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Pentru alte diagrame de conectare, a se vedea Manualul de utilizare.

Conecta—i
Pentru conectare la televizor, urma—i instruc—iunile de mai jos.1

SCART IN

ANTENNA IN

PARTEA DIN SPATE A TELEVIZORULUI (NUMAI CA EXEMPLU)

PARTEA DIN SPATE DE LA DVD+VCR

sau

Antenã

RV CabluMufã de perete

Cablu coaxial RF (livrat)

Cablu scart (nelivrat)
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SCART IN

ANTENNA IN

2 4

3

4

1 Scoate—i toate echipamentele din prizã. Conecta—i echipamentul la prizã numai dupã ce a—i terminat de efectuat
toate cablajele. Nu efectua—i …i nu schimba—i niciodatã conexiuni dacã aparatul este conectat la prizã.

2 Conecta—i EURO AV1 AUDIO/VIDEO de la panoul din spate al acestui DVD/VCR la intrarea SCART de
la televizor, folosind cablul SCART (nelivrat).

3 Conecta—i cablul RF existent de la antena TV direct la mufa de antenã (AERIAL) aflatã în partea din
spate a DVD/VCR.
Dacã ave—i o cutie de cablu TV (sau un receiver prin satelit), conecta—i mufa de ie…ire (OUT) de la cutia
de cablu TV / receiver prin satelit la mufa de antenã (AERIAL) de la DVD/VCR, cu ajutorul unui cablu
coaxial RF (nelivrat).

4 Conecta—i cablul negru RF livrat la mufa de ie…ire RF (RF-OUT) de la DVD/VCR …i la mufa de intrare
antenã (ANTENNA IN) de la televizor. Mufa de intrare antenã de la televizor poate sã poarte inscrip—ia
75 ohmi, TV IN sau RF IN. Consulta—i manualul televizorului pentru detalii.

5 Conecta—i cablurile de alimentare ale DVD/VCR, televizorului …i cutiei de cablu TV (dacã este cazul) la
prizã.

6 Porni—i televizorul. Seta—i televizorul pe un canal video. (Consulta—i manualul de utilizare al DVD/VCR
pentru detalii).

7 Apãsa—i STANDBY-ON 1 de la DVD/VCR sau de pe telecomanda acestuia pentru a porni aparatul.
Prima datã când porni—i DVD/VCR, trebuie sã efectua—i instalarea VCR (video recorder). Detalii gãsi—i
pe verso la acest Ghid de pornire rapidã. 



Instala—i2
Setãri ini—iale - DVD

LIMBÃ

1 Apãsa—i DVD de pe telecomandã.

2 Apãsa—i SETUP - apare meniul
PRINCIPAL (MAIN).

Eviden—ia—i …i apãsa—i în dreapta B.

• selecteazã limba meniului.

• selecteazã limba audio implicitã a discului.

• selecteazã limba implicitã de subtitrare de
pe disc.

• selecteazã limba implicitã a meniului
discului.

Setãri ini—iale - VCR

Instalarea video recorderului
(VCR) pentru prima datã

1 Porni—i televizorul …i seta—i-l pe canalul
video extern (SCART).

2 Apãsa—i STANDBY-ON 1 pentru a porni
DVD/VCR …i apoi apãsa—i VCR.

3 Apãsa—i OK pentru a porni procesul de
acord automat. Postul TV stocat poate
varia în func—ie de zona în care locui—i.

4 Apãsa—i SETUP pentru a face sã disparã
meniul de pe ecranul televizorului.

Introducerea bateriilor

Re—ine—i unde trebuie a…ezate bornele pozitive …i cele negative

Telecomanda 
(spate)

Menu Language

Original

English

Off

Original

Disc Audio

Disc Subtitle   

Disc Menu

Move Select         

LANGUAGE

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS



Redarea unui disc

1 Cu televizorul …i DVD/VCR pornite, apã-
sa—i butonul DVD pentru ca DVD/VCR sã
intre în modul DVD.

2 Apãsa—i Z OPEN/CLOSE pentru a
deschide platanul discului.
Pune—i un disc pe platan, cu eticheta în
sus …i cu fa—a lucioasã în jos.
Apãsa—i din nou Z OPEN/CLOSE pentru a
închide platanul.

3 Redarea poate începe automat. În caz
contrar, apãsa—i NN PLAY.
Dacã apare meniul unui disc DVD, folosi—i
v/V/b/B, OK sau butoanele numerice
pentru a selecta anumite caracteristici sau
a începe redarea. Urma—i instruc—iunile din
meniu.

4 Pentru a opri redarea discului, apãsa—i 
xx STOP.

Disc care poate fi redat

DVD Player-ul din DVD/VCR poate reda
urmãtoarele tipuri de discuri.

DVD-urile trebuie sã aibã un cod regional
ALL (toate regiunile) sau Regiunea 2.

Ave—i nevoie de ajutor?
Manual de utilizare
A se vedea manualul de utilizare livrat
împreunã cu aparatul dvs. DVD/VCR Philips

Online
Vizita—i pagina www.philips.com/welcome

Utiliza—i3
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