
Pressione o botão AV+ no controle remoto, e 
depois pressione o botão CURSOR  V          
(para baixo) repetidamente para selecionar 
SIDE / SVHS.  

Pressione o botão AV+ no controle remoto, e 
depois pressione o botão CURSOR  V     
(para baixo) repetidamente para selecionar 
AV / SVHS. 

Pressione o botão AV+ no controle remoto, e 
depois pressione o botão CURSOR  V     
(para baixo) repetidamente para selecionar 
CVI-2 (SD/HD). 

Pressione o botão AV+ no 
controle remoto, e depois 
pressione o botão CURSOR V 
(para baixo) repetidamente para 
selecionar AV / SVHS.

Áudio / Vídeo       
Composto 
(AV) 

SERV U

OUT 

OUT 

Pressione o botão AV+ no controle remoto, 
depois pressione o botão CURSOR V (para 
baixo) repetidamente para selecionar SIDE / 
SVHS. 

AV OUT

3 

1

2 

4 

1249 
415 

11
7 

68
8 

PARA  MONTAGEM 
“VESA”  
(NÃO INCLUSO)

PARA MONTAGEM NA PAREDE 
(Para o modelo 42PFL7312, solicite o suporte 
de parede ao nosso CIC 0800 701 0245)

A B

B B 

B 

A 
A 

A 

B 

 

Entrada Progressive Scan  
(CVI-1 SD/HD)

Proporciona uma qualidade de 
imagem superior usando um sinal 
Progressive Scan no modo HD 
através de um conector Y-Pb-Pr.

HDMI proporciona uma conexão 
de áudio e vídeo completamente 
digital e sem compressão.
Pode também ser usado para 
conectar um PC através de um
cabo DVI-HDMI.

32PFL5312
37PFL7312
42PFL7312

Use um segundo cabo de RF 
para conectar o decodificador  
à entrada de antena 75    do 
TV.

OUTPUT CH 

4

SERV U

SERV U

OUT 

Pressione o botão AV+ no controle 
remoto, e depois pressione 
CURSOR  V (para baixo) 
repetidamente para selecionar 
CVI-1 (SD/HD). 

Conecte o DVD no TV usando 
o cabo YPbPr - VGA.

VGA  
(CVI-2 SD/HD)  
                                                                                      

SERV U

SERV U

OUT 

Receptor de HD 

Receptor de HD

Conecte os cabos de antena para 
gravação no seu receptor de HD.

Conecte o cabo HDMI do Receptor 
de HD no conector HDMI / PC-D 
do TV.

Aperte o botão AV+ no controle 
remoto, e depois aperte CURSOR  
V (para baixo) repetidamente para 
selecionar HDMI.

PC (Monitor) 

PC (Monitor)

Conecte a saída de áudio do 
computador à entrada                
PC AUDIO In do TV usando um 
cabo de áudio.

Conecte a saída do monitor (vídeo) 
do computador à entrada 
HDMI/PC-D do TV usando o 
cabo HDMI - DVI. 

Pressione o botão AV+ do controle 
remoto, e depois pressione o botão 
CURSOR V (para baixo) 
repetidamente para selecionar 
PC-D.

Pressione o botão AV+ do controle 
remoto, e depois pressione o botão 
CURSOR V (para baixo) 
repetidamente para selecionar 
PC-VGA.

Entrada 
PC-D 

RF 

REMOTE PHONE JACK SATELLITE IN 

OUT TO TV 
CH 3 
CH 4 

DIGITAL 
AUDIO OUT 

VCR 
CONTROL 

S-VIDEO VIDEO 
in 2 

L 

AUDIO 

VIDEO 
in 1 

R 

L 

AUDIO  
  OUT 

PB 

PR 

Y 

VIDEO 
  OUT 

IN FROM ANT 

Outras possibilidades de conexões para o Receptor de HD      

Veja Aparelho de DVD com 
saída Progressive Scan  

Entrada Progressive Scan 
(CVI-1 SD/HD) 

SERV U

HDMI OUT

PC (Monitor)

Conecte a saída de áudio no PC à 
entrada PC AUDIO In do TV   
usando um cabo de áudio. 

