DVD PLAYER
1

Uso
Durante o funcionamento do DVD, o usuário deve se atentar para os seguintes aspectos:
Ù Sistema de funcionamento do DVD

Deve-se ter em conta que de fato existem 6 zonas de codificação de discos e que o DVD se
encontra codificado para um determinada zona, não sendo possível ler discos de outras zonas sem
antes haver trocado a codificação.
Zona “1” USA, Canadá, territórios USA.

Zona “2” Japão, Europa, África do Sul, Oriente Médio (Incluindo Egito).

Zona “3” Sudeste da Ásia e Leste (incluindo Hong Kong).
Zona “4” Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico, América Central, América do Sul, Caribe.

Zona “5” Leste Europeu (União Soviética), Índia, África, Coréia do Norte, Mongólia.
Zona “6” China.
Ù Manejo do Equipamento

Para a correta utilização do equipamento devemos saber:
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Selecionar a fonte
Reproduzir a mídia (CD/DVD)
Pausar a reprodução
Parar a reprodução
Regressar rápido / anterior (track ou arquivo)
Avançar rápido / próximo (track ou arquivo)
Selecionar do diretório abaixo
Selecionar do diretório acima
Selecionar do modo de reprodução
Alternar a informação que é exibida no painel
Sensor do sinal de controle remoto
Ligar ou Desligar o DVD Player /MUTE
Exibir informações sobre o estado de reprodução atual
Reinicializar o equipamento mecanicamente
Porta de entrada de dados USB
Ù Precauções

¦ Não expor os discos a temperaturas elevadas às quais podem danificá-los
¦ Manter cuidados com os discos e mantê-los sempre limpos a fim de contaminar o leitor ótico do
aparelho.
¦ Enquanto o disco não é retirado do aparelho de DVD, este guarda na memória o último ponto
de parada na reprodução. Quando se liga o DVD novamente, a reprodução recomeça deste ponto
de parada sem a necessidade de acessar novamente o MENU inicial.
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