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Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador
Consulte o manual do utilizador incluído com o 
gravador de DVD com disco rigido

On-line
Visite www.philips.com/support

Gravar no Disco Rígido

1 Prima INFO         e uma barra que  
representa o que está temporariamente 
guardado aparece.

2 Prima PREVIOUS      ou NEXT      para 
procurar o ponto onde pretende começar a 
gravar.

Sugestão Pode também utilizar JUMP 
BACK      , JUMP FWD      ou premir e  
manter premido PREVIOUS     , NEXT    

3 Prima REC        .
4 Digite o período de tempo que pretende 

gravar ou prima REC         novamente para 
uma gravação de 30 minutos.

Sugestão Sempre que premir REC        são  
adicionados outros 30 minutos. 

Reproduzir a Gravação 
enquanto a Grava

1 Prima PREVIOUS      , uma barra que 
representa o que se encontra 
temporariamente guardado aparece com a 
gravação marcada a vermelho. Continue a 
premir PREVIOUS      para regressar à parte 
da gravação que pretende ver e o gravador 
começa a reproduzir daí.

2 Prima TUNER       para regressar à 
transmissão televisiva em directo.

Sugestão Pode fazer uma pausa e saltar 
para a frente ou para trás no que já gravou 
sem interferir com a gravação.

Resolução de problemas
Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Problema Sugestão
Telecomando • Aponte o telecomando para o gravador (não o televisor) ou retire quaisquer   
  obstáculos do caminho.
 • As pilhas estão fracas, substitua-as.
O disco não é reproduzido • O bloqueio infantil está activado. Consulte o manual do utilizador para o desbloquear.
 • Código de região errado. O DVD tem de estar codificado para todas as regiões  
  (ALL) ou Região 2.
 • Verifique se o disco está danificado, riscado ou empenado. Limpe o disco ou   
  experimente outro disco.
A imagem está distorcida • O disco não corresponde à norma do sistema a cores do televisor (PAL/NTSC).
 • Ao reproduzir DVDs active o Modo de Gravação para a Velocidade de alta qualidade  
  para melhorar a qualidade de imagem.
As gravações não estão a  • O canal que está a gravar não está memorizado ou o número de programa errado foi  
ocorrer de acordo   seleccionado.         
com a programação. • Se ajustar o relógio depois de definir uma gravação com temporizador, reponha-o a  
  zeros.
Não é possível • O gravador não consegue duplicar material com copyright para um DVD gravável. 
fazer novas gravações. • Foi introduzido um DVD+R finalizado. Mude de disco.

Guia de Iniciação 
Rápida

Ligações

Configuração

Desfrute



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Introduzir as pilhas

Se tiver um videogravador, siga as instruções para ‘Ligação com videogravador ou dispositivo semelhante’.
Se não tiver um videogravador, siga as instruções para ‘Ligação sem videogravador’.

Televisor (parte de trás)

Gravador de DVD 
(parte de trás)

Para a antena 
ou set-top box

Telecomando 
(parte de trás)

Gravador de DVD (frente)
STANDBY-ON

Please Choose Settings

Audio
Subtitle

Menu
Country

TV Shape

English
English
English
Austria
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

00:29:30   SP+
2005-03-26  19:30:10
PAL

Recorded title list

TELET  2005-03-26 19:30:10

P04      2005-03-28 09:00:00

TELET  2005-03-28 17:20:30

P16      2005-03-30 17:00:00

TELET  2005-03-30 11:10:10

Press     to edit title or PLAY/OK keys for playback

Videogravador ou dispositivo 
semelhante (parte de trás)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Televisor (parte de trás)

Gravador de DVD 
(parte de trás)

Para a antena 
ou set-top box

• Repare no posicionamento dos pólos positivo e 
negativo.

Ligações Configuração Desfrute

10 : 37

09: 24 15: 24

09: 24 15: 24

2 : 0 0

Pausa na Televisão em Directo
Por vezes, pode ser interrompido enquanto assiste 
ao seu programa preferido. Agora, pode fazer uma 
pausa, como se controlasse a transmissão.

