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convencional. 
Procure informar-se a respeito das regras locais 

Visite m para obter mais 
informações sobre o centro de reciclagem mais 
próximo.

Aviso de direitos autorais

contra cópia, que está protegida por patentes 
americanas e por outros direitos de propriedade 

reversa e a desmontagem são proibidas.

Aviso sobre marcas registradas

HDMI, o logotipo HDMI e 

comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC.

®

com para obter mais informações e ferramentas de 

CLASS 1

LASER PRODUCT

1 Importante
Aviso importante sobre segurança

Aviso

Risco de superaquecimento! Nunca instale o produto 

deixe um espaço de 10 cm em volta do produto 

Nunca coloque o produto, o controle remoto ou as 

calor, incluindo luz solar direta.

e velas acesas).

Afaste-se do produto em caso de tempestades com 
raios.

exposição a feixes de luz.

Sobre o Progressive Scan

compatíveis com este produto, e isso pode gerar 
imprecisões na exibição de uma imagem. Caso 
ocorram problemas com a imagem gerada por 

que o usuário alterne a conexão para a saída de 

DVD, modelo 525p e 625p, entre em contato com 
a central de atendimento ao cliente.

Descarte do produto e de pilhas antigas

materiais e componentes de alta qualidade, 
que podem ser reciclados e reutilizados.

a respeito das regras locais de coleta seletiva 

PT-BR
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Visão geral do produto
Unidade principal

a  (Em espera-Ligado)

o modo de espera. 
b Compartimento de disco
c Display
d  (Abrir/Fechar)

disco.
e  (Reproduzir/Pausar)

Inicia, pausa ou retoma a reprodução do 
disco. 

f Entrada (USB)

g MIC
Para conectar um microfone.

DVD PLAYER DVP3560K

a b c defg

® deve ser registrado 

dispositivo. Acesse vod.divx.com com este código 
para fazer o registro e obter mais informações 

® ® e os logotipos associados 

são usados sob licença.

Forum, Inc.

DVD Format/Logo Licensing Corporation.

2 Seu aparelho de DVD

Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo 

Mídias reproduzíveis

DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-

CD de áudio, CD-R/CD-RW

Códigos de região

Código de região do DVD Países
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d
Navega pelos menus.

)
).

)
).

e  BACK
Retorna ao menu de exibição anterior.

f /
Pula para o título, capítulo ou faixa 
anterior ou seguinte.

g

h Botões numéricos

i SUBTITLE

disco.
Acessa o menu de cópia/exclusão de 

j  ZOOM

Amplia ou reduz a imagem.
k KOK RECORD

l KARAOKE

m AUDIO/CREATE MP3

em um disco.
Acessa o menu de criação de arquivos 
MP3.

n
Interrompe a reprodução.

o
Inicia, pausa ou retoma a reprodução do 
disco.

p  INFO
Para discos, acessa as opções de 
reprodução ou exibe o status atual do 
disco.
Para apresentações de slides, exibe os 
arquivos de fotos em miniaturas.

q OK

r SETUP

Controle remoto

a

de espera.
b

disco. 
c DISC MENU

Acessa ou sai do menu do disco. 
Alterna para o modo de disco.
Durante uma apresentação de slides, 
alterna entre o modo divertido e o 
modo simples.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

k

l

m

n
o

p

q

r

j
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Opção 2: Conectar às entradas de vídeo 
componente

1 Conecte os cabos de vídeo componente 

às saídas Y Pb Pr neste produto.

2
às saídas AUDIO OUT L/R  neste produto.
às entradas de áudio na TV.

Opção 3: Conectar à entrada de vídeo 
(CVBS)

1 Conecte um cabo de vídeo composto 

à saída TV OUT
à entrada de vídeo na TV.

2
às saídas AUDIO OUT L/R  neste 
produto.
às entradas de áudio na TV.

Pb

Y

Pr

Pb

COMPONENT VIDEO OUT
Y Pr

VIDEO IN

3 Conectar

Conexões básicas:
Vídeo
Áudio

Conexões opcionais:

Conectar cabos de áudio/vídeo

Opção 1:
compatível com HDMI, DVI ou HDCP). 
Opção 2: Conectar às entradas de vídeo 

Opção 3: Conectar à entrada de vídeo 

Opção 1: Conectar à entrada HDMI

1
à saída HDMI OUT
à entrada HDMI na TV. 