Conecte a saída do monitor   
(vídeo) do computador à entrada 
PC-VGA / CVI-2  do TV usando        
o cabo VGA . 

SERV U

Entrada 
PC-VGA 

Conector inferior do TV

Conector inferior do TV

Conector inferior do TV

Conector inferior do TV

Conector inferior do TV

Conector inferior do TVConector inferior do TV

Pressione o botão AV+ do controle 
remoto, e depois pressione o botão 
CURSOR  V (para baixo) 
repetidamente para selecionar 
CVI-1 (SD/HD).

Conecte o cabo de Vídeo             
Componente do DVD aos                
conectores correspondentes na parte 
inferior do seu TV.

Entrada  
Progressive Scan 
(CVI-1 SD/HD) 

SERV U

OUT 

 Áudio/Vídeo  
Composto (AV ou SIDE) 

OUT 

Conecte o cabo de vídeo de sua Filmadora ou 
Vídeo Game à entrada de vídeo localizada na parte 
traseira do seu TV. Conecte os cabos de áudio 
esquerdo (branco) e direito (vermelho) para ouvir 
o som. 

Aparelho de DVD com saída  
Progressive Scan 

Aperte B 

Outras possibilidades de conexões para o Aparelho de DVD  com 
Progressive Scan 

Veja Aparelho de DVD / 
Gravador de DVD 

VGA (CVI-2 SD/HD) 
 

Veja Receptor de HD 

HDMI  

Veja Aparelho de DVD / 
Gravador de DVD 

 VGA (CVI-2 SD/HD) 
 

Conecte os dois cabos de antena para 
gravação no DVD. Após conectar 
todos os cabos e equipamentos ligue 
seu TV.

Após conectar  todos os cabos e 
equipamentos ligue seu TV e em 
seguida seu Computador.

Após conectar  todos os cabos e 
equipamentos ligue seu TV e em 
seguida seu Computador.

Após conectar todos os cabos 
e equipamentos ligue seu TV.

Conecte os dois cabos de antena   
para gravação de DVD. Após conectar 
todos os cabos e equipamentos, ligue 
seu TV.

Conecte os cabos de áudio esquerdo 
(branco) e direito (vermelho) às 
entradas de áudio esquerda (branca) e 
direita (vermelha) do seu TV.           

 Conecte os cabos de áudio esquerdo 
(branco) e direito (vermelho) nos 
conectores de saída de áudio do 
DVD e nas entradas de áudio AV do 
TV.

Adicione para  
gravação de DVD 

Adicione para  
gravação de DVD 

Adicione para  
gravação  

Adicione para  
gravação  

OU

OUOU

OU

Conserve seu Guia de Conexão após ter concluído a conexão de seu TV com os vários 
equipamentos. Não jogue fora pois poderá necessitar para futuras conexões. 

Para informações mais detalhadas, favor 
consultar o Manual do Usuário. 

Obtendo a conexão ideal 

Programando pela primeira vez 
Conectando seus equipamentos 

Conectando a Energia Elétrica / 
TV a Cabo 

Leia antes de ligar. 

Vídeo Cassete (VCR)   

Conecte o cabo de S-Vídeo aos 
conectores correspondentes no 
Vídeo Cassete (VCR) e no TV. 

Conecte os cabos de áudio esquerdo 
(branco) e direito (vermelho) nos 
conectores de saída de áudio do 
Vídeo Cassete (VCR) e nas entradas 
de áudio AV do TV.

Conecte os dois cabos de antena para gravação 
no VCR. Após conectar todos os cabos e 
equipamentos ligue seu TV.

Conector 
inferior do TV

Conector 
inferior do TV

Conector 
inferior do TV

Conector 
inferior do TV

Adicione para  
gravação de VCR 

Adicione para  
gravação de VCR 

Adicione para  
gravação de VCR 

Adicione para  
gravação de VCR 

Conecte o Vídeo Cassete (VCR) no TV 
usando o Cabo de Vídeo (amarelo).
Conecte os cabos de áudio esquerdo 
(branco) e direito (vermelho) às 
entradas de áudio esquerda (branca) e 
direita (vermelha).  

