3. Recomendamos que utilize um programa tal

como "Easy-CD Creator", que cria um formato

ISO9660.

5. Um disco de uma sessao necessita que os ficheiros

MP3 estejam na primeira faixa. Se nao existirem

ficheiros MP3 na primeira faixa, nao e possivel ler

os ficheiros. Se desejar ler ficheiros MP3, formate

todo o disco ou utilize um em branco.

6. Nao recomendamos a utilizacao de discos CD-RW.

Utilize apenas discos CD-R finalizados.

7. Os nomes dos ficheiros devem ter oito caracteres

ou menos e devem conter a extensao ".mp3".

Exemplo: "********.MP3".

8. Nao utilize caracteres especiais tais como

"_?!><+*}{`[@]:;\/.," etc.

9. O numero maximo de ficheiros por disco e de 200.

10. Utilize discos CD-R de 74 minutos (650M). Nao uti-

lize discos CD-R de 80 minutos (700M)

Este receptor necessita que os discos/gravacoes preen-

cham certos requisitos tecnicos para que a reproducao

seja da melhor qualidade possivel. Os discos de DVD

pre-gravados estao automaticamente ajustados para

esses requisitos. Existem varios tipos diferentes de

formatos de gravacao (incluindo os CD-R com ficheiros

MP3).

Ha que ter em conta que e necessaria autorizacao para

fazer o download de ficheiros MP3 da Internet. A nossa

empresa nao pode fornecer tal autorizacao. A autorizacao
necessaria deve sempre ser pedida junto do proprietario
do copyright.

VCD1.1VCD2.0DVD

DVD

VCD1.1CDDVD

Operacao adicional
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Solucao de problemas

Procure no seguinte guia a possivel causa de um problema antes de contactar a assistencia tecnica.

Sintoma

Nao ha corrente

electrica.

Ha corrente electrica,
mas o receptor de

DVD/TV nao funciona.

Nao ha imagem.

Nao existe som ou

apenas e ouvido um

som muito baixo

A imagem da repro-

ducao esta pessimar.

O receptor de DVD/TV

nao comeca a repro-
duzir.

Ouve-se um grande
ruido ou zumbido.

Causa

? Cabo de alimentacao electrica

desligado.

? Nao ha disco dentro do aparelho.

? O Monitor (ou PDP/LCD) nao esta

ajustado para receber a saida do sinal

do Receptor DVD/TV.

? O cabo de sinal (D-Sub) nao esta ligado
firmemente.

? O forca do Monitor conectado (ou

PDP/LCD) esta desligada.
? O equipamento ligado ao cabo audio

nao esta regulado para receber os

sinais DVD/TV emitidos.

? Os cabos audio nao estao ligados firmes.

? Nao ha corrente electrica no

equipamento ligado ao cabo audio.

? O fio de ligacao audio esta danificado.

? O disco esta sujo.

? Nao ha disco dentro do aparelho.

? Ha dentro um disco que nao pode ser

reproduzido.

? O disco foi colocado virado ao contrario.

? O disco nao foi colocado no encaixe.

? O disco esta sujo.

? Ha um menu no ecra do televisor.

? O nivel de classificacao esta activo.

? As fichas e tomadas estao sujas.

? O disco esta sujo.

? As colunas e os componentes estao

mal ligados.
? O receptor DVD/TV esta localizado bem

proximo a TV.

Solucao
? Ligue firmemente a ficha na tomada

electrica.

? Coloque um disco. (Verifique se o

indicador de disco DVD ou disco CD

audio esta aceso).

? Seleccione o modo de entrada de video adequa-
do no Monitor (ou PDP/LCD) para que a imagem
do Receptor DVD/TV apareca no ecran.

? Ligue o cabo de sinal (D-Sub) nos

adaptadores firmemente.

? Ligue o Monitor (ou PDP/LCD).

? Regule o receptor audio no apropriado
modo de entrada para ouvir o som do

receptor de DVD/TV.

? Ligue firmemente os cabos audio nas

conexoes.

? Ligue o equipamento audio que estiver

ligado ao cabo audio.

? Substitua-o por um novo.

? Limpe o disco.

? Coloque um disco. (Verifique se o

indicador de disco DVD ou disco CD

audio esta aceso).
? Coloque um disco que pode ser

reproduzido. (Verifique o tipo, o sistema

de cores e o codigo regional do disco).
? Coloque o disco com o lado gravado

virado para baixo.