Nota

controlar dispositivos compatíveis usando um único 

HDMI INHDMI OUT
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Conectar à fonte de alimentação

Cuidado

fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa 
na parte traseira do produto.

todas as outras conexões estão feitas.

Nota

1 Conecte o cabo de alimentação AC a uma 
tomada na parede.
»

4 Primeiros passos
Preparar o controle remoto
1 Pressione e empurre o compartimento 

ilustração).
2

3

Nota

carbono com alcalinas, etc.). 

cuidados especiais em seu descarte. 

Conexões de áudio opcionais

para aprimorar o som.

1
à saída COAXIAL

dispositivo.

Conectar um aparelho de som analógico

1
às saídas AUDIO OUT L/R neste 
produto.
às entradas de áudio no dispositivo.

1

Nota

Pressione o botão  para acessar o conteúdo e 
reproduzir os arquivos.

COAXIAL

COAXIAL

DIGITAL AUDIO
INPUT

AUDIO IN

DVD PLAYER DVP3560K

PT-BR
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1 Ligue a TV no canal de entrada de vídeo 
correto para este produto.

2 Pressione SETUP.
3 Pressione  para selecionar [Conf. Vídeo].
4 [Progressivo] [Lig] e pressione 

OK.
»

5 Para continuar, selecione [OK] e pressione 
OK.
»

Nota

segundos pela recuperação automática.

1) Pressione  para abrir o compartimento de disco. 
2) Pressione o botão numérico ‘1’.

6 Pressione SETUP para sair do menu. 
7

Nota

uma imagem distorcida. Nesse caso, desative o recurso 

Usar o Philips EasyLink

conectados via HDMI.

Localizar o canal de entrada da TV
1 Pressione 
2 Ligue a TV e alterne para o canal de entrada 

como selecionar o canal de entrada A/V).

Selecionar o idioma de exibição 
do menu

Nota

1 Pressione SETUP.
»

2 [Idioma Tela] e pressione .
3 Pressione  para selecionar um idioma e, 

em seguida, pressione OK.

Ativar o Progressive Scan

Nota
Po
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Nota

[Controle dos pais]).

Reproduzir vídeos

Nota

Algumas operações talvez não funcionem com alguns 

Controlar a reprodução de vídeo
1 Reproduza um título.
2

reprodução.

Botão Ação
Inicia, pausa ou retoma a 
reprodução do disco.
Interrompe a reprodução do 
disco.

, Pula para o capítulo ou título 
anterior/seguinte.

, Faz uma pesquisa rápida para trás 
ou para frente. Pressione várias 
vezes para alterar a velocidade da 
pesquisa.

, Faz uma pesquisa lenta para 
frente ou para trás. Pressione 
várias vezes para alterar a 
velocidade da pesquisa.

para trás não está disponível.
AUDIO/
CREATE MP3 canal disponível em um disco.
SUBTITLE

disponível em um disco.
 ZOOM

tela da TV.

imagem ser dimensionada para se 

Nota

a ela. Consulte o manual da TV e dos dispositivos para 

Reprodução com um toque
1 Pressione 
»

um único toque) liga automaticamente 
e sintoniza o canal de entrada de vídeo 

»
a reprodução será automaticamente 
iniciada.

Modo de espera com um toque
1 Pressione e segure  no controle remoto por 

mais de 3 segundos.
Todos os dispositivos conectados »

espera com um único toque) entrarão 
automaticamente no modo de espera. 

Nota

5 Reproduzir
Reproduzir um disco

Cuidado

de disco.

compartimento de disco.

1 Pressione  para abrir o compartimento de 
disco.

2 Insira um disco com o rótulo voltado para 
cima.

3 Pressione 
disco e iniciar a reprodução.

PT-BR
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Para iniciar a reprodução, pressione OK
na miniatura selecionada.

Reproduzir a partir de uma hora 

1 Durante a reprodução, pressione  INFO.
»

2
reprodução atual decorrido e pressione .

