Ligar
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Começar pela ‘Ligação básica’.
Se tiver um videogravador, siga as instruções para ‘Ligação com videogravador ou dispositivo semelhante’.

Ligação básica
A Antes de ligar

Ligação com videogravador ou
dispositivo semelhante

Desligue o cabo da antena que está actualmente ligado ao seu
televisor.

A

B

Localizar o canal de
visualização

A Prima STANDBY-ON no gravador.

Antes de ligar

O seu novo Gravador Philips substitui o videogravador em
todas as suas necessidades de gravação. Primeiro, desligue
todas ligações do videogravador.

Ligar

A

Configuração

O gravador apresenta ‘IS TV ON?’. (O televisor
está ligado?).

B Ligue o televisor.
Deve visualizar o menu de definições.
Please Choose Settings

Televisor (painel traseiro)

B
A partir de uma
antena aérea ou
caixa de cabo

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

Ligar

English
Off
English

Nota: se estiver ligado ao videogravador, certifique-se
de que está desligado antes de avançar.

Baixo no telecomando do televisor (ou o botão AV,
SELECT) até ver o menu. Este é o canal correcto do
gravador.

B
Gravador Philips
(painel traseiro)

A Seleccione o idioma áudio, idioma das legendas, idioma do
AUDIO / VIDEO OUT

DIGITAL AUDIO OUT

Gravador Philips
(painel traseiro)

menu, o seu país de residência e o formato do televisor.
Nota Prima

B Prima SETUP

para seleccionar as opções no menu.

para activar a pesquisa automática de canais.
Demora alguns minutos a concluir.
Auto Install Channels

TV

Videogravador ou
dispositivo semelhante
(atrás)

deste gravador à entrada Antenna In do televisor.

C Utilize o cabo scart fornecido para ligar a ficha scart EXT1
TO TV-I/O deste gravador à entrada SCART IN do
televisor.

D Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada CA.
Nota: consulte o respectivo manual do utilizador
para outras ligações possíveis (p. ex., S-VIDEO, Vídeo
Componente).

Hora de início do
programa
Campo de entrada de hora
actual de reprodução ou do
tempo de gravação

Clipes
seleccionados
para gravação

Os conteúdos na barra de vídeo Time Shift (Mudança hora) serão
apagados quando premir STANDBY ON (2).
Nota Surgirá uma mensagem de confirmação ao apagar a
barra de vídeo Time Shift (Mudança hora) se premir o botão
REC MODE ou DV no telecomando ou se aceder à opção
{ Setup } (Confg.) no menu de configuração.

Please wait.... Searching for channels
This operation may take about 20 minutes

00 Channels found

Ver televisão – Pausa na
televisão em directo
O seu Gravador Philips permite-lhe controlar o programa de
televisão. Pode fazer uma pausa, como se controlasse a
transmissão em directo.

A Ligue o gravador e prima CH +/- para seleccionar um
A Siga os passos 1 a 4 da ‘Ligação básica’ para ligar este
gravador antes de avançar para o passo 2 seguinte. A
ilustração anterior apresenta a ligação sem a antena
terrestre digital.

B Utilize outro cabo scart (não fornecido) para ligar a ficha
scart EXT2 AUX-I/O deste gravador à saída SCART OUT
do videogravador.

C Ligue o cabo de alimentação do videogravador a uma
tomada CA.
Nota: nesta configuração, o videogravador não pode
gravar programas de televisão.
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Hora final da
memória

Press STOP to save.

deste gravador.

B Utilize o cabo coaxial RF fornecido para ligar a ficha do

Programas guardados na
memória temporária da
unidade de disco rígido

para sair do menu de definições.

C Prima

ANTENNA

Prima
uma vez para apresentar a barra de vídeo Time Shift
(Mudança hora).

Iniciar a configuração básica

Utilize o telecomando do gravador e siga as instruções do ecrã
para completar a instalação.

DIGITAL AUDIO OUT

A Desligue o cabo da antena do televisor e ligue-o à ficha

Depois de ligar o gravador, prima o botão TUNER no
telecomando. A luz azul HDD ACTIVE
no painel frontal
acende-se. O programa de televisão actualmente seleccionado
será guardado na memória temporária do disco rígido, chamada
“TSB” (Time Shift Buffer). A TSB pode guardar
temporariamente até 6 horas de programas.