? Coloque o disco correctamente no

compartimento, dentro do encaixe.

? Limpe o disco.

? Carregue na tecla SET-UP para sair da

janela do menu.

? Desactive a funcao de classificacao ou

mude o nivel de classificacao.
? Limpe-as com um pano humedecido

com alcool.

? Limpe o disco.

? Ligue correctamente as colunas e os

componentes.

? Afaste a televisao dos componentes
audio.
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Solucao de problemas (continuacao)

Sintoma

A gravacao nao e

possivel.

O controlo remoto nao

funciona bem.

Causa

? Os componentes estao mal ligados.

? A fonte esta mal seleccionada.

? O controlo remoto nao esta apontado na

direccao do sensor remoto do receptor de

DVD/TV.

? O controlo remoto esta longe demais do

receptor de DVD/TV.

? Ha um obstaculo no percurso entre o

controlo remoto e o receptor de

DVD/TV.

? As pilhas do controlo remoto estao

gastas.

Solucao
? Ligue correctamente os componentes

? Seleccione a fonte com o botao de

FUNCAO (AV 1, AV 2, AV 3, S-AV,
CD/DVD, RGBPC ou TV).

? Aponte o controlo remoto na direccao
do receptor de DVD/TV.

? Use o controlo remoto ate a distancia

de aproximadamente 7 m. (23 pes).
? Remova o obstaculo.

? Troque as pilhas por novas.
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Lista de codigos de lingua

Introduza o codigo adequado para os ajuste iniciais "Disco de audio", "Legendas de Disco" e/ou "Menu de Disco"

(ver pagina 27).

Codigo Lingua

6565 Afar

6566 Abkhazian

6570 Afrikaans

6577 Ameharic

6582 Arabico

6583 Assamese

6588 Aymara

6590 Azerbaijani

6665 Bashkir

6669 Byelorussian

6671 Bulgaro

6672 Bihari

6678 Bengali; Bangla

6679 Tibetano

6682 Bretao

6765 Catalao

6779 Corsican

6783 Checo

6789 Welsh

6865 Dinamarques

6869 Alemao

6890 Bhutani

6976 Grego

6978 Ingles

6979 Esperanto

6983 Espanhol

6984 Estonio

6985 Basco

7065 Persa

7073 Finlandes

7074 Fiji

Codigo Lingua

7079 Faroese

7082 Frances

7089 Frisian

7165 Irlandes

7168 Scots Gaelic

7176 Galician

7178 Guarani

7185 Gujarati

7265 Hausa

7273 Hindi

7282 Croata

7285 Hungaro

7289 Armenian

7365 Interlingua

7378 Indonesian

7383 Icelandic

7384 Italiano

7387 Hebreu

7465 Japones

7473 Yiddish

7487 Javanese

7565 Georgian

7575 Kazakh

7576 Greenlandic

7577 Cambodian

7578 Canada

7579 Coreano

7583 Kashmiri

7585 Kurdish

7589 Kirghiz

7665 Latin

Codigo Lingua

7678 Lingala

7679 Laothian

7684 Lithuanian

7686 Latvian, Lettish

7771 Malagasy

7773 Maori

7775 Macedonio

7776 Malayalam

7778 Mongolico

7779 Moldavo

7782 Marathi

7783 Malay

7784 Maltes

7789 Burmese

7865 Nauru

7869 Nepali

7876 Dutch

7879 Norwegian

7982 Oriya

8065 Panjabi

8076 Polaco

8083 Pashto, Pushto

8084 Portugues

8185 Quechua

8277 Rhaeto-Romance

8279 Rumanian

8285 Russo

8365 Sanskrit

8368 Sindhi

8372 Serbo-Croatian

8373 Singhalese

Codigo Lingua

8375 Slovak

8376 Slovenian

8377 Samoan

8378 Shona

8379 Somali

8381 Albanian

8382 Serbian

8385 Sudanese

8386 Swedish

8387 Swahili

8465 Tamil

8469 Telugu

8471 Tajik

8472 Thai

8473 Tigrinya

8475 Turkmen

8476 Tagalog

8479 Tonga

8482 Turkish

8484 Tatar

8487 Twi

8575 Ukrainian

8582 Urdu

8590 Uzbek

8673 Vietnamese

8679 Volapuk

8779 Wolof

8872 Xhosa

8979 Yoruba

9072 Chines

9085 Zulu
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Introduza o codigo adequado para o ajuste inicial "Codigo regional" (ver pagina 28).