[Hora TT]
[Hora Cap.]
[H. Disco]
[H. Faixa]

3 Pressione os botões numéricos para inserir a 
OK.

Exibir tempo de reprodução
1 Durante a reprodução, pressione  INFO.
»

2 [Vis. Hora] e pressione .
As opções de exibição variam de acordo »
com o tipo de disco.

3 OK.

Exibir a reprodução de um DVD de 
diferentes ângulos
1 Durante a reprodução, pressione  INFO.
»

2 [Âng.] e pressione .
3 Pressione os botões numéricos para alterar o 

»
selecionado.

Nota

Repetir a reprodução de uma seção 

1 Durante a reprodução, pressione  INFO.
2 Pressione  para selecionar [Repetir AB].
3 Pressione OK
4 Pressione OK
»

Para cancelar a repetição da reprodução, »
pressione OK novamente.

Botão Ação
 ZOOM Alterna entre a proporção de 

imagem da tela e um grau de 
ampliação diferente.
Para deslocar-se pela imagem 
ampliada, pressione os botões de 
navegação.

 INFO Acessa as opções de reprodução 
e exibe o status atual do disco.

Acessar o menu do DVD
1 Pressione DISC MENU para acessar o menu 

raiz do disco.
2

pressione OK.
botões 

numéricos para inserir sua seleção.

Acessar o menu do VCD

exiba o menu de conteúdo para selecionar uma opção 

Nota

[PBC] para saber como ativar ou desativar o PBC. 

1

Durante a reprodução com o PBC ativo, 
pressione  BACK.

2 Pressione os botões numéricos para selecionar 
uma opção de reprodução e, em seguida, 
pressione OK para iniciar a reprodução.

menu não será exibido e a reprodução 
será iniciada a partir da primeira faixa.

Visualizar o conteúdo do disco
1 Durante a reprodução, pressione  INFO.
»

2 [Visualiz.] e pressione .
3

pressione OK.
»

Para ir para a tela de visualização 
seguinte/anterior, selecione [Ant] ou 
[Segt] e pressione OK.
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Passagem de reprodução rápida

1 Durante a reprodução, pressione  INFO
várias vezes para selecionar uma opção.

Display Ação
[Disco Ir para] Reproduzir a partir de uma 

[Faixa Ir para] Reproduzir a partir de uma 

[Selec. Faixa] Reproduzir a partir de um 

2 Pressione os botões numéricos para alterar 

reproduzir.

Reproduzir músicas MP3/WMA
MP3/WMA são tipos de arquivo de áudio 

.mp3 ou .wma).
1

.
»

2
selecione uma faixa para reproduzi-la.

Para selecionar outra faixa/pasta, 
pressione  e, em seguida, OK.

Nota

No caso de discos gravados em várias sessões, somente 

exibidos corretamente na tela, pois não são suportados. 
Pastas/arquivos que excedam o limite suportado por 

Repetir a reprodução de uma seção 

Para CDs de áudio,
1 Durante a reprodução, pressione  INFO

[Desl] ser exibido.
2 Pressione  para selecionar uma opção de 

repetição.

Nota

marcada em uma mesma faixa/título.

Reproduzir vídeo DivX® (Ultra)
®

®

1

.
»

2
pressione OK.

legenda/áudio.

Nota

[Cód Vap DivX(R)]).

Reproduzir músicas
Controlar uma faixa
1 Reproduza uma faixa.
2

reprodução.

Botão Ação
Inicia, pausa ou retoma a 
reprodução do disco.
Interrompe a reprodução do 
disco.

, Pula para a faixa anterior/
seguinte.

reprodução.

, Faz uma pesquisa rápida para 
trás ou para frente. Pressione 
várias vezes para alterar a 
velocidade da pesquisa.

PT-BR
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Controlar a exibição de fotos
1 Reproduza fotos em uma apresentação de 

slides.
2

reprodução. 

Botão Ação
/

/
vertical.

 ZOOM Amplia ou reduz uma foto.

de zoom.
Interrompe a reprodução.