Conecte os dois cabos de antena 
para gravação de VCR. Após 
conectar todos os cabos e 
equipamentos  ligue seu TV.

Outras conexões possíveis para VCR 

Cabo de RF 

Vídeo Game / Filmadora/     
Fone de Ouvido 

Use somente o cabo de áudio 
esquerdo (branco) para 
equipamentos mono

Áudio / Vídeo 
Composto 
(SIDE) 

Equipamento

Outras conexões possíveis 

Veja Aparelho de DVD / 
Gravador de DVD 

Entrada de Vídeo  
Componente  
(CVI-1 SD/HD) Veja Vídeo Cassete (VCR) 

1- Ao ligar seu TV pela primeira vez será necessário auto programá-lo para facilitar a mudança 
    de canais.

2- Pressione o botão MENU no controle remoto para visualizar o menu na tela.

3- Pressione o botão CURSOR PARA BAIXO repetidamente até selecionar a opção          
    Instalação.

4-  Pressione o botão CURSOR PARA DIREITA para entrar no menu Instalação. A opção  
     Idioma estará selecionada.

5- Pressione o botão CURSOR PARA BAIXO repetidamente até selecionar a opção 
    Auto Seleção.

6- Pressione o botão CURSOR PARA DIREITA para iniciar o processo de Auto Programa-
    ção.

7- Pressione o botão STATUS / EXIT para remover o menu da tela quando o processo de 
    auto programação estiver finalizado.

Programando pela primeira vez 
(Verifique se o cabo da antena está conectado antes de seguir os passos abaixo)

Conecte o cabo de RF da 
empresa de TV a cabo à 
entrada correspondente, no 
decodificador.  

Sintonize seu TV no mesmo canal 
selecionado no decodificador.

Após conectar todos os cabos 
e equipamentos ligue seu TV.

Decodificador de TV a Cabo / 
Satélite  

Conectando seus equipamentos 

Decodificador

Decodificador

Cabo de sinal de entrada da 
 empresa de TV a Cabo 

Cabo de sinal de entrada da 
 empresa de TV a Cabo 

Cabo de RF 

Cabo de RF Cabo de Força 

Conecte o cabo de RF da 
empresa de TV a cabo à entrada 
correspondente, na parte traseira 
do decodificador. 

Conecte os cabos de Áudio / 
Vídeo (AV) do decodificador de 
TV a Cabo à entrada Áudio / 
Vídeo do TV.

Após conectar todos os cabos
e equipamentos ligue seu TV.

Áudio / Vídeo 
Composto 
(AV) 

Entrada de Vídeo 
Componente 
(CVI-1 SD/HD) 

Outras conexões possíveis 
Outras conexões possíveis 

Veja Vídeo Cassete (VCR)                                                                                                                
S-Vídeo (SVHS) Veja Vídeo Cassete (VCR)                                                                                                                

Veja Vídeo Cassete (VCR)                                                                                                                

S-Vídeo (SVHS) 
Entrada de Vídeo Componente 
(CVI-1 SD/HD) 

Veja Aparelho de DVD / 
Gravador de DVD 

Aparelho de DVD / Gravador 
de DVD  

Conecte o cabo de Vídeo Componente aos 
conectores correspondentes no aparelho de 
DVD / Gravador de DVD e no TV (muitas 
vezes identificados por YPbPr).

Conecte os cabos de áudio esquerdo 
(branco) e direito (vermelho) nos conecto-
res de saída de áudio do Aparelho de DVD 
/ Gravador de DVD e nas entradas de 
Áudio AV do TV. 

Adicione para    
gravação de DVD 

Adicione para    
gravação de DVD 

Adicione para    
gravação de DVD 

Adicione para    
gravação de DVD 

Conecte os dois cabos de antena para  
gravação de DVD. Após conectar todos 
os cabos e equipamentos ligue seu TV.