Lista de codigos regionais

Codigo Pais

AD Andorra

AE United Arab Emirates

AF Afeganistao
AG Antigua and Barbuda

AI Anguilla
AL Albania

AM Armenia

AN Netherlands Antilles

AO Angola

AQ Antarctica

AR Argentina

AS American Samoa

AT Austria

AU Australia

AW Aruba

AZ Azerbaidjan

BA Bosnia-Herzegovina
BB Barbados

BD Bangladesh

BE Belgica
BF Burkina Faso

BG Bulgaria
BH Bahrain

BI Burundi

BJ Benin

BM Bermuda

BN Brunei Darussalam

BO Bolivia

BR Brasil

BS Bahamas

BT Bhutan

BV Bouvet Island

BW Botswana

BY Belarus

BZ Belize

CA Canada

CC Cocos (Keeling) Islands

CF Central African Republic

CG Congo
CH Suica
CI Ivory Coast

CK Cook Islands

CL Chile

CM Cameroon

CN China

CO Colombia

CR Costa Rica

cs Former Czechoslovakia

CU Cuba

CV Cabo Verde

CX Christmas Island

CY Cyprus

CZ Czech Republic
DE Germany
DJ Djibouti

DK Denmark

DM Dominica

DO Dominican Republic
DZ Algeria

EC Equador
EE Estonia

EG Egipto

EH Western Sahara

Codigo Pais

ER Eritrea

ES Espanha

ET Etiopia
FI Finlandia

FJ Fiji
FK Falkland Islands

FM Micronesia

FO Faroe Islands

FR France

FX Franca (Territorio

europeu)

GA Gabon

GB Gra Bretanha

GD Grenada

GE Georgia
GF French Guyana

GH Ghana

GI Gibraltar

GL Greenland

GM Gambia

GN Guinea

GP Guadeloupe (French)

GQ Equatorial Guinea

GR Greece

GS S. Georgia & S.

Sandwich Isls.

GT Guatemala

GU Guam (USA)

GW Guinea Bissau

GY Guyana
HK Hong Kong

HM Heard and McDonald

Islands

HN Honduras

HR Croacia

HT Haiti

HU Hungria
ID Indonesia

IE Irlanda

IL Israel

IN India

IO British Indian Ocean

Territory

IQ Iraq
IR Iran

IS Iceland

IT Italy

JM Jamaica

JO Jordan

JP Japan

KE Kenya
KG Kyrgyzstan

KH Cambodia6

KI Kiribati

KM Comoros

KN Saint Kitts & Nevis Anguilla
KP North Korea

KR South Korea

KW Kuwait

KY Cayman Islands

KZ Kazakhstan

LA Laos

LB Lebanon

Codigo Pais

LC Saint Lucia

LI Liechtenstein

LK Sri Lanka

LR Liberia

LS Lesotho

LT Lithuania

LU Luxembourg

LV Latvia

LY Libya

MA Morrocos

MC Monaco

MD Moldavia

MG Madagascar
MH Marshall Islands

MK Macedonia

ML Mali

MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macau

MP Northern Mariana Islands

MQ Martinique (French)

MR Mauritania

MS Montserrat

MT Malta

MU Mauritius

MV Maldives

MW Malawi

MX Mexico

MY Malaysia
MZ Mocambique
NA Namibia

NC New Caledonia (French)
NE Niger

NF Norfolk Island

NG Nigeria

NI Nicaragua
NL Netherlands

NO Norway

NP Nepal
NR Nauru

NU Niue

NZ New Zealand

OM Oman

PA Panama

PE Peru

PF Polynesia (French)
PG Papua New Guinea

PH Philippines
PK Pakistan

PL Poland

PM Saint Pierre and Miquelon
PN Pitcairn Island

PR Puerto Rico

PT Portugal
PW Palau

PY Paraguay

QA Qatar

RE Reunion (French)
RO Romania

RU Russian Federation

RW Rwanda

SA Saudi Arabia

Codigo Pais

SB Solomon Islands

SC Seychelles

SD Sudan

SE Sweden

SG Singapore
SH Saint Helena

SI Slovenia

SJ Svalbard and Jan Mayen
Islands

SK Slovak Republic
SL Sierra Leone

SM San Marino

SN Senegal
SO Somalia

SR Suriname

ST Saint Tome and Principe

SU Former USSR

SV El Salvador

SY Syria

SZ Swaziland

TC Turks and Caicos Islands

TD Chad

TF French Southern

Territories

TG Togo
TH Thailand

TJ Tadjikistan
TK Tokelau

TM Turkmenistan

TN Tunisia

TO Tonga

TP East Timor

TR Turkey

TT Trinidad and Tobago
TV Tuvalu

TW Taiwan

TZ Tanzania

UA Ukraine

UG Uganda
UK United Kingdom

UM USA Minor Outlying
Islands

US United States

UY Uruguay
UZ Uzbekistan

VA Vatican City State

VC Saint Vincent &

Grenadines

VE Venezuela

VG Virgin Islands (British)