Apresentação de slides com música
Crie uma apresentação de slides com música para 
reproduzir simultaneamente arquivos de música 

Nota

1 Reproduza a música MP3/WMA. 
2 Pressione  BACK para retornar ao menu 

principal.
3

pressione OK para iniciar a apresentação de 
slides.
»

de fotos. 
»

Para interromper a apresentação de 
slides, pressione .
Para interromper a reprodução da 
música, pressione  novamente.

Para arquivos MP3/WMA,
1 Durante a reprodução, pressione  INFO

várias vezes para selecionar uma opção de 
repetição.

Reproduzir fotos
Exibir fotos em uma apresentação de 
slides

1

.
»

2 OK para 
iniciar a apresentação de slides.
»

a orientação da exibição será otimizada 
automaticamente.

pressione DISC MENU.
Para visualizar as fotos em miniaturas, 
pressione  INFO.

Para selecionar uma foto, pressione os 
botões de navegação.
Para exibir a foto selecionada e iniciar a 
apresentação de slides, pressione OK.
Para retornar ao menu, pressione 

BACK.

Nota

demorada devido ao grande número de músicas/fotos 

miniatura.

associados a imagens.
Pastas/arquivos que excedam o limite suportado por 

Po
rt

ug
uê

s

PT-BR



14

Ao concluir, uma nova pasta será criada »

armazenar todos os novos arquivos.
5 Para interromper o processo de cópia, 

pressione  e, em seguida, OK.

Nota

Mídias protegidas contra cópia não podem ser copiadas.

Criar arquivos MP3

1 Insira um CD de áudio.
2

3 Durante a reprodução do disco, pressione 
AUDIO/CREATE MP3.
»

exibido.
4 [Sim] no menu e pressione OK.

5
[OPÇÕES] e pressione OK várias vezes para 
selecionar um item.

Create MP3
OPTIONS TRACK

SUMMARY

Start Exit Select all Deselect all

to change speed.

Track01          04:14

Track02          04:17

Track03          03:58

Track04          04:51

Track05          03:53

Track06          04:09

Track07          04:38 
Press [OK] button

CRT ID3            Yes
Device            USB 1

Speed     Normal
Bitrate            128kbps

Reproduzir o conteúdo de uma 

Nota

1

2 Pressione o botão .
»

3
selecione um arquivo para reproduzi-lo.

Para obter mais informações, consulte 

4 Para interromper a reprodução, pressione .
Para alternar para o modo de disco, 
pressione o botão .

6 Outras funções
Cópia de mídia

1

2

3
pressione SUBTITLE .

4 [Sim] no menu e pressione OK.

Previous

Do you want

00:00/00:00                               005/030

to copy this file

\MP3

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Track 5

Track 6

Yes     No

PT-BR
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3

4
microfone.

Nota

É necessário ativar a saída de som do microfone na 
opção [Microfone] para acessar as opções de menu 

1 Pressione KARAOKE .
»

exibido.
2 OK.
3

pressione OK.
4 Pressione KARAOKE novamente para sair do 

menu.
[Microfone] - ativa ou desativa a saída de som do 
microfone.
[Vol. Microfone]
[Eco]
[Placar karaokê] - desativa a função de pontuação 

de cada música.
[Concurso Música] - concurso de música entre 
quatro pessoas.

1) Na opção [Placar karaokê], selecione um nível 

2) Na opção [Concurso Música], ative a função de 
concurso.
»

[Iniciar] e pressione 
OK para iniciar a reprodução das músicas 
selecionadas.
»

o resultado do concurso será exibido.

[Mudança de Tom]
acordo com o tom da sua voz.
[Vocal] - seleciona diferentes modos de áudio de 

Opção Descrição
[Velocidade]

cópia.
[Tx Bits]

Quanto maior a taxa de bits 

arquivo.
[CRT ID3] Copia as informações da faixa no 

arquivo MP3.
[Disp.]

6 Pressione  para acessar o painel [FAIXA].
7 OK.

Para selecionar outra faixa, repita a etapa 7.
Para selecionar todas as faixas, selecione 
[Selec.tudo] no menu e pressione OK.
Para desmarcar todas as faixas, selecione 
[Anular sel.] no menu e pressione OK.

8 [Iniciar] no menu e pressione OK
para iniciar a conversão.

Ao concluir, uma nova pasta será criada »

armazenar todos os novos arquivos MP3.
Para sair do menu, selecione [Sair] e 
pressione OK.

