
Este aparelho de DVD portátil foi projetado
com uma bateria Ni-MH interna para fornecer
energia ao aparelho quando você estiver
viajando.

1 Deslize o interruptor POWER até a posição
OFF (só é possível recarregar o aparelho de
DVD no modo desligado).

2 Conecte o cabo do adaptador (Ou o
adaptador para carro) de energia fornecido ao
aparelho e à rede elétrica (ou à saída do
isqueiro do carro) para iniciar o carregamento.
➜ O indicador CHG fica vermelho.
➜ Quando a bateria estiver totalmente
carregada, o indicador apagará.

3 Desconecte o cabo do adaptador de energia
quando o indicador CHG apagar.

Carregue a bateria1
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3 OPEN HERE

1 Abra a tampa do aparelho.
2 Deslize o botão POWER até a posição ON

para ligar o aparelho de DVD.
➜ O indicador POWER acende.

3 Pressione OPEN para abrir o compartimento
de disco.

4 Remova o cartão de proteção (se houver) e
coloque um disco com o rótulo voltado para
cima.

5 Feche a porta do compartimento de disco.A
reprodução será iniciada automaticamente.
Caso contrário, pressione 2;.

6 Para parar a reprodução, pressione 9.

2 Aproveite! (Operação do
disco)

Nota:
– Quando a bateria estiver totalmente descarregada,
recarregue-a imediatamente (mesmo que você não
pretenda usá-la) para aumentar sua vida útil.
Quando a carga estiver baixa, o ícone de pilha será
exibido no canto superior esquerdo da tela para
alertá-lo.

2 Aproveite! (AV OUT)
Conexão de equipamento adicional (TV,
por exemplo)

1 Conecte a saída AV OUT do aparelho
diretamente às entradas de áudio e vídeo da
TV, como mostrado.

2 Ligue a TV e sintonize no canal de entrada de
vídeo correto.
➜ Você pode consultar o manual do
proprietário da TV. (Se a sua TV não tiver
entradas de áudio e vídeo, você precisará
adquirir um modulador de RF. Consulte o
revendedor.)
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