VI Virgin Islands (USA)
VN Vietnam

VU Vanuatu

WF Wallis and Futuna Islands

WS Samoa

YE Yemen

YT Mayotte

YU Yugoslavia
ZA South Africa

ZM Zambia

ZR Zaire

ZW Zimbabwe
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Especificacoes

[Gerais]

[CD/DVD]

Video[Entrada/Saida] [Sintoniz
ador]

Amplificador & Audio [Input/Output]
[ALTI FALANTES]

[Acessorios fornecidos]

Fonte de alimentacao AC 220-240V, 50/60Hz

Consumo de energia 90W

Peso 4.7 kg
Dimensoes (L x A x P) 360x82x350mm

Condicoes de funcionamento 5°C a 35°C, Funcionamento: Na horizontal

Nivel de humidade para funcionamento 5% a 85%

Laser Laser semicondutor, comprimento de onda 650nm

Sistema PAL 625/50, NTSC 525/60

Gama de frequencias (audio) 20 Hz a 20 kHz

Relacao sinal/ruido (audio) Mais de 75 dB (1kHz, NOP, Filtro LPF/A de 20 kHz)
Gama dinamica (audio) Mais de 75 dB

Distorcao Harmonica (audio) 0.5 % (1 kHz na posicao de 12W) (Filtro LPF/A de 20 kHz)
Sistema de Televisao Tipo PAL-cor e sinal CCIR monocromatico

Recepcao RF PAL(B/G)/SECAM (B/G)/SECAM (D/K)/PAL I

Cobertura do Canal VHF (E2-E12)/UHF (E21-E69)/CATV (S1-S41)
Video input (AV1, AV2) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa, 2 Scart

Video output (AV1, AV2) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa, 2 Scart

Entrada de Video (AV3) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa,
Saida de S-video 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa., 1 Mini DIN 4-pin
Entrada de S-video (S-AV) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa., 1 Mini DIN 4-pin
Entrada de RGB (PC-IN) Conector 15-pinr
Entrada de RGB (MONITOR) 800 X 600 @ 60Hz

Modo Estereo 50W+50W(8Ωat1kHz,THD10%)
Modo Surround Frontal: 50W + 50W (THD 10 %)

Central: 50W

Surround: 50W + 50W (8Ω com 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer: 80W (4Ω com 30 Hz, THD 10 %)

Entradas RGB-PC, TV, AV1, AV2, AV3 (or S-AV)
Saidas AV2/Audio Saida E/D de Audio, Saida Estereo: 2 V (1kHz 0dB)
Saida de Audio Analogicas AV1/fones: (32 Ω, 0.9W)

Altifalante dianteiro/ Altifalante Central Subwoofer passivo
traseiro (FE-150TE) (FE-150CVE) (FE-150WE)

Tipo Altifalante 2 via 3 Altifalante 2 via 3 Altifalante 1 via 1

Impedancia 8Ω 8Ω 4Ω

Respuesta de frequencia 110 - 40,000 Hz 110 - 40,000 Hz 40 - 1,500 Hz

Nivel de presaao do som 83 dB/W (1m) 83 dB/W (1m) 80 dB/W (1m)
Potencia nominal de entrada 50W 50W 100 W

Potencia max. de entrada 100 W 100 W 200 W

Dimensoes efectivas (L x A x P) 270.5x1150x270.5mm 329x117x90.5mm 350x326x350mm

Peso liquido 4.78 kg 0.92 kg 7.2 kg

?Cabodeaudio.......................1?Cabodevideo.......................1

?Cabosdecoluna.....................5?Cabo15PinD-Sub..................1

?Controloremoto......................1?Pilhas(AAA)........................2
?Minicaboestereo....................1

Design e especificacoes sujeitos a alteracao sem aviso previo
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