Nota

convertidos.

ser utilizadas para armazenar arquivos MP3.

Karaokê

para cantar com a fonte da música.

Nota

do microfone para o nível mínimo para evitar 
reverberações.

1 Ligue a TV e selecione o canal de entrada da TV.
2 Conecte um microfone à entrada MIC neste 
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1 Pressione SETUP.
»

2 Pressione  para acessar o submenu.
3 OK.
4 OK.

Para retornar ao menu anterior, 
pressione  BACK.
Para sair do menu, pressione SETUP.

[Bloq. Disco]

[Bloq.]- restringe o acesso ao disco atual. Na 

disco ou desbloqueá-lo, será necessário digitar 

[Desbloq.] - reproduz todos os discos.
[Idioma Tela]

[Timer desl. aut.]
Alterna automaticamente para o modo de espera 

[Desl] - desativa o modo de desligamento 
automático.
[15 min], [30 min], [45 min], [60 min] - 
seleciona o tempo de contagem regressiva 

espera.
[Espera aut.]
Ativa/desativa o modo de espera automático.

[Lig] - alterna para o modo de espera após 

modo de pausa ou parada).
[Desl] - desativa o modo de espera 
automático.

[Cód Vap DivX(R)]
®.

[Registro]

[Desregistro]
desregistro para cancelar o registro deste 

Nota

®

dispositivo registrado.

Gravar karaokê

as músicas gravadas serão salvas no formato .mp3.

os arquivos gravados.

Nota

1 KOK RECORD

[Iniciar agora] - inicia a gravação imediatamente.
[Iniciar do começo] - inicia a gravação a partir 
do início da música atual.

Para sair sem gravar, pressione 
KOK RECORD novamente.

2 Pressione  para selecionar uma opção e 
pressione OK.

A gravação começa, e uma barra de »

Quando a música atual termina, a gravação »

»
KOK RECORD e seguir as instruções na 

tela para interromper o processo. 

7 Ajustar configurações

Nota

não pode ser alterada no momento.

PT-BR
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Nota

[Saída LPCM] só está disponível se [Saída 
Digital] [Só PCM].

do som.

[Áudio Hdmi]

[Lig] – permite a saída de áudio pela TV e 

de áudio no disco não for suportado, será 
feito o downmix para o formato de dois canais 

[Desl] - desativa a saída de áudio de 

[Sinc. áudio]

reprodução de um disco de vídeo.

1. Pressione OK.
2. Pressione 
3. Pressione OK

[Volume]

reprodução de um disco.

1. Pressione OK.
2. Pressione 
3. Pressione OK

[Modo de Som]

aprimorar a saída de áudio.
[3D] - seleciona um efeito de som surround 
virtual produzido nos canais de áudio 
esquerdo e direito.

 - seleciona um efeito sonoro 

[Modo música] - seleciona um efeito sonoro 
para músicas.

[Amostra de CD]

de amostragem maior.
[Desl] - desativa o aumento da taxa de 
amostragem do CD.
[88.2kHz] - converte a taxa de amostragem 
original para o dobro.
[176.4kHz] - converte a taxa de amostragem 
original para o quádruplo.

1 Pressione SETUP.
»

2 Pressione  para selecionar 
e, em seguida, pressione  para acessar o 
submenu.

3 OK.
4 OK.

Para retornar ao menu anterior, 
pressione  BACK.
Para sair do menu, pressione SETUP.

[Saída Analóg.]

com o dispositivo de áudio conectado à entrada de 
áudio analógico.

[ESQ/DIR] - para saída de som surround pelas 
duas caixas acústicas.
[Estéreo]

[Áudio Digital]

[Saída Digital] - seleciona um tipo de saída 
digital.

[Tudo] - suporta formatos de áudio 
multicanal.
[desl.] - desativa a saída digital.
[Só PCM] - faz o downmix para o 
formato de áudio de dois canais.

[Saída LPCM] - seleciona a taxa de 

Code Modulation, Modulação de código de 
pulso linear).