 

Entrada de Vídeo 
Componente 
(CVI-1 SD/HD) 

S-Vídeo 
(SVHS) 

Áudio / Vídeo  
Composto 
(AV ou SIDE) 

Proporciona qualidade de 
imagem superior em função da 
separação dos sinais de 
lluminância e componentes de 
cor azul e vermelho. Usada com 
cabos de áudio correspondentes 
esquerdo (branco) e direito 
(vermelho).

Proporciona melhor imagem do 
que as conexões de Áudio e 
Vídeo Composto ou de RF. 
Usada com cabos de áudio 
esquerdo (branco) e direito 
(vermelho).

Obtendo a conexão ideal 

Ótima Excelente Boa Básica 

Use esse guia para obter a conexão ideal para cada um de seus equipamentos.
Esses cabos não estão incluídos no aparelho!

Cabos separados de vídeo 
(amarelo) e cabos de áudio 
esquerdo (branco) e direito 
(vermelho) que proporcionam 
uma conexão básica para seu 
equipamento de Áudio e Vídeo.

Cabo de RF 
Proporciona uma conexão básica 
para uma antena normal ou TV a 
cabo. Contém sinal de áudio e 
vídeo. 

HDMI 

            

Conectando a Energia Elétrica / TV a Cabo  

Após ligar todos os cabos e 
equipamentos conecte à 
energia elétrica e ligue seu TV. 

Conecte o cabo de rede ao 
seu TV.                           

Conecte o sinal da antena
ou TV a Cabo à entrada de
antena 75    do TV.

Vire a página para verificar outras conexões.

VGA (PC-VGA ou 
CVI-2 SD/HD) 

Conecte seu PC com um 
conector VGA. PodeTambém  
ser usado para conectar 
equipamentos com 
Progressive Scan (usando um 
adaptador YPbPr-VGA).

Notas: 
 
• Para os modos PC, cheque a compatibilidade da resolução no Manual do Usuário. 
• Os conectores "SERV U e SERV C" localizados na parte inferior do aparelho, são de uso exclu-
sivo do Serviço Técnico. Não tente conectar nenhum tipo de cabo/equipamento nos mesmos. 

Nota:  
 
     Os conectores "SERV U e SERV C" localizados na parte inferior do aparelho, é de uso 
exclusivo do Serviço Técnico. Não tente conectar nenhum tipo de cabo/equipamento nos 
mesmos. 

Guia de Conexão

Especificações estão sujeitas a mudança sem aviso 
Marcas Registradas são de propriedade de Koninjlijke Philips Eletronics N.V. ou de seus respectivos donos. 

 

S-Vídeo 

 

 

Conector 
traseiro do TV

Conector 
traseiro do TV

Audio L/R 

Home Theater/Receiver 

Conecte os fios das caixas acústicas frontais e 
surround nos conectores correspondentes do 
equipamento.

Conecte os cabos nas saídas AUDIO L/Mono e 
AUDIO R dos conectores Monitor out do seu 
TV nas entradas de áudio L e R do seu 
equipamento.

Seu TV permite conectar um sistema de Home Theater ou um Receiver. Essa conexão produzirá um som 
surround similar ao de um cinema.

Conector inferior do TV

32PFL5312

42PFL7312

x 1

37PFL7312

Connect
Connecter
Conectar

32PFL5312
37PFL7312
42PFL7312

FLAT TV 
Instruções de Uso 

LEIA
ANTES

DE LIGAR

RECICLÁVEL RECICLA DO 

PAPEL 

Para uso exclusivo do cliente.  Escreva as informações abaixo que estão  localizadas na parte traseira do gabinete.  Guarde-as para referência futura. 

Modelo     ________________ Nº de série         ________________ 

42PFL7312

37PFL7312

x 1
32PFL5312     Í 

VESA 

42PFL7312 
37PFL7312     

800 x 400 mm Í 
VESA 

100mm 100mm 

100mm 

32PFL5312

x 1

42PFL7312

37PFL7312

x 2

B

A


