
MCD139B

Guia de Início Rápido

Conteúdo da caixa
Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:
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1Quick Start Guide
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Cabo de vídeo composto Cabo DIN
Controle remoto com uma

pilha CR2025

Antena de fio FM Guia de Início Rápido Manual do Usuário

Etapa A Conectar

Etapa B Configurar

Etapa C Curtir

Remova a aba de plástico de
isolamento antes de usar.
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Importante!
– Este aparelho só pode ser operado
depois que o cabo DIN for conectado.

Dicas
– Para conectar-se a uma TV Progressive
scan, consulte o manual do usuário e
obtenha informações sobre conexões
corretas e ajuste detalhado.
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Conecte os fios da caixa acústica direita e o subwoofer à caixa acústica
esquerda.

Conecte a caixa acústica esquerda e o DVD player usando o cabo DIN
fornecido.

Conecte o DVD à TV usando o cabo de vídeo composto.

Conecte o videocassete ou o decodificador à TV. Conecte as tomadas
AUX IN 1 às tomadas AUDIO OUT do videocassete ou decodificador.

2
Conecte a antena FM com fio fornecida.

Configuração da TV

Pressione SOURCE no aparelho (o DISC no controle remoto) para
selecionar a origem do disco.

Ligue a TV e faça o ajuste para o canal Video In correto.
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A Para ouvir canais de TV por esse aparelho, use os
cabos de áudio (branco/vermelho, não fornecidos)
para conectar as tomadas AUX IN1 (E/D) às
tomadas AUDIO OUT correspondentes na TV.

B Para ouvir canais de TV por esse aparelho, use os
cabos de áudio (branco/vermelho, não fornecidos)
para conectar as tomadas AUX IN1 (E/D) à tomada
HEADPHONE na TV.
●  Antes de iniciar a operação, pressione AUX1/2 no
controle remoto para selecionar “AUX 1” e ativar a
origem de entrada.
●  Consulte o Manual do Usuário para obter outras
opções de conexão de TV.
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Conecte o fio de alimentação AC à tomada na parede.

OUTIN

AC Power Cord

Etapa A Conectar

Etapa B Configurar

Videocassete ou
decodificador

Caixas acústicas
Caixa acústica direita

Subwoofer

Preto
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Vermelho

Verde

Caixa acústica
(direita)

Caixa acústica
(esquerda)

Subwoofer

Cabo de alimentação AC

Antena de fio FM

DVD player
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Dica
Consulte os capítulos "Introdução" e "Operações do menu do DVD"
no Manual do Usuário para obter descrições detalhadas.

Configuração das opções do menu do DVD
IMPORTANTE!
Se o recurso Progressive scan estiver ativado, mas a TV conectada não suportar
sinais progressivos ou os cabos de vídeo não estiverem conectados corretamente,
consulte o manual do usuário para obter informações sobre como ajustar
adequadamente o Progressive scan ou desative-o da seguinte forma:
1) Desative o modo Progressive scan da TV ou ative o modo Interlace.
2) Selecione “OFF (DESL.)” no menu PROGRESSIVE do menu de configuração do
aparelho para desativar o Progressive scan e pressione SYSTEM MENU no
controle remoto para sair do menu do sistema.
Para desativar o Progressive scan, você também pode primeiro pressionar OPEN/
CLOSE para abrir o compartimento do disco e, em seguida, pressionar 1 E
AUDIO no controle remoto.

Acertar o relógio
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No modo de espera ou em qualquer modo de origem, pressione e mantenha pressionado
CLOCK no controle remoto. Os dígitos do relógio serão iluminados no display.

Pressione  ¡ / ™ no aparelho várias vezes para definir as
horas.

Pressione à / á no aparelho várias vezes para definir os
minutos.
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Pressione CLOCK novamente para memorizar o ajuste.

PHILIPS PHILIPS

PHILIPS

Etapa B Instalação
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Reprodução de um disco
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Pressione OPEN /CLOSEç para abrir o compartimento do disco.

Coloque um disco com a face impressa voltada para cima e feche o compartimento.

A reprodução será iniciada automaticamente. Caso contrário, pressioneÉÅ.

Para parar a reprodução, pressione 9.
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Dica:
Os detalhes sobre os recursos de
reprodução e as funções adicionais são
descritos no manual do proprietário que
acompanha o produto.

Programação e sintonização de estações de rádio
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Pressione SOURCE (ou TUNER no controle remoto) para selecionar a origem do
sintonizador (FM).

Pressione e mantenha pressionado PROG no aparelho (ou PROG no controle remoto)
até “START (INICIAR)” ser exibido no painel do display. O aparelho começará a programar
todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.

Pressione ¡ / ™ até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

Para ligar o aparelho,
pressione STANDBY ONB
ou SOURCE no aparelho ou
DISC, AUX1/2 ou TUNER
no controle remoto.

Notas sobre o controle remoto:
– Primeiro selecione a origem que
deseja controlar pressionando um
dos botões de seleção de origem no
controle remoto (por exemplo DISC,
AUX 1/2).
– Em seguida, selecione a função
desejada (por exemplo 2;, í, ë).

TUN IN G

Etapa C Curtir
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