[48kHZ] - para discos gravados com taxa 

[96kHZ] - para discos gravados com taxa 

Sound Mode
CD Upsampling

Digital Audio 
Analogue Output

Volume

Audio Setup 

Night Mode

HDMI Audio
Audio Sync
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[4:3 Pan Scan]
altura completa com as laterais cortadas.
[4:3 Letter Box]
widescreen com barras pretas nas partes 
superior e inferior.
[16:9 Widescreen]

[Progressivo]

[Lig]
[Desl]

Nota

[Padrão]
[Brilho]
[Suave]
[Pessoal]

saturação de cores e pressione OK.
[Papel de parede]

[Imagem padrão]
como papel de parede padrão.
[Imagem salva] - imagem capturada de um 

[Imagem atual] - captura uma imagem de 

1. Reproduza uma apresentação de slides ou um vídeo.

pressione  para pausar e, em seguida, 
pressione SETUP.

[Conf. Vídeo]
[Papel de parede] [Imagem atual]).

4. Pressione OK
»

como papel de parede.
A imagem ou foto recentemente salva »
substituirá a anterior.

[Closed Caption]
Ativa ou desativa o recurso Closed Caption na tela.

[Lig] – mostra os efeitos sonoros nas legendas. 
Aplicável somente a discos com informações 
de Closed Caption e se sua TV oferecer 
suporte a esse recurso.
[Desl] - desativa o Closed Caption.

[Modo Noturno]

volume baixo, sem incomodar as pessoas.
[Lig] - ativa a exibição silenciosa à noite.
[Desl] - reproduz um som surround com faixa 

Nota

1 Pressione SETUP.
»

2 Pressione  para selecionar [Conf. Vídeo]
e, em seguida, pressione  para acessar o 
submenu.

3 OK.
4 OK.

Para retornar ao menu anterior, 
pressione  BACK.
Para sair do menu, pressione SETUP.

[Sistema de TV]

não for exibido corretamente. Por padrão, esta 

do seu país.
[PAL] - para TV com sistema PAL.
[Multi]
[NTSC]

[Tela da TV]

PT-BR
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.
»
»

um único toque) liga automaticamente 
e sintoniza o canal de entrada de 

»
será reproduzido. 

[Espera um toque] - ativa ou desativa o 
recurso de entrada no modo de espera 
com um único toque.

segure  por pelo menos 3 segundos.
Todos os dispositivos compatíveis com »

o modo de espera.

Nota

Consulte o manual da TV ou dos dispositivos para obter 

Preferências

Nota

Interrompa a reprodução do disco para acessar [Pág. 
Preferências].

1 Pressione SETUP.
»

2 Pressione  para selecionar [Pág. 
Preferências] e, em seguida, pressione  para 
acessar o submenu.

3 OK.

Preferences

Parental Control

Mp3/Jpeg Nav
PBC

Subtitle
Audio

Disc Menu

DivX Subtitle
Password

[HD JPEG]

[Lig]
[Desl] - exibe imagens padrão.

[Instalação HDMI]

pela TV.
[Resolução] - seleciona uma resolução 
de vídeo compatível com a capacidade de 
exibição da TV.

[Auto] - detecta e seleciona 

vídeo suportada.
[480i],[480p], [576i], [576p],[720p],
[1080i], [1080p] - seleciona a resolução 
de vídeo mais adequada à TV. Consulte o 

[HDMI Deep Color] - esse recurso só está 
disponível com o dispositivo de exibição 
conectado por meio de um cabo HDMI e 
quando o dispositivo suporta o recurso Deep 
Color.

[Auto] - exibe imagens vibrantes com 

com Deep Color. 
[Desl] - emite cores em 8 bits padrão.

[Wide Screen]
para reprodução de discos.

[Super Wide]

somente quando a resolução de vídeo 

1080p).
[4:3 Pillar Box]
da imagem. Barras pretas são exibidas 

quando a resolução de vídeo está 

[Desl]
com o formato do disco.

[Conf. EasyLink]

poderão responder simultaneamente aos 
comandos a seguir.

[EasyLink] - ativa/desativa todos os 

[Reprod. um toque] - ativa/desativa o 
recurso de reprodução com um único 
toque.
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[Com Menu] - exibe as pastas de arquivos 
MP3/WMA.

[Senha]

reproduza DVDs restritos.

