Para obter detalhes, consulte as Instruções
de funcionamento.
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2-A

Ligar os altifalantes

Ligue os cabos dos altifalantes de modo a corresponderem às cores das tomadas SPEAKERS da unidade.

Ligar através de cabos HDMI (recomendado)

Para efectuar a ligação com cabos de vídeo em vez de cabos HDMI, consulte “2-B Ligar através de cabos de vídeo”, na face inversa.

Ligar o televisor

Painel traseiro da unidade principal
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Cabo HDMI*

Cabo digital óptico*
Efectue esta ligação para ouvir o som do televisor através
do sistema.
Esta ligação é desnecessária se o seu televisor for
compatível com a função Audio Return Channel (ARC).
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FRONTAL D

Ligar a sua caixa descodificadora
Se não utilizar uma caixa descodificadora, avance para “3 Efectuar a “Config. Fácil””, na face inversa.
Para desfrutar do som da caixa descodificadora, prima FUNCTION repetidamente para seleccionar “HDMI 1”.
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*Não fornecido.

Avance para “3 Efectuar a “Config. Fácil””

2-B

3

Ligar através de cabos de vídeo

Efectuar a “Config. Fácil”

Não introduza um disco antes de efectuar
a “Configuração Fácil”.

Se tiver concluído “2-A Ligar através de cabos HDMI (recomendado)”, avance para “3 Efectuar a “Config. Fácil””.

Ligar o televisor

4. Configure as definições básicas
seguindo as instruções da
“Configuração Fácil” apresentadas
no ecrã, utilizando /// e .
///,

VIDEO IN

1. Introduza as pilhas no telecomando.
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[Configuração Fácil está agora terminada.]
é apresentado quando a “Configuração Fácil”
estiver concluída.
Cabo digital óptico*
Efectue esta ligação para ouvir o som do televisor
através do sistema.

Cabo de vídeo*

2. Ligue os cabos de alimentação CA
da unidade principal e do televisor
à tomada de parede e, em seguida,
ligue a unidade principal e o televisor.
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3. Regule o selector de entrada do
televisor para um os ecrãs do sistema,
semelhantes aos ilustrados abaixo,
sejam apresentados no ecrã
do televisor.
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Ligar a sua caixa descodificadora
Se não utilizar uma caixa descodificadora, avance para “3 Efectuar a “Configuração Fácil””.
Para desfrutar do som da caixa descodificadora, prima FUNCTION repetidamente para seleccionar “AUDIO”.
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Cabo de vídeo*

Cabo de áudio*
Efectue esta ligação para ouvir o som da caixa descodificadora através do sistema.
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*Não fornecido.

Ecrã de “Config. Fácil”

A configuração básica está concluída.
Consulte as Instruções de funcionamento
fornecidas para obter detalhes sobre como
efectuar a reprodução de um disco
e utilizar outras funções.