1 Prima PAUSE      quando estiver a ver qualquer 
programa de televisão em directo para o 
suspender.

2 Prima PLAY         para continuar.

Sugestão Quando o gravador é ligado, o 
programa a que está a assistir é gravado 
temporariamente. Na Pausa na Televisão em 
Directo, o gravador repete as imagens 
gravadas, que serão apagadas quando o 
gravador é colocado em standby.

3 Prima TUNER       para regressar e ver a 
transmissão televisiva em directo.

Reproduzir a partir do disco 
rígido

1 Prima HDD        para ver os títulos do disco 
rígido.

2 Prima PARA CIMA          ou PARA BAIXO         
        para seleccionar o título.

3 Prima PLAY          no título pretendido.

Localizar o canal de visualização

1 Prima STANDBY-ON no gravador.

2 Ligue o televisor.

Sugestão Se estiver ligado ao videogravador, 
certifique-se de que o videogravador está 
desligado ou no modo standby antes de 
avançar.

3 Prima ‘0’ no telecomando do televisor, depois 
prima repetidamente o botão de Canal Para 
Baixo até ver a Página da Configuração Geral. 
Este é o canal correcto do gravador.

Sugestão Nalguns 
televisores, para encontrar o 
canal correcto, continue a 
premir os botões AV ou 
SELECT. Se mesmo assim 
não conseguir encontrar o 
canal correcto, verifique as 
ligações ou consulte o 
manual do televisor.

Ligação com videogravador ou 
dispositivo semelhante

Antes de ligar

 O seu novo Gravador de DVD com Disco 
Rígido  pode substituir o videogravador em 
todas as suas necessidades de gravação. Basta 
desligar todas ligações ao videogravador.

Ligação

1 Siga os passos 1 a 4 de “Ligações” em “Ligação 
sem videogravador” para ligar o Gravador de 
DVD, depois, avance para o passo 2.

2 Ligue outro cabo SCART (não incluído) à ficha 
SCART EXT2 AUX I/O na parte de trás do 
gravador.

3 Ligue a outra extremidade à saída SCART 
OUT na parte de trás do seu videogravador.

4 Ligue o cabo de alimentação entre o seu 
videogravador e uma tomada eléctrica CA.

Nota Nesta configuração, o videogravador 
não pode gravar programas de televisão.

Ligação sem videogravador

Antes de ligar

 O seu televisor deve ser ligado à caixa de 
cabo/set-top box, receptor de satélite ou 
antena. Desligue o cabo da antena do televisor.

Ligação

1 Ligue o cabo da antena (desligado do 
videogravador ou televisor) à entrada 
ANTENNA        na parte de trás do gravador.

2 Ligue o cabo de antena incluído na saída TV         
na parte de trás do gravador e na entrada 
Antenna In do televisor.

3 Ligue o cabo SCART à entrada SCART IN do 
televisor e à ficha EXT1 na parte de trás do 
gravador.

4 Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma 
tomada CA.

Gravar

1 Prima REC         para gravar. 
2 Digite o período de tempo que pretende gravar 

ou prima REC        novamente para uma 
gravação de 30 minutos.

Sugestão Sempre que prime REC         
adiciona 30 minutos ao tempo de gravação.

3 Prima STOP        para interromper a gravação.

Instalação

1 Seleccione o Idioma Áudio, Idioma das Legendas, 
Idioma do Menu, País e Formato do TV.

Sugestão Utilize o telecomando do gravador 
para fazer a sua escolha.

2 Prima SETUP         para guardar e é-lhe 
pedido que ligue a antena.

3 Active a Procura Automática de Canais.

Sugestão Se não forem encontrados 
quaisquer canais, verifique a ligação da antena 
e consulte o manual do utilizador para 
procurar novamente quando a instalação 
terminar.

4 Verifique a Data e a Hora

5 Prima SETUP         para terminar a instalação.