1. Pressione os botões numéricos para inserir 

[Senha Antiga].
2. [Nova Senha].
3.

[Conf. Senha].
4. Pressione OK para sair do menu.

Nota

[Legenda DivX]

[Padrão]

Nota

[Inform. da versão]

Nota

saber se uma versão mais recente do software está 

produto.

4 OK.
Para retornar ao menu anterior, 
pressione  BACK.
Para sair do menu, pressione SETUP.

[Áudio]

do disco.
[Legenda]

do disco.
[Menu Disco]

Nota

usará o próprio idioma padrão.

alterado no menu do disco.

[Outro] Language Code

respectivo código de idioma.

[Controle dos pais]

crianças. Discos desse tipo devem ser gravados com 

1. Pressione OK.

OK.
3. Pressione os botões numéricos para digitar a 

Nota

em [Controle dos pais]
reprodução.

permitir a reprodução de todos os discos, selecione ‘8

tem efeito nesses discos.

[PBC]
Desative ou ative o menu de conteúdo de 

reprodução).
[Lig]
insere um disco para reprodução.
[Desl] - ignora o menu e inicia a reprodução a 
partir da primeira faixa.

[Nav MP3/JPEG]

[Sem Menu] - exibe todos os arquivos.

PT-BR
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Nota

USB

Vídeo

1080i, 1080p
Áudio

Coaxial

Unidade principal

Alimentação 

Acessórios fornecidos 

Cabo HDMI
Cabos de áudio/vídeo

Instruções básicas de uso

[Padrão]

[Bloq. Disco], [Controle dos pais]
e [Senha].

8 Informações adicionais
Atualizar o software
Para obter atualizações de software, compare a 

Cuidado

durante a atualização do software.

1 Pressione SETUP.
2 [Pág. Preferências] [Inform. da 

versão] e pressione OK.
3 Anote o nome do arquivo e pressione SETUP

para sair do menu.
4

5 Consulte as instruções de atualização no site 
para obter mais informações.

Nota

É recomendável desconectar o cabo de alimentação por 

Cuidado

Cuidado

Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de 

destinados a discos.

Limpar de discos
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 para abrir o 
compartimento de disco. 2) Pressione o botão 
numérico

Áudio
Nenhuma saída de áudio é emitida pela TV.

conectados à entrada de áudio da TV. 
Atribua a entrada de áudio da TV à entrada de 
vídeo correspondente. Consulte o manual da 

Nenhuma saída de áudio emitida pelas caixas 
acústicas do dispositivo de áudio (aparelho de 

à entrada de áudio do dispositivo de áudio. 
Ligue o dispositivo de áudio que corresponde 
à origem de entrada de áudio correta.

Não há som na conexão HDMI.

saída HDMI se o dispositivo conectado for 
incompatível com HDCP ou se for compatível 
somente com DVI.

[Áudio Hdmi] está ativado.
Não há som durante a reprodução de vídeos DivX

codec de áudio.

Reproduzir
O disco não pode ser reproduzido.

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

completo.

está correta.
Devido a questões de direitos digitais, os 
arquivos de vídeo protegidos por DRM não 
podem ser reproduzidos via conexão de vídeo 

HDMI para reproduzir esses arquivos.
A proporção de imagem da tela e o ajuste de 
exibição da TV estão diferentes.

9 Solução de problemas
Aviso

externa do produto. 

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o 
sistema por conta própria. 

solicitado a fornecer os números do modelo e de 

Nº do modelo __________________________

Unidade principal
Os botões do aparelho não funcionam.

minutos e conecte-o novamente.
O controle remoto não responde.

Aponte o controle remoto para o sensor de 

Imagem
Nenhuma imagem é exibida.

Consulte o manual da TV para saber como 
selecionar a entrada correta. Mude os canais 

ou alterado o sistema da TV, restaure o 
 para abrir o 

compartimento de disco. 2) Pressione o Botão 
numérico ‘1’
Botão numérico’3’

Não há imagem na conexão HDMI.

meio de um cabo HDMI a um dispositivo 
de exibição não autorizado, talvez o sinal de 
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M
MP3
Formato de arquivo em um sistema de compressão 

3. No formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode 
conter 5 a 10 vezes mais dados que um CD de 
áudio. 

P
PBC

e busca interativas.