C Caso contrário, prima repetidamente o botão Canal para
SCART IN

AUDIO / VIDEO OUT

Acerca da memória Time Shift
Buffer (TSB)

4:3 PanScan

SCART IN

A partir de uma
antena aérea ou
caixa de cabo

3

United Kingdom

Press SETUP to continue

Televisor (painel traseiro)

Desfrutar

D Altere ou confirme a data e a hora.
E Prima SETUP
para concluir a instalação básica.
Nota Para alterar ou actualizar as definições do
sintonizador e de data/hora:
1) Prima DVD seguido de STOP .
2) Prima SETUP
.
3) Prima T para baixo para seleccionar
{ Setup } (Configuração) no menu e prima
X para a direita.

programa de televisão.

B Prima PAUSE

para o suspender.

C Prima PLAY
para continuar.
D Prima TUNER para regressar à transmissão televisiva em
directo.
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Unidade de disco rígido e leitor/gravador de DVD

Desfrutar

Gravar no disco rígido
A Seleccione a qualidade de gravação

HDD space: 2% used

Prima repetidamente REC MODE até que o modo de
gravação desejado surja no ecrã.

00:29:30 SPP PAL
03-10-2005 19:30:10
Channel 5

DVDR3300H
HDD

HQ (alta qualidade)
SP (reprodução padrão)
SPP (reprodução padrão mais)
LP (reprodução prolongada)
EP (reprodução aumentada)
SLP (reprodução super longa)
SEP (reprodução super alargada)

DVDR3330H
HDD

DVDR5330H
HDD

DVD±R/
DVD±RW

30
60
80
90
120
180
250

50
100
120
150
200
300
400

1
2
2.5
3
4
6
8

16
32
40
48
64
96
130

A Prima HDD

03-10-2005

22:00:00

04-10-2005

17:10:30

12-10-2005

09:20:00

Recovered Title

Conteúdo no armazenamento
temporário da unidade de disco rígido

A Prima

para ver o que está temporariamente guardado
no armazenamento do disco rígido.

B Prima

para pesquisar a cena em que deseja
começar a gravar e depois prima PAUSE .
Nota Também pode utilizar os botões

para procurar.

e digite o tempo de gravação total

para visualizar os títulos gravados no

1
2
3

disco rígido.

B Prima S para cima ou T para baixo para seleccionar
um título.

C Prima PLAY

para começar a reprodução.

Nota Para aceder ao menu de edição seleccione o título
e prima X para o lado direito. Prima W para o lado
esquerdo para sair do menu de edição.

B

C Prima REC

19:30:10

HDD page: 1/1

Nota Mudar o modo de gravação não afecta a duração
(6 horas) da memória intermédia de comutação de tempo.

B

03-10-2005

Horas de gravações podem ser guardadas
na unidade de disco rígido ou num disco
gravável DVD de 4,7 GB.

Modo de gravação

Guia de Iniciação
Rápida

Iniciar a reprodução
A A partir do disco rígido

O modo de gravação determina a qualidade de imagem e o
tempo de gravação real para o disco rígido.
Será utilizado o mesmo modo de gravação quando copiar os
títulos gravados na unidade de disco rígido para um DVD
gravável.

DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Ligar
Configuração
Desfrutar

A partir de um disco

A Mantenha premido STOP

até a gaveta do disco abrir,
introduza um disco e feche a gaveta do disco

O que está na caixa?

B A reprodução começa automaticamente.
Se aparecer o menu de disco, prima PLAY
iniciar a reprodução.

para

C Prima T/C durante a reprodução para aceder às várias
opções de reprodução.

D Prima STOP

para parar a reprodução.
Tipo

Gravar Reproduzir

Editar

Unidade de disco rígido e leitor/gravador
de DVD

necessário.
Nota Pode premir repetidamente o botão REC para
alargar o tempo de gravação em incrementos de 30
minutos, até 6 horas.

Telecomando e
2 pilhas

D Se pretender parar a gravação antes do horário
programado, prima STOP

.

Nota Para cancelar a gravação, prima CLEAR.

Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador

Guia de Iniciação
Rápida

Consulte o manual do utilizador incluído com o Gravador Philips

Cabo coaxial RF

Cabo Scart

Manual do utilizador

On-line
Visite www.philips.com/support
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