Progressive Scan
A varredura progressiva exibe o dobro de quadros 
por segundo que um sistema convencional de TV. 

imagem superiores. 

Proporção de imagem
A proporção de imagem indica a relação largura/
altura nas telas de TV. A proporção de uma TV 

Letter Box permite assistir a uma imagem com uma 

W
WMA
Windows Media™ Audio. Refere-se a uma 
tecnologia de compactação de áudio desenvolvida 

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

Pressione SETUP.
[Pág. Preferências] [Legenda 

DivX] no menu.

suporte a legenda.

10 Glossário

D
DivX Video-On-Demand

® deve ser 

com este código para fazer o registro e obter mais 

H
HDMI

interface digital de alta velocidade capaz de 

proporciona alta qualidade de imagem e som, 

o padrão DVI.

de conteúdo digital em banda larga) não produzem 
sinais de vídeo nem de áudio.

J
JPEG
Formato muito comum de imagens digitais estáticas. 

de imagem apesar da elevada taxa de compactação. 
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Abkhazian 6566
Afar 6565
Afrikaans 6570
Amharic 6577
Arabic 6582
Armenian 7289
Assamese 6583
Avestan 6569
Aymara 6589
Azerhaijani 6590
Bahasa Melayu 7783
Bashkir 6665
Belarusian 6669
Bengali 6678
Bihari 6672
Bislama 6673
Bokmål, Norwegian 7866
Bosanski 6683
Brezhoneg 6682
Bulgarian 6671
Burmese 7789
Castellano, Español 6983
Catalán 6765
Chamorro  6772
Chechen 6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889

9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash 6786
Corsican 6779
Česky  6783
Dansk 6865
Deutsch 6869
Dzongkha 6890
English 6978
Esperanto 6979
Estonian 6984
Euskara 6985

  6976
Faroese 7079
Français 7082
Frysk 7089
Fijian 7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan 7176
Georgian 7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani 7178
Gujarati 7185
Hausa 7265
Herero 7290
Hindi 7273
Hiri Motu 7279
Hrwatski 6779
Ido 7379
Interlingua (International)7365
Interlingue 7365
Inuktitut 7385

Inupiaq 7375
Irish 7165
Íslenska 7383
Italiano 7384
Ivrit 7269
Japanese 7465
Javanese 7486
Kalaallisut 7576
Kannada 7578
Kashmiri 7583
Kazakh 7575
Kernewek 7587
Khmer 7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz 7589
Komi 7586
Korean 7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish 7585
Lao 7679
Latina 7665
Latvian 7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala 7678
Lithuanian 7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian 7775
Malagasy 7771
Magyar 7285
Malayalam 7776
Maltese 7784
Manx 7186
Maori 7773
Marathi 7782
Marshallese 7772
Moldavian 7779
Mongolian 7778
Nauru 7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga 7871
Nederlands 7876
Nepali 7869
Norsk 7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya 7982
Oromo 7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali 8073
Panjabi 8065
Persian 7065
Polski 8076
Português 8084

Pushto 8083
Russian 8285
Quechua 8185
Raeto-Romance 8277
Romanian 8279
Rundi 8278
Samoan 8377
Sango 8371
Sanskrit 8365
Sardinian 8367
Serbian 8382
Shona 8378
Shqip 8381
Sindhi 8368
Sinhalese 8373
Slovensky 8373
Slovenian 8376
Somali 8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese 8385
Suomi 7073
Swahili 8387
Swati 8383
Svenska 8386
Tagalog 8476
Tahitian 8489
Tajik 8471
Tamil 8465
Tatar 8484
Telugu 8469
Thai 8472
Tibetan 6679
Tigrinya 8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga 8483
Tswana 8478
Türkçe 8482
Turkmen 8475
Twi 8487
Uighur 8571
Ukrainian 8575
Urdu 8582
Uzbek 8590
Vietnamese 8673
Volapuk 8679
Walloon 8765
Welsh 6789
Wolof 8779
Xhosa 8872
Yiddish 8973
Yoruba 8979
Zulu 9085

Language Code
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